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

Hoo GE-LIED SALOMONA.
Uptgegeben doo

W 1 L H e L M SL u 1 T E R,
Dienaer der Gemeinte J. Chriſti tot EYBERGEN
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Leert ende vermaend malkanderen met Pfalmen enäe
Lofzangen, ende Geeſtelijke Liedekens, ſingende

den Heere mer aengenaemheyd in uw here, GG
.! - -- A.
%

FV
--

,
" - r
---------

Ä

t AM ST E LD AM,
By de Weduwe van GysBERT de GRoot,/Boekverkoop
ſter, op de Nieuwendyk, tuſſchen de twee
Haarlemmer Sluyſen, 1717.
Met Pzivilegie.
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rondergeſchrevene, Inſpečtores des Zutphen
ſchen Claſſis , hebbende nageſende geeßelijcke

Geſangen, gecomponeert van Do. W. SLU IT ER»
Predikant tot. EYBERGEN, hier in vervat, ſoo erz is zriet

alleenlijken niet ſtrydende tegen de rechtſinnige waerheyd
van ons daer in bevonden, maer oordeelen ook , dat die

ſelvige heel ſtichtelijk zijn, en weerdig om door den druk
gemeyn gemaeke te worden.
Actum Zutphen, den 14 April, 1659.
Cornelius Lambergius, V.D.M. in Zutphen.
Adreas Loderus, V.D.M. in Doesburg.

Wilhelmus ter Stall, VDM. in Deutinchem.
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E Staten van Holland ende weſtvrieſland doen te weten, Alföo ons
D vertoont
is by Hendrina Blaeuw, Weduwe van Gysbert de Groot.
in ſiin leven Borger en Boekverkoper tot Amſterdam, hoe dat zy
Suppliante by koopeygenaerſter was geworden, gelijk als bleek uyt het
nevensgaande tranſport, en het regt bekoomen hebbende van ſeeker Boek
genaemt alle de wercken van WILLEM SLUYTER, in ſijn leven Pre
dicant tot Eybergen, beſtaende in
Lofzangen, en Geeſtelijkt
Liederen, verdeelt in verſcheyde deeltjens, met en ſonder Nooten,

Ä

in Octavo, en bevond ſy Suppliante, dat de Privilegie, daer op by oris
verlcent, in't korte ſoude komente expireren, ſoo keerdezy Suppliante
haartor Ons, verſoeckende, dat wy haer Suppliante op nieuws met Öétroy
ofte Privilegie geliefden 1e begunſtigen ? om't voorn. Boeck, geduyrende
den tijd van nöch vyfrien eerſtkomende Jaaren, hier te Landen, alleen
te mogen drucken in ſoodanige Formaeten, met ſoodanigen Letter als zy Suppliante goedvinden ſoude, met verbod, dat niemand hier te
Lande het ſelve Boek in eenigerhande manieren ſoude mogen nadrucken,
ofte verkopen, ofte elders nagedrukt zynde binnen deeſc Provincie ver
mogen in te brengen, verruylen, ofte verkopen , op ſeekere groote
poene by de Overtederste verbeuren. SQO IS"T; dat wy de ſaecke;

ende 'tverſoek voorts overgemerkt hebbende, ende genegenweſendeter
beede van de Suppliante, uyt onſe regte wetenſchap, föuveraine magt,
ende authoriteyr, deſelve Suppliante geconlenteert, geaccordeert, ende
geostroyeert hebben, cónſenteeren; accordeeren, ende oëtroyeren haet
mids deeſen, dat zy geduerende den tijd van vyfien eerſtagter-een

volgende Jaaren hervoorz Boeck, genaemt alle de Wercken van wiL
LEM SLUYTER, in ſijn Leven Predicant tot Eybergºn: beſtaande in
Gedigten, Lofzangen, en Geeſtelljcke Liederef, verdeelt in verſcheyde
deeltens, met en föjder Njin détavo, binnen den voorſz. on
ſen Lande by continuatie alleen ſalmoogen drucken ,, doen drucken,
uytgeven, ende verkoopen, verbiedende daerom allen ende eenygelijcken,
het ſelve Boeck in't geheel, ofte deelte drücken, naer te Ä. TC
doennaer drucken, te verhandelen, ofte verkoopen, ofte elders naer
gedruckt , binnen den ſelven onſen Lande te bcengen, uyt te geven,
offe te verhandelen ende verkoopen op verbeurte van allé de naerge
druckte, ingebragte, verhandelde, ofte verkogte Exemplaren, ende een
boste van drie düyſent guldens, daer-en-boven te verbeuren, teappli
c:eren een derde part vöor den Officier, die de calangie doen zal, een
derde Ä voor den Armen der plaatſe, daer het Caſus vöorvallen ſal.»
.ende et reſteerende derde part voor de Supplian, ende direlcken
ſoo menigmael als deſelve ſüllen werden agterhaalt, alles in dien ve“
ſtande, dat wy de Suppliante mer deeſen onſen Oétroye alleen
- -

vº

-
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-

gratiſcerende tot verhoedinge vam haare ſchaade - door het nadrucken
van het voorſz. Boeck , daer door in geenigen deele verſtaan den in
houden van diente authoriſeeren, ofte te advoueren, ende veel min

het ſelve onder onſe protectie, ende beſchermingeeenig meerder credit,
aenſien ofte reputatie tegeven, nemaer de Suppliante in cas daer inne

iets onbehoorlijks ſoude influeren, alle het ſelve rotharen laſte ſal ge
houden weſente verantwoorden, tot dieneynde wel expreſſelijk be

ende, dat by aldien zy deeſen onſen Oétroye voor het ſelve Boeck
1 willen ſtellen, daar van geengeabrevieerde ofte gecontraheerde mentie

Ä mogen
maecken, nemaer gehouden weſen het ſelve Oétroy in 't ge
, ende ſonder eenige omiſſie daer voor te drucken, ofte te dden
drucken, ende dat zy gehoudem ſal zyn een exemplaer van het voorſz.
Boeck gebonden ende welgeconditioneert te brengen in de Bibliotheecq
Wall Ä Univerſiteyt tot Leyden, ende daar van behoorlyck
te doen
blycken, alles oppoene van het effečt van diente verlieſen, endeten
eynde de Suppliante deeſen onſen conſentc ende Oétroye mooge ge
mieten als naer behooren 5 laſten wy allen ende een iegelijcken, die

#

aengaen magh, dat zy de Suppliante van den inhoude van deſen doen,
Iaeten, ende gedogen, ruſtelick, vreedelijck ,,ende volkomentliik ge
nieten, ende gebruyckcn , ceſſerende alle beleth ter contrarie.

Gedäen

in den Hage, onder onſen grooten Zegele, hier aen gehangen - op den
acht-en-twintigſten February, in't Jaer onſes Heeren ende Zaligmaeckers,
ſeventien hondert ſeſtien.
.

A. HEYNSIUS, vt.
Ter Ordonnantie van de Staten,

SIMON van BEAUMONT,

TQE

\
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Aen de

Hoog-geboorene Vrouwe, Me-Vrouwe

E LISABETH CHARLOTTE,
Geborene Borg-Graev'-en Graevinne van Dona;
Graevinne tot Limburg en Bronkhorſt, Vrou
we tot Styrum, Wiſch, Borculooende Ghee
men, Erf-banner-Vrouwe des Vorſtendoms
Gelreende Graefſchaps Zutphen&c.

Hoog-geboorene Graevinne, Genadige Vrouwe;

ÄEt en ſtrekt den Grooten en

Hoogen van State geenſinstot

verkéininge ofte vernederin
Fºge, maer het is veel eer cen
Ä9held” reluy ſterharer Heerlik
heyd, ja hare hoogſte eere, waermedefy
haer immer aenſienlik mogen maken,
wanneerſe Godden Alderhoogſten met de

alderminſte ſijns volks vereeren , endein

dien deele.haer ſelven ook den ſlechtſten

nºnaenſenlikſten nade wereld gelijk
ſtellen.

Oogenſchijnlik blijkt ſulks,onderande
ren, uit hetexempel des rooten ende aen

ſienlijken Koninks van Iſraël, Davidmee
neik, dien man na Gods herte. Als dieſelve
certijds, met een groote menigte volks

vergeſelſchapt zijnde, voor de Arke des 2Samst:

verbonds door een gehe
Z

es sºgar

s:

T O E-E Y GE N IN G.

huppelde, ende dat in alle demoedigheyd,
hebbende een licht lynnen overkleed aen
gedaen, ſo heeft AMichal, Sauls dochter, fulks

-

door de venßer aenſende, ende van dit heylig
-

-

1
-

s

.
-

engeeſtelik werk onheylgende vleeſche
likoordeelendc, hem daer over inhaerher
te door een alte groote laetdunkentheyd
veracht; ende haerinbeeldende, dat David
ſig ſelvenals wechgeworpen ente ſchande
gemaekt hadde, ſich aenſtellende niet als
ean Konink, maeralseen van de geringſte
en verachtſte onder den volke, ſeyde ſy
daer natothem metſchampere en ſpotten
de woorden: Hoeishedende Konink van Iſrael
verheerlikt, die ſich heden voor de oagen van de

dienſtmaegden fjner dienſtknechtenheeftontbloot ?
Maer David, vanſulkeenongerijmdelaet
dunkentheyd afkeerig, ſeyde tot Michalz

Yoor het aengeſichte des Heeren, die my verka–
ren heeft voor uwen vader, en voor fjnganſche
huys 3. my inſtellende tot een voorganger over

het volk des Heeren, over Iſrael: Ja ik falſpe–
ken voor het aengeſicht des Heeren. Ook ſalick
zy noch geringer houden dan alſoo , ende ſal

jederg zijn inmijne oogen, ende met de dienf
ºaegden, daer vängygeſºgthebt, metdeſºlueſal

ik verheerlikt worden. Ä alſo de Wyſe
en Godſalige Koninkinder daedende ook

ſelfs voor de menſchen beweſenſijne oot
„. . moedigheyd, wäer overhyeldersGod tot

****een getuyge ſijns herten aenſpreckt: 6
-

Heere! .

T O E-E Y GE N IN G.
Heere! mijnherteen isniet verheven, noch mijne
oogen en zijn niet hooge : ook en heb ik niet ge
wandeld in dingen myte groot endete wonder
lik. Soo ik mjne ziele niet en hebbe geſet ende

ſtille gehouden, gelijk een geſpeent kind by fjne
moeder ! mijne Ziele is als een geſpeent kind in
772Y.

U Graef. Gen.doet alleſinsblyken, dat
ſy hier van niet onwetenden is - als dewel

ke, ſo in 't openbaer in Gods Gemeynte,
als in’tbyſonderophaer Hof, ſelfs met de
gene die opharen dienſtpaſſen, ja (opdat
ik Daviaseygen woorden behoude) met de

dienſtmaegden haerder dienßknechten, allerley

Ä

der

Ä

oeffent,en ſchijnt

aer grootſte vermaek.daer uit te ſchep
pen, dat zy den ſclven als een Fakkel moge
.

voorlichten: ſoo dat ook alle die maerd

minſte kenniſſe van U Graefl. Gen. heb

ben, opentlik moeten bekennen, dat zy
mede is als eene der Vorſtinnen, van dewelke Jec4s 2,
voorſegt is, datſe Soog-vrouwen ſouden we
ſen van het geeſtelik Zion: nademael U
Gen, gelijk in doorluchtige gebóorteen

Ä ſte,

de

alſooook in den yyer ende

beſchermingederware Chriſtelijke Gere-1 ras,
formeerde Religie, ende der leeredienade
Godſalgheidi, ſeer excelleertenuitmuntet;
ja toont en meerder vermaekte hebben
dat de Edelheydin haerewerken, das
haere Eere-wapcnen ſchijne; ende datzy
-x 4
** "*" meer
-

-

-–----*.

1

.

. .

=-

–T

-

-

TO E-E Y GE N 1 N G.

-

meerder achte de ware wedergeboorte ende
Vernieuwinge door den Geeſ Gods, de
**** welke ons verſeekeren dat wy zijn Kinde
Luess. jede Alderhoogfen Gods, daneenige vlee

ſcheljke geboörte ofte Doorluchtgheyd,
kfºs. die onsbetuygeteweſen Kinderende Mäch

-

tgen deſer wereld.

:

Dit heeft my de vrymoedigheyd doen
nemen, om deſe mijne Gedichten, be

Mtaendein Pſalmen, Lofzangen ende Geeßelyke
Tiedekens, hoewel die ſelve gemaektſchy

-

-

bente weſen voor den flechten ende een

Vaudigen, ende niet enzijn geſtelt na de
lauwkeürige Dicht - konſt der hedens
daegſche Pöéten, noch vergiert met veel

-

9Pgepronkte ende hoog-dravende woord
Leraden , nochtans Ü Gr. Gen. eerbie

glik ende onderdaniglik hebbe derven
--

- -

Pºdragen endetoe-eygenen; vertrouwende,
at die ſelve haer niet onaengenaem we

ſº maer dikwils van haergeleſen ofge
ſongen ſullen werden. Wänt hoewel de

forme cnde den ſtyl der ſelve ſchijntre
Yeſen voor den Geringen, ſoois nochtans
»....
Pfzs. 1,

-

dºmaterie ende de ſtoffe der ſelve voor

sºllen,

ende kan ook dienen den Kinderenz
ſehe, om den Heerete geven eereende

#ömhem
9m den Heerstegeven deeereſjns Naems.
te aenbidden inde Heerlikheyd des
- 22?

-

nderheyd

dewijl ik weet, dat U
-

Gen.

T O E- E Y GEN IN G.

Gen. (die met Maria dit goede deel heef yt-***
verkooren, datſc°t geeſtelijke vooral be
ſorge) dikwils lange beſigismet veel leſens
van eenige andere voortreffelijke enhoog

wichtige boeken, het welke eyndelijk isvÄ Eccl. 11: 12.
moeyinge des vleefches, dewyl onshooft en
herſſenen ſulks niet altijden vermogen;
ſo hebbeikby myſelven gedacht, dat deſe

-

Pſalmen, Lofkangenen Geeſelijke Liedekens haer Eph. s.
ſouden konnen dienen toteen geeſtelijke“
verquikkinge enheylige vermakinge, om
den Heere als dan reſngenmetaengenaemheidin col. 1:15.
haer herte, overmidshet Geſangweleen van

devoornaemſtegeeftelijkevermakingenis.
U Gen.believe, nahaere aengeboorne

en welgeseffende beleeftheyd, dit mijn
onderdanig oögmerk in deſe Toe-eygeninge,
in't goedete nemen, endehaer nietont
ſien dit

mijn geringe werk, roteen open

baer bewijsmyner groote genegentheyd,
enonderdanige eerbiedigheyd, te ontfan
gen: op dat ook, ſolangen verredit Boek

ſal uirgebreyd werden , U Gen. hoog-Prov. 19:7.
loffelijke gedachtenſ hier door dieste meer

tot zºgengemºge zin,

- --

--

Soo ſullen medealle vromen, ſo dikwils

fy UGen.dgorluchtigenamein
het begin
Ä hetſèlve ookmetmeer

deſes

der luſt, aendacht en opmerkinge, leſen
- ofte ſingen.

Soo ſullende onbedachte enwulpſche
WE

T o E-E x Gen ING
werelskinderen haerookontſien het ſelve

methaereonheyligehandenen onkuyſche
geſangente beſoetelen, maer’tſelve eer
biediglik leerengebruyken.

Maer voor-al ſalik ſelve hier uyt een
groot genoegen ſcheppen: En ſo U Gen.
over deeſe mijne Gedichten ſooeengun
ſtig oordeel velle, datſe geſtelt mogen
werden onder de geringſten die zy ge
woon is te leſen ofte ſingen, ſo en ſalik

niet vreeſen cenige beriſpinge der nydi
gen, noch de vyſe fifting der neuswyſe
hekelaers, dcwijl de recht-verſtandige
met geen reden ſal konnen verachten het
gene U Gen. door haer hoog-verlicht,
en verre boven *tgemeyn verheven ver

--

-z

ſtant enoordeel, hoog acht. Ja ſo ſalik
verkregen hebben ’t geene ik hier mede

beooge; ende ſal voortaen alle gelegent
-

heydſoeken om te konncn betoonen,
-

-- -

dat ik ben,

-

-

Jr.

Geº- VRoure,
U Genaden onderdan. en

ootmoedigte Dienaer,

WILHELM SLUTTER.
In

ErbergEN, dex sºfºiss.
-------. [."
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Nodige onderwyſinge en vermaninge
aen den Chriſteliſken SANGE R ende
LE SER.
Chriſtelijke Sanger ofte Leſer;
Eten isniet nieuw, maer van ondaf
onder den volke Gods eengebruik ge

weeſt,Pſalmen, LofzangenenGeſteljke
# Liedekenstedichten endete ſingen; ja Geeſteijke

* ook.de gewigtigſteſakenin Gedigten Ä

Ä

en Geſangenvoorte
ſotentijdedes Ouden, Ä
als N.Teſtaments. Inhet O.Teſt. hebbenwydaer Ä.

van verſcheydeexempelen; alsonder anderen, in geººe.
Moſe, de Kinderen Iſrael, ende de Propheteſſe Mir- Ä
jam, doe GoddeHeere den Kinderen Iſraels won-j
derbaerlik verloſt, en Pharaoinderoode Zeehadde empelen

dºen ondergaen. Exod. 15.-21. En wederomin ÄÄ
Moſe, Deu32: 1-44. Gelijk ook bekent zijn de Ä
heerlijke Lofzangen van Debora, judic.5. en Han-Debora

za, Jan. 2. Yän Hzkia, doe hyvan ſijn ziekte Ä
eneſen was. jeſ 38: 9. Ss'c. vanjeſaia, overden

ÄÄ

yngaert des Heeren. Jeſ 5:1. Sºc. Jahetgehee-bavid
1e Boekder Pſalmen, het Hooge-LiedSalomon, ende Ä Klaeg-liederen jeremie zin geſtelt tot ordinarege- Ääer
.

zangen des volks Gods.
aeromook Davideeni-amſ des
geÄ heefttothetamptdesgezangs in den Huy-Geängs.
1e

es Heeren.1 Chr. 6: 1. S' Weikegewoonte Ä

vervallen zyndenamaels herſteldheeftdegodvrug-bj
*tige Konink Hizkia, 2. Chron. 29:25.

de Exemp.

Ditoudenloflijk gebruik isalſo vervolgensvan ZÄ
acharia,
*

tydtottydbyden Joden, totop detijden Chriſtion-j
derhouden, gelijk dan in't N. Teſt. bekent zyn Chriſtus,
den
Lofzang
begemadgde
engezºgende
Ä
Maria,
Ä der
Ä
den Lofzang
des H.Maget
# Diſcipelen.
ſters Zacharie, 15.67-79. en den Löfzang des ge

1ovigenengodvreeſenden Simeons,Luc 2:29-32 Ja

ookönſe HeereChriſtus ſelve, en ſijne Dſeipe“
als,

Noodge 0»derwijfingeen Vermaninge
als ſyhet Paſcha gegetenhadden, hebben na'tge
Taulus

meene gebruyk de LofzangÄ Mat. 26:30.
. Alſoois dit onderhouden van de Apoſtelen, en

"* de gelovigen na de Hemelvaert Chriſti. Paulus
ende Sila, verblydzyndedatſeom Chriſtiname le
den, hebben ontrent de middernacht, in degewan
re corin keniſſe, Gode Loffangen geſongen, ſoo dat ook de
tſche Ge- andere gewangemenabaerhoor Äijó 25. Dege

-

-

Ä

-

ovige Corinthiers, waneerſeeſamen zuamen,

Äen hebbenhare Pſalmengehad, gelijk I Cor: I4: 26. af
nadetydente nemen is. Gelijköokeenigederoudſte Kerken

Ä Leeraers, die nact de tyden der Apoſtelengeleeft
Ä.hcbben, veel verhalen van deſe gewoonteinhare

--

-

- -

*
-

tyden. Alſo is ditheyliggebruykvandenbeginaf
voortgekomen, en
by al degene die
Godin geeſt en waerheyd hebben gedienten ver
heerlikt,totoponſetegenwoordigetyden eeuwe.
van God Het is niet alleen een oud gebrpik geweeſt by

-

Ä

-

---

:
-

-

:

-

-

-

--

-

*.

* Gods volk, maerhet wordonsookalseenbyſon

-

Ältenhºslºgºrien ſoo
n als N.Teft. S
ſter David, gelyk h

-

-

- -

z-

s

Ä. t Q.
M

-

-

1

e Koninklijke
gely
boven
allen
uytgemunt David,
heeft (als
inSangmeeſter

Ä

Ä

-

liefkin Pſalmen Iſraël, 2 Sam. 23: 1.) alſover

maendhy ookinſonderheit hier tde alle.diedeeere
-

Gods lief hebben, doorgaens in fjne Pſalmen;
alsonderanderen, Pſ33:1, 2,3. Gyrechtveerdige
fingetzrolik in den Heere; lofbetaere demoprechten.

-

Lºret den Heerenetdebarpe; Pſalºn ſºgethemme
delayteende bestiezfearginſtrument &iºgethem eez
wiexwled; fpelet welmet ral geſchºl. Setook

“

Pſ 95: 1.2.

Ä 1,2. Pſ Ä. inſonder

heyd Pſalm 15o.
. I

-

-

-- 2

-

º

Ä. Ä. Teſtament worden wYookmet ſeer
duydelijke woorden vermaendtot het ſingen van
Palmen, Lofzangenen geeſtelijke Liedckens;
inſonderheyd van den Apöſtel Paulo, wanneer
hy

2.
-

---

-

-

–

=-

Aenden Chriſtelijken Sangerende Leſer.

hyſegt: Hetwoord Chriſtiwoonerijkeljkin umetalle
wyheyd: leertendelermaendmalkanderen,met Pſal.
lofzangen enÄ liedeken, ſingende den Heere

metaengenaeaheydinuherte. Col. 3: 10. Wederom
vangelijkenEphy:19.Alſo vermaendook Jacobus:
Is yeinandgoedmoed, dathy Pſalmſinge.jac.5: 13.
Hetgeſank heeft uytnemende nuttigheden bö-Äby
ven de gemeyne reden: gelijk blijkt iñverſcheide Äd
Vj

ſtukken: want.

1. Het geeft de gelovige en godſalige gemoe-Ägheid.
deren een wonderbare# heydende vermaek; ge- Ä

lijk David in verſcheide Pſalmente kennengeeft, Ä.
inſonderheyd Pſal. Io4: daer hyaldusſpreekt: Ik vigen.
ſalden Heere fingen in mijn leven: Ikſalmijnen Goa

r“

Pſalm fingenterwijleiknachben.Mijne overdenkinge

#

van hem falſete zijn : ikſalmy in den Heere
den. v. 33,34. Alsook ſomtijdsdeaffečtenenbewe
gingen der ziele beſwijken, enmeteengeeſtelijke
traegheydovervallen werden, ſoo konnen ſodani
gegeeſtelijke Geſangen dieſelve ſeerlieflik weder
opwecken: twelk Baſilius welaengemerktheeft,
wanneer hy
in ſijn Voor-reden over den Pſal

#

ter: Als de H. Geeſſag, dat het menſchelikgeflachte ſo
befwaerlikot de
heiden

#

#Ä #

ſo heefhyde vermakelikheiddesgeſängs by deleerege
-

zoegt; dp.dattegeljkmet de gezeugte en lieflikheid.de
leere der goeder enmuttelijke ſaken het herte in geſtorz
werde. In waerheydde H. Geeſtdoetdoor dieſelve

de verſagen gemoederen een Hemelſchen dauw
invloeyen, gelijk Moſeſeydevanſijn Lied, dathy
* # voor aeooren dergantſchegemeynte van Iſraël:
jn teere aruppe als een regen, mijn reden vloeye als
een dauw.alfºfregen op degras-ſcheutken,ende als
droppelen opbetkrºyd. Ä 32:2. Jaditlieflikin
vloeyen des Geeſtes doet menigmael uytvloeyen

die vreugde-tranen, waer van Auguſtinus ſegt in
het wegende boekſijner Confeſſien, ap. 6.9 be,

Noodge 0nderwiſinge en Vermaninge
hebbe ikgeweentin delofzangenenliederen : die aen
gename woorden vloeiden inmjnooren,en uwe waer

heyd, ö God! vloeide inmijnherte;ende uyt dieſelve
was denyver dergodſalgheydbrandende, endetra
men liepen: emikgevoelde myfeerweldaerby.
ſein. * 99. de ſoete Ä dergeſangen word

-

Ä ook alles ingenomen, vermorwt enbeweegt. De
der der- boſe geeſt week van Saul, als David voor hem
Ä ſpeelde op fijn harpe, i Sam. 19: 23. en daer on
“

der lofzangen ſong, geljkJoſephus getuygt Lib.6.
Antiq. judaic. Cap. 9. Enhier uytis, mijnbedun
kens, geſproten fabel van Orpheus en Am

phion, welke geſegt werden de onredelijke die
ren, ja ook de bomen en ſteenrotzen door haer

lieflikfingenen ſpelenbewogenentothaergetrok
ken te hebben, gelijk men ook gemeenlik fegt:
Eenfieenen herteÄ daer dborbewogen werden.
2. onder-. 2. Eene leere ofte reden ingeſanggeſtelt, heeft
ſcheydelij-boven de gemeene uytſprakeeen onderſcheidelijker

-

Ä. ºerºeninge, ſoo dat men alles watdaerinbegre
“ penis, ſonder deminſte ſyllabe daeruytte laten,
beter kan nadenken, en vaſt in de mennorie kry

gen: Daerom ſeyde David, als hyßne God wilde
/ºgen, dat/jneaverdenkinge van hemſoudeſbetzjn:
Pſal. Io4:34. Dit is ook de reden, waerom God

-

de Heereſelfs Moß, alshyſijnenvolke ſonderling
wilde waerſchouwen en overtuigen, gebood dat
-

fulks ſoude geet werden informe van eeil
Lied, op dat'et volk’t ſelve dies te bequamer

-

-

mochte leeren, van woordtot woord overdenken,

fingen, dagelix in den mondhebben, eneyndelik
Onthoudenten nimmervergeten: Ende nu (ſeyde de
-

-

:

?

Heere) ſchriff u liedendie Lied, ende leert bez dez
nderen Iſraël, legt het in haren mond: 9p daz die
Liedmy Ä zytegens dekinderen Iſrael: SS <.
Sooſhreef #### dien dage endehyleeree
bei den Kinderen Iſa De. 3i: 19, 22. Gelijk

-

-

ock

- -

*
T-m-

“

Aenden Chriſtelijken Sangerende Leſer.
ook den Apoſtel Paulus, wanneer hybeveelr, dat
wyhetwoord Chriſtiovervloedigenwyſlijkſüllen
overleggenendedaerwanſpreken, ſeggende, Het
woord Ührift, wonerijkelik in u in alle wijheid, tot

dieneyndeals eenbehulpmiddeldaerbyvoegt, dat
wy malkanderen ſullen leeren ende vermanen met
Pſalmen, lofzangen endegeefelijke liedeken. Col. 3.
z16. Wieis'er, dieeengemeenereden,ſchoonhem
den inhoud der ſelve niet bekent is, ſonder een

woorduyttelaten oftete verſetten, ſo kanonthou
den, enopſeggen, als weleen Pſalm, Lof-ſang, of
eenig andergeeſtelik Lied, dat hyvan buytenge
leert heeft? Men vind verſcheiden eenvoudige
luyden, die niet leſen of ſchryven konnen, den
welken de
geſangen een groot behulp
zijn, als ſy die felde van anderen leerenenweten,
ook dikwijls veeldaer uytte verhalenenteſingen.
Ikhebookmenigmael bevonden en aengemerkt,
datenige dieophäerfiekofſterf-beddelagen (wan
neer de overdenkinge door veele ongemakken
verhindert werd, en de memorie ſeer afneemt)
ſonderlinge in haer monden herte hadden eenige
heylige en trooſtelike ſpreuken uyt de ſang-wiſs
geſtelde Pſalmen Davids, enookweluytdehoog
duytſe Geſangen Lutheri, ofte andere godſalige
Mannen; ja ook ſelve wel ſeyden ende betuyg
den datſe geen dink ſoo bequamelijk en beſchey

Ä

.

dentlijkkonnen overdenken.

3. De eenigheyd derbelijdeniſſe des geloofs, de 3. Be- ,
gemeynſchapderheyligen, endeonderlinge figtinge quaemheid
tot onder
der gelovigen word met het geſang ſönderlinge linge ſtich

beweſen, opgewekt, en vermeerdert, wanneerting
van menmetmeerdere ſingt, enondermalkanderen een vclen.
eenparige ſtemmle laat hooren. Daerom fegt den
Apoſtel: Leertende vermaendmalkanderen; item;

Ä ondermalkanderen metPſal. Esc. Col. 3:6.
Eph. F:19. Is'erineeniggeſelſchaPeenſtichtelijk

.

Noodge 0nderwiſinge enVermaninge
reden teſpreken, daermoetelkſijnbeurtverwach
ten, op dat men een ander in ſijn reden niet en
verſtoore ,,en geen verwerringemake ; maer
het geſang kan van allen te gelijk geſchieden, en
een yder mag hem-ſelven met den meeſten yver
ſocken op te wekken. Daerom ſegt men ook
in een ſpreek-woord: Mea kam zwelin 'gelijkfingen,

maer niet in'tgelijk ſpreken. Wateenaengename
ſake is'et dat wy met ſoo verſcheiden ſtemmen

van goede accoorde eene ſoetemelodije mogen
maken, tot lof des Alderhoogſten! Wat eenluſt
is het omte hooren, dat ſoo veletongen gelij
kelik een ende het ſelve , ſonder eenige verwer
ringe, uytſpreken! daer ſich dande gelovigenme
nigmael eenderley beweginge des herten by laet

:

vinden, enals levendigyertoont werd, datſezijn

–--

een herte, ende.een ziele. Aé.4. v. 32. Hoe ſou

de ſulks niet door den Hemel dringen, en God
daer door beweegt worden? Virtus unitaeftfortior
diſperſä (ſeggende Philoſophen) d.i.de vereeniga
-

kracht isſterker dan die van malkander verſpreydis.

:

Vele wateren tot een riviere: vele vlammen
viers teſamen en wordenniet lichtelijkuytgebluft.

-

Laetons dan alſoodoorjeſum altijd Gode
Ä
een ºfferhande delof, dati, de vrucht der lippen,

-

4. Naehe dieſjºnºejº
Hr. 3. 15.
4 Eyndelijk de Muſicale geſangen hier op der

afbeelding

der gekö aerde door een geeſtelijke Vreugdetot God geſon
mende Hc
melfe

en, zyn de aldermaaſteen gevoellikfie afbeeldingen
toekomzende

# Ä
6%

den

Ä

vreugde.

Want de vreugden het bedrijf der Engelenen H.
in den Hemel, werdmeeſtin deSchriftürevoorge
ſteld door hare eenparige Muſijke en Hemelſche

Lofzangen. De Propheet Jeſaiaſiende in een ge
ſigtedeheerlijkheyd Gods, fegtonderanderen, dat

des Äiº, d.ide Engelenjmetluyderſtemme
eenblüdenlöfzanglieteñhooren;Edeeneriepro
-

-

-

-

-

-

dens

Aan den Chrißeljken Saagerez.de Leſer.
den anderen, endefeyde: Heylg, Heylg, Heylºgie

de Heere der Heyrſcharen,

ÄÄ ## ##

heerlikheydvolWoo daz depoſten der dorpelen haerbe
weegden van de ſtemme des roependen jeſ 6: 1--4.
Ä iseenyeder bekent, hoceen mengte des He
melſchen heyr-legers overde geboorte onſes Salig
makers God gepreſenhebben metdien ſchonen Lof
zang: Eere zyGodin de hoggſte Hemelen,ende vrede
spaerden, in den menſchen sen welbehagen. Luc.. 2:
13, 14. Alſo getuygt Joannesdoorgaensin't Boek
der Openb. van't Halleluja en Lofzangen, die in den
Hemel geſongen werden; als onder anderen
Cap. 14:2, 3. Ende ik hoorde eenſemmee uyt den He
mel, als eeºfemme veler wateren; ende als eenſtem
me van citherſpeelders, ſpelende opharecither: ende
fſangen als een nieuugeſang voor den throonSs'c.Siet
öok Cap. 15:2, 3. Cap. 19: 1. Voorwaer indien
immermeer de krachten der tsekomende eea.wege
proeft werden, enden Toorfinaek des eeuwgenleven»

ſ:

-

gevoelt, hetgeſchiedindeſegelegentheyd. Want
älsdangedenkenwy: jacunda terreſtria, perpetua
carleſtia; Indien't gene hier op aerden geſchied,
ende doch niet lange duerenkan, ſoogeneugliken
vermaeklikis, watinoetdan't Hemelſeweſen, dat

eeuwigduerenſal, entgenedeoggenietenheefig
fien, en de oore mietenheft gehoort, em in't herte des
naenſchen niet is opgeklommen. 1 Cor. 2:9.
Om deſer oorſaken heb ik dikwils by my ſelve twelke
-

gedacht, dat ik door mijn ordinariſe ſtudien en Äº
bedieninge ſomtijds vermoeytzynde, mijnleedge Ä ge
zurennergens betertoekondebeſteden, dantot'et nackisyn
dichten van eenige heylige Sang-Rijmen. Ja heb
ook door fulk eeninſichtditdichten geenonwaer
dig ſtuk mijner ſtudien willen achten; hoewel ik
fulksin mijn ledigeuuren gedaen hebbe, nochtans
het ſelvevoorgeenledigheyd houden, omdatook
door het fingen der
Lafſangen ende Geer

Ä
B

-

ſtelijke

Nadge Ouderwijſinge en Vermaeinge
zlijke liedekens, den tijd niet verquiſt, maer veel
eer wijslijk wert
Eph. 5: 15, 16. 19.
Die ge
Aengaende nu deeſe mijne Sang-gedichten, k
haemt wo
den Pſal
heh die ſelve geintituieert : Pfalzen, Laffangen
men, Lofeade Geefeljke Liedekens ; gelijk ons den Apoſtel
ſangen en belaſtdoor ſodanige Godte löven. Eph. 5: 19. Col.
Geeſtelijk 3: 16. Gyſult dan hier niet anders vinden dan

Ä

-

E

Ha
K. ha

Wätte
t bed
er

Jia

me

liedekens.

Hoedanige Geeſtelijke ſtoffe, dewelke tot Gods eere, onſes
heden we

äge,

nig zijn,

teg W

Ä- naeſten ſtichtinge, en onſer ſaligheyd behooren;

-

ÄÄen hoedanige (Godbetert) heden ten dage weynig
wanſoveegedicht, cn noch

Ä

geſongen werden,
ele, lichtveerdige, on
liedekens:
waer in de kuyſche liedekens, ſtrekkende tot ontheyliging
Äjs van den Name Gods, tot onſes naeſten vermeer
ook niet
deringe der quade begeerlikhcden des vleſches,
EE)ß EIl
werd ge ja tot befmettinge en verderf van de zielen aller
jan der geener dieſe lezen en fingen. Wat word’er
door mis dageliks gedrukt en herdrukt eengroote meenigte
bruyk.
wanſoodänige Saug-boekfens, die mennoemt Minze
beekjens , Luf-hoven, Zang-prieeltjes, Nachte
aljes Sse. Vraegten ſoekt maer eens in der
Ligtveerdige tenaenſien van ſooveele

--

Äpe,

winkels, ik ben verſeekert, dat

tegen twee geeßeljke , wel tien wereldſche
op dat ik niet en ſegge beefeljke) lied-boeken ſult
winden, waer in dikwils niet een eenig woord van
den waren God of van Chriſto onſen Middelaar

en Saligmakergeyondenwerd, maerwelſeerveele
- van de Heydenſche Afgoden; tegen het uitge
dyukte verbod Gods: Deuname van andere Goãez

«ºfuºgyuietgedeukee, uyz uwen mondenſalhyzziez

Ä

worden. Exod. 23. 7. 13.

Offoo Göden

Phriſtus ſomtyds in die ſelve mede genoemt wor

den 9. van wegen ſulk een ſchandelijk misbruyk
des H. Naems Gods, dies te ſlimmer en Ä
jker zyn te houden, evermids den waren Godt
ºnder de Afgoden niet en wil genaemt weſen;

endaerde H. Ark- des Heerenwöont,
----

-

Umoet D-2
ga»zz

(Och

Aau des Chriſteljea Sager ende Lefer.
º

gon hals en nekke breken. 1 &am. 5: v. 4. Waut
wat mededeelheeft degerechtighey met de angerech
vgheyd? ende watgemeynſchapheef het lich: met de
«exßerniſſe?ende watt jamen-ſemminge heef Chr
füs meet Belial? ofte wat tſänez-voeginge heef de
zempel Gods met den Afgoden ? 2 Cor. 6. v. 13,15,16.
Ik en ſalhier nu niet aenwyſen, watal lichtveer- Ä
-

dige, dertele, entot onkuysheydaanlokkendeſtof-j
fen in ſoodanige boekjens begrepen zijn: fy zijnen, orge
(och lacy!) meer dan alte veclbckent,
Exit in immenſum now caſta licentia vatum.

D'onkuyſche vryheyd der Poèten
Gaet over-al ganſch ongemeten;
Soo dat nu ook Poètery
Geworden is tot Pottery.
Sy was een kuyſche maegt bevonden,

ſchikt garn

-

Maer nu ontſchaekt, mismaekt, geſchonden:

Sy, die moeſt trouwen Godes Eer,
En was ſijn Lof-bazuyn wel-eer,

Werd nu, met uitgeſteeken vane,
Misbruykt als tot een roffiane

Der teere Jeugt, en tot trompet

Waerom

Van alles was op't meeſt beſmet.

deveelheid

Is het dan niet weide pyne waert, dat, daer Äe
de wereld vaft befig is om hare minnaers tevOOr-

Ä

S

fien met overvloed vanliedekens dieinhareooren jÄje

2.

klinken , wy ook ons' uyterſte beft doen, omken die te

Chriſti Dienäers de harete verſchaffen, ominal-Ä
lerley gelegentheyd, op allerley wijſe, endemet
alleaengenaemheyd, hemlofteſingen?

Sal dan die vergeten hoere

-

Jef 23:1s.

Spelen, quelen over-al?
Sal fy fteeds haer harpe roere
Enrontom gaen met geſea?
Sal fy ſooveel lied’ren ſingen,
Op dat harer ſy gedacht?

-

-

En een Chriſten B
ſich2.bedwinge, Pf40:4 Dat
º.

-

- Noodge Ouderwijſinge en Vermaninge
Dathy God niet ſingtmet macht!

den, di

Neen; laetvanderaardenende

nº

Är

Hey'gePſalmen komen voort, Jeſ24:16 | j
Soodat, waermen ſich ook wende,

inöd

Werdevan Godslofgehoort.

Ik ſoudemy ooktenhoogſtenvertrooſten over

vºr

mijnen geringen arbeydº. wanncerik vernemen | Ä
mocht, dat niet alleen die gene, die geerne liedekens ſingen, hare wereldſche om deſe geeſte-

W
dichte

lijke mochten verwerpen; maer dat ook andere,

j

die in de H. Dicht-kunſt meer erwaren engeoef |
fent zijn, hier door mochten opgewekt worden,
om yet anders en beters, op allerhande ſtichtel-

/

ke materien, in Sang-rymenvoorttebrengen.

Wº

Want, hoeſeermenhedentendagehoortklagen ſº
Overdegrootemenichteyanboeken, endein'tby- Ä
waer | #j
Rymenen Gedichten
ſonderóock overall' deeen
al-te-groote meenichte
alle, over
mede
van geeſtelijke liedekens; want diedeſelve geerne fingen, hakenin 't gemeen na meerdere, om ,
Opallerley ſtoff, enopallerley voyſen offang-wy-

...

ſenyettehebben.

FR
-

De G , Woorts ſoo ſeggeik van deſemijne Pſalmen,
Äº- Lofſangen, en Géeſtelijke Liedekens, datſezijn
Äº op LÄ Sang-mate gerymt. Waermedeikwil
Ä

Fe

te kennen geven, datſe niet alleen bequaem zijn

j

d

(

Änate om geſongen, maer ook om met haer behoorlijke

”

matěen voetengeleſen te werden. In het dichten
der Liedekens hebben ſommige haer ooge alleen
op de voyſen ofte wijſen (gelijk men ſe noemt)
Op welke ſyſullen Ä werden, ſonder daer
Opte letten hoe hare verſen ſullen vloeyen in het * *
leſen; ende alſoo gebeurthet,

dat'er velegedicht

worden, die wel in hetfingen, maernietizz Bez le

fen haer eyſch gekregen hebben. Dit wijſe, ik
daeromte meeraen, om dat onder deſe mijne -

Sang gedichten ſommige ſullen gevonden
- --

"

»

Ä
CLA

Arn den Chriſtelijkeu Sangerende Leſer.
den , die wat lanken wytlopig zijn, en daerora
mifſchicnyemand mochten verdrietelik zijnomte

ſingen, omdathy van die ſelve, als andere gemey
ne rym-gedichten, moge leſen, deſtoffe en den
inhoud der ſelve niet onachtſaem voorby gaende,
want die ſelve mochten hem wel op 't meefte
ſtichten.

-

Wat nu aengaetmijnen ſtijl, ofte maniere van
dichten; In het ſtellen der Pſalmen en der byſon-j
dere Loffaugen in de H. Schrift verwat zijnde, heb

ik my gehouden niet flechts aen den fin, maer
ook, ſoo velehet mymogelik was, aendewoor
den der felve; vertrouwe daerom dat de Chriſte

lijke Sanger ende Leſer, met den ſtyl der ſelver
fullen vergenoegt zijn, want geen Chriſten kan
een beter ſtyl begeeren, als deftyl des H. Geeſtes
ſelve.

Inmijne andere geeſelijke liedekens, behal

ven dat die ſelve ook meeſt uyt de Schrifture be
ſtaen, aen welker woordenik mynamogelikheyd
gehouden hebbe, heb ik allefins ſeereenvoudig
gegaen, my hoedende voor die vreemde en val
iche vergierſelen der Heydenſche fabelen, en van

’t noemen harer Goden en Godinnen. Sommige
meynen, dat niemand een Poêetkanweſen, ſon
der met de ſelve fijn gedicht te ſtoffeeren; maer
den Iſraelitiſchen Dicht-en Sang-meeſter, was
van een ander gevoelen, die in de heylige gedich
ten fjner Pſalmen ſich daer van footen eenemael

onthouden heeft, dat hy ook fegt: Ik ſal haere
name op mijne lippen niet nemen. Pſ I 6: 4: Ende
nöchtans is hyde geene, van welken Gods Geeſt
fegt, dat hy was liefikin Pſalmen Iſraels. 2 Sam.
23. v. 1. Behalven dit, engaikin mijn woorden
en redenen niet ſo hoog, als vele Dichters heden
ten daege, die ſoo krachtig brommen met uytge
ſochte, hoog-dravende en onbekende woorden,
dat byna geen menſch
en kan, 'twelk

vºn

-

Z

Noodge 0nderwiſinge en Vermaninge.
ik oyerlateden Poeten, welkervoornaemſteoog
merkis den Leeſer in verwondering te brengen
over haere meer dangemeene dicht-konſt.
3f
my aengaet, hct is my te doen niet om’t dichten,
naer unz'./tichten. Daeromhebik in defe geeſte
lijke ſtoffe ook willenſpreeken, niet net woardez die
demeuſhelike wijsheydleert, maermetwoorden die
de H. Geeſ leert, geefieljke dingen metÄ
zfantenvoegende. I Cor. 2. v. 13. Ä geliktgene
wyleeren,geeſtelijkis, ſoomoetenwyook 'tfelve
alleſinsvoorſtellen, nietmetwereldſche, maermet

Kan

Geeſt ingegeven en in de Schriftuure bekent

We

-

-

-

--

-

--

M

eeſtelijke woorden; namelijk dewelke doorden
-

-

Kittel
Wilt

zijn, die mieten is opgepronkt met menſchelijke
wellprekentheyd, maer krachtig in haer geefte
lijke eenvoudigheyd. Ik hadde ook wel, ſonder
roem teſpreeken, (foodaereenigen roemingele
gen is) eenige hoog-dravende ende den gemee
nen man min bekendewoordenende redenen by
brengen konnen, maer hebbe het met voordacht
gelaren, om dat ik voorſeeker wiſt, dat ik daer
mede ſoo veele ſtichtingeniet ſoude doen, voor
namelik hier in omſe geweſten, aen mijn eygen

Land-genooten, ende in 't joñder Ändéeſ.
mijne Gemeynte waer over ik geſtelt ben, aen
dewelkeikjn'tſchryvenmyeerſtendemeeſtſchul
dig kenne. Want föude zijn- als die in de lucht
fpr geke.
r, dewijle kyverg hennageeſelijke
gaven, ſo ſoeke ik, das ikmag overvloedg zijn tot
ſichringe der Gemeyxte, Cor. 4.9, I 2: endear
beyde alleßnts, omniet afte wijken van de eentou
agheyd deiz Chriſtois. 1 Cor II: 3.
:: Mijn Gedicht is niet beladen

--

Plaaf
isnie

als Ee

ren,

dort
fijne

ſp TE

Met gefmukte woord-çieraden,
Die ſomtijds.foohooge gaan,

Daefe niemand kan verſtaan.
- 'k Wilmetmijn gedicht niet dond'ren,

Nie
We

ler

Z'e7

Noch
OC

Aenden Chriſtelijken Sauger ende Leſer.
Noch my brengen in verwond'ren,
'k Sing' dat ieder een verſtaet,
Slechten recht op voet en maet.

Kittel-oorige Poèten,
Wilt gy hier van d'oorſaekweten?
't Is mijn ampt niet dat ik dicht';
Maer mijn ampt wel dat ik ſticht'.

'k Soek den ſtijl niet, maer de ſaken,
Datſe 't hert

Äg raken;

Niet 't geluyt dat d'ooren ſtreel',
Maer der zielen trooft gehoe,
Kan de mediçyn maer heelen,

Weynig ſal het dan verſcheelen,
Of de Meeſter die s'aanbiedt,
Heel welſprekend' is, of niet.

Niet door kitteling der ooren
Wert Gods vrees in't hert gebooren,
Maer door roering van't gewiſs',
Tot der zielen laeffenis.
-

Dat ik doorgaens in deeſe mijne Geſangen de Aengewe
plaaſen der H.Schrifture op dekantgetekenthebbe,

is niet ſonder reden van my gedaen, maer zy zyn Ä
als een getuygeniſſe van Godfelve, dat defe wate
ren, die ik u hier preſenteere te drinken om uwe
dorſtige ziele daer medete verquikken, zyn uyt
fijnc fonteyne ſelve gekomen: want

Zutius ex pſö fonte bibuntur aquae.
Men drinkt ſelfs uyt de bron op 't allerweyligſt
-

l

WatEr.

Ende alſoo merkt mente gelijk de reden,
waerom ik in de Tytel-plate onder anderen ver

ordincerthebbeden H. Bybe, metdeby-gevoegde
preuke: Cweinſeitingenzjnmjngefangengeweeſ

Ä

ter plaetſe mitner
Pſal. 119.
ver, 54. Waer uyt ſoudeik doch deſtoffe mijner
geſangen anders of beter nennen, als uyt de H.
Schrift, die van Gods ingegeveni, evaei mutigat
#4
let
--

N

Noodge Onderwiſingeende Vermaninge
leeringe, tot wederlegginge, tot verbeteringe, tot

Aa

derſelve

onderwfinge die in de rechtveerdigheydis : op dae
demeuſee Göd vglmaek zy, tot allegoet werkvol
maekelk toegeruftet. 2 Tim. 3: ver. 16, 17. Ook
verwekkende bygevoegde Schriftuur-plaetſenden
gelovigen Sanger ofte Leſer tot vyerigheyd ende

hernod

volherdingeint ſingen ofte leeſen: jäfy ſeggen,

ſeydev

als een Göddelijkeweerklank, Amenopalle fijne

vyerige begeerten. Hier beneven ſullen ſe een
goed midde weſen om ude H. Schrifture te doen

hrt.
die da
De

Önderfoeken , u daer in te onderwijſen , ende u

Gode:

# ſelfs aangeweſene ſpreuken te docn onthou

te bete

CIl.

wyſen ofte

teſtelle

heerlik.
netgen
ſeoök

Kuppe

Voorts, dewijl het nootſakelik en een oudge
bruyk is, dat men boven de Geſangen aenwijſe,
opwat Gelayden oftelPyſen dieſelvemogengeſon
gen worden, (gelijk gy ook onder anderen ſien
meugt Habak. 3: 1. en Pfalm 45: 1. met deaenteke
ningen op die ſelve plaetſen, ende uyt meer op

ln

ſchriften van verſcheide Pſalmen Davids) foo heb

ik dan ook verſcheiden Voyſen dikwils geſteldt

... boven een Geſang, op welk deſelve den Sanger
aenduyd, die by een ander van die ſelve Digt
mate ſtaen; op dathynafijnverkiefing debeſteen
bequaemſte neme, om alſoodoor die verandering
meerſmaek en Sang-luſtteverwekken, waer toe

ookeengebekende engebruykelijke, enſömmigeop
niewe Loyſen zyn geſtelt. Ik had noch op deeſe
Geſängen konnen äentoonen eenige ligte Sang
wijſen van wereldfe liederen, die licht beter be

kent ſouden zijn; maerhebbe liever ,om geen
aenſkoottegeven, willen uytkieſen de gewoon

likſte geeftelijke liederen, en voornamelik ceni

#

Pfälmen, dewelk ons verſcheyden genoeg
atne äengenaemheyd verſchaffen.

Maer GPdat deeſegeeſtelijke Geſangen nieten,

endº

mogen misbruykt worden, noch ook de Sangers
“ --

-

-

--

der

T

i

-

Aan den Chriſtelijken Sangerende Leſer.
derſelve qualijk of vruchteloos ſingen, ſo hebik ºhne

het nodig geachtalhiereenigewetten enconditien Ä“
ngen,
teſtellen vancen Geſang dat Godeaangenaam en
heerlik, ons en onſen nacſten voordeel zy. 't Is
niet genoeg eenige ſackte doen, maermen moet
ſe oök we doen. Derhalven, gelijk Chriſtus

feyde van 't gehoor des Woords, Sie: dan hgegy
Hoort. Luc.8. z. 18. Alſo ſegikook van'tgeſang,
Siet dan hoegy ſingt.
De voornaemſte conditien eens goeden ende Waer in

Gode aengenamen geſangs wijſeikäen, omdies Ä
te beter onthouden te konnen werden, met dit”
kluppel-versken:

-

-

In suntz nahdº; Quis, Ubi, Quid, Quomodo,
uando.

k Beveel' in 't ſingen ſeer;
Wie, waer, wat, hoe, wanneer.

-

Weende hºnigeda Pälmen, Lofſangen Ä
ende geeltelijke liedekëns moeten ſingen, ſtaet Ä
voor eerſt cndevooraltebetrachten. Wantofwelſchendat

hetbevel van deſen plicht generael is, ende allen ſºgenmo

aengaet, ende ook niemand, van wegen eenigen“
wereldlijkenſtaet ofberoepinge, daer toetegroot.
ofte gering is; nochtans, dewijle zyniet alle ge
ſchikt zyn om den Heere te ſingen, noch ſonder
onderſcheyd degeſangen van allen hem behagen,
foozynin'tbyſonder alleen de godſalige engelo
vige daer toe bequaem: en haer geſang is Gode
Ä Getuygeºis de heylige Sang-meeſter:
Pſalmfinget den Heere,gy/jmegun-genoten. Pſ3o.
v. . Gyrechtveerdige, fingetvroljk in den Heere;
lofbetaemt dem
Pſ 33: 1. Selfseeneerlik
man acht hethem tot ſchande en verachtinge te
ſtrekken, van eenfnodeboefgepreſente werden;
ende nietdan van vrome geroemtte zyn.
Laudarier à turpibus, infamia vera eſt:
Laus eſ
diſpleerepreviº. dat

Ä

ºr-

-

Noodge Ouderwijſinge en Vermaninge

Aen

dat S :

00k deha

Het is een ware ſmaed, van quade lofte dra

eigege

EIl

°t IS

Äſchen grootſte lof den boſen temis

hagen.
Alſoo
Tot

#

ben. Alſº

Februyke
Yſeby u

demgodlooſenfegt Godt; Waz hebt

gymijweinſettingente vertellen,ende neemt mijn ver
Zoutiu rwewmonde? Dewylegydekaſydinge batet,
ewde mijne woorden achter u Ä werpt. Pſ yo.
v. 16, 17. Doethetgetier uwerliederen van my wech:

tweku
Weſen al

huys iet
eiken

ooken magik «wer zyten-ſpe niet hooren. Amo 5.

T. 23.
Ä beſtraften dreygthy ook ſodanige
vleefſelijke menſchen, dieinhaere weelde ender
telheyd
haer onderſtonden hetgeeſtelik
heylig werk des köningjken Prophete Davids in
ſijnſingen endefpeelen, mede inhaereoverdadig
heydtemisbruyken. Amos 6. v. 5,6. Voorwaer het
en kan geen goede harmoniegeven, ſoodetonge
Godeslöffingen, maerhetherte volonreynigheyd
en vleeſchelijke luſten zy, endehetgeheeleleven
cen verlocheninge Gods.
II. lPaar men fingen moet, leert ons de Pſal

Ä

II.

Ä Ä. mit met ſijn exempel , wanmeer hy in 't gemein

Ä

jenſegt, dat hy van des Heeren
, gefangen
Placilen heeft gehadt ter plaetſe fjner zre
lingſhappen.
Pf 119. 54. Alfomogen wyook op alleplaetſen,
daer het geſchieden kan, de geefelijke geſangen
ons alsomafſcheydelikgeſelſchapengeleids-lieden
laten zyn, metdewelkewyzerplaetſe onſervreem
«elingſhappen hier op aerden, eninde bedroefde

reyſe deſes elendigen evens na het Hemelſche
Vaderland, onſet'famenſpraek mogen houden,
ende groote moeyte en arbeyddefes evens ver
ºchten, tot dat wy alſoo het gewenſte Hemels
Äer Vaderland verwerven. Hier toe behoort 'tgeene
Än deOudvaders verhalen, datookſelfsdebouwluy

ÄcÄ den achter den Ploeghcbben
geſongen, endeO#
. .
-

*

doen, e
Feik d
endein

Aenden Chriſtelijken Sangerende Leſer.
ook de hand-werks-luyden ophaerewinkels, met
heylige gefangen, harenarbeyd, alsmet een God
delijk vreugde-geſchal verrichten verlicht heb

ben. Alſooineugt gy ook de geeſtelijke geſängen
gebruyken. Daer gy alleen over weggaet, könd
#Y ſeby u ſelve ſoetjens en ſachtjen murmulen,
t welk u den wegniet weynig verkorten ſal, en
weſen als eenaengenaem geſelſchap: daergy in u
huys iet met uwe handen verricht, kond gy van
gelijken doen: met uwe handen kondgy uwerk
doen, enmetdenmond den Heereſingen; zynde
gelijk de Byen, die met haere voeten het Was,

ënde in haeremond den ſoeten honig dragen. Dit
Mal u arbeyd verſoeten, ende gy ſült menigmael
als op't onverſicn gedaenwerkvinden: want ge
lijk de Poet fegt:
Cantantis pariter,Ä data tela trabentis
Falltur awcille decipiturque labor.
arbeyd van de maegd die t'ſamen ſingt eh
-

P.

P1nt,

Is wegen afgedaen ſchiereerzy'tfelfsverſint.
Menhoortdogmenigmael de winkels der am
bachts-luyden klinken van onkuyſche gefangen,
waerdoor die voorbygaengeërgert worden: waer
het dan niet beter, te latenhooren eenige geeſte

lijke gefangen, daer door de Voorbygaen, mogen
Inſonder
fºggende zºgen des Heeren # yºu wyzegenen mºlie eyd
in ce
dennäennamedes Heeren, Pfiz9: 8. Maerinſon-Ä ig godſa

Ä

derheydmoetmenaldaerdeheylige
oeffe-j
in- ſ:
nen, daer eenig goed en godfaliggeſelſc
alle zedigheyd verſamelt is, omalfoo, nadever
maninge des Apoſtels Pauli, aldaer malkanderen
y

teleeren endete vermauen. endeowder malkanderen

zefpreken net Pſalmen-

LÄgeeßelijke

ledekeus. Cal. 3: 16. Eph 5: 19. Wantaldaer ſal
God meeſt verheerlikt, onſen naeſten meeft ge

ſticht, endewy ſelve metditstegroeteryverop
-

4

-

-. «"-".

ge

gelcl
2P

Aende

Noodge Ouderwiſinge ex Bermaniege
faer noyt

uchtig ge gyſe niet lichtelijk en ſingtin, ende voor-al niet
cllchap. met godloos, wulpsen ontuchtig geſelſchap, die

dat wy na é
ſingen Pfalz
Wymoeter

ſomtijds fulksuytvleeſlijkeverluftingeverfoeken,
en anderſints gewoon zyn den name Godste laſte

deuntjes; w

In CC1) OIl

gewekt worden in het ſingen. Maerwacht u, dat

ren: op dat gy het heylge den hondenniezengeef,
noch uwe peerlen mieten werpt voor deſwijnen op daz
fynietzeeniger zijddeſelve methare voe nen vertre
den. Mat. 7: 6. Als de ongelovige en wulpſche
Babyloniers van de gevangene Joden begeerden,
datſe haer ſouden fingen van de liederen Sions; ſoo
hebben ſy ſulks Ä , gewendetot antwoord
defe reden: Hoe ſoude - wy een lied des Heerenſin
genin een vreemt land?te kennen gewende, datzy
de liederen, dieſe gewoon waren ter eeren Gods
enterplaetſe fijner Heyligheydte ſingen, nieten
wilden fingen tot derongelovigen vleeslijke luft,
enter plaetſe daer men gewoon was ſijnen Naem
te laſteren. Pſal. 137. v. 3,4. Van Iſocrates ver
haeld Plutarchus , in ſijne beſchrijvinge van des

Vergifvana
tenen Geeſ
deralsſtink

Jas

Sº vi.

%

Spiritu San
nºmundo qu

9hrſſioja
eeretefin

Zwaerzvo,

Geeſt, die «
Fee

die S

%

Ä ſch
MltO

Teſteile

OtV

OOlee

ſelven leven, dathy inſtantelik verſochtzijnde in

OtO

een ſekere maeltijd yet voor den dag e brengen
van fijnekonſtenwetenſchap, geantwoordheeft:

Ä
E7i

Queegonov, temporishajus monſunt; que veroexi

Wyy

gs zempus hoc, ego meſio. dat is: Dedingen die ik
wete, en komen hier nietze pas; ende die hierzepas
komen, enweetikniet. Alstekennengevende, dat
het ſich niet heel wel envoegde by luyden, die
door den wyn verdertelt waren, eene Oratoriſche

Oty

Ä
Nd
Weg
Me

deftigheydendeſtatigheydin tebrengen. Alſoook,

O

Ä

ende veelmeer behöordet gy in weerden te hou

den uwe geeſtelijke Sang-Gedichten; of ander
ſinsgy ſoud uweliefjke voordez verderven. Prov.
23: vers 8.

-

-

III. Wat
*t welk
word aen

bººseeren enik hebbete voren, als verkla

geweſen.

rende den ſelven, ſulks aangeweſen,

LH. Pat gy ſingen moet, ſalu den tytel deſes
-

name

7

3t

at

0arEW7

ofte ge ke
Vee mit

VOOr eſte

Ä
Cor. §
I

I

Aen den Chriſtelijken Kangerende Leſer.
- dat wy nade vermaninge des Apoſtels, moeten 1. In'tge
fingen Pſalmen, Lofzagen engeeſtelijke liedekens Äw.
Wymoeten ons derhalven wagten, als van een Ä.

vergifvan alleydele, wereldſche enlichtveerdige Ägj
deuntjes; want wat zyn doch de ſelvebyder Chri-langen

ſtenen Geeſtelijke Gefangen? Voorwaeryeelmin-Ä
der als ſtinkentwaterbygoedenwyn. Pfallere d-Äe
_/za, Ss videbis rei jucuaditatem. Implentur enim wachten,
„Spiritu Sanéo qui pſallunt, qaemadmodum ſpiritu Ä

innunä0 ui Cabañicas cautione modulantur ſegt Ä
Chriſoſtomasin Epiſt. ad Epheſ Serne. 19. Leerd den

Heereteſingen,endegyſal degeneuglikheyddaer van
ewaer worden. Wantßworden vervuldmet den H.

Geeſ, die den Heereſingen, gelijkmet den onreynen
geºſ, die Sathanſche liedekens quinkeleeren.
at ſchand' ist, dat men't herte, d' ooren,
Entonge, (die w'ineerbaerheyd
Teſtellen God'alleenbehooren,
Tot wap'nendergerechtigheyd)
Sooleendenoffertaenden Duyvel,
Totontuchtenonreynbedrijf,
Datdoorditſoetvergiftig ſuyvel
Dezielvaſtinfijn ſtrikkenblijf!
Wyzynvan ſelfsgenoeggenegen
Totydelheyden'svleeſchesluſt,
-

Devlamishooggenoeggeſtegen,
En dientveeleerte zyngebuſt;
Wiltgyſedaer-en-bovenvoeden
Metde'olyvan onkuyſchgeſang,
Owee! wieſalde zielbehoeden,

Dathaerdewyandnietenvang!
Oureynigheyd,noch oneerbaerheyd, nochſotgeklap
ofte gekkerye, en moet ook onderons mietgenaeme,
- veel min

Ä en alſo op 't aenlokkelikſte

voorgeſteld worden. Eph. 5: 3,4. Quade ſamen
prekingen endequadereden verdervez-goede zeden. i Cor. I 5:33. Maer veel meer quade en onreyne
»-

gE
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Mey de

gefangen; want dewijl de woorden derſelvemet

fingen: met

een voeyende Rijm en foetigheyd der Mufijke

len: enmet

(als een hoere met haer blanketfel) feer cierlijk

Mayk-inſt

ende aentrekkelik zyn opgepronkt, het is niette
ſeggen, hoe licht fy haerin der menſchengemoe
deren indringen, ende als betoverende Sirenen

len enrake

ook deherten der aldervroomſte roeren en vervoe- ren. Daerom hoed u daer voor dies te meer als

vooreenvergift, datmetſuykerverſoet, enineen
gouden ſchotel aengericht word-,

leeren S
leien.

Doch ne

ſevenieſ
een ſingt

Ä

Geew doºdligfvergiftſöolicht

Feſchap

Algeylbeidfe door Sarg en Dicht;

Kºnſult)
Eſſen W
Ontyds

': Kaw Baefezowzerhoeds verpeſten
De zielewook der alderbeſten.

Wy bidden immer alle dagen om afwendinge

der verfekunge, en da oz God niet in dieſekeleyäe.
AIat. 6: 13. Waerom foudenwydanonsfelven,
door het fingen van onreyne en onkuyſe liede
kens, in die ſelve Ieyden ? Men kent een yeder
menſche by het ſelve; ende hoedanig de materie
harer geſangenis, eerlik ofteoneerlik, geeftelick
ofwereldlik, ſodanig bewyſen fy ookhaerſelven,

te weſen in leven, zedenen manieren. 4ant uy
deº-overvloet des Berteufpreekt demond:degoedemen
febe breºgt geeded gewvoort uyt demgoedeaſ hat des
Berten, ende deeſenseeſche brengthofe dingen voort
zyt den booſez feat. Mat. 12: v. 34. 35. Wat kon
nen doch ſodanige liedekens anders, dan deſan

gers in ſuſpicie ende vermoedenvanlichtveerdig
heydbrengen?
Laadibas argwitur zimizinoſus Homerus.
datis:

Hemeras, doorfijnlofenfingen vandewijn.

Word ſelfs beſchuldigttot den wijn geneygt te
zyn.

- --

Laerom dan, laetons eeze verbond maken met

*"ge, dat wygeenonkeyſeliedckensmeer
fiHl

Verr

Heerej
evend

Fenadee
ngen:

aGo

Wierden
Äluſte
F aer

Aeu den Chriſtelijkem Sanger ende Leſer.

fingen: met onſe ooren, dat wydaernaniethoo
ren: enmetonſehandenende vingeren; datſegeen
Muzyk-inſtrument onderhet fingen der ſelve ſul
1en aenraken: ende lactons alleen fingen heylige
Liederen Sions, Pſalmen, Lofzangen engeeſelijke
Liedekens.

Doch neemt hier in't byzonder waer, dat gy die 2. In't
ſelvenietflechts alle ſonderonderſcheydin't wildebyſonder

heen ſingt, maer lieverdaeruytverkieſtſodanige Ä
Gefangen, alsop detegenwoordige plaetſe, tyd, j
geſelſchap, endevoornamelijk (ſbogyalleen ſin-Äglegent
gen ſult) op uwe
élteniſebeſthºyd
paſſen: want wy zijn niet altijd in eenen ſtandt;
Tomtyds zyn wy verhoogt door voorſpoed, ſom

Ä

tyds vernedert door tegenſpoed: nulaetons de
Heere de ſoetigheyd ſijns trooſtes en fjner liefde
Ievendig gewoelen; dan gevoelen wy toorn, on
genade ende dealderſwaerſte geeſtelijke aenvech
tingen: nu zyn wy wakker envaerdig in den weg
van Godsgeboden, ende als ofwy met vleugelei,
wierden dpgeheven; dan zijn wy wederom vol
Onluſt en geeitelijke traegheyd, als kruypendeop

der aerden, ende niet machtig om ons na den
Hemelte verheffen. By wijlen hebben wy meeſt
van noode vermaningen, beſtraffingen en onder
wyſingen; by wijlen vertrooſtingen. Bywijlen
hebben wy oorſaek om Godte bidden; bywijlen
Om hem te danken.

Inſulkeonderſcheydenegevallen, moetgyook
onderſcheydene materien ende ſtoffejer geſan
gen ſoeken.

Want gelijk in een Apotheeke alle de medi
gynen weIgoedzyn, maer nochtans van allen niet

ſonder onderſcheyd moeten gebruykt worden,
elegen. Waerom ik ook

alſoo is 't ook alhier

ſorgvuldig ben

Ä,

öm in dit boekjen door

allerhande ſoorte der geſangen een iederte gerie
VOR 2

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

Noodge 0nderwfingeenVernang
ven, ende als fijn byſonderrecepttegeven. Maer
aenmerkt:
IV. Hoe?

IV. Hoegy die ſelve ſingen moet. Om ſulkste
verſtaen, hebt gy inſonderheyd op twee dingen

als 1. Met

Welteletten.

aandagig
heyd des
herten.

1. Dat gyniet met demond en ſtemme alleen
maer voornamelik met het herte, ende met yver

en aendachtigheyd der ziele ſinge. Want God en
wil niet, dat wyfullenſingen als devogelen in het
woud of in dekouwe, die metgeen reden begaeft
zijn, maer als redelijke menſchen, die door den
H. Geeſtdaertoe werden aengedreven, endever
ſtaen en overleggen 't geen ſyfingen. Ik falwel
met den geeſ fingen (fegt Paulus) maer ik ſalook
met den verſtande ſingen. Cor. 14: 15. Hieromis’t
dat die ſelve Apoſtel in de tweeverſcheydenmael
voornoemdeleſſen van hetgeſang, Eph. 5: 19.en
Col. 3. v. 16. beyde mael ſoo beſcheydentliken
uytdrukkelikbeveeld, dat wyden Heereſullen ſin
genin onſeberte.

Hieröm de Koninklijke Sang-meeſter, wil
lende ſich tot het geſangh vaerdig maken, bereyd
niet alleen ſijn ſtemme en Muſijk-inſtrumenten,
maer voor ende boven allen verwekthyfijnherte,

ſeggende: Mijn here is bereyd, 6 God! mija berte

is bereyd: Ikſalfingen ende Pſalm-ſingen. Waake op
zaijneere, waekt pgyluyte euharpe. Pſ 57 v. 3.?.
Dit heeftook wegëweten en in acht genomende
heylige Maget Maria, dewelke daerom haren
LOfzang Ä begint: Mijn ziele maektgroot den
Heere: endemijnengeef verheugthem in Godmijnez
Salgmaker. Luc. : v. 46, 47. Deblydſchapende

't gejuych haers herten, mitsgadershare inwen
dige begeerte omden Heereteverheerlijken, ging
Voor; ende daer door ishare tonge en mond in

dien Goddelijken Lofzanguytgeborſten. Die an
ders doen, zijn gelijk dien Leeuw, den wÄ
-

-

IIIl

fn
Vle

=

Aen den Chriſtelijkev Sanger ende Leſer.
E

*
-

Simſon doode, die welhonig in ſijn opgebroken
mond hadde , dog ſelve dien nict at. Judic. 14.
Alſoofingen veele lieflik, en hebben den honig in
den mond, maer ſy en vernemen ſelve niet de

inwendige ſoetigheyd des herten ende des ge
moeds.

Lelijk is 't in een Mufijke,
Als niet ſtemmen in 't gelijke
’s Menſchen ſtem en ſnaren t’ſaem,
't Luyd geheel onaengenaem:
Maer het zijn veel dwafer grillen,
Als detong en't hert verſchillen;
God ſal ſeggen doet van hier
Uwer liederen getier.
Sal de tong Gods eere ſingen,
En het hert van ontucht ſpringen?
Neen, ſoo geeft men God geen eer;
Maer ſijn naem onteert menmeer.

Al uw ſoetheyd is maer ſotheyd
Voor ſijn groot' en heyl'ge Godheyd,
Die maer op het herte fiet,
End'en acht al’t anderniet.

Vcele, terwijl haer mond

Ä

geſängen

ſingt, laten ſomtyds genoegſaem blijken de
vleeſchelicke begeerten haers herten, wanneerſe
namelijk haer niet ontfien ondertuſſchenmalkan

der toete lacchen, of eenig ander ſpotteliken
onkuyſch gebaerte toonen; welke in waerheyd
niet en konnen ſingen het eerſte regeltjen uyt den

Pſalm 138. Ik dank " Heer uyt 'herten grond,
maer alleen het gene volgt, Lippen en mondueer
zoortbringen. Maer het waer veel betergantsniet,
dan alſote ſingen. Want by Godengeldgeen be
weginge der lippen , maer de affeéten en bewe

ginge des herten. Bekenten waerachtig is datou
de versken:

Nonvox, ſedvotum: nonmuſicachordula, ſedeor
Nonclamor, ſedamor clangit in aure Dei.
Dad

Noodge Ouderwiſinge en Vernzezzzzzºg
datis

Nietdeftemmeklaeren ſoet,

Maer.de ſuchten van't gemoed:
Niet Muſijk van't ſharen-ſpel,
Maerhethertoprechten wel:
Niet’tgeroep, maer liefd'en min
Klinkt tot Godesoorenin.

-

z, sonder 2. Wacht u wel, dat gy de geeſtelijke geſär

Ä.
gen niet vermengt met eenige wer dſche, in
ginge der
Ä“ gende dan eens geeftelik, en dan Weer een we
Gelangen. relds; gelijk dit is de manierevan veledronkaerts
-

-

en ohreyne menſchen in onſe tijd., welke vo
zynde van den ſterken drank, en brandende in
hare dertelheyd, ſullen lichteliktweeofdrie PMä1

men Davids, ofeenige andere geeſtelijke Gefän–
gen daer henen martelen, en fetten dan daer op
eenhoeren-lied, ofeenander lichtveerdigeklucht
ofte rippel-rey, die haer in de kop ſchiet.

Die

fülksdoen, envoegengeeſelijke dingen nie ſtaez
metgeeſteljke, 1 # 2: 13. maergeeſtelijkedin
gen met vleeſchelijke; ’t wclk ſich doch gants

bieten voegd; ja ſo weyngals dArke Godsen
Hagon , ofChriſtus met Belial. lWelt aokeenfoz
zeyneuyteenſelveaderhezföet en het bitterjac 3:1 1.

Ä oock uyt een en het ſelve herte,
ende uyt een en den ſelvenmondnietvoortteko
mende ſoete vruchten des geeſtes, ende bittere
vruchten des veeſches. Vanden ſodangenwerd

mietfonder reden vermoed, datſe ſelfs de geeſte
>,

-

# Geſängen flechts uyt gewoönte enuyt vlee
chelijke verluftinge voortbrengen, als den wel
Ä
het evenveel is, offe een geeſtelijk ofbeete
I
jedvoortbrengen, beyden evengrooteneer

-

biedigheydtoedragende: datſeoockindegeetel
--

ke Gefangen niet verder fien als op de cierlijke
ende woorden,endelieflikheid
der Melodye of Sang-wijſe, makende daer yan

Ä

4c/e/ingen metharen mond, terwijlebaerkerehar
-

Old«

Aen den Chriſtelijken-Saugereude Leſer,

onreynigheydza-wandelajadewoorden Godshee
zijnde als een lied der minnen, als een die ſchoon van
ſtemme is, gf die welſpeelt. Ezech. 33. v. 31, 32.
Somma, dit is een grouwelijke ſpotterye met
God, en een ſchandelijke

Ä

van ſij

nen Name: dien wyniet ydelijk gebruyken moeten:
want de Heere en ſalnietonſchuldig houden, die fjnen

nameydelikgebrnykt. Exod. 2 op. 7. Derhaven,
ſingt alleen geeltelijke ; of alleen wereldſche:
want Godwil het al hebben ofniet metal; ende

hyenkande wereld en de vleeslijkedertelheyd tot

een medegenoot verdragen. Die het begin ſijner
Beſangen aen God wil offeren, en het eynde
aende wereld, mag metevenſogrooten recht, ja
met minder overtredinge, als aen de wereld ge

ven. Zytgyſozyfinnig? Daergy met den geeſ began
nen hebt, voleyndggy vu met het vleeſch. Gal.
3 : 7. Z-

*

-

Vianseer en opwattijden mendegeeſtelijke

Ä”

Gefangen behoort te gebruyken, ſalikaenwijſen
eerft in'tgeme“,

daer nain't beſonder.

Werdaen

40-

1. In 't gemeya, ſegge ik, dat wy geen tijd te geweſen:
koſtelik ente dierbaer behooren te höuden, omº Gº

#etdaer
van afte ſonderen totheylige Geſängen. Ä“
is een gemeyn gevoelen der menſchen, dat verloren,
men ſe niet behoort te gebruyken, dan wanneer Ä
men anders niette doen weet: want als haer door Ä“

ledigheyd en luyheyd de tijd ſolankvalt, datſyſe
niet langer weten toete brengen, dan nemen fy
dit flechts tot een tydkortinge, als of het verloren
tijd waer, die men beſteedinden Heere teſingen.

Maer een groot misverſtand; want Pſalmen,
Lofzangenen geeſtelijke Liedekenste ſingen, en
is niet verordineert, oum den tijd daermedeteyer
quiſten en ydelikte verkorten, maer om daer

mede den tijt uytte kopen, datis, alle gelegentheyd

des tijds voorſichtelik daer toete Ä Want

als den Apoſtel Paulus, Eph, 5 : v. 16. ſprcekt
C 2.

en

Noodge Onderwiſinge en Verzzeanezºge
ende vermaent van den zyd uytte kope , en a11e
legentheyd voorfichtelik waerte nennen, het
ſteſtuk dathy daer opin’tbyſonderbeveelden

bied, is: Wordvervuldmet den Gee/ - /Z»re keze-z
der malkanderen met Pſalmen, Lofazzgezz ezz-ze gee/

lijke liedekens ſingende en Pſalmesede -- zzzz Ae
z. 18, 19. Waeromook de H. Konink en Prophe
David, hoe hy ſo ernſtelik betracht heeft, dat Heere onſeleven maereenbandbreet geſtelz Beefè,ezz-z
onſe leeftyd als niets voor bemen is , P/a/. 39: S.
nochtans deſen korten tijd niette koſtelik geacht
heeft, om dienmet ſulk ſingen door te brengen,
jade kortheyd destijds als eenbeweeg-reden geno
men van fjn geſtadig Geſang, wanneer hy Önder
anderen ſegt: Ikſal den Heere fingen in mijn/ezez-H.ſal mijnen Godpfalm-ſingen, zerwijle knoeß 4ez.

Mine overdenkingen vazemſalſjete zijn: iſa/ºzy
in den Heere verblyden. Pſal. i24. v. 33, 34. Jadik
wilsishymet ſülck eenyverontſtekengeweeſtom
Gode lofte fingen ente ſpelen, dathyookmede

den vroegen morgen-ſtond (den, alderdierbaer
ften tyd) daer toe beſteed ende aengelegt heeft:

0God! (ſegt hy) mijn herte is bereyd: Iſal/s
Hen, endepſalm-ſingen 3. ook mijneere. Waektop #

leyte ende barpe, ikſalindere dageraetowaken

W

ſalz loveuonder devolken, 6 Heere! endeikſalupfalz
fingen onder dezatien. Pſal. 108. 2,3,4. Hetwelk
hyniet alleen ſelvegedaen, maerook allen ande
ren menſchen geleert heeft. 'z Igoet dat men den
Heere love: ende zewen mame pſalm ſinge, öAlder
Boggſte ! Dat men in den morgenſonduiyegoedertie
renheydverkondge, ende uwe trouwgheidindenach
Acº/.
hez
inſtrument, ende op.de lyte, %ß
een voorbedacht lied op de harpe. Pſal 92:2, 3, 4.
Alſo ook de Godſalige Koning Hiskia, hebbende

ó

Ä

E

nafijn dodelijke krankheydvyfhienjºretotyerlenginge ſijner dagen verkregen, ſegt: Wfülke

ee

opäijzſzaren-ſpelſpelen,
dagnonſºleen,
# Ä des Heeren. jalle38:de #
ſ 1. ln

*O

Aenden Chriſtelijken Sangerende Leſer.
2. Ja - Byſonder ſeggeik, dat wy mogen ſin-Äb
der, te
gen,
tyavan tegen
oet, in tydvan
voärfpoed,
Ä '1A
jñäeſodeinÄ
I13. gelegenheyd
Ä
Hé Ä
-

**

-

Ä
in tyd van voorfpoedſtemtydertoe; maer voor en
at ik ſpreek van geſang in tyd van tegenſpoeden tegenſpoed.
elende, ſalvelenvreemtdunken.
Het is wel waer dat den Apoſtel Jacobus ſegt:

Is yemand oader uinyden dathy bidde: iyemand
goets moeds ? dat lypſalm-ſinge. jac. 5: 13. Maer
men kan ook wel bidden met geeſtelijke gefangen,
gelijk ook verſcheyden Pſalmen Davids hebben
het opſchrift van een Gebed, als onder anderen,
Pſ 17. Pſ 86. ende inſonderheyd Pſ 12o. welke
van de Koninklijke Propheetfelvegenoemt werd,
Een Gebed des verdrukten, als hy
is, ende
fjne klachte uytſort voor het aegeſichte des Heeren.
z: 1. Daer bènevens ſoo konnen ook Godsgelo
vigekinderen welgoet moeds weſen in't midden van

Ä

baer lyden. Want de Godaller vertragſinge vertrooft
haer in alle hareverdrukkinge;engeljkhetlyden Chri
ſti overvloedºg is in haer, alſöo is ook Chriſtum bare

vertragſinge overvloedg. 1Cor:1. 3,4,5. Soodatſy
ook dikwils roemen en moedigglorieren in de ter
drukkingen. Rom. 5:3. Jaookdegeeſtelijke Geſan
- gen ſelfsmakende verdrukte menigmael.goets moets,
ende dienen wonderbaerlick om hemte vertroo
ſten, ente verquikken, te verſterken, en hare

droefheydte verdryven. Gelijk ſulks noch dage
liks vele gelovigenbevinden, alſoowordenonsin
de H. Schrifture voorgeſteltverſcheyden exempe
len der gener, die integenſpoed, vervolginge,
kruys en lyden, geſongen hebben. Het verhael

endegedachte des doods Chriſtiaenden bedroefäen
en verflagenen Diſcipelen, eyndigde oñder haerin

een Lofzaºg. Mat. 26: 3o. Paülusen Hylas in de
gewangeniſſe gewarpen, enbare voetes in den ſoge
floten en verſeker zynde, bädenoutrent de midder
"

wacht, endeſorgen Gode Loffangen: ende de andere
C 3
ge
.

.

--

f“ Noodge Owderwiſingeen Vernuaninge Sc.
evangeue hoorden nahaer. Aé. 16:23,24,25. Ja
Ä
niet. David in fijn ſwaerftevervogngenen
clendigheden ſo velefoete Pſalmenen Lofangen
edicht, cnmet die ſelve Godgebedenengeloöft?
eftniet Jeremias fijne Klaeg-liederen gemaektin

D

de alderſwaerſte clende des joodſchen Volks? Ik

en ſpreke nu niet van alle die Vrolijke Getangen
van verſcheyden Chriſtelijke Martelaren, en an
dereverdrukte Gelovigen.

Dogop welke tijdenen gelegenthedengyvoor
nameliken byſonderlik fingen meugt, ſult gy
uyt de tytelsen opſchriften der Geſangen ſelvege
noegſaem af-nemen; zijmnade verſcheydenheyd
ceniger tyden en gelegentheden ook verſcheyden
Geſängen geſtelt.
Dit hebbe ik (Chriſtelijke Sanger of Leſer)
noodig geachtuvoorheente ſeggen, ’t Welkwei
betracht zynde, ſult gymet diestemeerder vrucht
envreugdlefenoffingen. Gebruykt alſooditmijn
geringe werk tot Gödes eere, tot uws ſelfs nu

tigheyd, endetotſtichtinguwesnaeſten.
: 't Welk doende, ſalik my tenhoogſtenverbly
den, dat mijnen arbeydnietydelofvruchteloos enis;
en ſal dies te ſterker aengedreven worden, om u.
na deſenmeer mede tedeylen uytdez-voorraed der
verſcheyden Gefangen, die ikalrede , behalven

deſE, by myſelveverſamelthebbe.

De Heere opene uwelippen,opdatuwen mon&
Pſal. 5 1 - vers- 17
lijft hier mede God ende het woerd ſijner gen:
den bevolen, envertrouwt, datik ben

Ä lofmogeverkondigen.

Vwdenſwillige Vriendeze- Broeder
WILHELM SLU IT E R ,
Diezaar der Gemeywee Yefzz Céré/
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E E R – D I C H T,

Op-geoffert aen den Hoog-gelcerden
en Godſaligen Heer,

Dº. WILHELM SLUYTE R.
Dienaer des Woords Gods in ſijn Gemeinte
tot Eybergen.
Clio, Eeren-Roem.

-

Ier eer" ik SLUYTER nu, died'eeralleentoe-komt;
Van ſijnewetenſchap, ſelfs Clio roemt enbromt.
Melpomene, Sing-wel.

Hy ſcheptmee groot geneugt in't ſoet geluyd offpel,
Däer fijn Melpömene ſelfshem prijſt, en ſingt ook wel.
Thalia,

Ä

Wat baert'er grooter vreugd, dan alsmen niet uyt dwang
Mag ſingen dat hemluft Thalias Vreugden-Sang.
Euterpe, Pijp-Soet.

Als hy ſpeelt op de fluyt, dat's Öp de maet, engoetz
Euterp' als Kunſt-Heldin, dieſeyd, fijn Pijpgaet ſoet.
Terpſichore, Ä
t Geklank der Choorenveelis, ofgyhoortbykans

Terpſichore's geluyt ofwel haer Snaren-Dan.
Erato, Liefde-Sang.

-

T

*

Hier volgt weer op het nieuw met #eenſhcllegarg;
De Sangerſch' Erato, behelſt met Liefde-Sang.
Calliope, Stemme-Soet.
- t Geſelſchap wordvergroot, de blydfchap zy ontmoet

-

3

't Isſelfs Calliope, want haere Stemm' is Soet,

Urania, Hemel-Sang.
Den Hemel ſchepſijn vreugd, en niemand ſiet daer bang,

Als ſelfs Urania ſingt haetſbeten Heael-Sang.
Polyhymnia Priſe-Veel.
-

-

Doe

-

Äºch ôji die SLUffER ſchonk haer
-

wº Föginia, Cdie4 ehem- Prº-ValSL UYT

-

s Lu YT-v E R s.
-

SÄ

die't alwil beſluyten
w-Y In Gods Naem-, en niet daer buyten,

Toont, hoe dat hy is verheugd,
Er met David ſchept ſijn vreugd.
UEerw. Dienſtwillige en verobligeerde
MARGARETA T. H. v. H. D. SANDRA.
F–

T O O N en T A CT

Op die aenmoedge en ſtichtelijke Geſagen,
des Eerw. en Godgel.

Do. wILHELM1 s LUITERI,
Dienaer des Goddelijken Woord tot EYBERGEN.

N§

heeft Amphion ſoo gezongen,
Noyt Hippoclides ſoo geſprongen,
Als SLUYTER„ en hier opſpringt,
Als deſe Davids harpe klingt.
"t Schijnt, David heeft hem voorgeſongen,
En voor de Arke voo

Ä

Op ſijn geluyt ook SLUYTER ſluyt,
Is of men hoorde Davids luyt.
Ditſal veel tongen nu doen fingen,

En d'herten ook van vreugden ſpringen:
Singt nu dan hel„ By't ſnaren-ſpel:

Als SLUYTER ſingt, hetſuy ſoo wel.
Cantum Davids ſpiritus intonat,
Er tacam ſaliens pes bene temperat.

.

.

- ANDREAS LODCRUS, Dien.
des Goddel. Woord tot Doesburg

en P. t. Inſp. des Zutph.Claſis

Op het LAND-LEVEN
En de HEY LIGE GE ZANGEN,

Van den Godſaligen en Hoog geleerdenHeer,

W I L L EM SL UI T E R,
Leeraer des H. Euangeliums te Eybergon.
Secura quies Ss neſcia fallera vita.

W Ie is beluſt, om naer ſijn'wenſch,
Gelijk een recht gelukkig menſch,
Sijn tydte ſlyten ente fluyten?

Die ga tº Eibergen, en verkeer'
Met SLUITER, 's hemels tolk, en leer"
Sijn Bybcl-poëzy van buyten.
Een hart moet opengaen van Luſt,
Dat hier gewaer word , hoe geruft
Dees Leeraer leeft en onbekommert:

*t Zy dat hy eenzaem houd geſprek
Met ſtommen in ſijn Boek-vertrek;
Offingt, van eike-blaén belommert.

/

Ofadem ſchept op’truyme veld,

Met zyn gepeynzen beſt verzelt.
Geen ledigheyd was oit min ledig.
Hier ſpeelt of dicht hy dit en dat,

Ofvouwt, ofleeſt, of ſchryft een blad,
Op dat hy Jeſus eer verdedig.
Hier groet hy met een morgendicht
Gods Soon, het rechte morgenlicht,
Sijn middags-yver roemt hy ſterker,
d'Alvoénde hand, die elk verſaed:
Hier zingt hy d’avondzon te laet,

Envreeſt geen ſpook uit's afgronds kerker.
Hier ſingt hy u 't geboorte-lied

Van Davids Soon, wiens erfgebied
Het duyſtre Rijk'dernacht komt ſarren:
Hier klimt die Held ten kruisberg op:
Hier bloed zyn doodzweet, drop by drop:

Hier wijſthem't graf-licht
naer de ſtarren.
C i

-

-

-

-

-

Herº

Her leertge 't warè Chriſtehdoña, "

Entwkey

Dat's afronds laſterkeel verſtomm',

nodd

O SLU ITER, en zijn laſterſtrekèn;

keener

En houd den dierbrentijdtera,
Eer hy herwenſcht word' alte ſpa;
Enhekeldſchendigegebreken.
Gy wijſtde Jeugdhetrechte ſpoor:
Gymoedigt haer, om ruſtig door
Te ſtreven, daer gy ruft in 't weyland.
Gyſmeed den krüys-held eenen ſchild,
Daer helſch geweer op word#
't Begineneind' is 's werelds Heyland.
Als gy uw zinnen ſpelen voerd,
Gybid, en dankt, en ſtreelt en roerd,

. Wema

ºweto
ende

Weg
Demº

-

En trekt een heylſchat uyt Gods bladeren.
Maryen voeren dan het woörd,
Dat's hemels hart op nieuw bekoord:
Dan klinkt de toon der oude Vaderen.

Nuvalt deziel, die misdaenboet,

DeHemelſchegenatevoet;
Dan rijſtzeblyenbegenadigt.

Nuhigthetafgejaegdehart
–
Naer Jeſusheylbron, bang van fmart;
Danjuychthet, aen Gods diſch verzadigt.
Zoóſcheydºuw ziel al eerſe ſcheyd,
Uytditmoeraſch in d'eeuwigheyd,
Met uw Muſijk om hoog gevaren. Dan vlecht de Maymaendrozenhoén.

>

Gevogelt typtuna in't groen.
Hier ruiſcht geenwind in ſoof noch blaren.
De Nachtégaelin 'tboſchbemijd
Denzang-prijs u, en zwelt vanpijt;

Haerkeelen tong-muzyk legt achter.

De Berkel, Ä onder’t riet
Gedoken, ſtroomennederſchiet,
Geeft ugehoor, en vloeid veelächter.

Dan ſtüift de wereld wechaismiſ,
Äu:
gy kunthier
dengeruft
Häet,ortſchulen,
vermiſt
Met
Moosheyd,
Ont
.

.*

Ontwyken’tnetderbooſe ſpin;
Enzouddatleven, naeruw zin,

Met eenerykskroon noÖ verruilen.
Isiemandopwatrooks verzot,

Uwerfgoed, heilen vreugdis God.
Eenydelbreinlaetzich bekooren?

Maergyniet, met Sirenezank,
Die met geenwaſch, maermetdenklank
Vanuw gezangen ſtoptuwooren.

Ovreugd! ÖJeught, Öeenſaemheid!
O WEL-HEM , die dat leven leyd,
Van’shemelsgunſt des waerdgeoordeeld!
Singh'elkdien Leeraerenſijn leer:
Dienhemelſchen Poêetter eer’.

Soo leeftmend' afgunſttot eenvoorbeeld.
Eenguldetijd, die honinglept
Uytrotzen ſteen, worddusherſchept.
Geenlevenquamhetlevennader
Vand' allereerft' onnozelheyd,

Eer’t Paradyshaer werdontzeyd,
En'tkind.de.dood atmet den vader.

Ophetuytgeven der Heylige
GEZ A N GE N

AMſenitutiledulci.
IBERGER akkers, mildbedout,
Grasrijkebeemden, weelighout,
nd'eelſteluchtenopgeſchoten;
Kerktoren ſpitsenhoögekerck.
Gybovenal, gyryſtaen 'tzwerk,

OpSLUITERS maetgezangennoten,
Dekunſtbeminners dankenu,

Omhem, die hiervanzorgehfchu,

Weérrugwaertroeptdegüldetyen;
Hereerſtdiezoetezangenzong,

Zo lekker op een kennerstong,
Als verſche tijm voor honingbyen:
Geen Herderzangen, als het veld
De Siciljanen ons beſtelt,
Van Maro op een Roomſche wijze
Gezet; maer als een herder paſt,

Die Jeſus ſchaapskoy hoed voor laſt,

Den hoogſten Dondergodten pryze.
Out Tibur houw het my tegoé:
Eybergen geeft dien grond niettoe,
't Sabijnſche boſch niet, noch de ſtreeken
Daer Flakkus dichtkunſt rees om hoog
En in de wolken, uytelks oog,
Ofvloeid' op 't ruiſſchen van de beeken.

De galm der Venuſynſche lier
Wordnu verdooft met eenen zwier

Van rijm en rijmſtof, daer de Koning
't Hebreeuwſche Godshuys meé vereert,
In 's hemels lofgalm uytgeleert,
Als hy fijn kroon buygt voor Gods krooning.
-

Opſulk een dichtmaet die beſt ſluyt,

Nood SLUITER Englereyen uyt;
Die hem beminnen en belonken,
Waer hy alleen in 't veld komt treén.
Alleen en onverzegeld? Öneen!

Om hier den Engelzangk t'ontvonken;
Omt'onderhouden met muzijk
eygen geeſt en't hemelſch Rijk.
't Zydat de Zonbeginn’te rijzen,
Qf hooger opin’t Zuyden klimm",
Of 'savonds duyk' beneen de kim,

g

Zyn dicht rolt ſchoon op hondert wijzen
Nu haekt dat landwerk om het licht

t'Aenſchouwen, dat het eeuwen ſticht,

Gewilt, geleezen in elkshanden
Gezongenwaermen Neºranſch ſpreckt,
En bitfe Nijä heur tanden breekt,
Die heilge Dichters aen durfranden.
’s cerſt het rechte wit gerackt.
- -

-

- -

-

-

-

-

Een dicht, dat ſticht enookvermaekt,

VVintprijs, en kort den tyd zyn vlerken.
Soogaen Muzik en Poêzy
Beſt, als twee Zuſters, zy aen zy,
Om’t woord des predikſtoelste ſterken.

Men zwijg van Orfeus nu voortaen:
Zyn roem begint nu afte ſlaen;
Hoewel hy boomen quinkeleerde
Van hunne plaetsmet ſyne tong,
Een rotz gedwee en vrolijk zong,
En’t wilt zijn wilde aert verleerde.

Men rep geen klucht noch dichters droom:
De wilde woeſtheyd by den toom

Te houden, onder Nederlanders;
Een ondieren een hart van ſteen

Met ſpeltetemmen, week te kneén'
Is SLUITERS werk, ofniemand anders.

J. VOLLENHOVIUS,

Dienaer der Gemeymte 1. Chriſtiin's Gravenhage.

ANAGRAMMArisMus EjusDEM.
WV I L H E L AM US S LU TT E R TU S.

Waeruyt, deletters van de naem maer alleen
ommegeſet zynde, vloeyt
HEER, SUS LUST MY U WIL.
A dat SLU YT ER heeft ontſloten
Sijn geleerde breyn engeeſt,
Om te ſtichten aldermeeſt,
Heeft hy trooſt-rijk overgoten,

3 Uyt Gods troöſt-zee, 't bange hert
Toegeſloten ſchier van ſmert.
Leerend' met fijn ſtemm' en penne,
Hoe de zielſich wap'nen moet

Met gedult, integenſpeed:

-

H

s

Hoes'haer daeg'lijks moet gewennen,
Dat in 't kruys haer eygen will.“
Niet van Godes will verſchill',
Doch de letters van fijn name,

Maer een weypig omgeſet,
Brengen even't ſelve met:
Daer in hoort m' een aengename

Stemme ſeggen in het ſtill,
0 Heer fes luſ my a will.
dHier met leert een Chriſten leggen
Sijne hand op fijnen mond,

Dat hy noyt God t'een'ger ſtond
Murmurerigtegen-ſegge;
Maer in 't kruyce welgeruſt
Segg', Heer fºs a will my luſt.
Schoon het fwaer voor vleeſch en bloed is,
Onder 't kruyce ſtaegte zijn,
Ente lyden druken Pijn; SLUYTERs boek leert hoe’tonsgoed is,
Datmen ſegt met geen verſchil,

-

-

Siet, Heer ſus ºf my « will.
Dien, die 't zedig Dicht gedicht heeft,
Vlecht en hecht om’t zin-rijk hooft

Sulk laurier, die noyt verdooft,
Die met Pfalmen ons geſticht heeft
Kroon' met palmex en gele
God by't yreugdighemelſch Rey.

Daer Gods wil ſalonſe will zijn;
Gantſch vohmaektmethaere daed, ’t Welk dus beyd' hier ſtille ſtaet,

En ſal altoos hier verſchil zijn,

-

-

-

- - -

Tot dat deeſe be’e ſtae ſtil;

Heer my laſte fus zwil.

care

affectas ergo teſtand laber

mertoque pfuit.

HMAGNUS UMBGROVIUS,

Cecleſia Nedes Paſtor.

-

Op
F

Ep de
-

Pſalmen, Lofangenen Geeſtclijke Liedekens,
Van den Eerwaerdigen. Godſalgen en Welgeleerden
Do. W I LH E L M US S LU Y TER,
Getrouw Bedienaer des Godliken Word der
Gemeyute I. Chriſti in Eybergen.
de ziel, enword als opgedrongen
D Aer ſtygtſuſpeef
van Gods bewolkte throon,
Na’t

Daer prys en roem luydkeels werd uytgeſongen
Tereerenvan God Vader, Geeſt, en Soon.

Watgeurgeeft dit? 'tis’treukwerkvaneen Chriſte,
. _ Inplaetsvanmyrrh, kaneel, enkruydery,

Die Aarondaegs voor Godsgewyde Kiſte
Doenrookenmoeſtinprieſterlijk geſiny.

Watgrooterwerk! Wieſalden Heereſingen?
Diemeerverhoogtisbovenalleloff,
Als’t Hemelsperkreyktbovenaerdſchedingen,
En ſteenen Ä zijnboven'tlichteftoff,
Daeromte recht de Manſeerſbet in Pfalmen,
Roepthagel, vyer, ja Vorſten felff, te baet,

Om's Heeren roemmet ſtemme uyttegalmen,
Dat Iſr'elshoorndoorhem verheven ſtaet.

Ditwichtigſtukgaet SLUYTER onsanſlwyten
Indeſeblan, oprijmenmaet-geklank;

Hytoondhoéſich Godsgunſtelingſaluyten
. In morgen-ſtond,

Ä avond-zank.

Hier's't eengebeddp't aer, hierzyn zielſüchten,
Vantreurigen verbrijſſeldindengeeſt,
Dankſeggiºgen
fop(dèrechte
loff als inlippenvrüchten)
eeneeuwigfeeſt.
e

Ofwindgy ſhack in Chriſtelijkeplichten,

dDervoorhetdöen
merg, dezielvan Godeswetenſchap,
eens wereldlingsmoetſwichten,
tºls hiervoluytvan fülkenleven-ſap.
Ges.

-

Geheyligt volk, komt by dees bro

en;

Dat Davids geeſt ſingt, letmeer op de ſtoff
Alstoon; dat ſal in Göd uw ziel verluſten

Tot dat gy ſingt in 's Hemels Vreugden-Hoff
GUALTHERUs HERCKMANs,
V.D.MinOoſterbeek.

OP

DE SE L VE.

Poéſis had gevat,
WWatoytMuſa,
Muſica beſat,

-

-

-

-

Heeft SLU 1 T ER gaen ontſuyten;
Door maet enſtemen melody,
Verheugendd'aerdſche Burgery;
Waf könd' hybeter uyten? Wat kend' hy meerder brengenvoort?

7.

- -

-

- -

-

Als maat-zang die de lucht doorboort,
Weergalmend in de woone
Däer alle Choren roepen uyt

Dºrhsmelſche Bazuynen Fluyt,

- -

-

--

-

er 't Lam op fjuezhroome.

Welhuwt utong, en rept u keel,
Spant CÄ Cymbalen de Veel.
Met alle vrolikheden,
Stygt op tot voor den Opper-Heer,

Gepreſen zy Hymeer enmeer
Door deeſe Sang-gebeden.
En hem, die hier öns deeſe vreugd,
Waer in den Hemel hem verheugd,

Ä

-

- -

-

ontfluyten,
z eg ik) voor ſijñarrebeyd

Gin
Hem

Eºn Laure-Krone zy bereyd

-

-

-

Vangeeſtelijke fruyten

RUTc. T1cHLER Us.
Ant

Aan den Eerwaerdigen, Gºdzage- ende Hoog
geleerden HEE RE,

JoH AN N ES voLLEN Hov 1Us,
Döemaels getrouwe Leeraer des H. Euangelium
tot Zwoll, en heden in 's GRAvENHAGE.
-

Op het overzenden
Syner

seljkº Lof-gedichten over het Land-leven

ende het uytgeven der Gezangen des Autheurt.

TN At nu voortaen debitze Nyd
Haer eygen herte knaeg' van ſpyt,
En hare tanden wette vinnnig:

- -

-

Dat nu dic cerelooſe pry

-

Haer helſche pylen ſcherpe vry,

-

Enwoedetegen my uytſinnig

-

-

-

-

Nu ſpalk' een wrevel-ſick Momiſt
Of ongenadig trotz Sophiſt

Wytop fijn laſter-zuchtig bakhuys,

-

En ſchcld', en ſchend', en ſtraff, en blaff;
Sijn kcel zy als cen open graf,

–

Sijn hert zy aller liſten pakhuis.
A! wat de kunft van laſt’ren kan,

Legg' t' ſaem op mijn Gedichten an,

Om die van alle glans t'ontluyſt’ren;
Vermids het alles ſwygt en fwicht
OM VoILL EN-H ov E s Lofgedicht,
Dät d'alderfelfte tong kan kluyft’ren.
- Gygroote VoLL EN-H ov Es', wiens naem
Door wysheyden oprechtheydt' ſaem,
--

*
-

En wat vereyſcht eens Biſſchops leven, “
Totaen het drift der wolken dryft,
Send my een Dicht , dat dicht beklyft,
En my veel luſt en
gewen.

mekan
.

-

.

..
-

-

Gy, door wiens roem de Kerk van Zwo L
Al lang in glans en eer Zwol,

# opnkt
Ä
ſtem ſyſtaet Ä
met vreugd den

7

er-HCCr

ÄÄ Ä

Cn

#

-

Gy wilt voor mijn Gedichten ſpreken
die met een verheventoon
DeKRÜis-TRIUMPH van Godes Soom
Soo ſoet en heerlikhebt geſongen,
Dat elk, die Chriſti name noemt,

Ä

in fijn kruice roemt,

En voelt fijn hert en ziel ontſprongen.

Hebt gy in mijn Gedicht vermaek?
Schept gy daer uyt ſoo ſoete ſmack,
Als uw Gedichten, my getuygen?
Oja: vermits gy immer veynſt,
Noch yemand oytte vleyen peynſt,
Moet al, wat anders denkt, ſich buygen.
Uw Lof-dicht vloeyt ſooyv'rig voort,
Datyder ſpreuke, regelwoord,
En alles toont , hoe 't opgebobbeld
Z uyt uwes hertendiepſte grond.

deugt! Övreugd! als herten mond

i

Te ſamen ſoo vän ſoetheyddrobbelt!
Gy hebt mijn werk, terwyl't noch vers
En vochtig komt van’s Drukkers pers,
Met gunſtig oordeel dus gemeten,
En töont däer van een kört begrijp:
Ja, eer de vrucht te recht was ryp,

Hebt gy beluſt daer van gegeten.

-

Dedert'le wereld, tröts en prat,

Vanhey'gºDichteh wars en zat,
Sal't licht'lik met

# vdeten ſchoppen,

En achten 't alte flechten klein
Het geen uw hoog-verlichte brein
Acht weerdig omin't hert tekroppen.
Indien min ſtyéenvöudig zy,

-

Gy acht het Bybel-poezy,
En

Enweet, dat in Gods heyl'ge Boeken
Geen woorden pronk, maer’s Geeſtes kracht

Is op het aldermeeſtgeacht,
En Jeſus eenvoud iste ſoeken.

Uw loflik. Dicht-werk geeft het mijn"
Een wondereglans, een held're ſchijn:
Als yemand fegt, 'tis niet beſonders,
Dreunt gy der krachtig tegen aen;
Gy doet de Nydter aerden ſlaen,
JoHANNES. Ögy zoon des donders!
Gy dringt met uwenyver door;
Uwſtem heeft klem inydersoor.
Nietflechts moet tuygen van uw gaven
De wyt-beroemde predik-ſtoel;

Maer, dat men't overal gevoel',
Uwzang-toon aen de ſterren draven.
Die uwe woorden wel bezeft,
Vernecmt hoe alles 't herte treft,

Engaet door mergen door gebeente;
Gy ſlaet s'op 't diepſte, nau ſin,
Als nag’len en als prikk’len in;

O wijſe meeſter der gemeente!
Hoemaek ik 't doch, ÖVoLLENHoov"!
Dat ik uw loften vollen loov”?
Hoe ſal ik u mijn hert beſt uyten,

Dat ongeveynsd'lik haekt enjankt,
Hoe gyte recht meugt zijn bedankt?
*k Wil'tſeggen, maer elk woord moet ſtuyten.
A1 vuld' ik meteen langen zwier
Van dienſtge woorden veel papier,
Mijn hert is duyſentmael meer dankbaer.
Mijn fwakke pen moet ſtille ſlaen,

Mijn reden heeft te haeſt gedaen;
Maer mijn bewogen hert blijft gankbaer.
Ey, neemt voör uwe kunſt mijn gunſt,
Mijn hert, dat met een heete brunſt
Tot uwe gaven werd getogen,

V.

Om daer door meer te zijn

ges

-

2.

Ex

En, benik al uw lof niet weert,

-

'k Sal, om 't meer weert te worden, pogen.

Is immers eens Propheten geeſt
Met Sang of Spel verwekt geweeſt,
Wanneer hy ſich bevond wat fwakker,
Gy ſpeelt voor my nu een geſang.
Het welk my al mijn leven lang
In mijnen dienſt ſal maken wacker.
Gy kroond niet flechts mijn Boek mct eer,

Maer moedigt my ook meer en meer,
Dat ik mijn lippen niet bedwinge,
Maer ſteeds het een of't ander

öst,

Het welk op 't meeſt vermaekten ſticht,

Met nieuwe toonen vrolik ſinge.
Ik ſalmet all' ootmoedigheyd
Mijn God voor fijne goedigheyd,
En niet my ſelven, eeregeven.

k, Sal, door u opgewekt, den Heer
Met vreeſe dienen dies te meer,

En in hem zijn verheugt met beven.
Ik fal God loven t’allen ſtond;

Ä lofſal ſteeds zijn in mijn mond.
Mijn zielfal in den Heer haer roemen;
ºk Sal hooren ſijn ſachtmoedig volk,
En zijn verblyd, OHemelſch tolk,
Dit fult gy uw vergelding noemen.
De luſt mijns levens op het land,

Qntrent des Berkels groene kant,
Daer met haer vloed mijn Dichten vloeyen,

Daer ik in eenſaemheydmijn tijt
Met vrucht en yreugd ſoo veylig ſyt',
-

int door uw Gedicht te groeyen.
ymaekt, dat ik de groôte Stcén

(Die 'k onlangs heb' wat veel betreén,
Als’t my met druk mijn druk-Persperſte)
Veel minder dante vooren acht';
My dunkt, hy ruft heel ſoet en ſacht,

Die ſ' is en byven kan op 't verrºſte.
Dat

s

Dat nu een wereldstroetel-kind,
Die 't aerdſch' alleen verfint en mind,
Dat nu een ledig ſtraten-ſlyper
Mijn eenſaem leven, wat hy mag,
Befpott', en in ſijn Vuyſt belach,
Uw oordeelen verſtand is ryper.
Gyproeft hoe ſoet hy deenſaemheyd
Voor die ſteeds wel ſijn tijd aen leyd,

En noyt begeert te weſen ledig;
Hoe ſich begeven moet in 't ſtill'
Al die yet vruchtbaers werken wil,

Om onbelette zijn en vredig.
Wat luſt en ruft is 't eenſaem zijn,

Voor die met God gemeenſaem zijn;
En die na beter dingen haken
Dan daer de wereld ſooom woeld,
Die immermeer en heeft gevoelt
Wat wy in onſe ſtilheyd finaken!
Gy weet, hoe’t geen de loſſe Jeugd
Houd voor haer aldermeeſte vreugd,
Niet is dan ware vreugds beletſel;
En dat de wereld, daer ſe pronkt,
En op 'tbehoorlijkſt lacht en lonkt,
1

Haer heeft beſtreken met blanketſel.

Heer VoLLENHoov', uw ſoet Gedicht
Heeft my van mijn geluk bericht,
'k Acht' nu een Koninkrijk mijn vryheyd;
En, ſchoon de wereld grynſt, en praet,
Dat ſonder vreugd mijn jeugd vergaet,
Ik wacht van Göd mijn lot met blyheyd.

Mijn boek-vertrek, ſoo kleyn beſet,

j

Werd door uw Dicht mijn Kabinet,
Verciert met d'eedelſte juweelen,
Dieoit aenvatten mocht een hand,
Daer immermeer een kloek verſtand,

Sijn ogen op mocht laten ſpeelen.
Deooge-leén der dageraet,
Eer s' in haer volle glans OP# ?

Zijn

------

F-=

Zijn eer voor mijn doorlucht'ge venſt’ren,

Datt

Enflikk’ren met haer ſchemer-licht,

Wee

Dan daer de muren hoogen dicht
Niet laten doorgaen hare glenſt’ren.
De Son loopt als een vrolik held,

Ald

L

Maerſtraelt veel eer door’t open veld,
Dan door beflooten ledekanten;

Op dat die ſchoone Bruydegom
Uyt fijn’ op mijne kamer kom.

Engoud uytgiet' aen allen kanten.
Als ik my nu vermeyen ga,
Myroepen alle ſchepſels nä,
Dat VoLLE NH ov 1 U s gelijk heeft,
Wanneer ſijn Dicht hier tuygen doet,
Hoe dat een vry en bly gemoed
Veel meerder als een Koninks Ryk heeft.
De Meymaendis nu blyd, en lacht,
En toont ſich in haer meeſte pracht,
Op dat s'uw Eer-dicht eer' een love:

Syroept; heeft yemand rooſen-hoén
Ofyet vermaekliks nu van doen,

Plukt d'eelſte geur uyt VoLLEN-Hov E.
Ga 'k door het kooren-veld alleen

Of langs den Berkel-oever treén,
Offitt'daer onder’t groen verborgen,
Soo denk' ik reys op reysaen u,
En word hoe langs hoe meerder ſchuw

Van't Stadſch gewoelyol moeyten ſorgen.
Wanneer de Son in 't Weſten daeld,

En voor mijn oog van verrepraeld,
En korts daer naer het alles ſtilis,
Behalven d'helle nachtegael,
Qntfang' ik eerſt het ſoetſt onthael,
Dat namijns herten wenſchen wilis.
Ovryheid, die ik dan geniet?!

;

Oblyheyd, als ik danuytgiet'
Mijn hert voor hem die ’t kent alleene!
Ö waer Propheet, danis "t,
.
-

Dan is’t,

»

Dat

Dat eerſt de wereld moet als miſt

Wech ſtuyven (als gy ſegt) met cene.
Laet heyl'ge Dicht-en Sang-luſt my
Aldus voortaen maer blyven by,
En Jeſus eer my uyt doen galmen.
Die groote Konink Iſraels
Vondtegen ſoo veel ſwaer gequels
Niet ſoeter doch als heyl'ge Pſalmen.

Ey, ſoo ſalik my bergen hier
Tº Eybergen beſt op mijn manier;
Uw Dichten zijn de zege-ſtanders,
Waerop Eybergen roemt ſoo bly,
En fegt; Ä yemand eer aen my,
’t Is VoLLENHoov', of niemand anders.
Naem zerſett;

HEER, SUS LUST MY U WILL.

Aen fjn Eerw. geſnºezny Eybergen

den 27. Mey, Anno 1661. 3.

2.

Noodinge op de Volgende

PSALMEN, LOF-ZANGEN,
Ende

GE EST ELY KE LI EDEKENS.
Roeveziel, met druk beladen,

komt, gy kuntu hier verſaden
Met een tegen-gift van druk,
Trooſtelijk in ongeluk.
Slu1r ER geeft hier medicynen,
Die de droefheyd doen verdwynen.
Valt uw herte mat of bang,
Trooſt u hier met ſoet geſang,
Geen geſang dat na de wereld
Opgepronkt is, ofbeperelt
Met Poêetſche leugen-pract,

- Ofeen uyterlijke gelaet;

Neen: hier zijn geen Orpheus vcelen,
Noch men hoort Apollo ſpeelen,
Maer een ſoete melody
Tegen alle quellery;
Melody van Davids ſnaren,

-

Die deziele vreugd doet baren:
SLUT ER heeft hem nagebeeld

Hoe men God recht ſingt en ſpeeld

;

SLUITE R heeft van hem gaen

leeren
t Geen hy u hier doet ver-eeren;
Neemt van ſulk een Leering mee

: 2

Dat eerſt ſelfs de Meeſter dee.
H. S.
-

W. SLUI

W. SL UI T ERS

PSALMEN, LOF
ZANGEN
Ende

Geeſtelijke Liedekens.

- -

-

-

-

-

-

--

-

-

-

-

-

-- - - -
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--
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-

-

-
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-

-

- -
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-

-

-

-

–

-

-
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-

-

---
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-

-

- - - -

- -- *- -

-

Pag. 3.
Een yverig voornemen om alles ter

eeren Chriſti te doen.
JUNen kam dit ſingen op de wiſſe van Pſalm 146.
Welopmijnziel, &c.

Ä/##Ä

meer geloven.

-

ſº Atik denke / leeš of ſchzive/

Pſ.45: z.

W% „Ächte ÄÄg,

Ä:

WWS MPatik ſpeek ofopt bedizve/,

““

-, Schoon hetklepnis engering/
Salvanu / en tºuwer eer
JWNaer alleene zijn/ Ö Jeer!

2. Pder beekuptu haerzee ga/
«Ä
Är /
p zijt d' Alpha en d'CP

Eccl. 1:7,
Apoc,1: s/

U.

GR/

«I.

d'Eerſten laetſt/ epnden begin,

II.

eſu/ geeft en neemt doch al

Ä

Älles en
ſº in
UHU
U.
Z, TDooz
u zijn

ge-end;

Konn. 5: s.

zºgn mijn
Ä
Ä
Ä
herte
vaft gepzent/

#

TDie mp geeft ſoo
(Tot uw eere/ roemen löf.

-

4. Goede Jeſu ſoetſte Chziſte/
„Eerik recht delieflikhepd
Uwer hep'geliefdewiſe

Cant,7: C.
-

s#Än
Ä
Ä
"g WBere
5.“

zeügde

-

Ä
gzoote

CC,2I/2.

-

–

H/- Tijl W.

U.
Oß

A«? - -

Z

Jer,31: 19.
LT.

-

–

epº
ÄFF“
SU

Ä

-

******rse.

«

3. . .

A

.

. ft Betº

Pſalmen, Lofzangen
'k Ben daer van tot wal
ſat.
Co.7:
6.
Onverdaegliken
beklaeglik
II»
Js mp d'pdle welluſt-ſincek;

Mäer behaeglik ende graeglik
Jeſs: 1s. „Peemt mijn Ziel in u vermaek:
Mat ik omu ſoete mim
Ilijdºofdoe/ 't is ma mijn ſin.
Joh. : 7. Liefdekan veel laſtendzagen/

Ät. In

Schoon ſe zwaer 3jn/ met gemak/

“ En die ſoo lichtveerdig klagen
- - Om de zwaerte van uw pak/
(Coonen dat haer liefde niet
Liecht Van herten en geſchiet.

Pſ *t 7:8. D fontepne der genaden!
Alle ſoetigheden b2on!
Metz: I. Soo ik all' uw, groote daden
-

P***

En uw deugd verblenden kon
Da müns herten weniſchen wil/

Jeſsz: 1. Pimmer zoud ik zwijgen ſtil.
3: .
5/ 6.

Ä

”“

9. JLRaekt mp alle daeg bequalmer
mijn Goden Heer/

ÄantÄ
niet is my
Änjdjtj

Ä

Tejej dag
ILieven/loven/ leven mag.
f

-

-

Wat een ſoeté verquikkinge de heylige
Gezangengeven in dit dal der elenden.
Men kam ditſingen / met 8. regelš in elk vers:
op de wüſe/Pf7. Op u hoopik Heer &c CPf/

Pf46. En oök P59. O Heerikben&c.

-

Pſ. 119: TEr plaetſe mijner vzemd'linkſchappen/

“ SÜn
IÄn/
uw inſettingen/oºeer!

Ä
WHoe

ende Geeſtelijke Liedekens.
PHoe ſoud ik dees elend'ge dagen/
MDol moept en zwaer verdziet/ vollagen/
(Ten epnde byengen/ ſoo ik niet

Pſ. 90:
9/1o

Pſ.

o“:

33/34.

U ſingenmochteen vzolikliet?
MDameer ik voel mijn teder herte

Pſ. 61: 1/

Geklopt/ geſtopt/ gep?opt metſmerte /
PHetwoºd geſtilt/ omtlaſt/ verlicht/
Als’t op
bobb’len een gedicht.

3/ 9.

Gp maekt/ o God! mp levend weder/
MDameer mintong is als een veder

ſ. 45: 2,
ſ. 119;

Eens veerd'gen ſchºijvers/ tot uw lof/

25.1

ZSchoon mijne ziel alkleefd aen't ſtof.

ºk Gevoel mp doo uw Geeſt ontſteken/

Eph. 5:

Die pſalmen upt mijn hert doet beken/

I8/ 19.

Envzeugde-tranem upt mijn oog/
Ja al mijn krachten haeld on hoog.
Skſal vooytaen mijnluſt niet ſoeken
Än aerdſche Vzeugd/maer mp verklocken

Jeſ40:31.

GPm dus tot u te varen op

JlMijn God/ ma’s Yemels Hooge top.
TDe Leeuw'rik/ on ſijn ſtemte ſterken/
Pliegt van der aerdem ma de zwerken/

GEn ſingt van vzeugd ſoo lange dan/
Als hp ſijn Vleug'lem roeren kan.

Sooſalik van dit aerdſch gewenmel
JUNp ook verheffen na den Zemel/
En boeſ'men met een hel gelupd
JMijn ſangen onverhindert upt.

Co.::/z.

GD God! laet eeU Wig Vzolik ſingen/

Pſ. 5: 12.

Jalaetſ'in u van vzeugd opſpzingen

All die opu betrouwen tſaem/
End' hebben lief uw help'gen Daem.
Pſ. 70: 5.

PLaet in u vºoliken verblijdzijn/

All die u ſoeken/ als ſ” in ſtrijd zijn:
Laet elk/ die ma uw hepl dus haekt/

Staegſeggen/ God 3p groot gemaekt,
-

Op

Opwekkinge der ziele tot Gods lof.
Op de wijſe: Als eenuytgeſtorten Balſem.
Of: Laeteenanderklagen, kreunen.
Pf. Ise:

“

1/ 2.

L°Ä
Siele/
# Ä in Ä müne
teſaern/
es ſijnen hepl'gen naem:

Tooft den Heere/ mijne Siele/
End en Woitt vergeten miet
Danal ſijn weldaden #
6.
2. 't Iste wepnig datik ſpWeeke
Of gedenke tot ſijn eer:

Pſ. 4o:

JNochtans ſalik
„ INogen blijven in gebreeke/

Sprºss:

Din/ na t geen dat ik vermag/

Ä

Dem teloven nagten dag...

.

3. O! wätzijn het vzeugden-ſtonden/

Pſ. 104:

º. Ä.

Pſ": Oj Ä Welte Verkonden!

Ik bedwing (gpwetet / Peer)
JUNijne
Iº

Ä
IA S.

»

Ä niet Ä

sº

Ä

/

4. Pºijſik u mietna behooren

an U tU

't nochtans
gantS;

Fº
ejÄ“
Ä. Js unaer thertoprechten gºaeg/
'ft WDeet dat U

Ä

5. 'k Sal den Heer voo alledingen
I

-

ende

# Liedekens.

7
Ibid vſ.3.

6. Mümeziel van hemte vooren

Ä
ZSal
roemen in den Heer;

Deſachtmoed'geſullen 't hooren/

Endaer överzhn verblijd /

.

Schoon teen trotzemybend.
Jbid vſ.4.

7. Maekt den Heer in allen landen

JÜNet mp goot en laetons t'ſaen
IPooglik pziſen ſijnen JNaem.
Al gp vollen Ä in d'handen:
upchet Godemet geklank/

Ä
Ä dewijl het zoet is/

H.Net een ſtem Van

8. PLooft den

-

Pſ.47:

2.»

-

Pſ47: I.»

Beeldend' af't Yalleluja
TDatmen ſingen ſal hier na;

Apoc. 19:

ZSmaekten ſiethoe de Heere gaet is.

6 / 7.

GP mijn ziele pziſt den Heer/

Pſ,34: 9.

CEn

Ä roem en eer.

&

Looft den Heere/ müne ziele:

ſ. 146: r.

. .

f. 79:13.

Pſ 193.

n wat in mp iste ſaem/
Alles ſümen hepgen Paem:

1/ 2.

3Cooft den Heere mijne ziele/

End en wilt vergetenmiet
Danal ſijn weldaden pet.

Lofzangende Gebedopdensabbath
dagh.

-

stem: Pſ9.

Heer „ik wilu uyt’sherten gen

Hoogſte Heer deeuwig God!

Pſ. 9: 3.
Exod.2o:8

't Jºuwen wilen u gebod/
TSät wp in heplge oeffeningen -

"Ä
Ä

vſ. 9/10,

- o(Tot onſer handen

JMaerop de ſevend elk moet ruſten/

EU

Jeſ. *:

Pſalmen, Lofzangen
En ſich in u alleen verluſten. -

Ä, . Sºwºns makedºch begº
Ä.

Tothepligmaking van uw Jºaem/

Isſ. •s: Op dat wp uwe wonder-werken

osz „Invees enliefde recht aemmerkelt.
“ “T MDant gp hebt ons tot deſertjd.
H1Net uwe daden ſeer verblijd;

Dies ſullen wp tot uwer eere/
Dan vzeugd daer over jupchen/ Heere. Act.4. 24. Gyſchiept door uwes woods gebied
TDen Hemel/ Aerden See/upt niet;
a alls wat daer in is mede

w macht alleen voot-byengen dede.

epd. 2:

Doch dat gp 't menſchelijk geſlacht

-

Perſchapen hebt als 't was gebacht

„,

* P*-**: Tot deeuw'ge dood döo: ſjme zomden;
MDie ſaldat werk genoeg verkonden?

3od.3-s. Sº hebt de Vºered ſoºbemºnd
ÄÄÄ TDat gp uw Soon/ uw eenig kind/
Ä. - Door ons de dood hebt taten ſtervenf

ÄGnons
hetevente verwerven.
Pp heeft voo! ons genoeg gedacn/

6.

MÄon. 4:
25.»

Js van den dooden opgeſtaen/
(Berbºckende de dood haer kake)
Op dat hp ons rechtveerdig make.
GDm Chºiſtum/ wiens verrüſemis
JYu boven altepºijſen is. -

epd.4:4.MBiltons/ÖGod fot allen ſonden
GDpwekken upt den dood der ſondem.
Doo! al dat clk op deſen dag,

JRazielen lijf ſoo leven mag/
poc. 1e: TDat
daerdºg
mede
klaer
betoome/
AO.»
TDat’thpSde
van
uwen
ZSOOme.
3P
2 Co. 5:

Ä.“

Ä
Irejj
r

-

E-m

Pſalmen, Lofzangen

9

Teſ. 5: 13,

En uwem Geeſt niet weer verdiven.

Exod. 3:

JLaetons van 't werk der ſonden meeſt
Ons ruſtem / dat gp doo? uw Geeſt
Ons hepl'get tot een nieuwe leven/
MDaer toe u Sabbath is gegeven.
Op dat ons hert hier voelen um

I3.

Ezech. zo
I2.

b.4. 9/
ÄÄ;
IO.

't Begin van deeuwge Sabbath-dag/

Pſ.147. r.
Apoc. 19,

TDaer onſe ruſt ſalzijn volkommen/
En d'omruſt eeuwig wech-genommen.
Js uwen lof voo! ons gemoed

1/ 6/7.

Hier in dittranen-dal ſoo ſoet/
Peel ſoeter ſal't dan zijn daer boven"
In 't vzeugden-land uw JNaem teloven.

PSA LM VI II.
Stem: Pſ8. Oonſe Goden Heerſeerhoog
gepreſen!
-

Of: Gants weynig zijn de dagen vanmijn even.
I.

O God! ons'

Heer/hoeheerliken volwaerde

-/Js uwen JNaemookopdegamtſche aerde!
- Die gp u roem en groote HLMajeſtept
AHebt boven al de hemºlen uptgebzepd.
ZSelfs uptdenmond der kind'ren/en die ſupgen/
HJebt Up/omuparty te overtupgen/
Gegrondveſt ſterkt'; op dat gp dus benaemt
TDen vpand en Wºzaek.gier'ge maekt beſchaemt
Als ik aenſie den Hemel ſchoon van zwerken/
AU maekſel/ Heer/ en uwerving'ren werken/

-- -- -

De ſupv're Maen/ de Steyren hellen klaer/
TDie gy alleen berepd hebt allegaer;

ZSoo denk ik en ſpeek inmijn hert inwendig/

WPatišdemenſch/ſoobzooſch/ zwaenelendig
Dat gºenhemgedenkt ensmenſchenkint/
TDat MP hem duš beſoekt en ſoo bemint?
Enhebt hemmaer
Wepnig

samm

mº

-

-

-

-

Pſalmen, Lofſangen

o

TDan d'Eng'len/ die u dienen veel gezwinder/
-

-

Pebthem meteer en Heerlikhepd gekroont/
Gok meer dan ſich in eenig ſchepſel toomt.
a heerſchen doetgºphen in allen landen
chier over al de wercken uWer handen;

Wºebt alles hem geſet als onder voet/
Dewijl het henn ſich onderwerpen moet.
ºt Dee goot en klepn/ de ſchapen endeoſſen/
All die/ ook Unce de dieren in de boſſen

En't wilde veld des Hemelsvgglenmee/
TDeviſſchen van de gYondelooſe Tee.

geene döo? de paden van de zeen gaet/
fimmer doo: der ſelven watºren heen gaet.
G God! ons Heer / hoe heerliken vol waerd

Jš uwen Haenn ook op de gamtſche aerd!

Gebed om meerder Aandachtigheyd
in Hemelſche

dingen.

Gp devoiſe: OKers-nacht ſchoonder dan
de dagen!
1. ACh dat mijnherten mijn gedachten

Soo licht afdwalen van't betrachten
:1/2,
Col,3:1/2,

TDerdingen die deziel aengaen!
.“ -

- - - - *

-

- -

- -

heff ik mijn gemoedten heimel/
erſtoideen aerdſch endwaes gewemel

ſ7.re. TDoet alles weer in't wildeſlaen,
ſobai: 2. GP die doogondetherten nieren/

Ä
waterbeekenſtieren
Giiſ"önbeſtändige gemocd/

Ä tighend vermeeren
fee. Ä Ä /
# * 3. Ä häe äumen wille/
Ä
ehºenſtlel
: Hät öp de Leeder wereidölfj
Milt

- -

EU1

ende Geeſtclijkc Liedekens,

II

En doo! ſterke ſtoNrem-winden
Ftan mergens eenen haben vinden/
MDaer 't in de ruſt en ſtilhepd blijft.

Pſro7:29/
30.

4. MOilt mp des vphepds vleuglengeven/
MDaer med' ik namijn wemſch/ mag zweven

Pſ.:::7.

Der boven al dat wereldſch is:
Bºeckt mijner zielen hinder-ſtrikken/
ADaer doo: ſp allen oogenbliliken
Geraekt als in gevanlienis.

Pſ.124: 7.

5. Myn voeten ſtaen hier vaſt op d'aerde/
O! mocht mijn ziel/ Van g!ooter Waerde/

Bedurig weſenlos en vºp/
Onn haer met kracht tot ute keeren!
mp 't willen en begeeren/

/

*Ä

-

Phil.z: 13.

UNijn God / geeft ook ’t volbzemgem my.

Morgen-wekker der Ziele.
Stem: Als ik als een duyvekirre, Of: Valſche
ruſte van't geweten, &c.
-

OP

I.

münziel/ om God teloven/

- Pſeur
Är.“

tont de ſuelle Sonne voo2/
Tie alree haer ſpoed na boven/

Eccl.1 s.

Om met kracht te b?eeken doo?;

º.

OUUl

Pſ„19:6/7.

Ä Ä,

%.

Är. I6.

«-

egen d'opgank van het licht

Ä?

Op/om met geſmeek te gºoeten

ºfºrt

Sijn genadig aengeſicht.
2. JUNet verlangen heeft de Machter
Op den mo?gen mu gewacht/
Die heum bleefte langſaem achter

Pſ, zzo: 6

In de lange ſtrange macht.

-

E 2

.
---

GP Unijn ziel/behoot veel gºager
Op den Heerte wachten ſteedg.
Op dan mu/en woºd miet trager/
-

.

-

-

Diet

2 Toz.6.2.

Pſalmen, Lofzangen
Siet 'tis hooge tijd alreeds.

Äass.»/3. Ä Ä Ä UlOlld ger
zov. z“.
jn bedd'nlet lup gegaep
zºº “AjÄrºjerj
Hºov. **. TDaerop on-keer/ſupner/ ſlaep:

j sº. Gaetgºmethetſommerjen
22./23.

Hau weck/ tot davond-ſtond:

Ärzt. Dat's de luſt en ruft der wuſen/

Äs.

Dat macht ºfen zie geſamt

Ä“ 4. Spilt miet Gods gsnade-ſtonden/
Ptent gelegenthepd van tijd/

Ommuupt den ſlaep der ſonden
Gpte waken eens met vljt:

JPaerderis mut hep gekommen/
Dan doe wº hebben eerft gelooft
1I3.Co. 1s, CſaJaeſt
danſalzijl
wakkergetroont
ſonder ſchzoomen
/
ons hooft.
Ä5. Dunjn EHod! wilt mp verſterken/

Ä Tat ſoo lang het noch is dag
Jk doch nimmer uwe werken
Sondertraeghend werken mag.
WDilt mp te bedenken geven/

Ibid.

Äºdenacht des doods kommt an/
Als men in dit tjdlik leven
Soo miet langer Werken kam.

6. Wekt my alle moºgendoore/
WOekt mp/o mijn God en Jeer!

MPekt mp krachtig datik hoore/

Mºf”.“ Äs die Äo je Är
Mackt mp Unijnes ampts geduerig
In gedachtig/dat ikſtaeg
atom.rz. Roge 3ijn van geeſte Vuerig/
II.»

Ennopt in 't beneerſt'gen traeg.
-

NIor

J
ende Geeſtelijke Liedeken.

13

Morgen-geſang, als men's Somers
buyten gaet.

Stem: Pſ 140. Uyt den diepten, Ö Heere!
Of: Wilhelmus van Naſſouwen,

Gevyolit em hoe heuglik

I.

H

2 bam,23 :

Jst ſchoone mogen-licht!

49

MDat is ſhn glamts geneuglik
Doo! 't menſchelik geſicht!
TDe bergen/ dalen/ boolnen/
TDe wepden alteſaen/
TDekoele Waterſtroolnen
ZStaen nU ſeer Teilgemaem.
2. TDe Zon/ die ſich beneden

Pſ, xy: .

l?add'in haertent geruſt/
Atomt weerte Voo!ſchijn treden
VNeUgo en
nieUWe
merluſt.
Veclaengela
kommt
SºJNet

1.

DrTFs,

Als opt een Bupdgom plag/
TDie weer uptſjn ſlaep-kamer
kommt heerlik voo! dem dag.
3. ZSW beekt het alles open/
ZS'is vzolik als een held/
GDun Haren pad te loopen

Ibid,

-

Tie voo! jaer is geſtelt.

ser!“

*lt Sie dauw en damip verdwijnen/
Den mevel trekken op/

r"

ZDu hare ſtralen ſchijnen
Pan's hemmels hoogetop.

-

4. t Kirygt al een nieuwe weſen/

-

–

-

ºstb

TDe bloemtjens ſtaen ſoo ſchoon

cl.a.

Als Salomon voo-deſen
CDpt in ſijn toninks thzoom.
ZDe vogelen tierelieren/

-

Elk lieflik in ſijn tael:
-

bap,17
3.
–

E 3

Ja.

. I4
Pſalmen, Lofzangen
- Ja menſchen ende dieren
Tijnvºolik altemael.

Pſ. 39:3/5. Wp uwe knechten wachten

-

Op u/ ö God en Peer!
(Coomt ma veel onhepls machten
Ä; 1. Eens’t licht uwes aenſchijns Weer:

6.

-

##. Wiltonsmetheplverſaden
Als in den mozgen-ſtond/
O Heer! die ons ontladen
Dan alle ſozgen komd.

Jeſ.ss: s. 6. Laetonſelicht vootbacken
Gelijk de dageraet/

vers1r.

ITMaekt ons als water-beken

WDiens ſtroom noyt ſtille ſtaet.
Pſis: 29. TDoet lichten onſe lampen/
-

Woſ. 14: 6.

.

En doet opklaren gamts
Ons dupſternis em dampen

THoo! uwenheld’ren glamts.

7. Heefdat wpmogenhoeven
-

vers7.

Als lelien bp een bzon/
En onſe woztºlen groepen
Gelijk de Libanon.
PLaet onſe ſcheuten upt-ſlaen/

-

Enalomſ'heerlikhepd

Gelijk het groene krupd ſtaen
Ä., . HINet ſoeten reuk verſpºepd.

Pſ****. 8. Soo ſullen met behagen
:: MBp jupchen nu ter tijd/
. En in alomſe dagen
Pooytaen ook zijn verblijd.

JDa dat wp lang voo deſen

heraus.
„Ähnhardgeºutºn
ul
“.
WDiltons gemadig weſen
... -

vers

-

*

En weer verblijden mu.
9. Laet Uwe Wonderwerken

_Alen uwe knechten/ Heerſ

IPoohaer verlošſing merken/
“SLcu
-

-

ende Geeſtelijke Liedekens.
Alen haer geſlacht uw eer.
(Coomt ons uw liefiltheden:

15
-

WPilt onſer Handen Wert

bers 17

Beveſtigen in vºede;

Ja nackt het vaſt en ſterk.

Morgen-Gebed tot Chriſtum,
Stem: Pſ 91. Die in Godes bewaring ſterk.
CPf: Voorgangeren geleydes man.
Jeſu/ gy die zyt alleen
TDes Werelds Saligmaker/

I.

IMAat.1.2r.

O

Zhºst

En voo: uw ſchapen in 'tgemeen

«

Een ſterke en trOUwe Walter;

Gp ſlaept of ſlupmt uopt op uw wacht/

Pſ, 12r, 4.

TDies komm il: u weer danien/

TDat gp nnp hebt in deſenacht
Behoed Voo! Satans ranken.
2. Mat helpt den Poſt der dupſternis
Sijn Worevel / nijd en liſte/
TBaer u genaden-lupſter is/

-

-

--------

Eph,6,13
-

Oſoete Jeſu Chriſte?
TDe

.

Ä te Weld

HINet alſjn helſche machten/

-

-

En heeft gantſch miet/ Öſterke eld!
Bp uw zeegbare krachten.
3. By züt mijn erfdeelenmüngoed/
Jºijn hep ſtaet in uw handen;

Mut, rx)

ein.sae.

Ä bloed/

I
“
Ä:

Ij
Ä
Äh
at/ſchoon
hpnieten
mp te glijde
Wangen
tracht
Jk
nochtans

Ä
Jeſ,39»zI.

Pan uwe wegen onbedächt
JNad'een ofd’ander zijde.
4. Doet MM MU in den mo?gen-ſtond

Pf, x42 ſº

TDies bidd'ik doo? Uw die

Fºtº

-

###.

W

Pſalmen, Lofzangen -

Uw gunſten goethepd hooren/
Want ik betrouw op u/ die kond
JlMijn vpand haeſt verſtooren.
Maeſt mp den den weg doch kondig mu

Ibid.

-

TDien ik hebbe te treden/

-

MDant ik verheff mijn ziel tot u

Ätºd

. 5. JPilt deſen dagen al den ty

Ä

Äjej

1 Tim. 1: GPp dat ik ſtrp den goeden ſtrijd
I8.

ktloekmoedig ſonder vºeſen.

(Cot dat ik upt dit jammerdal

Salafgevoordert werden

Äºr.*. Enzin gekroomt warmeer ikſal
-

(Lem epnde toe volherden.
6. All wat ik heb tot noch gedaen/
En is als miette achten;
GP Jeſu! helpt mp nu voogtaen
TDoo! uwe ſterke krachten/

Phil,4:rz. WPaer doo? ik alle ding vermag/
TDatik te recht beginne
JPau believen deſen dag/
Endaeglijks meerÄ
7. Op dat ik alles we verricht/

-

En vzuchtbaer werken komme /

Sam 3: Zijt
gp my
als eerſt
des morgens’tlicht
/
s ..
WPen
opgaet
de Sonne/
TDeš mo?gens ſonder wolk ofſwerk/
.: >

»Ämter
an haren glans uptſp?upten ſter

-

Gzaš-ſcheutkens aen de wegen.

-

ende Geeſtelijke Liedekens.

17

Gebed en dank ſegginge na de
Maeltijd.

- Opdewijſe: Oheyligzalig Bethlehem! Of twee
verſenvoo! een / Pſ 138. Ikdanku-Heer, &c.
God/ uzplof/ eer en dank
I.
Pſ. 103:

O

z.

Dooºt 't groot getal van uw Weldaden/

TDie gp alomſeleven ſank

Ons hebt beweſen upt

CI.

2. WPat zijn wp arme knechten / Peer/
En uwe dienſtmaegden klepn van waerden/
TDat gp aen ons gedenkt ſoo ſeer/
Ennederſiet op deſer aerden!

ſ. 8: 5.
FÄ

Pſ. 113: 6.
Gen. 3 z.
IO.

: MPp zijn teſmood ente gering

Ät uwer goedertierentheden/

TDat gp ons ſoo in alle ding
Perſogt en onderhoud met vzeden.
4. CPnſmisdaed wel verdient/ dat gp
GDns bzood der dzoefenis mocht ſchenken/

PBſ, so: 6.

En onſeleven lank daer bp

Gen, 3: 1?.

JMet bitter tranen-water denken. .
5. Ja dooymen/ diſtels/ en het geen
Ons d'aerde mu geeft van natueren/

Behoo!tons ſpijste zijn alleen/
ZSoo gp de ſond'ons liet beſueren.

Pſ 103: s/
IO.

6. Mäer gp wilt u barmhertighepd
Znovervloed aen ons bewijſen/

En maekt dat voö ons is berepd
TDe keur en geur van ſoete ſpijſen.
7. Gp maekt dat alderhande krupd
(Tendienſte van ons arme menſchen
Peelſchoonder upt der aerden

-

Pſ, 104:
I+.

Ä

Als wp het ſouden kommen wenſchen.
hen. „ "
8: Ons bzood en voedſelkomt tenſchijn
Plpt d'aerd op ſijn

begº

Ibid.

tijden/
$

TH00 r

Pſalmen, Lofzangen
Doo? uw bevel/ ja ook de wijn

vers 15.

TDie 'smenſchen herten doet verblijden.

Pſ Ä* 9. Cº opent uwe milde hand/
” “ Enzegent doo: uw groote krächten/
Ogoede God! doo? 't

A

land/

All' Oogen die daer opu
»
Pſ 104:24. IO. Joe groot zijn Uwe Werken doch!
JINet wijsheithebt gp/t'uwer eere/

Al die gemaekt/ en d'aerd' is noch
Dan uwe goed’ren vol/ ö Heere!

-

Ä

Wybidden/laetondankbaerhepd

Ä"“ In anſeherten noyt beäven
zeut. 3:

Maer laetons uwer goedighepd

„ ... Cot aller tjd gedachtig blüven.

FÄLºeef datºons wachten ſtaegmet vlüt/
FÄn.

Dat wpdoch uwer nopt vergeten/
Op dat wp ter bequamer fijt/

z

Ä“ Cotierten nieºt weiteten
Ä“ 13. Jaetons ons-ſelfs van ſonden vºpf
Hey.3.11. In uweliefd'en vzees bewaren;
ZoD: *°Gmſ’herten ook met bza
17.
Endzonkenſchap doch niet
14. JlMaer geeftons een beweegt gemocd
-

(Cottrooſt van die zijn in elenden/

TDat wp van omſen overvlaed
Panherten haer een deel toe-ſenden.
15. Als gp ons doet een volleſtroomt.
Pan boter en van honig gieten/
Is’t recht dat daer van weder koon
JZets op de do?re landen vlieten.
IPſ. 62.11.

ÄÄ

et Zijn Op dees aerdſ

–

Im °-

ÄLH.

'ren

Maertrekt daer dooz tot u oºn hooh
O God! onſ’herten en

--

oed'veN.

17. Metpver laetons daernaſtaen/

-

Joh.-27. Dat Äoo-al die ſps verwerven/
Die nimmermeerenſa vergaen/
-

-

-

-

5Soch

ende Geeſtelijke Liedekens.

I9 .

JNochons in eeuwig)epd doen ſterven.
S. Op dat wp voö nnnet Veneugt

Deut. 14:
26.

Alºier Van uwe gaveneten/
Än namaels m des Hemels vzeugd
Alen uwe tafel zijn geſten
º2. Daer ons tot in Jereeuwighepd
Geen ſpijsen daul meerſal Outb?eken/
Maert aller tijd ſatzjnberend

Luc.22:3o.

Apoc.7:16.

De Volhepd uwer weiſs-beten.
29. Meent aen ons dankbare gemoed/

Derhoot't gebed van onsatjen;
Ja Yeer/ wp biddon dat gp't doet
Onl Ieſu Chriſti wien. Anjen.
Avond-Gebed.

Opdewijſe: 't Houwelikiseengoede ſack.

1."Z
7 Pt gelooft/
ö Goden Heer!
TDat M weer
Dºlºgoetheſdeugenade

Pſ.1 z1:7/

Ons hebt deſen dag bewaert/

3.

Doo
Ä
hade
00? a
Al OllgelUlt
e1 ſchgdg.
Pſ. 33: 18.

2. GP neennt altijd op ong acht/
En veracht

Pſ. 138: 8.

JNiet het maekſeluwer handen;
Daerom moeten wp teſaem
Uwem JNaem

-

JMalien groot in allen landen.

Pſ. 34: 4,

3. ?eer wp vallem ute voet
HMetootmoet/

Pºſ»ss.

En een kinderlik vertrouwen/
25iddende/ dat gp ons doch
-

Äc
We!!
Ingenadew
taetſchouwen.

Eph,3: 12.

4. Ons

-

2,O

Pſalmen, Lofzangen

Pft . 4. Guſeſondeſ Än quaed
Poo! ong ſtaet/
Die wp hebben weer bedzeven

Onſ
En

Dooz u aenſchijn deſen dag/

t

TDaerom (ach!

Uw

i.

Ä. Mit gp ons die doch vergeben.
Pf*7: Denkt
öp onſe ſondenmiet/
JENaer aenſiet
3eſ 35:3 Wiever uwbarmhertigheden/

sºn. „Denkt Ämen nood/
Ä
En ſijn dood/
MPelk hp heeft voo! ons geleden.
6. zoudTDeſen
öok over
oné de wacht
macht
Pſ. 121:4. Obehoeder aller ſch

2I •

Pan het hups Van

-

GPU
12.

JM0
TD

Ä/

TDat wp wel

Pſ : s. En geruftelik Weinſapen;
Feſ so: 1.7. TSupſternis
dekt over al
't Aerdſchedal/
1“

WPa
SW

49 41*

Ä* Ende donkerheydºomtnader:
Blijft in ſulken ſtaetons bp/
Hºeere/ Ä

Aac, 1:17. Die daer zit der lichten Pader.

Oy
Z.

A
TD

kic

4

8. Goede God / wanmeer WP Ulaer
Pſ. 4:7.

't Aenſchijn klaer

E

pſ,e. Äſſen/

W

**“ Soo en ſalons quellen miet
Cant. 3: 8.
Pet verdiet
Pan de nacht of dupftermiſſen.

C

Pſ. »r: 11. 9. Geeft uw Engelen bevel/
TDatſe ſiel Pſ. **** Itomen om ons te bewaken/

E

I

§

En dat ſp rondom ons heen
In 't gemeen
AJaren leger komen maken.

e Alsons lichaem ſlapengaet/

I

" ende Geeſtelijke Liedeken.

2I

TDan ſoo laet

-

Cant.5. 2.

CDnſe ziele wakker bljven/

En laet/ tat des Satans ſpijt/
t Allertijd

Joh. 15.
9 / Io,

Altwe liefd in ons beklijven.

eſ. 35.10.
MT, 31.

11. Maet benauwthepd/dzuk en pijn
erre zijn/

22,

WPaken/ bzaken/ booſe dzoomen/
SWare ſo?gen en verdziet
Laet doch miet
CDber ong/ Ö Jeere! kommen.

I 2. Dat geen inbºeuk haeſt enſmel

Pſ. 144.

CDng ontſtel/

I4-,

Zºoch geen uptvalons verſtoore/
TDatmen geen gekrüſch/ gekarm/
CPfalarm

CDptop onſe ſtrate hoore.

I3. Bovenal doch van ons keert
Ende Weert

Alle vper-en water-moden/
TDie ſomtjdg met
kracht

Jeſ. 43. 2.

CDnberwacht

ltonnen ſchºikkelik gevloden.
I4.

Dº;ſoo ſullen ºr ons weer

Pſ. 4. 9.

eggen neer

GEn in vºedet’ſamen ſlapen;

MDant gº

Heeralleene zjt

t'Allertjd

CDng een ſterke ſchild en wapen.
I5. Epnd'lik als ong uure nackt/
TDatgymaekt
VP
Eems een epnd'

3ob. 13.

/

FÄFF"
In uw eeuw'geruſtedzagen.
eer/

Web. 4. Pf
9/ 10.

Ayond

Pſalmen, Lofzangen

Avond-Geſang, tegen den ſchrik des
nachts.

Op de wijſe van de 10. Geboden: Heft op
u hert, &c.

-

Of: O dromer, wilt nictlanger dromen.

G°

is mijn licht/ Wien ſoudik vzeeſen?
TDe Peer is mijnes evens kracht/
Poo! wien ſoud ik vervaert dan weſen?
Pſ 9:5.
vzees niet voo! den ſcjxilt der macht.
Pſ. **** Alwaer 't ſchoon dätil ſoude komeu
Im't dal der ſchäduva van de doot/
Geen quaeden ſoud ik nºcchtans ſchºolnen/
MPanthp is met mp in den noot.

Pſ. 27: 1.

1»

Ä

«Erod.1: NP die gelepd heeft ſümlei Udie
2 ſ.

Ä

Op haren weg ſoo goedertter
's TDaegs met een uptgebMeyde Wolle

Ä Ens nachts meteen Verlichtend vper/

*“ DÄÄ
Deš daegs ſingoedertierenthepd/
En's nachtes ſullen ſijlle lieden
Gok bp my zijn doo ſijn Velepd.
v?p de Satan
12. Maet
Npoc.
duyſternis/
derVerbolgen
machtzijn
- Metalſün
I2.

ÄIk wilkloemaedig Jeſnivogen/
ZÄ “TDie’t warelicht der Äldº
3°-- Soo gaik mietindupſterniſſe/
JlMaer heb het licht des levens Klaer/

Soo datik mieten val of gliſſe
ſs2:3. GPp müne wegen hier dfdaer.
f, 35: 8. TDer boſen wegen zhngautſch dupſter/
„En glaten ſlibbrig overal

zºv. s:

MDaer op ſp/ met der ſoliden klupſter

GeboePt/ genaken tot den val.

JMaer

ende Geeſtelijke Liedekens.

23

Maer't pad der vomen is heel effen/
Soo dat ik kan des levens baen

P2ob. 1:1».

CDok midden in denacht weltreffen/
En ſonder ſtrupk’len daer op gaen.

eſ 2»: .
P2ab. 15:
I9/ 24.

Sijn MDood is voo mijn voet eenlampe
1Bſ. 1 19:

_ En vooz mijn pad een helder licht/

IO$.

Soo dat ik Vellig voozder ſtampe/
Als ik dat houd in mijn geſicht.

Ep wilt doch bp mp bliven/ Heere/

Auc. 24:

Permids de dag mu is gedaelt;
JAet mijne ziel iku begeere/
TDatgp mp in de nacht beſtraelt.

29.

-

Jeſ 26.

9.

Geeſtelijke blydſchap der Gelovigen.
-

Stem: Mijnziel berſt nu van vreugden uyt.
GPf: Prins Robbert was een Gentilman.
>----

I. Tkt benſeer vzolik in den Heer/

Jeſ.6r: 1s,
Joh. 16:2o.
JAum. 13:

§ Uzeugdik niet egeer
zºwjÄ
Jk laetſ'eenwereldgſot.
e

23 / 26.

TBeut. :

TDie Canaans ſoete dzupven ook
Laer eens heeft recht geſinaekt/

2+/ 26

JPat ſtinkend vupl Emptiſch look
Soo gYetig mieten häekt.

JAuin 11:5.
-

2. Adaerdſche vzeugdis als eenlamp/

-

Job 1s: s/
6.
--

TDie cierlik standen ſehint/

Pzov. 20:

Maermet een ſtank en vuple damp

2 O.

Haeſt uptgaeten verdwijnt.
WZetacchen van een wereldg ſot
Js even als’t gelupt
TDer doo?nen onder eenen pot/
Jºet toºte vzeugdig.'t upt.
3. Maeral
op Gods altaer
JF blüdſ
den leer;

Eccl.7: 6.

Job 20: 5.
Web. 6: 12/
I3.»

Het

Pſalmen, Lofzangen

24.

Phil.4: 4. Het geenhaer voed/is altüd daer/
ZSpbºand en blaekt ſtaeg Meer.

En ſchoomſe ſomtjds ſchijnt verdooft/
Als onder d'aſch bedekt/
Jeſ33:19. Een eeuw'ge vzeugd blijft op onshooft/
gp
FÄhaeopa
VP feplt

4. Fj
CPWere gp NILN
iet hoe
P***"
denkt of ſegt/
-

Eccl. 2.2.

TDat niemand/ die miet met u ſeplt/
kian Vºolijk zünte recht.
MOp hebben uwe dwaſe VNeugd

Ä
n’t Uminſte niet Van dOen /
Ä* Enzin in Chiſio meer verheugd/
*

Als gp wel ſoud vermoen.

-

Net. 2.3.5. GP! had gp maer een dºop geſmaekt
Ä - - Uptſyne welluſt-bºom/
Pf: *** O! had umaer eenſtraelgeraekt
Pan deſe Ware Son!

-

--

'k Weet dat u haeſt uw welluſt zyn
Als dzek emſlijk die ſtinkt/
Enenkel dupſternis/daer bp/
hil.4. 4-6
1.4-4-6.

Ä

ÄÄ# Ä blinkt. altüd/
Der

GB WIP

II»

u in ſchaer
den Peer altij
oprechte
- --

Ep ſingthem vzolijken verblüd
Gp vzomen allegaer.
-

Phil.4.7. Tevede Gods die overtreft
ozzi.

Al't menſchelik verſtand/

°".*. - TDien vleeſch en bloed veel mim beſeft/

Deem in ud'overhand.
“: .

-

- -

«- - -

- -

- - -

Bruy

ende Geeſtelijke Licdekens,

2.5

Bruylofts-lied.
Stem: Pſalm 128. Saligishy bevonden,
Of: Wilhelmus van Naſſouwen.
Jºdie des Houw'liks banden
Dan's wereld aen-begin
Azebt met uw epgen handen
Gebonden na UW Zin:
Toe gp den man liet ſlapen
Soö diepe/ vaſten ſtüf/
TD.at van u werd geſchapen
Uptſjne ribb'het wÜf.
2. TGoegy daer na gelepde

»

I.

G

Ä.

19,

Gen.2,31

zz.
-

Jdid;

ZSoo ſoet en Aengenaem

-

-

TDe man en v?OUWe bepde

Als met uw hand teſaeum:

-

Gp datſe ſouden leven

-

In eenen vleeſche twee

HTÄlkander vaſt aenkleven/
In d'aengevangem Ee.
3. TD God! noch alle dagen
TDoet gy gelijk als doe;
HUw hand/ na uw behagen/
Bengtelk deſünen toe.
Gp wilt dat onderhouwen
Sal weſen dit verbond /

-

*

MAat. 19.

epd.
.

T

-

-

TDÄt man en vzouw ſich troUWeit
(Tot'g werelds leſte ſtond.

» 5»3

.

-

-

- -

-

-

-

-

1 Coz, 7.9.
-

4. Gelooft zy uwen Jºame/
TDat gp dees lieve tWee

TDushebt gelepd te ſame,
Unee.
aEpTGoo?
maekuvo
uwbeſtiering
epgen Werken
TDoch mu vooſpoedigJF ?eer:

Pſ 13*. 3.

JTast

26Pſalmen, Lofſangen
Laetuwen Geeſthaer ſterken

En trooſten meeren meer.
Psſ 123: 1. 5. Geeft datſ" u vNeeſem unogen
En in UW wegen gaen/
GPp datſemet haer ogen
Sien uwenz

ALT.

WDilt doch van haer uiet weeren

Sen." *. TDes lichaeins vzuchtbaerhepd/
Soo 't ſtrekt tot uwer eeren

En harer ſalighepd.
128:

Pſ.

6. LaetÄ
hare kind'ren
“eº
Ä btipten
JAER! ;
nKontom
als Olpve-ſp?upten
haer tafel ſtaen.

bers 6.

Ja laetſe ſien de kind'ren

-

Ban hare kindren weer/
TDaer Satans rijk doo? mind'ren/
JAaer 't uwe ſterk vernmeer'.

7. Cot dat eenmael na deſen
Mpoe.rs:7. TDe BUploft van het Want
Zºº Salaengekomen weſen:

"7**

"G dätſe doch haeſquam!
CPp dat wp mochten blijven
Bp 's zemels 25
Daer eeuwigſalbeklijven
TDe Ware vzeugd al-on.
e

>1

-

-

-

- - --

m
ende Geeſtelijke Liedekens.
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Lofen eygenſchappen eener deugde
lijke Huysvrouwe, beſchrevenin het laetſte
Capittel der Spreuken Salomons.

JÄNen ſingt dit op de wijſe van de 10. Geboden,
Of: Odromer wilt niet langer dromen.
Je ſal gelukkig hier verſchijnen?
I. W
TDie eene deugdſaen hupsvzouw vind:
Mant verre boven den robijnen

2.

Js haer weerdy/ die 't recht beſint.
et Harthaersmans/haers waerden?eeren/
Cot aller tijd op haer vertrouwt;

-

ZH00 dat hy ſal geen goed ontbeeren

Dant gemedaer men hups van houd.

Är

Z. Sp doethen gocd/ na ſijn
En nümmer daer entegen quaed

Soo lange ſp im hare dagen
.

-

. Zier unet heun leeften anme-gaet.
4. Mol endevlas ſoektſ“ aen teſlepen -

- En werktmet luſten harehand,
Sy is gelijk des koopmans ſchepen:

„

.

Ämº.
ÄÄ

5. Sp ſtaet al op ma hare wiſſe/
MDameer’t noch is almacht geheel 5
dee
ZSP geefthaer
chepd
Paer maegden
-

-

-

“Ä
ſp wakker

n krijgt heun epn
PanÄ handen vzucht

Eeu aengenamen

UND *

Ä plant.

º

7. Sp goºthaerijf/ als die vol maeds/
En ſterkt

Ä#
goeſ sº:

Sp ſmaeht dathaer

2.

an

2?

Pſalmen, Lofzangen
aer laump en gaet niet upt bp macht.
8. Sp ſteekthaerhanden na deſpille/
En laetſeluſtig omme-gaen:
Paer hande-palmen zijn niet ſtille/
JAaer vatten ſneeg den ſpinrok aen.
9. Sp bzepd haer hand-palm tot den armten
TD002 medeDeelſaemhepd Ook upt:

Boo! dennoodzuftigen die karmen
Sp nimmermeer haer handem ſupt.

-

Io. Sº v2eeſt niet voo! haer hups van wegen

De ſneeuw/ ofdiergelijke leed:

Dewijl
haer gamtſche
daer tegen –dJWHet dobble
kleedrenhuus
is bekleed.
II. SV Unaeht voo! haer met kloeke ſinnen
Seer ſchoon-gebeeld tapijt-cieraet:

Ban purper en van 't fünfte limen
Jš hare kleeding na haer ſtaet.

12. Paer man is in des Hicht-hupš poozten
TDöogſjm ontſachlikhepd bekent;
Als d' Oudft'in'tland te ſamen zooten

En hp terſtond daeris omtrent.
13. Spmaekt fün fünwaet methaerhanden/
Enzy verkoopt het met gewin:
Sp levert ook in verre landen

TDen koopman godes maſünſin.
14. Met ſterkten heerlikhepd der zeden
SP ſoo geWallig als ſe mag

Maert allen tjden doet bekleden:
Sp lacht eens om d'aenſtaende dag.

15. SV doethaer mond met wijšhepd open/
Cºn
haertong is goedhepds leer:

Sp ſiet hoe haer hups-ſakenloopen:
*I6.Seetrkindren
bzood der ſich
luphepd
nimmermeer.
teſaemop-maken/
man al nu
niet
Äm

5

sa-AFWöſthaer en hiſegt 'tis waer:
«-

-

17. Scer

ende Chriſtelijke Liedekens.
17. Seer deugd'lik hebben vele vouwen
Gehandeldin haer hupſes ſtaet:

22

Maernvoorſichtig hins-op-houwen
Gp alle die te boven gaet.

18. De ſchoomhepd en't bevallig weſen
Js pdelhepd ſlechts em bedzog:

Een vzouwe die den Heer ſalvzeſen/

-

JPNoetmeerder zijn gepzeſen doch.
19. Geeft haer/ ſoo dat het elk mag merken/
Pan hare handem vzucht de eer:
Ilaet in depooten haere werken
openbaer haer Pºijſen ſeer.

3,

Loffingende Gebed der Kinderen:
Opdewijſe: Oheylig, zalig Bethlehem! Gftwee
verſenvooz een/ P1 138. Ik danku Heer &c.
I.

Zeplig God! die tipt den mond

- --

O THÄ ſind renen derjen
PU lofen kracht volmaken kond/
Gp doet Gris tot u vzolik ſingen.
2. Hoezwak ook onſekindshepd 3p/

- ***
MAat, 21.

5.
-

THat ſaluw eere miet vermind'ren;

:

,

Gp gaet den Wiſe welvooz-by/
En Openbaert uaen de kind'ren.

MUAat.11,

. tot.
0F. I2»

3. Jakieſt
Gp toomthetinzwalke
zwalhepd
boo!uwe
het kracht/
ſterke/

Doo?'t groote/ t geen unen mieten acht;

Co..
zzt-/zº.

Lºp dat men uw genade merke.

4. Als eertjdg met een held're toon

mat.»

Die kind'ren riepen in den tempel/ .
PYoſanna Davids ware Soon/
BeWeeft gp hier van een exempel.

Ä“

5. ?et was öer Schifgeleerden ſchaer/
JF 3

„Idid.
TDie

Pſalmen, Lofzangen

Zé

TDie zweeg/ en haer ook wou doen zwijgen/
Maer Jeſus toond/ hoe gp van haer
Schoon onken teer/ ulof kond urijgen.

6. Soo willen wp dan ook/ o Heer!
JNa orts geringe kindſche krachten/

Il vzolik ſingen lofen eer/
gewel't de wereld miet mocht achten.
7. MPp zijn/ 't is waer/ heeel zwak en bzoos/

xst... ... e ÄÄÄÄÄnde:
Ä. GPns hert is van der jeugt aen boos:
Pzov. 22:

ö

TDe dwaeshepd is daer in gebonden.

8. Maer wilt gp doch gedenken niet
**** TPerzonden onſerjonkheyd/Heere:
2.

't Berouwtong datſe zijn geſchied/

Äg

-

z' ong doch tot uwer eere.

Auc. 2: 12.9. GP Jeſu! die doo? 's Daders raed
Wed. : 15- Self een 3wak kindhebt willen Weſen/

Fobº? Wejchſjej
Gp ſult ong doo? u bloed geneſen.

Marc. 1o: 10.Laettot
MBp weten
gebods:
I4my d'inhoud
kommen ookuwes
dekind'ren/
MDamtſulker is het Kijke Gods/
En wiltſeniet van mp verhind'ren.
11. Gp meemtſe vziend'lijk in uw arm /
Enzegemthaer met uw handen.
2 Cs. 14: Uwliefd'/ ö Jeſu! maekt ong warn/
Hers16.

Äſs: „.

Endºetonsin weer-liefdebanden

Ä 12Äjeer!
PUw Hep'gen Geeſt van ons niet ſcheVde/

"waf-

ÄTeleonsänºmen
wie er
#
Ä Emin uw repne waerhepd lepde.
*: 13. Laet

Ä u opwaſſen ſtaeg

**, Inhepherden alle wishend;
Jalaetons nimmer worden traeg/

- -

KCºdat gp onš bekroomt met grijshepd.
.
----

.

4.GPºſoo ?gºÜet
dooz
een vzoeger dood
guade wech wiltrapen/

- -

ende Geeſtclijke Liedekens.
Soo trooſt oºms in den leſten möod/

31
Jeſ. :r,

Ä .

En laetons Zaliglilt Oltſlapen.

Tegen het lange uyt-ſtellen der
Bekeeringe
Men kam in dit Gezang de twe laetſieregeltjes.
van elk vers upt-laten/ ende alſo het ſelve
-

ſingen op de wijſe van de 1o.
Heft op u hert &c.

den:

Erbepd niet on ute bekeeren
Tot God den Äcer / van uwe 3ond'/
JNoch wilt geen uptſtel meer begeeren
I.

Dan dag tot dag/ van ſtomd tot ſtond:

HÜNaer doe mu 't goed / en laet hetquaed/

Pſ. 34: rs

Want mogenis 't miſſchien telaet.

ac.4:14
Pſ. 55: 16

2. De tijd der boet werduontnommen
Manueer.de dood kommt onverwacht/

AT. 24

MDant onverſiens de Jeerſal kommen
Gelijk eenſneile dief bp

43/44«.

t.

Soo doet nu’t goed/enlaet het quaed/

1 Cheſſ,5

MDant unogenis 'tmiſſchiente taet.

äpe. .

3. En ſchoon u noch veel tijd waer over/
Gp wozd daer doo! te betermiet/
JlMaermaekt uw ſonden uneer en grober/

-

5pr.3: 21,

Ja raekt als onder haer gebied.

Köln,6:16

ZSoo doet nu’tgoed/en aet het quaed/
MDant mogenis't miſſchiente laet.
4. Die u tot boete niet bequaen is/
Sal 't uno?gen noch veel minder ziju/:–
En daer de ſoind'ſoo aengenaen is/

-

-

-

Daer vieptſe ſtaeg metſchoonder ſchºn.
ZS00 doet un!'tgoed/etc.

- -

- - -

Äj als luppaerts vehen”
.

ktleeft vaſt delang-gepleegde ſond“ .
Wie ſalbeſtaen haeruptte trehlten

Soo diep gewogtelt in den grond?
F4

-

.

:
Sod

.

.

Pſalmen, Lofzangen
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Soo doet mu 't goed etc.
6. t Äs Waer de deur van Gods genade

Staeg den boetveerd'gen open ſtaet/

Pob.: Pochtans ſoo komthp welte ſpade/
Die hem/terwijl hp roept/ verſmaed.

24.

Luc. 13:

Soo doe mu't goed etc.

Ä

7. TPaer ſullen veele kommen lopen/

MPameer de deur geſloten is/
En bidden/ Heere/ doetongopen;
JlMaer al haer hoop ſal weſen mis.
Soo doet mu’t goed etc.
dan miet langer/ mozgen/ moAgen
JD0 wilt miet wachten op
/

sº

Ä

JlMaer wilt u ziel bp-tjds verſorgen/
TDenkt/ d'eerſte boet is ook de beſt:

Endoet mu't goed etc.
2 Co.s: 2.9. t Jé nu de dagen tijd; dies heden
Wed.:7

(Cerwijl gp ſijne ſtem noch hoozt/
Derhard uw hert miet tegen reden/
'“ „Il Maer bzengt bekeerings vzuchten voozt/
En doet nu’t goed etc.

Äat 3:3
-

-

-

Begeerte tot God, om den korten tijd
deſes levens welte beſteden.

Stem: Pſ. 8. Ö! Onſe God en Heer &c. CDf 2.

verſen voo! 1. Pſ 18. Pſ. 32. Pſ. 45. em 144.

Gf: Een Koopman die het eél geſteent &c.
Gen.47: 9. T5 I2
**

G En
Amtswepnig zijndedagen vanUnijnleven/
Veele qu
bik daerin bedNeven :
In pdelhep

--- . "

quaedéhe

d benik mijn jaren quijt/

*
"kjelj öÄjd.
Ispºss.
Äseenmaeſtjd/jÄmeerdajd. Sheere:
ps -

TD.at

----

tot U Voogtaen mijn wegen keere/

ende Geeſtelijke Liedekens.
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Eerik gemaek het eynde van mijn perk/

Jeſ. 10:12.

En d'Uur / Waer in Ulen niet kam doen u Werlt.

: Leert mp doch eens alſoomjn dagen tellen/
Ä
ſteeds mijn hert dewijshepdmag verſellen/
En dat ik mp in Umhme pelg!ünſchap
JNietopen houd'/ Maerdaeglilisvozder ſtapp'.
4. Pet leven/dat Wopmietaenu engeven/

Kont. 14:

En heeft te recht dename miet van leven:

7 8.

't Mas beter dat de tijd nopt waer geweeſt/
TDietuwendienſt miet is beſteedop'tmeeſt.
5. TDºpft van mp uptdeš wereldsliefd'enluſten/ Joh. 2:
En laet mijn ziel in u alleene ruſten/

I5/ 16.

GPp dat/wameer minuur gekommen is/

3"). **

Speeuwiglik blüv' in behoudemis.

6. Geeft datik ſoo mºnpad eneynde loope/ - Tim. 4.
TDatik in't waer geloov'/ in liefd'en hoope/
Afſchepden mag; en d'eeuwige eere-kroon
Gmtfangen upt genade tot een loom.

7.

Klachte ende Gebed eens boetveerdigen
Sondaers.

Stem: Ich hab mein ſach Gott heim geſtelt.

O lºeplig God!

ik treur' en klaeg/
TDätik mijn misdaed alle daeg
ZSoo zwaer/ ſoo g!ooten veele maek/
I.

-

Thzen. 3:

- ..

Ä.

Hoewel ik vaek
Het ernſtigte vermijden haek.
2. Pijn zOnden zijn eplaes alree
Geworden als hetzand der Zee/
Sp gaen al over d'Hoogſte top

*t Gebed

JUManaſſe

iöses.

Pan mijnen kop/

Enklimmen hoogtenhemel op.

Ezr. 9: 6.

3. Ach! Waer mijn Oog een trane-bzon/
Ser. 9: 1.
TDat ik genoegſaeM Weenen kon!
MDant

Pſalmen, Lofzangen
MPamt ſchoon ik herm.de machten dag/
(Ce wepnig/ ach/
3eſ 1e: 2.
Sou mochtans Weſen mijn
Z4

Ä.

4. Waer ſalik mp nukeeren heen?
GD goede God/ tot u alleen.

Pfºs.

Äk weeten kanniet ſeggenmeer/

*ues - Tandit/ ö Heer!
Jk heb vooz u geſondigtſeer.
en voog u

I.,k Zeb in den

JWRisdäen/ öBader! en ben nu
JRiet weert dat ik u kind merr heet:
JNaer 'tig mp leed/

TDatik opttegen u migdeed.
6. Ep meeunt mp aen in uw genaed'/
All komik tot uvyp watſpaed'/

Aich.7:
I9»

Gp
wel in den diepen grand
TDerkond
Zee terſond
Wech werpen müne 3ware 3ond'/

Jer. 31:1s. 7. MPilt gp/ ö God! bekeeren Unp/
TDat ik te recht bekeert ſoo zP,

Sen.: 27.
-

1 Pct.1. 3.

Gp die mp hebt geſchapen/ Peer/
MBit unp ook weer
PZerſcheppen tot u lofen eer.

5 Ä iftÄ VAT Än
precht in uwe Wegen gaen/

ºſº

Ä
j

Soö lang klevin 'faerdſehe dal/

Lot datik ſal
Berloſt zijn namaesheelenal.

PSALM

ende Geeſtelijke Liedekens.

3%

PSA LM XXX.
Stem: Pſalm 130. Uyt den diepten, ÖHeere!
Of: Pſalm 128. Of: Wilhelmus van
aſſouwen.

Of: Gydie des Houwlikbanden.

1.'k D CPep'upt de diepe gronden

R

Pan mijn Ä en ſumert/
GDPeere! t'allen ſonden/
(Tot u met mond en hert.

G Heer! wilt doch hooren
Rijn ſtem/ wanmeer ik ſpWeek:
JLaet gunſtiglik u ooren

Aemmerken mijngeſmeek.
2. Soo gp/ ö Heer! dezonden
Soonauw wilt gade ſlaen/
MDie ſaldanteengen ſtonden
In uw gericht beſtaen?
HWAar bp u is vergeving/
Gg datmen dies termeer

Doa umet vzeesen beving
JWAag wandelen/ öºeer!

3. Ik wilden Heer verwachten/
Håünziel verwachtethem/
"kºoöp op de ſterke krachten
Pan Ä beloft en ſtem.
HUAijn ziel vol angſt ein 30
MDachthert'lik op den Peer/
Deelmeer danna den morgen

De wachters/aveel meer.
4. Dat Iſraellanknwedtg
CPp God ook hoop en bepd/
MDanthy is overvloedg
MDan heplen goedighepd.

- As

Z
H.

Pſalmen, Lofzangen
hp ſaluptvän
genaden
I aSjnvolk
Iſrael
36

Danal haermiſſe daden
PHerloſſen haeſt em ſmel.

Des Boetveerdigen toevlucht tot
Chriſtum.

Stem: Pſ 128.Saligishybevonden. Of: Pſ 130.
- I.

Gf: Wacht auf ihr Chriſten alle,&c.
treurigen verſagen

GÄ
#

mijne ziel/ ö Heer!
Jeſsi: 3. Oun datik al mijn dagen
Geſondigt hebb' ſooſeer.
Ezr. 9: 6 HUAijn misdaed is gewaſſchen/
(TLot aen den heimel/ hoog:
3er. 9:

-

GP! kond' iktrame-plaſſen . .

stet. -- 2.

Uptſto2ten upt nijn oog.
Zºº
hulpte vinden
Als maer alleen bp u/

Ä

Zoy.s: 37. E> Äeſu mijn beminden!
(Cot Wien ik kCUMe NU:

'k Hoop vaſten wil geloven/
Pſ. 51: 19.

TDateen verſlagen hert Pan u mietafgeſchoven/

JRaer aengenommen wert. - 3. Gy zijt om deſerooſaek
.
Gelounen hier beneen/
TDat gy ſoud zijn een voogſp?aek
-

1 Joy.: 2
HUYat.1.28.

TDer uwem in 't gemeen.
ſtaeg ontboden

- -

-

-

°Ä

Doo2 uwe vziend'likhepd;
Jkkom' ook op unooden/
Mant gp unp med' verbepd..
3ef.49: 2. 4. MGilt gy matherte ſp2eken

Entrooſten immermeer/

:

S

ende Geeſtelijke Liedekens
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Enlaetdat zijn gebleken/
UPantik’t met angſt begeer
Sk Wenſchte gooreneven

Dit Woo2d ſoo Waerden ſoet;
Plw Zonden zyn Jergeven/
+ Wün ſoon/zjt viel gemoet.
3. Dees aengename wooden
Perquikken mergen been:
Mijn ooren mopten hoozden

ITAat. 9.2.
Pk zigt

dochter.
jl. al. 9.
22.

Pſ. 51. 1o.

Soo trooſtelijkereen.
k'Wil hier op vaſte bouwen
JTNarc. 9.

En weſen onbevzeeſt:
Sterkt gp mijn zwak vertrouwen
TDoo? uwen Hepl'gen Geeſt.

Het ſuchten eens

ſwakken

24.

Eph. 3. I6

Schaep

kens tot ſijnen Herder Chriſtum.

Op de wüſe: Bruydgom der gelov'ge zielen.
Of: OLam Godes heel onſchuldig.
I. O°
Perder uwerſchapen/
Joh. 10.
II.

TDien mijn ziel alſoo bemind/
Daerſe mergens vzeugd kam raken/

sº

daer

Ä

Wind

w

det/

Cant.1.7.

egt mp aen/ waer dat gp wepde

Maerg uwe kuddelepdet
Ände hitte van den dag/
Laerſeveplig ſchuplen mag.

3. Ach! ik gain alle hoeken
Pandit wijde woeſte dal

Ezech. 34.
I4

Mäuſten goede wepde ſoeken/
WPaer ik die beſtvindenſäl.
Dikwüls komt my d'hitte ſteken/

Fe4. s.
PBſ.73, 26.
Jeſ. 55. 1.

Datik ben bp-ma bezwelten;

Doºſten honger qullen mz
JNoch

Pſalmen, Lofzangen

38

IQochſeerſcherpeljk daerby.

Ä* 3. Jaiken Ä
ºb.«- Tat
Schaepken
nochtansafgeºelºº
mu wenſchte hooren
16.

Sijnes herders ſtemme Weer.
HÄerben ſooſwaken teder/
THat 'lt van mp ſelfš niet weder
(Tot u leeren kan/ Maer WP

zeh.:344, 3.
ÄÄ
ic.
t Eene ſchaepº Ä
an u hondert /
5./6.

5:4/

TDwalende met maer gehig/
STrektu/ dat gp uafſondert
Pan de neg'n-en-

-

Gmt verloo'ne weerte vinden/
| Endat ſelve vaſt te binden

Opuw ſchouderen/ verheugt/
Koepend' elk tot deſe vzeugt.

Jeſ4er.

ºp werden
sº ÄFeenherderſult
Ä
Äſwak: „ . .
oogen/ſult gp epden
E

ZHachtkenende met geniak
Jade ſanumerkens/ die armen
Folvergadren in uwaruien,
Enhaer dzagen in uſchoot/
Eergy haer laet in den nºt.
Jef.49:
2 & Enop
Mºepd mp
op de rechte wegen
IO.
voepden/ daer iſt nie

JuNet den honger ben verlegen
JDoch de doſt mpdoe verdriet:
TDjer de hitte mietdooz-bzeke/

Hoch deſommempº,
Än Gntfermeriepd mpſacht
THÄer het water ſpringt mit kracht

5

ende Geeſtelijke Liedekens.

39.

De boetveerdige Sondareſſe, weenende
aen de voeten Jeſu. Luc. v11: vers 36. &c.
JUNenkanditſingen op de wiſſe van den9r

Pſalm: Die in Godes bewaring ſterk.
Gf: Erzurn dich nicht öfromer Chriſt, &c

Wº

ſwarighied of dzoev'ge maer
Mag deſe vzouw hier bzungen/
TDie midden op de maeltijd
ZSoo pv'rig in kommt dzingen?
TDoo d'overval van hare ſümert
Enkanſe mietuptſp?eken
't Gevoelen 't vzeemt gewoel van 't hert:
MDat mag haer doch ontheken?
2. Hoch ſpeektſe niet/maer ſuchten hijgt
I.

Ä

--

Pan weemoed angs hoe zwaerder;
Haer hert als in haer mond op-ſtigt;
Als ſp den Heer kommt maerder.
Ohert!ö treurig herte ſpzeeltt/
WDilt 't ampt der tong bekleden/
MDant Jeſus weet watu omtbzeekt/
Gok eer hp hoagt Uw reden.
3. Siethoe haer oogendooz 't gedzang

Jeſ. 2: 25.

Dan tranen
/
TDoorwareboet/ enliefden-dwang
-

Tot Jeſumm/ die haer

N.

Sp derfhem niet recht ſchouwen aeu/
Bewuſt van hare ſonde/
*#
achter Ä Pºeten Ä
weent uptºshertengrond
4. Sp Wil
haren Heer/
MDaer derf het niet
/
Dies valtſe methaer
Hesſ/

Ä

-

A

E-

=

-

Pſalmen, Lofzangen

4O

Al Weenend op der aerden;

TDaer maektſe ſijne voetn mat
iPNet heele trane-plaſſen/
Als of ſp'in een water-bad
IPenn vziend'lik wilde waſſchen.

5. Dewijlſe miet weer afen laet/
LZoe langs hoe meer bewogen/
.
.
ZSoo neemtſe't hapy haers hoofts te baet/
Gm daer med' afte dzogen.

Sp geeft ſijn Voeten kuskus/
En ſaftſemethaer ſalve/

Op datſe 'tvper haers herte bluſſch'

Datſ hadde ſünenthalve.
6. Gp toomt/ o Jeſu! dat veelmeer
TDees tranen u verblpen/

Ä“
O! datik u dit traen-banket
--

Soo med' op-off'ren konde/

Op dat gy ook op mijn gebed
Bergaeftal mijne ſonde!

:

3**-*: 7. Gch: dat mijn hooft nu water wag/
Een traen-fontepn mijn ooge/
TDie vloep met heele ſtroomen ras

En miet ſoo haeſt op-dzooge/
Soo ſoud' ik dagen macht/ ö Heer!
GDm mijne ſonden weenen;

En'tſou’tbeklemde hert wat weer
Derlichten van ſijn ſteenen.

8. Doch gietik nu geentranen-Vlocd;
(Cot wäſſchingſuwer voeten/
Gp giet een beek van dierbaer bloed;

xard.
„. „Äſººººº
““ Uw bloed is d'openefontepn/
zen. I. nº Mp van alle 3onde
“-

2. Sieht

ende Geeſtelijke Liedekens.
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9. Dien gyniet waſcht/ en heeft geen deel

3oh. 13.3.

Alen u ofuw genade;
HNaer dien gy waſcht/ is repn geheel:

bers 1«.

TDies roepik vzoegen ſpade;
MOaſcht

-

niet alleen mijn voeten/ Heer/

bers»,

Il Naer 't hooft en d'handen tſämen/
Ja waſch mijn ziel: enk ſalniet meer
JAp voo! uw aenſchijn ſchamen.

Pſ 119,6,

Trooſtelijke bedenkinge ende toe-eyge
ning derwoorden Chriſti, Apoc. 22: 17.
-

Die dorſt heeft, &c.

Stem: Pſalm 39. Godregeert, zijnde meteeren
&c. Of: Alwatmen hierin deſe wereldvind.
v/
I.

W) mond/ ö Peer! is enkelſoetighepd:

ant.rs.

/ Genaedis op üw lippen upt-geſpzepd; Pf**
ZSp zÜnal unet den leien beſpzoept/
Cant.5.13:
MDaer Van ſeerſchoon de mpºrhedzupptenvloept.
2. MDanneer wp zijn bemautdoozangſt enſmert/ Jeſ. «1, 2/

Sootrooſtgponsenſp?eektons mähethert.

ie s.

Nijn Ziel gaet upt Van wegen't gYoot vermaek/ j
TDat zP geniet in Uwe ſoete ſp.zaek.

-

3: Nuroeptgy weer; So wie daerdorſtheeft, koom poc:22,
1Die wildieneem', alsupt een vollen ſtroom/

*7

Geheel omniet des levens water mu.

TDees uwe ſteln heeft mp gelokt tot u.
4: Hoept gp ſe die daer dorſten, Heer/ wel-aen/
ZSoo konnik dan v?ptmoedig tot U gaen:
-

a ſelve weet gymyner zielen ſtand/
ie voo! uis gelijk een dogſtig land. „

-

-

# 143, sº

I. Mijn ziele dogſ mau (gpweethet/ Heer) Pf***
Mijnvleeſch verlangt nau van herten ſeer/
Als in eenland dat dor is ende mat/
C3
-

».

--

Glyt

- ---

- - - - -
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Gm dat het lang geem water heeft gehad
6. lk wilſeer geern/ (ik loav u/oundat WIP
Phil, 2:13. º willenſelfs eerſt hebt gewerkt in mP).
Ik wil, en't is 3l münes herten luft/
TDat mijneu dazſk wu Uloge zijn gebluſt.

„ 7. Geeft unp/ ö Jeer! dat water / dat unp niet

Jºb”: Natwaterdoſjet geende wered bied/
GEn ik bp haer miet oUm te putten konn/

ders „. MPaer maermen doºſtmetſmerte Wederom.
8. Ja geeft / dat ik Voogtaeu Umag Walgen van
Jeſ 55: 2. Het geet dat niet verzadigen em Kan/
JNaer mijne zielin u haer een'ge ruft

Idiº.

Haert aller tjdiu vettighepd verluſt.
JWNijn arme ziel noch geld noch pzijs en Heeft

## ſº UVC0? des levens water geeft;

-

TDoch alles geeften ſchenkt gp ook om niet,

En ſonder dat belooninge geſchied,

–

10. Joe liefilt kond gy onſen do?ſt verſlaen/

Als wy daev van häeft ſchünente vergaen!
zwaat.::s. 93aagen doºft die ſoo verzadigt woºd!
Sp zijn

#Ädie

't Aen

ÄÄ Är

zengt een milden regen

II. BP

Gp hetzt geſterkt uw erfferniſſe vgeer/

Pſs: 19. MDameerſe was geworden moed' en mat/
-----

Entrooſteloog van doºft daer nederzat.
12. Laet mp na U doch doſten vzoegen laet/
ſtaeg ſoo mijnen doºſt verſtaet;

Ä

Pſ36.9-Tok dat gn mp hier namaels eeuwig dzenkt
Upt uwe besk van welluſt die gp ſchenkt.
- -

F:at.1.Ä

Toevlucht tot Chriſtum

Eſuf waerhepd/ wegen leven
TSe

alaene

Job.ess.

FÄF
Uzºge

Der 3ielenſaighepd
----

-

/

|

ende Geeſtelike Liedekens.
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v

Ach tot wien// Soud ik vlien/
Als tot u/Ölyeere!
'S Levenswood//Bengt gy voozt
CD

D002 uw hepl'ge leere.
#
Ärchten.

-

Ä.

eÄgeloºop datikniet beſwijk: , ÄÄ.

TÄndmºnzeſometuliefdensſchichten/
Dati al’t goed des werelds acht als ſij.
2.- DOet mp uw genade voelen

Joh.7:33.

Als eenen water-vloed/

Oy
Ä Äs
InÄ
der verſoetin
OLD .

« - "

Ä

Datik miet// TDoo verdiet
JlMag flaeuwhertig werden/

3.

-

Ä
aºs.

JLaer in mood//Totter dood
Enten epnd' volherden.

Ä nimmermeer verlaten/
Op dat ik verlate nimmermeer/

---

G Jeſu! wilt

Ä

Äe ſºud gº doch mijn zielopt kommen haten Ä
Die gp tot u dus hebt getroklien/ Heer?

Cant. 8.6,
Pſ 6x,2,

3. Dilt Ump als eenzegel ſetten
Doch op uw hert eñarm/

-

Enopal min ſuchten letten/
MDaumeer ik treur' en karn.

Eot dat gp//Eemnael mn
Pept Vanal mijn quel-ruſt/
En mp haeſt//Eens verplaeſ
Daer ik leev in wel-luſt.
CPJeſu! wilt doch langer niet verbepden/
d

.

.

Äh/Ämt want ºverajeſeer/ Apoc.'22,
- Jan van uniet langer jm geſchepden: "Ä
tomt doch/ en wilt verjej mün begeer,
.
G 2

-

-

--

De

-
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De geloovige gevoelende hemſelven tot
-- - -

Jeſum getrokkenheefteen vaſtvertrouwen
van fjne volherdinge.

-

Gp de wijſe: Als een uytgeſorten Balſem

Of: Looft den Heere, mijne ziele.
Pſ.1. 2: I.

Rijn ziel/ wilt henn bemimen/
Die u ječft Veel meer bemind

Dºer. «Ä

Dader opt ſinkind:
*“ Gemijn zielſ wilthen bemimen/
TDie u upt gemade jond/
TDat gp henn bemimen kond.
Job.6:44. 2. JNiemand kam tot Jeſum kommen/
Soo de Pader hemniet trek/
Joß.4.12:

xpa. „ „Eneeºſ Äk
Ä Tot de ware evens ſroomen.
Joh.4:
1 O / I9.

Hy heeft
ons (Öliefdens
ſchat!)
Hiet
wp hen
eerſt lief gehad.

Ter. 33. 3. 'k Doel/ o Jeſu! mp getrokken

gut...«. DÄÄÄÄÄl
Ä„k Doe een ſoete liefdeband
of
3.

Jerten ziel tot u aenlokken:
tJs uw liefde dat ik koon

Hons: „. . .ºoºººººººººººom.
Ä 4. t Moet tot u doch allegader/
*AGs

Pziendelijke Middelaer/
Ernſtig kommen vo02 ofnaer/
MBatu eemmael geeft uW Pader:
GEn die tot u komt/ o Heer!

-

En verwerpt gp niMermeer.

5. 'k Ben ook ſeker/dat uw Dader/
Jer. 31. 3. TDie mp dus getrokken heef! /
JENp ook nimmermer begeeft;
JlMaer

-

ende Geeſtelijke Liedekens.
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JLYaer tot uſal bºengen nader:

't Goede werk in mp gewzocht
ZSalten epnde zijn Web2Ocht.
6. Schoon ik ſommtjds kooute duchten/

:

Phil. 1.6.
Pſ, zo. 3.

Salt doch houden voo een gunſt/
Als ik doo! een heete bzumſt
CDrºgevepnſt tot u kam ſuchten/
JlMids dat ſulks gewerketzp
-

Mion. 3,26.

Doo: uws Daders Geeſt in mp.
7. 't Dehaepken / Jeer/

Joh. 10

T“

Dat gp bp ſüm name weet/
TDat gp kentaenſijn gebleet /
ZSal uw lieve ſtem oolt lyooren/

Cºn zijn willigen berepd
HU te volgen waer gy't lepd.

"ers".

8. t Eeuwig levenſült gp 'tgeven/
JNimmerſal't verlooren gaen:
JNiemands machten ſal beſtaen/
(School hp met geweldig ſtreven
JNoch ſoo ſterk daer tegen kant)

Gm't te ruliken upt üw hand.
9. Wie ſalump mu kommen ſchepden

Mion. 8,2
- ---

Pan de liefde Chriſti noch?

-

Rat. 2

--

't Js geheel onmoog'lik doch
..

.

Ä

k Dodedoo Hods tracht bewaerdi

,

Ä

TD' Uptverkooznete verlepden:

TDies/ mijn ziel/ zijtonbezwaerd.
10. MDant iſt weet wien ik geloove;

2. Tim, 1.

*.

Seker zijnd'hoe HP vermag
(Te bewaren/ tot dien dag

-

-

Datmijn Zepland kommt van boven/
Ä Ä hemis

Ä
–gelegt alſoo gewis.
Ält en roem' niet Ä

–

mijne/
HÄaer op 't fondament mijns Gods/

11.

-

> wCo7,2.2
aTim,2

t Welk ſoo vaſt ſtaet als eenrotsf
Dat de Zeere kenr de ſijme;

G3

-

,

v

*-- - -

-

-

Sa
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oh. 19:

e

Jade ſijnekent de Heer;
En ſp kennen hem ooi weer.

54-KP.»

-

2. Laet de vaſte bergen wijken/

-

En de heuv'len wank'lem vp/
Sijmegoethepd ſalvan mp
JPimmer Wijken/ noch bezwijken/
Eu ſijn heplig vee-verbond
Salniet wank'len t'een'ger ſtond.

13. TD' Heere ſal't voo! mp vol-enden:
Uwe goedertierenthepd
Äs/ o Jeer! in eeuwighepd:
WPilt uw gunſt nopt van mp wenden/

Pſ so:s. :

JLaet niet Varenimmermeer

Uwer handen werken weer.

Men moet God dienen in de jeugt cn
jongejaren.

-

.

Stem: Pſalm 3. Hoe veel is des volks, Heer
GPf/ (met6.regeltjes elk vers)op de wijſe
van den Lof-ſank JlMarie/ Mijn ziel

---

maektgroot den Heer. Gf/ ZSime
ons/ Nu laet gy Heer &c.

- ---

)

-

1.

Dnbedachte jeugt /
O#
in deg wereldg vNeugt

: En Zyt ſoojÄ
dwaes em dom
„e

“ Ä
Slechts meent voo? Godte ſparen.

Denkt gP/dat hp te vzeen
Metſulk een dienſt sº neen;
...2 „Gºmoet u beſte ſagen

Ä
*7. *
In uwe Äagen

-

l

r-

. .

C --

:
-

2.

't Gºn

ende Geeſtelijke Liedekens,
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2. 't Enis geen goederoem/

1 Co. sts,

TDCs joulthends ed'le bloenn
De wereld ſoo tegeven;
CEn als unen niet meer kam
TDe Wereld dienen/ dan

Kbap. 2:6
7.»

(Te willen Godeleven.
Dejonge jeugt is ſterk/

25eglaem tot Godes werk/
Sünwood kam in haer bljven:
Waer doude dagen zyn

1 op. 2a
I2»

Ertl, 12:1,

Dolongemak en pijn/
Die allen luſt verdzijven.

Z: TDie 't quade ſich gewent/
dPerVolgt hettot den end/

HP kant mietwelaf-leeren/
Soo God doo? ſjm genaed'
Peel wonderlili ſoo ſpaed'
Hem mieten doe bekeeren.

Salool een mooyman wel
Beranderen ſijn vel;

Jer,rz: 23,

Een luppaert ſijne vlekken?
Sooſult gº tot het goed/

Die ſteeds het guade doet/
Illkommen ook verwekken.

Deaen/terwijl gp meugt/
Dan mü aen in uw jeugt/
Plaet u wel onderwijſen
Gºdat M noch / mijn kind/

Als dan de wüshend vind/
MDanneer uw hapren grüſen/
De goede vzucht ve
/
MDant Wepnig moeplikhepd

Derd eerſt daer in verſleten/
JNaer Weder haeſten rag
SutgPVan t ſchoon gewagt
JPauw believen eten.

Gal.61:1o.

bpr. 6: 18"
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Verwakkering der Chriſtelijke en

God

ſalige Jonkheyd.
Op de wiiſe van de 10 Geboden: Heftopuhert
&c. Gf; Die door des Werelds woeſtebaren.

zº ". . S Go Chriſtelijke jongelingen/
Pſ.ss: 12.

Soo CHMiſtelijke maegden-ſchaer;
Soo wilt den lof des Heeren ſingen
Soo wilt hem dienen voo! en maer.

Ecclz». 2. De dwaſe jeugd mag met behagen
Tijn in haer pdelheyd verblpd/

Sºrt“: Denkt gp in uwe jonge dagen
Aenuwen Schepper ſtaeg met vlpt.
2 Cim. 2: 3. De domme jeugd mag haer beſnetten

ist e. - Em ſoeken vzeugd in dit of dat/

*“ * Hondanna Gods Wooden wetten/
Die meer verheugen repn uw pad.
Amos 2. 4. God Wil ook UPt den jongelingen
Derwekken agare JNazireen/

II»

Die hp van 's weLelds pd'le dingen
„–, Afſondert tot ſijn dienſt alleen.
....

5. Piet d'oudekoude kreuple jaren/
Maer 't eelſte van u friſſche jeugd/
JLRoet gp tot ſijnen dienſt bewaren;

Daer med' is hp op 't meeſt verheugd.
3. 6. Hy doetin't Hemeſch 'tmeeſte voodeel
WDij uw memory is ſoo vaſt/
't Berſtandſoorjp/en ſcherp het oodee:
't Geen d'oudhepd ſliſt/ in umu waſ.
Zººs 7. # Zijn ſ ÄÄÄÄ Rd
Fesse.
Om ente hooren:
heplig woo
Jeſ,34:
rs MeteqUAemſt/
vzucht teleeſen
-

-

Petia.

SDu bloept noch 't geen ſoo haeſt veres
-- * *

- 2 -

-

/

Pu
«

J.

ende Geeſtelijke Licdekens.
8. JPU kommen tong en ſtem hem eeren/
En d'handen werken op het beſt/

49
Pſ. 71: 24.

Foy«

Ä.

Devoeten ma ſijn Hups hen keeren/
LYet welk alaf-gaet op het leſt.
het God den Heere/
9. Ö! Hoe

Ä

TDat in het eelſte van ſijn jeugd

TDe menſch met luſt hem dien' eneere/
Derſakend' pd'le werelds vzeugd!

Gen. 37. 2.

10. Sijn wood als noch in onſe dagen
Lotharen lofen eere noemt/

Än...

TDie in haer jeugd na ſijn behagen
Paer maekten doo! haer deugd beroent.
1 I. TDzaegt u ook hepligen manierlik/

I$.

# Ä. Ä plups;
zÄ
eheplighepd Die s cer cierlitt

1 Tinn.7:9.

(Tot

Tij."

º.

Ä dagen Godes hups.

Pſ. 93: 5.
Pºob.10.7.
1 Prt, 5:4.

12. JlMenſal up?pſen in UW leven/
Enna uw leven noch veel Uleer.

God ſaluupt genade geven

*

TDe troom der heerlikhepd en eer,

W

Sucht ende begeerte na een vry
gemoed.
ZStem: Pſ42. Als een hertgejaegt, ÖHeere!
I.

S Gete Jeſu/ min Beminde
MDameer ſal het doch geſchie'n/

Datik u alleene vinde

En all' andere dingen vlien?
Mameer ſalik u mijn hert/

Pſ.62: 9.

ºam“

JMet ſijn ingekropteſmert/
Eemmael kommen ſooomtdekken/
Als mijn ſinnen daer toe ſtreiken?

Phil.4 “.

2. 'kWPenſch met bidden ende ſmeken/
x G5

JNet

5'o

Pſalmen, Lofſangen

Net veeltramen en geween/

Ä* Hºhn begerten uptte ſehen
4.

In het ſtill' met u alleen.
Epen ik/ em niemand nueer/
Weten wat mijn Ziel begeer;

TDies witt alles eens upt-dºijvenf
En bp my alleene blijven.

3. Ach! de wereld methaer woelen
TDoet mp ſulk een groot gewcfd/
Datik mijmeziel moet voelen

HINenigmael geheel ontſtelt!

Aleſins maekt ſp ontruſt
Jijn ſoo we begonnen huſt;
ja mijn Uber legt vaek weder

Än een oogenblik daer meder.
1 Joh. 2. 4. ZSontjds komt de wereld treden
jLet haer Welluſt doo? den dag;

I6.

En ſp bied / Metſchijn van reden/

ºp een vziendelijke lach/
Er hoewel ſº unp geheel
Jºiet kan treiken in dit ſeel
Jºochtans kanſe Mp ve

'ren/ .

En nijn aendacht
Verzit d’ren.
5. Zºomtjds komtſe daer-en-tegen

Jºy met dyuk endzoefhepd aen;
MPerpt mp vo02/ hoe dat deu ZegeM
En't geluk Vooz-bp Mp gaen:

Ztelt mp vooy met ſlim belepd
Beeldarhande zwarighepd/ TDatik tegen dank moet ſchzonen
't Geen miſchien ſal nimmerkontenſ
6. 'k Benniet wepnig ook beſtreden
Sec. : 3. TDoo? het nuoejeilt bedzijf
-

Ecci.2:23

“

Dan ſoo vele beſigheden/

TDie mp vallen op het lijf.

Crachte ſtaegt'ontlaſten mpf
Ente weſenlosen vºn/

-

*

Maer

ende Geeſtelijke Licdekens.
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Maer ik kam upt 's werelds ſahen
JPietma Umhmen ſingeralien.
7. t Js voo? U/ vo02 u/o Zeere!

Pſ. 38; 10.

"Alteſalmen maekt en blood

MDat ik in Uniju zie begecre;
Gp weet alle unijnen noad:
«En mijn

Ä

TDat ſich ſonder veel gericht
AHoud in mijne ziel verſcholen/
Äs vo02 U Sok niet verholen.

8. Soete Jeſu/mjn beminde/
MDanneerſal het doch geſchien/
TDat ik u alleene viude/
En al and're dingen Vºlien?
MDameer ſalik u Untju hert
Pſ.62: 9.

JUNet ſijningekropte ſinert/
Eemmael konnen ſooomtdekken/

1 Oäln. 1:
IS»

Als mijn ſimuleudaer toe ſtreiken?

Vierige begeerte ende verlangen

TOt

Chriſtum
ZSten: Pſalm. 58. Gy Raedsheeren, lactmy
doch &c.

Gf: OGod! ſalik noch langer klagen.
1. MTY Schoone boven alle menſchen/

ſ.45: 3.
ſ. 4: 5.

(Toont Uny u liefeilt aenſchün/
MDant ik ben krank van liefdenspijn;
Alleen tot uigia uhn wenfchen:

-

--

CD God!

Cant. 2:5.

# Äh

Pſ. 2 : 1.
Pſ. 88: 2.

Enroep geſtadig/ ach! ach! ach!
2. Ach! wameer ſaldien dageems kommen/
TDat ik te recht verloſt zijn ſal

Cant.4: 6.
MÄ0.1N. 8.

Pandit aerdſch/ doºr’em matte dal;
Pſ.63: 2.
Pſ,36; 9.

GEn dat gp mp ſult met de ſtroomen

Pan uw welluſten dzenken/ Peer?
Ach!

Ach! ach warmeer ach! ach! wanmeer?
Pf,42. 2. 3. Leen doſig herten kam verlangen
Hat water met ſoo groote kracht/
Als mau mijne zieletracht/

EP God/ mijn Jepl/wamt alde gangen
TDes werelds metal haer

Tijn mijn verdiet/helaes/helaes!

Ä

Ä4. Poelang ÖPeer! ſalik noch ſuchten/
**** " En moeijelikoinzwerven hier/
TDaer ik moet daegliks ſterven ſchier?
JUNijn zielſtelt al haer vzeugd in 't vluchten

(Tot u/ ma’t Hemelſchepaleps:

CD ſoetereps! Öſoete reps!

"

<Tant. 1:4. 5. Trekt mp ſoo ſalik mauloopen/
3ef*** - Laet mp vermieuwen mijne kracht/

MDantik u mijnen Heer verwacht;
PLaetik op u ſoo vperig hoopen/

TDat ik het acht vo02 ſoet geſang/

(Ceroepen/ ach hoe lang/hoelang!

-

3 bid-

6. Laet mp/ gelijkerwijs dem arend/
CDpvliegen boven in de lucht;

En alſoo dooz een diep geſucht /
Met vleuglen van verlang opvarend/
Uptroepen metal mijn begeer;
MBaer toeft gp/ Ömijn

Jºb?

Ä mijn Heer.

7. Hoelang/ ÖJeſu! ſali

ſº /

-

* "* Eer datieenFly uſa zijn/
-

Enaenſien u verklaert aenſchijn?

Phil....'k MPilgeernom uvantichaenſchepden.
Fänts.

Dies kom/mijn zielen Baupdegom/

Ä*

Apkom doch haeft; ap kom/ apkom.

Bcreyd

ende Geeſtelijke Liedekens.

-
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Bereydwilligheydter dood, ende ver
langenna Chriſtumende zaligheyd.
Op dewijſe: Groote God, die d'aerdſche Goden.
Of: Laetu dienſtknecht gaen in vreden.
Of: Als de hooge nood by tijden.
1.

W

Aerom
met vermalten
JPiet maſoud
mijnikontbinding
halten?

1 w Phil.
1.23.

ZSoudik ſchºomen voo? de dood/

bpr...

ÄTDaer
ÄÄ
Ä
Äſchoot?
/
al tot
Jeſum
Over-02agen
ſe ruſt in
Ab’rans

O). 5.24
5. 24.
Joh.

2.
geen
dat ikinVerwacht/
CEnCDch
Godof't
mijn
begeert
acht nam!qualn/
'k Soudan over 'tzonden-Pak/
TD.at ik mag ſoo noode dzagen/
JNopt behoeven weerte klagen;
aer eens ruſten met gemalt.
3. MDat ſoud ook dittijdlik leven
JLAp voo! vzeugd of Woelluſt geven/
TDie 'k vooz mijnen Jeſus koos ?
-

16.22.
Job. 6. 8.
Kom.7.
24.

"poe.«.

-

Ä
en vzolikhepd
altoog.
4. Dzeed
MDereld/
al uw vzeugd
is dolhepd/
* ilt Äaen deſe Ä
an d'omſpzekelijke vzeugd:
Schoon gp 1 Ä toe-lachtet
i

ep

ö

LUULLN L

ÄlºNet uw vooſpoed/ ik veracht 'et
Als omſoet/ bp dees geneUgt.
5.
ilt al des werelds ſchatten/
En wat hier hethert kan Vatten/

Ä

I3.

I7.14.

Pſ. I6. 11.
Eccl. 2. z.
.

-

es z“.
WAat, 16.

MDat 27.

Pſalmen, Lofzangen
Etc.:
10 Als
Wat
ſou mpmoeſt
doch die
helpen
dat/
I1.
ik miſſen
geene/
$4

Pſ
. 15: 5.

Fsikoo!houd
ÄÄ
ſchat?
mijn Hoogſte vzeugd en
«h

Ä6.

Boudin Jeſummen Heere

JlMeerder rijidon/welluſt/ eere/
Als ik in de Wereld laet:

Die vood Remel kieſt dees aerde/
lientſe bepde mietna waerde/

In haer galtſch verſcheiden ſtaet.
7.'k Doel/ o Jeſu! my bevangem
Job.»

JlNet een innerlijk verlangen
JNauw tegenwoodighepd/

/

Äm.ssz. Rºoſt van 't aerd gewemel/
“ U taenſchouwen in den Hemel
nmeren in eeuwighepd.
Ä **- 8. Plaet uw knecht eens gaen in vºede
Oſ. 3: 2.

-

*** Totdievzeugt waer vän airede
Js een voo!-pºoefin mijn hert/
Die ſoo liefelijk vanſmaekis/
Dat daer bpal't aerdſch vermaehig

Ä Ä ÄÄ
'nadigt ?
ÄÄ Ä

9. Jeſu/ Die mp

3.

Pfºrz s. Mºmerſalüzün
verſädigt?
Apoc. 22:
't Segge doo: uw Geeſt/ epkort.
17/ 2o.

-

-

JA

Amen. Leere Jeſu komt.

De

ende Geeſtelijke Liedekens.
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De geloovige begeert van Chriſto
getroſäkente werden, ente loopen.
Stem: Op, mijn ziel, om Godte loven.
I.

"W

l mau alleen verlangen/

eere Jeſu/ t'allertjd;
Hll alleen wilikaenhangen/

1 Co2, 6:17
Caut. 1:4.

MDantuoswefde mp verblijd.
AWDilt mp krashtig tot u trekken/

Datik heftig na u loop:
MDilt vermeeren enopwekken
JNijm geloove/ liefd/ en hoop.

Juc. r7: 5.

2. Soo ik kond/ ik liep veelſneller
TAls een hert of hinde doet/

-

2 Ham. 22:

IWAaer mijn vleeſch/dien ſnooden queller/

Fasz

PYoud op d'arde vaſt mijn voet.
*ft MDenſch te vliegen als een arend/

Jej.

-

MDaer mijn hert maer los en vzp/

JUNaer veel dingen (ach!) bezwaren't/
TDat ik als gebonden 3p.

3. Loop ik ſolntijd§ wat ik mooge/
'k Benlicht traegen moede weer;
PJeff ik mp

Gal. 5: 7.
PHebg. 12:

Ä

I 2.

't THuert miet lang/haeſt daelik neer.
-

Za ik komme Waekte gijden
GEn te Vallen hier of daer/

hil. 3:14

ºov. 24.

-

I

CDm dat deſe laetſtetijden

Soo gevaerlik zijnen zwaer.4. Als ik dapper voozt kam ſtappen/

2 Titn.3:r.

Benik in mijnziel verheugt: .

ſ. 84: s.

#

Als mijn treden weer verſlappen/
Doelikt

Ä

'k Ben beſchaemt/dat ik ſie

Eo. Io:

I2.

3»

E. 59:7

Än

(Tot de wereldzwereldgkind/
TD.at

Pſalmen, Lofzangen
Eant. 17.Dat ik nauwliks koom getropen
56

3er: 3

Cot u dien mijn zielbemind.

Sant**. 5. Trekt my met uw liefde-banden/
Goede Jeſu/ trekt my voCzt;

Lact tot u mijn pverbanden
t' Aller tijd/ gelijk 't behoo!t.
Alles wat mp doet vertragen .
Ofin mijnen weg belet/
Lact Van mp/ma tiw behagen/

Langs hoc meerder zin verſet.
Pſ 93 - 6. 'k Sal./ſoo gp mijn hert doet open
Doo? 't gevoel van uwem Geeſt /
't Pad van uw geboden loopen/
En zijn mergens voo! bevzeeſt;
-

Pſ. *: 'k Sal geen dink te moep'lik achten
Ä Gmte ſtellen in het werk.

Ä Deel vermag iſt doo: tw krachten/
Sph.s 9. 'k Ben doo: uwe ſterkte ſterk.
Pſ 9:59.7. CD mijn trooſt in nujm elende/

Ä Gmin hup im münverdiet/
Är.is: 3e. JUNet u loopik doo! eem bende/

Pſ. 27:3. End en vzees of valle miet:
2 bam.--. Laet een leger mp omringen/

Ä„s. Äºl
Ä. Over muerenſalik ſpringen/ Als een held met mijnen God.
Zeſ”*: 8. Gp mijnſterkteſult umhm voeten
-

JlMaken / als der hinden/ gNaeg;

-

3** TDätſevaerdig lopenmoeten
Pſ. 27.1. „Enniet werden moed of Äg
Ja op d'hoogten van der aerde

wab.zins, LSult g' mp doen rhden trotS/
is.
Cegen alwafmp vervaerde/
Als verluſt in't hepl mijns Gods.
Ät. 39. Cotdat ik eens werd omtbonden/

*** - Eninvedetötugaj
TDaer ik uten eeuw'gen ſtonden
-

--

-/

ende Geeſtelijke Liedekens.
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JNa Unijn ſin ſal volgen ma.
O! dat doch dien aengenauen
En gewenſchten dag haeſt was!
IYeere Jeſu! kommt doch / Amen;
Ja konnt/ Peere Jeſu/ ras.

Apoc,14K:

-

º.“

Het geeſtelijk Houwelik Chriſti ende

der geloovige.
Stem: Ogy Herder uwer ſchapen.
Kupdgom der gelov'ge zielen/
-

JoH.3: 29.

Segt doch wat gp in ons ſaegt/
TDat Wop u alſo0 bevielen ?

All t' onrepn was ſullt een maegt/
Dun met u haert'ondertrouwen/
En voo! uwe Bºuydte houwen:
Ält verwonder mp hierom/

Ä.
44. "

-

E3er). 16.

-

3»

Alderſchoonſte Byupdegom.

6

2. Uwe BAUpd lag in de plaſſen
Pan haer blocd bemoºſten mat/

Eph.szs.

JlMaer gy hebthaer afgewaſſen
TDoO? Uw rezºne Water-bad.

In het bloed van uwe wonden
Hebt gp van de dzek der ſonden,
jaer gewaſchen am en om/

- - -

Apoc. T: 3.
-

Alderrepnſte BAUpdegom.

Pad. 1: 13.
Apoc,3:17.«

3. Sp was arrem en elendig/
Sp was leelik endenaekt/
IMaer gp hebt haer heel inwendig

---

ſ.45; 14

Äh“,

Poo! u rijk en ſchoon gemaelit,

Pºieſterlijk deed gp haer leeden ,
HNa u epgen ſin bekleeden/

Zeſ 61; 10.

- -

-

TDatſe ſtont verciert rondomh/
Alderrijkſte Bºupdegom.
4. Als ik deeſ' uw
liefde/

F

r- -

.

Vioun. o.

Eine
-

sº

25/

Pſalmen, Lofzangen
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TDie met ſulli een Wond're kracht

Uwe teere ziel dooygiefde/
-

Bp mp ſelfste recht betracht/
Doel' ik mp alſos bewogen/

***-* Enſoo krachtigapgetoge
Ogen/
2/4

TDat mijn mondt moet werden ſtolu/

Cant. s. Aderſoetſte Bºulpdogan.
5. Chºiſte/ doet mp altijd blaken TDoo! uw ſoete tiefde-vlaun/
„ TDat iſt pverig mag halten

ÄÄÄÄÄÄg Lam.
.22: WDilt uw Bºuyd haeſt tot u halen

Ä. Juº Koninklijeſalen;
tonn doch haeſt/ umjn Lief/ epkorn/
Alderliefſte BNupdegom.

r4.

Het ſuchten der wedergeboorne van
wegen de overblyffelen des vleeſches.
Stem: Hoe legik hier in dees' elende!

som.7
34/19/ 4»

1. A*. ik elendig zwakke Menſche/
Diet quaed dae tegen danken wil/

En miet doe’t goed Waer naik Wenſche!
IZoeraek' ik doch upt dit geſchil!
7-’k Jeb in Gods waet vermaek inwendig:
Pſ3s: s. JUNäer ’t vleeſch beſtrijd den geeſt elendig.
2. Soo langop Updit zware Paklepd/

Ä

Pzob. 4:
RS

En kam ikniet Vºynnoedig gaen/
Ik val' van deen in d’and're zwakhepd /

iCsz. 13.

Ik ſtrupkel als ik neen teſtaen.

Äh...
Sömtjdsoprechrümp eens weder/
I2e
JW Maerlegg' onverhoeds daer meder.

Kon. 7:

***

3. MDiem ſalik klagen dit mijn pden?
Al/ goede Jeſu/die Unpſult

Pan't fichaeindeſes doods bevpden:
-- --

uw

ende Geeſtelijke Liedekens.

J9

Uw hulpe wacht ik unet gedult/
TDie tot den ſchoot van uw genaden

º.

. Fºtº:

Lä0ept die VerUnoepd zijn en beladen.

4. Doo! u ſoo kam ik overwimmen
En overheerſchen metter tijd

1 Coz. 15:
27.

TAl Wat Van buiten of van binnen

HUNijn ziele met geweld beſtrijd.
GP zijt een hulp en trooſt der zwakken/
Gln helpt haer d?agen harepakken.

Mäom, 6:

5. Hp hebt my van 't geweld der zonde

.

Alreed' gemaclit ſoo verre vzp/

Ä.“

–

TDat ikf als in voozleden ſtomde

Yaer wil'ge ſlaefniet meer enzp;
Soo dat/hoewelſe mp aenkleve/

z

JNochtans den geeſt daer tegen ſtreve.

6. Ik ſtrp metalle bracht daer tegen/
k Beklaegmy als ik voelen moet/

. . . Gal.:: 17.
-

TDatſ' eens verwimming heeft verkregen:
A?et wellt mp voozder hoopen doet/

. .

TDat gp/ die dit hebt willen werken/
JUNp ook ſult Umeer en UMeer verſterken.

Ä:
- Ä

7. Poewelik diende wet der zomde

HINet 't pleeſch/dat ik hier dzagen moet

. .

ZSoo dien iſt doch tot allen ſtonde
Uw hepl'ge wet Net Ulijn gemoed:
(Tot dat gp mp in 't ander leven,

Sult ganſchlijk d'oVerwiming gevem,
De wereld heeft

Ä

Ware

ruſt noch

geluk aligheyd.
* *

- -

Stem: De tweede Carileen.
..

1. W7Aerom doch ödwaſe menſch!
*

-

A**

WÄÄths
-

ZSp/ en al

L) 2
wº

.

. . . Wat

17.

sº
- -

Pſalmen, Lofzangen

GO

WPatſpheeft/ eemmael ſal
In der haeſt
Pl begeven/en vergaen op 't laeſt.
s’ Is als een riet // Bupten iet // Binnen niet
-

ls een glas/

TDat verboten werd ſeer ras;

Als eendroom/Alseemſtroom//Alseen boom/
TDie muſtaet .

„Schoonen groen/ moggen weer vergaet.
2. MDat ſp ſchoons heeft in de ſchijn/
En is niet dan doodekik femijn;
iſtighep
Ärºard
O02

Gf ſe ſchoon

ÄANUleer
ſoo cierlik ſtellen kam temtoon.
# // So betracht Sp Unetkrachtl
e Ue

-

s bedziegen ſalop 't leſt.

Haer gelaet Cierlik ſtaet//JMaer dan quaed
Geeftſe miet/

-

-

-

Als men haer eens te recht inſlet.
Pºob.
14:
3.
Haer
vergankelijke
vzeugd
I3«
Jé vermengt
wet bitterongeneugt/
Ja ook dan/

Als men miet merken kan/
TDer

ÄÄ hethert volpijn.

Ach

Ä Ä // Onbeſind//En verblind/

CNLUMTel

Än des wereldg vupl plaiſier

S0ekt uw luſt//En uw ruſt// Gmbewuſt
Zijt gp noch/ ,
TDathetmieten is dan bedzoch.
4. Daerom laet niet meeruw hert

so. „„ Aſo.de weredzijn verwert:
Ä.
•... -

. Äeromhaog
Neeft van mu äen uw oog
: 2 Sa die Ätäd/
" ...

Die
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Die voo: eeuwig ſulkeen vzeugd vervat/ .

.

-

TDie nopt quan in Onſen ſin/ JNoch veel min"Co?.?..sº
TDoo: 't gehoo?
Gfgeſicht ons opt quan voo?.
«D! die daer CEenmael Waer // En dit klaer

Nochtaenſien! …
MDatſoud ong blijder doch geſchien!

Begeerte naher Hemelſche
Jeruſalem.
Op de wijſe:

Oheylig,

zalig Bethlehem!

-

-

-

of:

--

Pſ 138. Ik dank u Heer uyt's hertengrond.

Soºshenge Stadt
reis
* IÄ
LO Chriſti Bupd nun ziels verlangen/
JAjn hoop/ºmijn trooſ/mijn Vzeugd/mijnſchat;.
CD lieflik ſtof van mijn gezangen!

-

-

2 Gp ſult/ naeſt Jeſu ſoete min/

lo: A

AStaeg zijn umjn immigſte vermalien/ ““ Pſ 17.e:
Gy' zijt mijn opperſte gewin/

-

MDüdbovenal des werelds ſahen.

".

3. Ominer zielen epgen plaets!

. . .

Tot u zijn opwaerts mijn gedachten:
Ontumoet ump hier beme'en veel quaeds/ >

Ä achten.

–

<º: la R

? Ä- ,
4. Terwijlmünziel in'tlichaein klüft - Ä.
TDaer ltan iſt 't kleyn en

Jlºgetſuyan verredusaenſchawen/
Totdatſe woanden eeuwig blüft

-- **or sr.

,

Jn u. uw klaer blinkende gebouwen.

L. Ik ben op d'aerdeen veendeling/
In uis mijne vaſte Wooling;
Almisik hier ook alle ding/

#
En hoog ſijn vºran
Gp zijt op 't leſt doch mijn

6.TLäetyder ſcherpenſjnverſtand“
-

D3

-

-

-

-

-- -

-

Jß
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Ä - Äk will ö Hemels Daderland!

Ä. 7. Giuru meer gelükignoemen.
º. Menwoelt/men dzaeft menſlaeft/men ſooft
IZier pd'liken met veel onluſten/
HlNaerik wil mijn vermoepde hoofd
Opu gedachtemis doen ruſten.

Pſ"7 * 8. Menſpeelt van u/ & Godes Stad/

„«o.... Sºber ende groodingen/
Ä_TDie niemand hier op d'aerd'en vat/
Pſ. 14:5. TDat doet mijn hert van vzeugd opſp?ingen.

9. Poe ſaligzinſe die alree/
Gheplige Stad in u verheeren.

sÄ

daer

Ä Ä mee/

Hadik't epnd van mijn begeeren.

d

Ä
10. Ach! ach! hoe menig doevge ſtap
ÄMagmp alhier noch zijn tetreden!
troaſt mijn ballingſchap/

*- -

*** Tot dät gumplaetgaen in vzeden.

Klachte over de boosheyden ſorge

„s-,
«--

-

-

loosheyddeſer eeuwe.

--

Stem:

Gantſch weynig zijn de dagen van
::

mijn leven.

zu 1.4TY Sooſen töd: ddoeſſem allereeuwen
9F

“

F.

OÄ. hetroepenendeſchMeeu
Dan

Äons en Gemorra's ſonden groot

„. . . . .aerm.aedzºergeºº.
s Ä-Z: JDietminder ist in onſ'verdoºven thden/
ÄMPaer in de deugdgeweken is bezüden/

Ä: Jºaerall
Godſalghend

angerºrgiehº
metkracht kommt bekendoo!.

: Iaſietiläichaedat de gaddelo
uptgeſºttet zaed van alle boosheyd;

engañtſch verfinden overſtroomeyerÄ

ende Geeſtelijke Liedekens.

Ö3

Gelijk als een gemeenen water-vloed.
4. Twiſt/ afgunſttoo!n/mid/omtucht/ho
/Gal.s: zoº
ITYooxd/dzonkenſchap geſleupen b!aſſerpe/ “

(Trots/hoovaerdp/haet/laſter achterklap
Enſulkemeer/ zjunu op d'hoogſte trap.
5.
De liefde is ſeer ja meer verkoud als inuUer/ I2»
Myat.as-a
24
GEn alle daeg werd noch een Pder ſlimmer.

Godtkloptvaſtaen; unenhoo!tnageen geklop; Aporzson
HINen acht het miet/ UnendOet geendeuren op.

6. Een tummel-Jeeſt heeft haer gemaekt heel d?Onlien/

-

"

-

LYaeris
een geeſt
diepen toe
flaeps
geſchonken; Jeſ2s:
sº
Hacroogen
zijndes
geſloten
ſoo Vaſt/
1O«,

Ä

THat niemand op dit Harde
paſt.
7. Eer werd de Rentſch Webzofen als gebogen/ Heb, 3:1
Pºp Werd veel eer Verhardet als bewogen
ev.-º.
En bitter cer als beter; gechi verunäen/
Geen dzepgen loch beſtraffen helpt er aen.

8.
Ontwaelito
Lenſchonenſchewiltomtwaken! 2Epy.
14.
Detjdis
boos/Haerepndemoetgenaken.
Cin. 3:1.

Uwſond' isrüpeñtot deuoogſtgebacht.

A***

't Ismeerdartijddat gphetmeemtinächt.

Tegen deingebec.de en ſorgelooſe
geruſheyd.

–

–

Stem: Op mijn zic, om God té lövea.
Of: Dichter, die debinde Wereld. l

in

-

*# is Ä

-

/

.

Z! :
.

. ..

-- S

*

hº

ie ter hand is als een aep/

Ojej
Dat hp mietweer spen wack; Alles weet hp te vertuffen/ . . . . . .

SÄer maº
2. Die tot Jeſum net gewoelen
.

12 4

- Äº
...
Ests

Pſalmen, Lofzangen
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Eens bewogen haer gemoed/

Ä. Maer ſtaeg in de MOereld woelen
Ä.
On het aerdſch entjdlik goed;
eſ
2»
TDie van doºſt noch honger weten/
JNoch tot Chziſtum hebben luſt/

-

Derven ſtoutlik haer vermeten/

---

Ä“ 3. Pºede/
Pate zuvzeden/
erweigeru.
ſonder ſo gen/
*-:

Äst geſchalen wederſchal:
Unc. 1s: JWNaer het is voo! haer verboAgen

**:

„Wat haer overkommen fal.
-

Want ſ'alſoo unet kleym gedommel/
-

ZSonderveele wederſtand/
CºnÄ unet ſtilletommel/

--

en naer der hellen ſtrand.

.

Sal. 2: 1. 4. CD gp ſinmelooſe menſchen/

Äoebediegºgººdºo ſchºn
ÄTDätgºmeteenslupaertswenſchen
z6,
In den Zemelmeendte zijn!
Slapen/ gäpen ſpelen quelen/
JRiemand na de Jelle lepd;
Js alleen des Satans ſtrelen/
ZHoo men anders tot u ſepd.
Imaat.77.5. Meent gp in Gods Kijk te kommen IWAat. ir: Sonder dat gp klopt of ſchelt?

*

Deen/ het woºd maeringenommen

Ä

PGail
'gers met geweld.
2 Tim. 3. Ja als Chriſti oozlogš-knechten/
3.
JAoet gp dapper treden voot/

Änz
Iºat,7

En tiet.

pen/ ſtrijden/ vechten/

Angaen dooz de enge poo?t.

*** - 6. TDäer in iš het niet gelegen/

TDat gp met den mond ſlechts roemd/
Datumopt op deeſ“ uw wegen
kk,3 :

:

Ä geweten eens verdoennt:
Sulk eenſekerhepdis giſſen;

Aderſteggenmer
-

-

TDatſe

ende Geeſtelijke Liedekens.
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TDatſe mieten ſullen miſſen

-

In den Hemel eene ſtee.

Apor, 22:

7. Salig zyinſe recht gep2eſen/
TDie alſoo doen Gods gebod/

I4/ 25

TDataen's levens boon mag weſen
Hºare macht/ haer deel en lot/
En ſp mogen dooz depooten
Jºngaen in de ſchoone Stad;

2Bupten blüven alle ſooºten
Pan die gäen op 't leugen-pad.
D

Van ’t geluk ende den voorſpoed der
Godlooſen.

Op de wüſe: PC38.Wiltin uwentoorngeſtadig.
CPf: Pſ 61. Als ikroep, verſtaetmijnreden.

W

1. W7Jlt
den ſondäer
(C'een'gen
tijdenmiet bemijden
ij

Fof

-

79: 15.
.

ZGijn geluk en pdel' eer:

Als hem rijkdom overvloedig
En voozſpoedig
Daegliks toepaltmeeren meer.
2. JNoch en wilt U niet vermalien

hers 15.
Pov.24 x

In de ſaken/
Daer in een godlooſen menſch

-

Peeftſjm luſten wel-behagen
(Tallen dagen
JRaſijng herten wilen wenſch.
3. Wie benijd der dwaſen vºede/
Ja ſelfs mede
GDnvermuftig als een beeſt.

Pſ.73: 3.
-

* berg 22.

-

Dmdathy Gods wonderhedem
JPietmetreden

*

erin in ſijnen geeſt. P.
J. -

-

-

4. Wat

66
Pſalmen, Loffangeri
Pf.92:7/3.4. MDateen dwaes kan mietbealtekken

TDeſe werken/

IDoch de oozſaek vinden Upt.
TDat de goddelooſe bloepen

Ende goepen

„Even als hetgzoene krupd.

Ä7“ 5. Laetubeterondeºrichten
Enverlichten
•

-

TDooz Gods Geeſt em heplig MD0azd:
Soo ſult gp uniet meer queflek

ÄÄ

"Icr. 12:

Gf'tſ
tſoo miette zijn behooMt.

Ä hiervoof-sedig/
(Crots en Roedig/ --

Ä*" F.'Ejdº
Pſ. 37: 2/

# - „ÄÄ
Auc. 6:2s. „

º

7.

, TDanſen/ ſpzingen/„
Op

ÄÄ

Laten ſy haer H

-

-

Den ..

a... In
haer weeld'em overde
Ä
Ä“ Säverduten Godes hinten

- L:

't itanniet hind'rem
MPamt ſeer haeſt verkeert den ſtete.
-

8. 't Geenſoo liefik haerte bosreit
Kond bekooren/

Pſ. 55: 16. Sal haer werden bitt're ga/Ä.
Als de dood/ die mt
-

Job 19:

Als gew

##s:

IJaer eens overvallen ſal.

„

Ä.“ S. Tankomt nadenkuſhäers Berten
Schziken frierten Ä
Eneem woznn die altüdkmaste?
En Na

#Ä malle yº

..

TDie haer maken ſeer vertºes.?
LO- MPamt all' haer IIIHF.

endc Geeſtelijke Liedekens,

Ende treten
ZStaen dan voo?'t geweten bloot:
-

’t Schupm van hare vºeende multken
ZSaldandzukken

't Hert ſoo zwaer gelijk alsloot.
11. Ach! hoe ſullen ſº dandzagen
ZHullie plagen/
ZSoo doo! angſt en pün ver3Walt?

Hareziel begint teſtiniten
EN
N UNOet ſinken

Iltic. 19.

In de he ſooſwaer bepakt.
Tz. 'k Pebb'weleergeſien een booſen

Pſ 7: 13.

En godlooſen/

ÄÄ
Ä
a ſich trotſelijkÄ
upt-bzepd.de
En verſpepd.de
Als een groeneboom in tveld.
13. Maer hp išſter haeſ verdwenen

Pers 36.

En verſchenen
Poo! mijn oogen mimmer weer;
Pºp en
INH

Ä Ä"
iet gevamden/

Ofik ſochte noch ſoo ſeer.
14. Schoon bekranſtmetgroeneboſſeln

Pob. 7a

Ä-HUpg/
Ä evt terwijl

JPALTHLt

Pijp en

J

Ä Ässºns

Achter häer een ſcherpe biſ

“Äſj

# deſebeeſten/

;

n haer meeſten

Pachten weelde zijngeſteld/
Zelaet debijl van Godes tooren
Paer ont d'ooren/
TDieſe viakter medev veld.

16. 't Iswel waer/Gods ſträfen plagen
WDepnig-dajstt
Ja
Somtijdg. Ä uptgeſteld/

MGAadt. 3,
IO.»

Pſalmen, Lofzangen
Ja ſomtijdg verbepdhp lange/
JUNäer voyeekt ſtrange/
Jeſ42:13. Als hy kommt gelijk een held.
63

17. Godes wzaek kommt hier beneden
Langſaem treden/
Maerſp heeft een pſ’ren ſtaf/
En ſp wilte ſcherper plagen
Gnn 't vertragen

Pan de lang-gedzepgde ſtraf.
18. Toeft hy mu/ſoo komt hp mo?gen;
Langebogen
-

Is noch niet geſcholden quit. ,
MPeeu/ als gp miet/ ö quaden/ Poo! uw daden

-

#####en.
19. MDatſult gp dat dier bekoopen!
Pom.z:4/ -

Maut methaºpe

-

,

Gaert gy toorensſchatten op/
TDie geliſklik met haer allen
kop
In den Dag op U
-

Zur „.

.

.

dÄ Äm

I

Joël 3: 4/

.

-

- - -

Ä ÄIStädterepnd
betrachten/
En miet achten
-

-

º.

Femand ſalig vooz ſijn dood: .
..
Pſ 73:21, ZHoo ſalmopt uw hert opzwellen/
JNoch ſich quellen
-

GPm der booſen voo!ſpoed groot... -

Tegen het ontjdig veel preken.
Stem: Terplaetſe miner vreemälingſchappen.
spr. s 1. G Wrabbelaersendwaehlappers/

Äºs/
Ä“

che vzuchtelooſeſ
Pergeefſche

Die 't mimmer na uw
MDanneer demond u
** . -

TT -

z

-

-

Die

ende Geeſtelijke Liedekens.
TDie dapperkond detongeroeren/

69

GEn ſtaeg het wooºd alleen wilt voeren/
Pergunt mp maer ſoo lange ſtee/
CDUm eens een wooºd teſpºeken mee.

2. JlMeent gp alduš u wijste togen?
O neen! gp zijt teſeer bedzogen:

Een ſot laet uptſjnganſchen geeſt/
De wüſe wederhoud diemeeſt.

Prob. z9:
11.,

t" Sijn leege vaten die meeſt bommen/

Cerwilde volle zün als ſtammeu:
Än ſp?aek uptmondig/los/ en vol/
Äs veel geruchten wepnig wol.
3. WPat nuttighepd / genaed' of ſtichting
Geeft uw geklap/ wat onderichting
TDie ſulk een ſchupm doo!-een vermengt/
TDat mieten is met ſoud beſprengt?
PHoewel eendwaes het meemd in 't goede/

Eph.4: 29.

Col. 4:6,

Gp maekt der wiſſen ooren moede/
TDewijl de ſonde miet ontbºeckt/

TDaer m' onbedachtlik veleſpeekt.

Spr.27:13/
I4.

4. Uw hert van boven tot beneden

- JPMoet zijn een ſchat van pdelheden/
Permids demond u ſpeken doet
Upt uwes herten overvloed.
Gok kond gp lichtdooz ſulk eenzwetſen
Alſoo der ſwakken ooren quetſen/
TDätſp

Ä zijn daer Unee/

Engp behaeld een ſchziklik wee.
5. MDat doet u al’t geklap vao? voozdeel/
MDameer gp ſultin Godes oodeel/
Ban elk vergeefs empdel wood

MDeer mauwerek'ming bºengen voot?
TDaer kond gp met geen ſchijn van reden
TDeeſ" uwe dwaeshepd meer bekleden/
Gelijk gp hier ſoo dikwils doet:
TDeſtoutſte tongdaer zwijgen moet.
4. Eenwood dient dikwis overwogen/

Pzov.1o:
19.

Juc. 9:45. .

JLRatt. 13.
6./7.

JUHat. 11:
36.

7e

Pſalmen, Lofzangen

Ä Eert upt den monde Ä
Spr. 2*.
29.

Dies denkt dat minder hindernis
In 't hooren als in 't ſpekten is.
liš maer eenen nuoud gegeven

"#Pdat
Ä MPÄÄ
Züt tot ſpeken traeg

I; I

Ä. 7. Tj
Wakker/ra en graeg.
Gelijk als goudem app'lem pralen

II.«

In ſchoon-gebeeldeſilv're ſchalen/
Soo is een reden op ſhnpas/
PAer ÄÄt
?
nº
telijden/
I

Net

LN

ÄHypzeentnej
Of ſot geklap en gekkerp/

«

-

Die niet betanien/ bzeugtyp bp.

Tegen het Iichtveerdig Danſſen.
Stem: Ach dat mijn hert en mijn gedachten.

"HÄ derftgy doch 't lichtveerdig danſſen
Jeſ 5. 20.

Metſchijn van reden ſoo beganſſen?“
ººederft gp't quade noeuen goedº
HP danſſersen gy danſfereſſen

Allw reden zün geen Chriſti eſſen/
Daer kommen van een wunſchgemoed.

2 ºa Waer ist danſſen doch gekommen?
IHet heeftſjnooxſpºoneerſ genommen

zÄ
Ä U
er ongeloov'ge
Än plaets van

Fºren

hAer GoD
geboden/

Kom.«.z. Der-eeren met een danſferz.
3. Foep die uw leden/ die de

*Ä Heeft totſhner eere
**oºs. »: Alſoo Ä ö Ä ºnen
-

-

-

-

TDAt

ende Geeſtelijke Liedekens.
Dat ſoo des gepl'gen Geeſteste
Boo! ſtroode tuſten open lepd!
4: TDevaeten/ handen/ ooren/ oogen

71

TAltſamen te gelijk vertogen

Een derteleu onkupſch gemoed:
Gmtkupſche werten endezeden
JNiet minder dauomkupſche reden

/

ſRat. 22:
3+.

Sijn uyIt des gerten overvloed.

5. Segt gy/ dat daer uw hert van vºp is/
Dat gp 't ſlechts doet on dat hp bp is:

TDat ſteunt wiet op een vaſte gzard:
En ſchoon dat gp geen quaed mocht denken/

*.kond Ä doo? een ÄÄm/

Mat. 14:
6.

n geben heun een diepe woud.

6. Het danſſen is eenpeſt der joukhepd/
Eenvperdatlichtelijkeem vomk ſpzepd
Impmand die unaer kommt daer bp.
?

Maerwaerdach ſullendauffers weſen/

"

Än welken niet is opge

Den hoog.moed en de hovaerdy?

o# Wilhet!naken aphetaerdigſt:
ie meeſter is is ook hövaerdigſt:
lºp meent dat hem geen recht geſchied/

Soö elk niet merkt ſijnaerdigheden/
Sinraſſche friſche/jongc ledem:
TDies danſt hp noptdaert niemand ſiet.
8. Soo God wou Sions docht’ren plagen/
Gndatſe doo een ſelfs behagen

Jeſ. 3:16.

Foo ſtakenhsoften hals on hoog/
En trippelende quamen treden/
Geliſk als Unet gebonden ſchzeden
d Mag; Wien/
9.
al meupan het maedigtripp

ÄÄÄ

Ä“
LU.

-

Die ſoo veel veemde malletreden/
.

. .

Ge

72
Cicero;

Pſalmen, Lofzangen
Gebºupken als men vinden kan?

.

Ä 12. Meſpakeen een verſtandig Verden/
Ä- TDat niemand damſt/ of/ een van bepden/
ältat ſo- ºp moeſt of dzonken zijn of dol;

ÄDatſelden oadt Wuaedalleens
ÄHNaer met veel quaden in t gemeen is/
Dergeſelſchapt/ en van welluſt vol.
Äg . DChriſten menſch laet u geſeggen/
Äſöleudi-

Ä'EnZDoo
wilt miet
te recht
eens overleggen/
een Pepden u

atque
hoq

t
Pepden u beſchaemt)

(Soo mi

Ä EPfſulk een woeſt onbondig weſen

Ä-Hochkammet reden züngepgeſen/
je Em UW belijdemis betaeumt.

muº 12. Indien gp Chziſtum wilt belüden/

Ä
Sogmaet
gºu ſºgvuldig müden
extreMa
Gok van de mimſte ſchijn van quaed:
altatio.

En ſoeken altijd ſoo te leven/

ÄÄ.” TDat gp geen ergernis meugt geven
9/ 1 O.

Äff. - TDoo eenig upterlik gelaet.
23.

-

-

ºr

Van de leelike ſondc der Dron

kenſchap.
Op de wijſe: De wereld, alsikſterv', ſalweynig
van my weten.

Of: Ogrootheyd van Godsliefd'! Ö vaſten
wyk der vromen.
Jeſ. 58: 1. I.

º volk haer misdaed ſalver

º
UNDEN!

-

Entomen Jacobs hupšhaer grouwelijke ſomden/
Soo is 'eronder veelen zware zomdem een/
den meeſten hoop der menſchen is ge

Ä

LLN.

-

2. Eenſond'/ eenſnode ſond'/ die over-albekent
-.“

F/

En

ende Geeſtelijke Liedekens.

73

Er ſchier geen ſond' meer heet/om dat m'er ſoo
gewentiš;

-

Eendronkenſchap,
ſchandik werk des vlees / ik meen de 2I»Sal.: is?
Die in ong eeuwe ſchijnt te zijn op d'hoogſte
traP.

3. De Gooten/ dien't betaennt een ander vao? Pzob. In
te lichten/
4/-5. - - -

En der verdzukten ſaek unet wijs belepd te rich
ten/

D zººm ſterken dank op 't meeſte toege
JALN1 /

-

Tegoideſchalenſet men byhaer omnegaen. Amossºs.
4.

*

Är

en Popheet van ſterkedzanken Fej.

JOC.

Tot

Ä van

het autpt / dat haer is aen-be

OO
Voolen/

Äuas) al

mee verſlonden in den 1 Tim. 3:3.

Jym

Waer toe zy immers niet genegen moetenzin.

. . .

5. Die Uminder zijn van ſtaet / gaen ma dieſelve
Malgen/

(Tot de geringſte toe / ook dien 't gebzek kommt Kbpr. s ..
Pºaligen

*

-

Dantijdlik onderhoud : het geen haer over
ſchiet/
-

JlMoet doodedzonkenſchap voot zijn gemaekt
. -- tOtniet.
TU ICF.

-

6. De jongelien/ die aen haer Schepper mdeten Eccl.rzr.
denken
- - HaP, 2:6,
SIm hare jongelingſchap/eer d'oudhepdhaerkomt 7/**
krenken/
En
net aen Godde bloem van haere
-

e
-

. . . . . .

-

Ä
ma: Ä

-

-

-

-

-

eugD/

MCUUD.

Afgod van de wijn doogmalle. º .
„-

-

-*

-

*

7.: Eeuoldman/dievoozalmoet muchter zijn be- Tit, 2:2,

“ Ä

Ät“ “

J.
A

Pſalmen, Lofzangen

74

4szob.to. TPat niet de ſchoone kroom der grijšhepd 3P ge
ſchonden/
Pkieſt Än dank/ als of hp weer doo? ſulk

31«.
-

een ſap

Derfriſſchen ſou ſijn teen die doºre zijn en ſlap.

### 8. 't MPaš eens wat wonders/ bp de dagteſien
Äl“
een donker/
öss. Men Ä byÄ de ſchaemt verbergd'hen
JNaer ons jven eeuw de ſchaanut’ haer
-

Ä
IAen
dekſijn ſonde miet/ als Sodom roemt
menſ’upt.

-

r, „ 9. Mengaet des morgens vzoeg de ſterke dank
Sºfs. ". " "majägen/
Jºenhoud ſich daer bpºpbºnº geheeledagen
- -

-

-

-

de ſchemering deravond-ſtandmenſit
#äfötÄr
wijn haer gamts van binnen heft
-

erlylt.

sei
s. 10. Nºenſmaeltdoo
donkenſehapſefs vandes
I3»
Peeren Äuſt-dag/
ZPiet

Äim

mä

Spy.5.1s.
-

der

daed als maer des

Bleeſches

Foo overdaed in windandzomken

UReet:

In# dat men woeſt veroult zijn Metden
-

Ät

-

-

-

ºÄ / Ä eens upt uw d?Onken

II.

vs. Stet iſ Ä Ädenſchwerkniet langer u ver
-

ÄMºttº „. . . .

w

-

ädee vucht wat hinderen ver

zoºine enelend geeft deſe zonde miet?
sº...“ Änº "º"
soºººsbrönnwºvºsanºgº
„-”

*

ende Chriſtelijke Liedekens.
7
MDantoodeelendereen/ verſtanden ſmenznSprºs

º Äs gerenkt
Ull.

L

maera verſopen in 3ſ”-7
--

-

13. Devone JNoach van de wün geworden sen. s.n
dzonken/
. 23e
Oltbloot in ſijne temt/daer hp ſich gafaen 't
romken/
't
hy ſes-honderd jaer had eerbaerlift
' *

Ä

edelit;

ºd daer bp noch van ſijn epgen ſoon be

GEn
Melit.

-

- --

-

14. Em wat een ſchandig lot kreeg Lot doo? 'tºen, sº
d2onlie-ſuppen/

-

39,

Als ſelfs ſyndöcht’ren tothem qualmen binnen
ſluppen/
Ent’ſamen voegden ſijn' en hare maekte leen/

*#Heen?datſe bepde-gaer
I 5.

- - -

bevzucht weer gingen

- -

«t -

Ä d?onkenſchap geveld ſoo ſterke ceder-Rach.11.2.
OOUTLI

JTNet een ſooſware ſlag/ wie ſal daer voo?niet
ſch?outen:
. . . . -V

Moeachtig
is de dank / de wün bedüft den ?"".
ſpot:
•- -

MDie

--

---

-

-

# in dwaelt /

Lell ſot:

*--

4.

werd van een wijſetot
r:

-

-

16. Mat ſiet unen daeglikš niet dooz dzonken
ſchap bedzijven!

:

« -

-

= ="

25p wieu
is veel geklag/en wonden ſonder ***
kijven?
*Ä is veel geklag/ en wonden ſonder
-

-

l O

Eh

-

-----

-

-

-

Än epſegt doch/ zijngemeenlik d'oogen
17. Bºden/
wün vertoeven
vertoeven in devers
Ä die bp den wijn
Bp

TOOt?

: r.

Bj
omgemengden
dank
ſoeken. die homen J
2
V
PWM

-

Pſalmen, Lofſangen

76

hers 32.

UW

Äh licht beluſt op VºceUnde URouven
LLO ;

-

Derkeerde dingen ſult gy ſpReken upt ua Hert.

Pºob. 13: 18. Een ſupper ſalop 'teſt tot armöederalen

*

En nopt of ſelden rült ſijn erfgenamen malten:

Sºpº raekt hp quijt/ ſjm leven iS ver
Hy koop º waerte dier / al had hy ſ” oolt
Mief

sprzen.
-

OUT Net.

-

I9.

mi"

» -

is alles noch gelijk als miet teach

Ll

TDer dzonkaerts arme ziel heeft'tſwaerſtetever
*

wachten/
Maj
hp/ na een lang gequijn/ op't leſte
ſt

-

er

Co. s 1. Hºp
Mut. 16: 2/2O.

Ä

in eeuwighepd Gods Fijke miet be

mÄV hethelſche vier ſal weſen ſijrte woo
R

E4a

-

-

Daer hy voo lekk’rendzankſal hebben tot belo
Ull

- -

-

-

Onjen doyſt/ die eeuwig wert gevoelt/

-

Eenbºandder toug/ die nopt een dzoppelwa
- ter k0elt.

**

ue, atz

2: DÄtººſeedºmºeºachtenenbeºaren
Ä herten niet neugt tº een'ger tijd bs

"TDat gp

ZWare!!

Är /

.. .
Jae..:: s..::

Met
H.
. . . . ſchaP:

Sººn
6.

geſwelg / en vuple dzonken

.
gerichte ſtaet alree berepd en

cyMap.

Ijº quade my ſoud' in ſijn Herte
sº je / en met de dzonkaerts ſoude

Ä# º

NHEIl

%

-

a«

f'LL

- -

***-Soo komt ſijn Heertetjd in welk hp't miet
. . verwacht/
----

-

Ler

ende Geeſtelijke Liedekens.

77

E Äljt.die hp mietweet/ waerop yp Mieten vers 5r
23.

º

ſal

han ſchenden af van die wel op heun

CTfel

Emſal als danſjndeel met de geveynsdeſetten.
niet anders zijn dan Weening t'aller
tijd//

-

Etnveeſliktand-gekners doo? wanhoop ende
Pyt.

-

2 . Alſoo geeft d?onkenſchap op 't leſte miet dan
treuren.
TDies ſiet den wijn niet aen/ als Hp ſhn roo k0- Prob, 22
-

leuren.

3I»

Pertoomt; als ſüne verw ſchoon in den beker
ſtaet/

Als hy ſoo liefcik in 'tglas om hoogegaet.
25. Gelijk een adder ſal hn in ſijn epnde ſtehen/bers*
EU

Ä als eenſlang/ al 'tſoet is wech gewe
iCº.

ÄgeÄºetxod...
Dogt
haeſt een eenwighepd vanenkel galen Ä;
TOCt.
»

-

II«.

26. Tijt nuchteren/ enWaekt: want uwe veer- 1 Pet, sº
PartPe/

- ---

-

TDeduppel gaet rondom/ doo ſim bedyiegerpe/

Sº F

bzieſchend leeuw/of hp miet penland

!!

Diem hp byengt in 't verderf/ en in der Haeſt
Verſlind.

-

7?

Pſalmen, Lofzangen
Chriſtenen met denaem, behooren
het ook in der daedte zijn.

Pp dewiſe: Dewereld, alsikſterv', ſalweyng
van my weten. CDf: Gelukkig, wiens gemocd
\
noch goddeloos aenraden.
die na Chriſti naem u Chºiſtenen laet
Act.1: 26.

G?
AJ -

-- *

-

noemen/

Emmet demond ſoo veel uwilt van Chiſtoroe
(Lerwijl gp onder dies geheel onchºiſt'lik leeft;
wat voodeeldat.dieſchoone naem
Seºº.
U
geeft!

zwaat.7: 2. Jºiet alle die tot hem ſlechts ſeggen / PHeere/
- Peere,
z,es

Enroenen met den mond vanhem enſümeleere/
En ſullen ingaen in der Zemen toniukrijk:
Maer, die daer doen den wilſüms Baderste
- 2:2

--

-

gelijk.

Ä#

Pow, 3:9« Z-

niet heeft/ en ſich daerdoo!

-

;S : . . * :

Die komthem ookniettoe / maeris van hem
A-

epden.

sº

Geeſt miet/ daergy u Vanlepden

Soo lang als gp alſoo verkeerde wegen gaet.

somiza. 4.5 vojtj des öleeſches
wel-behagen/
ſº sº Iw Ä ſinſikhepd als lepds-lie'n / t'allen
-

-

AJEN.

MDat vergelijking is daer immermeer geweeſt/
Gfkan jn
die en tuſſchen Chºiſti

Ä

G. beet we Chºiſ'nen maergy zyt hetin

Ä”

maray zºº

ende Geeſtelike Liedekens.
WPallt 't

Är

liet :

-

79

Chºiſtendon is in een pd'lepzaet
,

-

TDie Chriſtiname noemt (hooyt wat God§ 2I9»Tim..
Geeſt uſepd/)

Staetaf van alle ſond' en ongerechtighepd.
6. Een lidmaet Chriſti is ſijn ſaving ook º“, zob.
-

Ä
Ä pºs naem beleden Werd ſooºn
Ä
racl)tig
TDat Ä als een toninklijken heplig Pºieſter
IHem Ä offer bemgt/enroemſijndeugd, Petzn

3WPaer

27.
g

ON1

-

A-0111.

9.

-

7. Daer wed ook dupvel/ vleeg/ emſonde ſterk

-

er.“

beſtreden/

JUNen ſtclt tot Wap'llen der gerechtighepd ſºjngiom,6,13
leden/

-

JUNeu ſiet ſich ſelven God' / als uyt den doo

ÄÄ

iſtilleer. Auc.6.4.
df
GeY
ewozdenevendig;
men VO
volgter Chriſti
wer-Ä“.
8. Welaen dan atteſaeul / doct
ken/
En alle Volkeren der aerde ſtillen merken
-ma des Heeren naem geTDat MP

Ä

-

--

--

#wenn

UNOLUUt

-

-

Endat gp miet vergeefš van Chriſto u bg
WOCUlt.

-

Trooſt in verdrukkinge:

º)

Stem: Pſ 8. Gy Raedsheeren, laet my doch
hooren. Gf: Oſchoone boven

äÄ

Ä

W

dit zw
1. WT7 Aeroma
Gz
J)
Walke Menſch! in
-

MDaeroun is 't/
-

/

-

vºn
Pſs, .

-

Ä Ä dÄ
4

Gantſch

--

So
Pſalmen, Lofzangen Pſ 77: 3. Gantſch trooſteloos en völ van duchten
Än dit tegenwoodig krups/
Amos 3:6. 't Geen God de Heer u ſend te hups ?

, 2. Ändien gp wilt verſeltert weſen/
Web.**. Dat Godu als een Bader mind/
Endat gp zijt ſijn lieve kind/

Pzob. 13: Soo Unoet gp geen kaſtijding v?eeſen;
---et is een oprecht Paders hert/

Ä

ls 't kind van hem getuchtigt werd.

3. TDaerom wilt liever u verblijden/
TDat hp u hedem kent ſoo waert/

TDatyp uniet en heeft geſpaert
x Tim. 3: Pan t geen dat alſjn kind'ren lijden:

jeb z.

Sijn baſtaerds en ſijn kind'ren miet/

““ Die nimmer weten van verdziet.
Wed.2:1. 4. Bezwijkt dan niet / maer wilt doch loopen
---Hetlüdſaemhepd/gelijk een held/
TDeloopbaen die u is geſtelt;
2 Can.4 s. JDa kozten tijd ſoo meugt gp hoopen
De kroome der gerechtigheyd/
Feb.12: 2.
al
/

Ä Ä ÄÄur

-

. .

t VP

.

il,4: 12-

onſe lepdsman weſen

Zns##zijt! ſoo
Ä trouw'lik
Ä # Ävooz-gegaen:

*** OÄ/
JlMaer ſoo M ons wilt maken ſterk/
Sijn Wºp bequaem tot alle werk.

Gebed ende overdenkinge eener aen
gevochten Ziele.

dew

*

-

e: Hoe leg ik hier in dees elends!

Ä # Ä fwakke menſche!

MY Croofer der verſagenherten/
Ssee. O#
treurgen veugt der zwalken hº
----

%

...

-

- - -

EuuE vºrzeiteijke Liedekens.

&I

PHeelmeeſter aller omſer ſmerten/
Perquikler als deziel verſnacht;
Der aengevocht'nen ſterken helper/

TDer trooſtelooſen tranen-ſtelper!
2. G Dader der barmhertigheden/
Eenhoog vertrek in allen mood/

CDntferner als men werd beſtreden /

Pſ. »:

Ja onſeleven in den dood!

IO.

Heſ. 54: 8/

LHeer/ God/lanknmoedigen verduldig/
Pan goedlyepd grooten menigvuldig/
3. Hoe lang vergeet gp Unp geſtadig?

IO

JlMiju God enſult gp nimmermeer

Uw lieflijk aengeſicht genadig
Eens over mp doen lichten weer?
Pyoe lange ſal mijn ziel haer kirenken

TDoo: haer verdzietig overdenken?
4. Uw pijlen zijn in Ump gevlogen/
Uw hand is op Unp neer gedaelt:

JUNetuwe v!iendelijke oogen
En woºd' ik nu niet eens beſtraelt.

Gp doet uw grimmighepd vergrooten

En ſchijnt nnp van uafte ſtooten.
bers 9.
bers 11.
bid.

5. Ik ben verbºijſelt upttermaten:
JlMijn herte keert ſich om en om;

All mijne kracht heeft mp verlaten/

ſ.39: 10.

HAijn oog bezwijkt/ Unijn mondis ſtom.
Pſ. 38: 9.
1 Joh. 3:

Ik ben verzwakt dooz veeleſmerten/
bzulle van 't gerupſch mijns herten.

#

2O.

làün zwaer geweten kommt mp knagen/
.

Dap. 17:

En overtupgen van mijn ſand":
TDedupvel ſoekt mp na te jagen/
Gmte verſlinden/ſoo hp kond':

II.

1 Pet. 5: 8.
1 Titul. 6:
I2»

Jºijn zwak geloove werd beſtreden/
JlMijn hoope ſinkt hier na beneden.
7. Uw Mood/ dat mp wel-eer verheugde
(Tot in het binnenſt mijner ziel/
IJet welk ik tot mijnsÄ vzeugde
. .

Chzen. 3:
I8.

Pſ. 119:
*

103.

Pſalmen, Lofangen

82.

-

Jer. 1s. EnEn
vzolijkhepd
vooz
deſenverleenen/
hiel/
I6.
kan
my mu geen
trooſt
Eo.4; 2. JUNhn ſmaek daerin is heel verdweenen.
8. De bperighepd van mijn gebedcn

Is/ ſoo mp dunkt geher verkoelt/
Gmdat mijn angſtig hert ſich heden
Pſ. 1o2: 1. Te heftig oberſtept gevoelt/
ZHoo dat ik 't mu miet wel verMoge
aD, 25:1. Teheffen/ Peer/ tot u om hooge.
Jeſ-s: 9.
jk als een bevzuchte vzouwe/
4/«
MDaumeerſe tot het baren naekt/
Peeft groote ſwerten ende rouWe/
Enſchzceuwt doo! hare ween geraekt:

Ä ben º

hoe ik

ÄÄ

Dok Om UW tOOAmi

10. Jk kan min Ä

/

Jeere.

Verſetten/

Ilijn ziele/ dooz mištrooſighepd/

Pſ,7x34 Enkan op geen vertrooſting letten/
IHetzpoök wat men tothaer ſepd.
Ben ik/ ÖGod! aen u gedachtig/
(Cemeerder werd Unijn mibaev krachtig.

ſ. 6.3/4. 11. 'k Ben flaeuw/en kan niet dan verſch?ik
yzen. I6.

ken/

ZSoo lang als ik de Trooſter miſſ'/
TDie mijne ziele moet verqu

/

En nu ſoo verre van mp iš.

Otrooſter van wp weg geweken/

Iteert weder/ of mijnhert noetbºeken.

Pſy7.s, 12. Saldau de Beer altüd verſtosten?
9/ I 0.

#"

IHoud op ſijn gaed
PJeeft hy dooz tooznet

Z
en

Sintiefden ſinbarin

Gedenken aen des Peeren
Ibid. 11/13: Defterke ree
I 2»

Peranderdineen
tijd/
Enkan in blindſchaphaeſ verkeeren
–? Art Leene dat mitjn hert nuijd.

Zk

ende Geeſtelijke Liedekens

kſal gedenken unet behagen
w wond'ren/Jeer/Vaioudem dagen.
14. Alkanteen menſchniet overwegen/

83

Pſ. 92 6/7
Coz.2:12,

Dm datſju Hertišalte dom/
Ö God! ſoo zijn doch uwe wegen
Alt’ſanen ihr hethepligdam.
MDie is een God/ als gp/Ö Peere!
TDie wonder doet tot uwer eere?

Pf,77:14.

15. Gp wilt uW kracht in zwalheydtoanen;

2GTo2.12. o

Enepndelilt almijn geduld
JUNet vzeed' en vzolikheid bekroonen

WHeb.1o.36
Thzen. 3.

MDanneer gy uomtfermenſult.

32

Pſ. 1167

teertweer münziel/ totuwe ruſte;
Derbyd u in den leer met luſte.

Phil. 4.4
Pſ, 42, 6

16. MDat hupgt gpu/mün zieleneder/

12.

WPatzjt gy ſoo ontruſt in Unp?

(Trouwt Göö/ ik ſahem loven weder;
VW.
Apſal my gamtſcheljk
Dooſün liefik áengeſchte

Pſ. 31:17

Soa dat hetovermi häeſt lichte.
In die ſelve gelegentheyd.
Opdewpſe: Pf9. Heer, ik wiluuyt's herten
grond. Gf: ÖHoogſte Heer&c.
dg02 uw geſchzeeuw
WÄ ſult
Ä # een wzeede Leeuw/

WHoſ, 11,

MDameer gy ſult/ è Heere! bzullen/
Uw kind'ren totu kommen ſullen.

Zbid.

IO/l I»

2. Sp ſºlllen achter na ugaen/

*Ä
Egypten
yk een Vogel uptn
TDie 't netter Ä ömtſliptel.

3bid.

## ſullen in haer doepge ſtand/
Gejkeem dyv üpt Aſſiusland
--

(TZst

Pſalmen, Loftangen
(Tot u gaen/ dieſe ſult verſchoonen/
En in haer hups doen ſeker woomen.

Job ze:20. 4. Jk ſchºep totu in mijn verdziet/
Ibid.

GD God maer gp en antwood miet:
Jk ſta/ oun op uw hulpte wachten/
FNaer gp en meugt op mp miet achten.
5. Gp zijt gantſch tegen u natuer/
Tot mp geworden w?eet en ſtuer;
Dooz uwe handen ſterke krachten
MDeerſtaet gp mp als met verachten.

Hp?. 2:3

6. Maerſchoongpookzit noch ſoo ſtraf/

*** Iwilvanuniet wijken af:
Mant gy enkondoms doch niet haten/
Hoewel gp ſchjmt omste verlaten.
Jeſº? - 7. Gp zit/ ö Heer! den genen goed/

Ä Die verwachten metootmoed
Derzieledieu zoekt/ en ſtilis/

2 3.

En hoopten ijd/ ſoo als 't uw wilis.
ſ. 63: 9. 8. Mijn ziele kleeft u achter aen:
Ä. * Ihſau
doch
niet laten
gaen/
(Tot dat
ik uwen
lieven
zegen
a-V4.

ZHal hebben/ Jeer/ van u gekreg3n.

Uytbreydinge der t’ſamenſprake Chriſti
met de Chananeeſche Vrouwe.

Stem: Gydiena Chriſtinaem&c.
Vrouwe,
I.

-

IHeere! TDavids Soon/ na dat ik heb

vernommen/
TDat gp u niet ontſiet in ons geweſt te kommen
S00
ik arme vzouw/ en valle metoot

Ä

TIO

-

-

Alen UWe voeten meen/ onwaerdig die u groet

-2,

't voren
Aeb U

gerucht gehoot/ HVMeſſia/
»

a

E
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Upt Davids zaedVerwacht/ eneyndelik geboren:
'k Heb van het Joodſchevolk/ datonder ong
Verkeert/

Pernommen wiegpzijt/enwat gy doetenleert.

Ä itt ſº en bem upt Joodſchen ſtan

3.

geboren

TDie gp/ geljk men ſegt/ beſonder hebt verko
ren

ZSo roep iſt doch tot uſo heftig als ik mag /

# Fam udoch/ontfernt uulijn
4. onº U mijnder ma Uwe groote goedighe
Ach

-

LT/ AC

*

LN

TDie yder niet genoeg kanroemen met ſijn reden:
Ep
den dupvel upt mijn kind/dat jamm-

Ä
UILT!

Dan hem beſeten is/ tot aller menſchenſch?ilt.
5. Zoe Meere? Swijgt gp ſtilop mijn ootmoe
dig ſmeken?

ZSult gp

Ä neteen wood tot uwe dienſtmepd

PYelien A :

-

- -

- -

-

-

Sult gp my danaldus afwüſenals verſtoot?
Ep wijktdoch ſooniet wech/ eenwood noch/
APeer/ een wood!

6. Ik # U

º niet gaen ſoo toOUig en Ver

Olgen

JWNaer wilu achter aen met UW TDiſcip'len vol-,
gen
'

. Enroepen overlupd/ tot dat uw hert tot my
Netmedelijden eens daer doo bewogenzp.
7.

AnjÄ gy noch niet op münkermen ende

Siet

UW

-

Siſciplen Peer / en koment niet

Verd?agen/ .

En

Ä. u voo

.. . . . .. . .

-

mp/haer jammert mijn

gp dan ſſelve noch
miſt ſmelten º
hooren
soudÄ
ch muſmeile

Pſalmen, Lofängen
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Chriſtus, - - - 3. Ik ben aen't Foodſche volk/ en mietaen u
-

-

-

kben niet
othaer voo
tjd
sºeb
es deſe tºsenden
Mº ampt is dat ik ſtaeg de ſchapen weer
TDes Äs sº
verlören hier en daer.
en:

ULT ALU

2.

.

. . - -

-

-- - -

. . .V TOUWC.

- -- - - -

- - -

- -

-

-

-

-

TÄ
u mochtans op het nieuwaenbidden
ET ;
ScÄ
een voetval doet een vzouken zwak en
eDer ;
9.

--

-

-

-

º#
Help

-

-

-

-

-

-

doch ö Heere

helpt mp

--

--

-

- "

-

PJeere!
.

.

Ä en zwarighepd mijn hert heeft
Ä Pzouwken kai dat dees verbo2
O)

“- -

-

- -

- -

- - - -:::.

-

-

IO.

M

ZRiet

. .

. ..

. .. . . .

.

.

Ä twiſten/ Heer/ het zijn ump dupſt're
reDen :

..

T Ä maer

alleen/

-

-

dat mp uw hulp

sº van hier töt dätapviendük
A
m. Ä
#w wooden :vºr verſchikiken die
*

- -- - -

- -

–«

---

. ."

“ÄF. Ä
LN.

UT VP gekomenom

k Heb als

ÄF

dienſtmäegt weer
,
Chriftus.“ “
-

-

- - -

-

Heer/
ſoekt uwe

-

-

2 Fr.

-

12. Poelangeſult gp mp ophouden en verhind'
ren?

-

-

-

--

- -- - -

-

Z' -

Majdibondmenſ wºgtsºnden
Teekndren
Äsauertoeditaeeff
es
-

i,

87
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Äpºns hondekens noch niet zijn op

TDaer
genood.

f3. 't Js niet betamelik den kind'ren 't bood
t’ Ontrekten

-

En dat de hondekens te werpen in haer bekken.
Vrouwe.

3.

doch de hond'keng ook debzokškeneten/
Meer/

TDie van de tafelvan haerheeren vallen neer.

14. 'k WDil geern u hondeken zjn/ ik ſpeek 'er
gamts miettegen/

Als maer der honden recht van my mochtzijn
'ft

verkregen.
niet als een kind te ſitten aen UW

jº

«Ähs eenbzokškeng dat daer afgeval
en iš.

15. Jk ſal den Boden niet haer kinder-recht
misgumen/

sº

»

unaer cen özokšken ſal van u verwerven
UNUNEU!

Doo d'honger miner ziel. Iklaet u danmiet

Ä/

ſ

ºbenden

HLRaer ſalu volgen

&

/ (aen.
achter

S.

16. GP Pzouw ! gp hebt mp 'thert met u ge
ſineek bewoogen/
Gy hebt mp innerlik verwekt tdtmededoogen.
Seer groot is u geloov/ dat moeſt hier zijn

verklaert/
:
TDooz ſulk een lijdſaernhepd in zwakke vzou
-

Wen Aert.

-

Gaethemennau hupé/ wilt die geloov' bewa
Ten;

-

TDedupvelis aluptudschteruzt-gebaren/

Ä Ä ſº
Loopt
ſond,bljdük heen/gpſult Hºlſelveſie
-

g

-

S

-

-

Pſalmen,

Lofſangen
-

Gebedwanneer onſe vyanden haer over
onſe kaſtydinge verblyden.
Op de wüſe: Pſ 3. Hoe veel is des volks, Heer
CPf: O onbedachte Jeugd.

-

1. W7 Erloſt up van mijmpijn/
-

V CD God! die wat’ren zijn

Pſ. 69: 2.

Cot aen deziel gekomen:
't Schijnt of het groot gevaer.
JlNet ongeftupm gebaer

Ä gantſch wil overſtroomen.

Aenſchouwt doch mijn verdziet:
Plaet mp verſinken niet
:
Zbid 15.

Än't diepe deſes waters :

JPaer ruktump upt den ſlük/

-

En laet mp te gelij
Perloſt zijn van mijn haters. . .
Joh. 16: 2. Manmeer u Erfdeel ſteent/
2O.»
Enklaeglik ſchzept eR weent/
ZSoo zijn/ die haer benijden/

Cotaende Ziel verheugt; .

.. . . .

TDe wereld ſchept haer vzeu
Upt uwer kind'ren lijden. - Pſ. 3: 2. Siethoe mijn weerpartp
::
PerMenigouldigt 3M;

.

. .:

-

Seer vele ſtaen up tegen. . .

-

.

berg 3.

p God/
ÄÄ
Ä
el

Pſ 69:17. 3. TDien

gp gemadig ſtaet/

:

j

Ä

TDe
uw verwonden.
Perſtrekt haer tot een p?get;

Ik ben tot ſchimpenſmaed:

Ge
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Geduerig in haer monden.
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-

Poe lang/ö Heer! hoe lang
lik noch zin ſoo bang?
Hoe lange ſal verhoogt zijn
JPijn vpandover mp/

Pſ, 13:3,

Salik doo? guellerp

Dan gantſchlik uptgedoogt zijn?
Ondat mijnſmert beh

4: 't Perdziet mijn oog dooz-knaegt/

-

P3ſ. 6: z,

All mijne weerpartijder

Geeft dat het mp niet ga

* enÄ
na benijder.
wennch van myn
Laet na veel dºuk empiy/

.

Pſ. 27: 6.

JUNym hooft verhooget zijn

Eens over mijn vpamden/ Sº
TDie nnp ſteeds zijn ontremt/
Soo
ſalik
in uw
tentofferhandeu.
JlMet
vzeugd
doen
PSA LM

ſ

L XII.

Steum: Pſ 62. Hoe ſeer dat mijn

Ät

Of: Odagſeer groot van Heerlikheyd.
Gt God is doch mijn ziele ſtil/

I.

T INet ga dan ook ſoo als het wil/
JNijn heyen hulp is van henn immer,
Pºp is minrots-ſteen/ en min hepl:

-

JUNijn hoog vertrek; alſtaik ſtepl/ . .
Äkſal doch groot'liks wank'len nimmer,
2. Poe lange ſult gp 't quade dan
-

Aenſiichten tegen eenen man;
Gp ſult gedood zijn met u allen;
Gym ſult als een gebogen want/

En als een muer van r
.

kalt
t

Ge
L

Pſalmen, Lofzangen
Geſloten/plotslik meder vallen.

50

3. Sp houden maer alleene raed/
Gmhem/ dien God verheft tot ſtaet/

MPeer van ſünhoogheydte verſtooten:
Sp hebben in de leugen luſt/

Haermond die ſegend/ vlepd en kuſt/
(Cerwijlſ'in't hert den vloek vergrooten.

4. TDoch gp/min ziele/zwijgt den Heer;
MDant van Hein is doch evenſeer
JRijn hulp en bpſtänd/ watſe kallen.

Alis mijn vpand noch ſo trots/
God is mijn heplen ſterkerots/
JlMijn hoog vertrek/ ikſal niet vallen.

$. In God is almijn heplen eer/
IWBijn krachten toevlucht in dem Heer/

Gp volk vertrouwthem talentijden;
#tot voo? ſijn hepligaengeſicht

Alw hert maerupt/ het werd verlicht:
Een toevlucht is ong God in 't lijden.
6. MDanneer wp 't immners recht inſien/
Soo zijn
de geneemelien
JLRaer pdelhepd; de groote/ leugen.
MDameer menſ"opweegt in de ſchael/
Sp ſouden iNUUerg alteUael
,

Ä

-

JPiet tegen d'pdelhepd op meugen.
7. Gp onderdNukking niet vertrouwt/
ZDoch
LOvarPebouwd/
JlMaer
-doen eens ſtaken.

Ä
wÄ in overvloed
't Bermogenenhettijdlik goed/
Ä daer uWº hert miet vaſt aen makel.
-

Ä eens eenwood/

8.

Ik heb het meenigmael gehoot/

TDat Godes is alleen.de ſterlte.
TDe goedhepd/ Peer/ is uſwaalleen/

MDant gy ſültepndlik pedereen
Bergelden nahet geen hp werkte.
- -

--

S
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Die ſg eenmael tot Chriſtum heeft be
geven, moet nietweerte rugge ſiennade
Wereld.

Op de wijſe: Valſche ruſte van't geweten.
CPf: Op, mijnziel, om Godte Ioven.

G

1. TRIdie
hebt
Aleneemmael
den ploeg
eengeſlagen
dapp're hand/

Mnc,
UC.P9:62

On te ploegen/ ſonder tragen/
Än uws Heeren Jeſu land/
Gnnte maken rechte vooren/

Im ſijn pad ſoo eng en ſmal/
Slaet uw oogen welma vöoren/
Of't en heeft geen goede val.
2. Niemand die ſoo wank'lend kijke
JNa 't geen achter ié/ weer oni/

Ibid.

Js bequäem tot Godes Kijke/

TDAer Ä niet Undet Maen in 't krom.
JLaet mopteenig misvertrauwen/

.

. Jeſ4e: 14.
-

Melluſt/ eere/ gunſt/ ofſchat/

Kom429

ÄÄÄ

Gf pet
nuw aengevangem pad.

;

Duc. 8. 14
-

,

3. UDilt gedenken t'allen tüden/

Ä.7

(Lot uw hoed/aen dHupsbouw Lots/ , Änis:
TDie weeromme ſag bezijden/

...- 26.
-

Cegen het beveelen Gods;
En veranderd wierd ſoo vaerdig
In een harde Sout-pilaer:
God en ſtraft mopt omrechtvaerdig/

---

poers

7.

Jºeemt dan diterempel waer.
4. Allen den makomelingen
JlMoethet dienen toteen leer/

–

Pſeur:

-

CDUm haer
aen daerdſche dingen
JPiette bangen alte ſeer;
-

-

",

it 2

JPaer

Pſalmen, Loftangen

92.

Maat.rs: IBaer oolt alles te verlaten/
47e
CDm den Jeerte Wolgen na:

matie Menſa
dee wered baten/
Soo hp lijd der zielen ſcha?
26.

Phil.z: 14,5. Tot dit eene dink verwekt U/
Stelt als in vergetemis
't Geen dat achter is/ en ſtrektu
Cot het geen dat voren is;

na’t wilt met groot verlangen/
t den pºijs der roeping Gods/

-

xI3eron.re:
TDie
van boven Werdomtfangen.
•
Chziſti krijgš-knecht/ houd u trotS.

Moedgevinge aen een Krijgs
knechtende Kampion Chriſti.
T.

Stem: O Jeſu! als miju ſterf-uur naekt.

Gf: 's Hartogen-boſch houd uw conſtant.
I.

H°

moedig is een kloek ſoldaet/

En laet ſich niet onſetten/
MDamneer het wzeed geluit aengaet
. . . - Der trom'len entrompetten!

*

- Shm herten werd niet licht bedut
TPoo! 't dond'ren van het grof geſchut/

a.

,

CDf 't klateren der muſquetten.

- 2. Werd vper en vlam/ dooz ſtroomen bloeds
MDerd hp mietafgetogen:
JMaerſietſeerſtout/ volmoedsengloeds/
TDen vpand onder d' oogen.
2 Tim,22. GP die een trijgš-knecht
3it/
zCoz.is: ZSult
gp dan
in uwem
ſtrij
- T3Alſterk
en miet
manlik
toogen?

#

**. 3. Fajjon
Soo tot den ſtrijd bewegen/
- - - - -

- -

ende Geeſtelijke Liedekens.
Hoewelſe miet vaſt weten ſchoon/

Of die ſalzin verkregen;
Bchooren wp danmiet veelmeer
JNa d'onverderfelijke eer
En kroom te zijn genegen?

.

Ihid 26.

4. TDen loop in ons geſtelde baen
Äs geen onſetter loopen:
't Js niet als die de lucht maer ſlaen/
En niet dan Unoept bekoopen.

De kroome der rechtveerdighepd/
Js nu al voo! ons wech gelepd/

2 Eint,4:F
-

TDie wp t' ontfangen hoopen.

5. Derflauwt niet/ als bezwijktuwkracht/
God helpt op 't meeſt den moeden:

MOoºd ſterk in ſijmer ſterkten macht/
TDie u Wei ſalbchOeden/

Pſ,32: »/

Äé«ss».
Eph. 6:10.
Act. 9: 1.

Alstegen U ook alles raeſt/
En miet dan mood endzepging blaeſt
INet een verſchzililik woeden.
6. Gp hebt de Wapenrufting Gods/
MDaer meed' gp ſonder t' ſagen
Beſtaen kond tegen allen trots/
Än qua'e Verſoettings dagen.
De wap'nen in ons wo?ſtel-perk
s:

En zijn niet vleeſchclik / maer ſeer ſtert

2 Co.

TDoo? God/oun 't all te jagen.
7. # ſelfs uw ſchild en groote loon

Gen, 15:r.

Js God; dies wilt miet vºeeſen:
JUNet Chriſto ſult gp op ſijnen thzoon/

Apor,3:zr.

Als gy verwind haeſt weſen;
Daer gy van all/ die hier in ſtrid

Apoc,7:9/
I@e

Geweeſt zijn ſulli een koºtentijd/
Poo! eeuwig Werd gep2eſen.

8. t. Da wallter dan/ uw tapitepn/
TDie U
lepn/
Die?pgaetu
ſteld vooz
voo! uin 't krupces plepn
P

Ä

Ä.

Wod. 22.

reane

ſººn

Vns, y 3»
*

3

Äp.

Pſalmen, Lofzangen
zu ſtrijd voo! u ten bloede toe/

Joh. sº

-

es „, GBp dat gyniet ſoud wozden umoe/
JDoch uwen ſirijd op-geven.

7-

Gebed tot Chriftum, om meerder kracht

en lijdſaemheyd in 't kruys te dragen.

–

Stem: Wat ſwarigheyd of droevige maer
Heb.rz. 2. 1.

Gf: Is’t u om vryigheyd gedaen?
Goºgangeren gelepdes-Ulan

V Ban alle die 'tkrupce dagen!
TDatik umietrecht volgen kan/
jat. 2s. Doet Up hertgrondig klagen.
Gewilligis welmijnen geeſt /
ºo,7. - Maert vleeſch is zwak/ ö Heere!
Emmaekt my angſtig em bevºeeſt/
ºat. *

JJoe heftig ik het keere.
Cant. 1.4. 2. GP Jeſu! wilt mp trekken voot/
Als ik moet achter bpven;
Mat.7«
Gelepd
mp mp
doozkrachtig
uw engepoozt/
I3*
En wilt
dºpven.
Alkom' ik met mijn krupg belae'n
All traeg en ſacht aen dzuppen/
-

. . . En achter uniet voot kam gaen/
'k Milu mochtans ma-kruppen.

3. Äk ſuchte miet om dat ik moet
: ...->

ILAet u het krupce dzagen:

stets, 4. Geeºtºnne ze ſoe
“

MDant't is ſoo uw behagen/

-- TPat niemand, u opt volgen mag
Inc.9. **: JNoch achter u kian komen/
GPf van hem moet ook dag bp dag

..

.

-

Petkrupézin opgenomen.
4. Ja

Ä 'k hebb' tot blijdſchap reen/

ÄÄHat gguptgunſ van boven
e“ Mp in uw ſaek geeft/ miet alleen
-

J
WU

ende Chriſtclijke Liedekens
Än u Vaſt te gelooven/

9,

JUNäer ook voo! u/om uwen JNaen/
Emma uw wilte lijden
En met uw ooºlogs-luechtent' ſaem

;ºma

Om d'eere-kroomte ſtrijden.
3. 'k Meet dat het alles ſtreiken moct
Alleen tot mijnen beſten;

Äom. :
38.

Ja dat gº upt het quade 't goed
P002tkommen dort ten leſte.

Ä"

IJet krups mp d'oogen open maekt/
Die welſtand ſupten dede;

7/71.

Jet hruys mijn voö.'ge trotshepd ſtaekt/
Gelijk ik merk' alrede.

6. Maert geen my quet op 'taldermeeſt/
En machtal mijn onluſte h
Is dat münzwältke vleeſch den geeſt

Gal. 3: 17,

Niet laten wil in ruſte.

MDant (ach) mijns vleeſches zwakhepd mp
Soo hert daernederdºuillet
Datik met groote queilery

------

Pººr

Ga onder 't lirurs gebukket.

7. GP die den moede krachten geeft

Indure der verſoeing/
GÄgº erachtenheeft

Jeſ4»:s,

. .

web.ºr:

Scheiterhtenvee verkloeking:

Ä.

Gy die in alles ſelfs/ als wp/

Perſºcht Ät ſº erzonde)
kontdoo uwmedelijden mp
(Te hulp in deſe ſtonde.

"

*Äberepdf
Gmt ruystemogenijden/

- --

. Ä
Ä“

Cenminſten doch net lijdſäemhepd/

umsº

#t

Indien mietunet verbinden.
- Laetºnaer doomtjnepgen ſchild INhn kroome miet vermindreñfT
-

-

MPat MP Up dan toeſenden ſult/

't kam mp in 'tminſt niet hind'ren,
Üt 4

Ge.
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Gebed om geduld en trooſt in de vcr
ſockinge.

Op dewijſe van
-

Pſ 80. Gy Herder Iſraels , wilt
hooren.

-

-

Gf: Pſalm 94. O God! gy die Godzijt der
wraken.

-

.
Of: Pſalm 105. Eenydermoet totdeſentijden.
- - -- Tore: 1. Tº Etrouwe
God wilt mp behoeden/
TDatik dooz veletegenſpoeden
-

Y3.

ſ. 24:2e.
ſ. Ä
II9:92

.1 Coz.rs:

r

Hiet
mündzuken
mag vergaen/
Jºaerimmanlijk
in 't geloove
ſtaen.
MPilt uwen trooſt uny geven Unaer/

Sog ſalik veeſen geen gevaer.

I 3»

ÄÄ2 Münzelsfaeuw doo ält verſchlikken/
Ä Maer uwen trooſt kan haer verquikken
ſ. 62: 6.

Soo ſoet en lieflijk/ dat ſp is

(Levzeden in haer doefemis/

-

-

##

GEn ſp/ ö God! u zwijge ſtill'/
Enſegg'; Heer, ſus luſt my u will'.
9. 3. Gp wilt behouden op het meeſte

*** Die recht verſagen zünvangeeſe:
Soo weeſt niet verre nu van mp/

MDermids benaudhepd is ma-bp;
MDant daer emis geen helper meer/

TPan gp alleen/ mijn Goden Heer.
.. ::: 4. Soo 'k unaer kam ſeggeen in mijn ſinerten

?
. .

.

"

itan mp miet

.

-

i

Heer, ſus luſt myu will', van herten/

.

Ä eenig dink/

Schoon alles mp ook tegen gink.

Heer ſºuſmyº will, ist wood/
TPat fk ſtaeg wenſch te bºengenvoot.
---

--

*v.»

- -

»

-

Ge

ende Geeſtehjke Liedekens.
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Gebedom de verloocheninge
fijns ſelfs.
Stem: Terplaetſe mijner vreemd'lingſchappen.
I.

O LÜºfi.

'k hebbºuw wood vernommen/ Aur. sz

Dat/ ſoo ik achter u willionen/
Zi eerſt mp ſelben heelen al
Dºn uwent wil verlooch'nen ſal.

-,

ZÄ hebbmp noch nietrecht/ ö Heere:
Perloochent/ als ik wel begeere;
Dies hebb' ik u tot noch toe niet
Soo ma-Wevolgt als gp gebied.

I Werp my aen uw voeten neder/
k biddenſmeek' geduerig weder/
Dat/ wat ik benen hebb in mm/
U eemael onderwoypen zp.
-

Phil,4: 6.

4; Yier benik/doet nauw vermagen

1 ban. 3:

JENet mp als tgoed is in uw oogen;

1.

Siet/hoeikt alle opjeev j
En hoeik 't over-geevaen u.
J. Laetuwe dood enkrupcing maken/
TDat ik mp ſelfs mag recht verſalzen;
Perlaet ook alle ſchepſelseer/

Kom« 3/
6,

Dan ik mp ſelf§ verſakenleer.
myſelfs kan werten/

6. 't Geen ikniet

Ä

2 Co?. 3:5.

MDtdoo: uw Geeſt mydaer toe fierej
Dºrnidéik 't all' vermagen doe)
Als MP mp geeft dekracht daer toe.

-

Eph. 3: 16.
Pgil.4:13.
EP). 2: 3.

: TOes bleeſchš luſten ende wille

Laet in myzjn altſamen ſie
Pºdatik hooren mag/watgy
Sultſp?eken dooz uw Geeſ in Up.
8. MPilt upt mijn hert Fºtºgrafen

-

so:4/
All Jeſ,
5.
?

98
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-Tim... Alepgen-liefd/en laet daer groeijen

Uw Goddelijke liefd / ö zeer!

4.«

Endaeglijks waſſen meeren meer.
Col. 3. 5. 9. Geeft dat ik dood' mijn aerdſche leden/
Enſtervall mijn begeerlijkheden/
Rom.s.o. GBp dat ik leev / na lang geſchil/
uen uwem wil.

Ä

-

mat.».
º Dºethetal º.Äaten/
Ä.“ Ska ook mijn epgen leven haten.
Aue.“ 2s.

#

Laet my begeeren niet van 't mijn/

***

Op dat ik ganſch mag Uwe Zin.
Die God heeft, is in alles welte
vreden.

--

Op de wijſe: Elkheeft fjn byſonder dryven.
Of: Looft den Heere, mijne ziele.

Thzen. 3. 1.

ºp. e.

2 I/22.»

e

LÄ
ander klagen krenten/
Suffig
treurig
daer heen;
Jk wil
weſen
weltegaen
vzeen/

Jeſse. 10. Als ik maer op God kam ſteunen/

Pſ* -

Daſtop mijnen lieven Godf
TDie mijn deel is en mijn lot.
2. Jk moeſt weſen alte gierig/
ZS00 ik miet gemoegen

Aen den alderhoogſten ſchat/
Gen... Aenmin God/ die my ſoo vierig
Jºind, dat hp hem ſeifF geheet
Eeuwig aen mp mede deel.
3. 'k Saldan mijn gemoed aftrekken

t

*3ob.**s- Pandes werelds omme-krept/
Dol verdziet entegenhepd/

ſ:

f, 39. 8.

EnTPie
tothet
God
alleeneſtrekken/
ware
Center is/

TÄerminztee ruft gewis.
4. And'ren wilik mietbenfjdcn

ſyk

ende Chriftelijke Liedekens.
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ähkdom/ welluſt/ gunſten eer;
Äk hebb alwat ik begeer/

Pſ. 37. 4.

Pf. 04.34.

En wilmp in God verbijden/
Die mp tegen al mijn dyult
Js een wereld vol geluli.

5. TDupſent gelukſaligheden/
't Eemig leven ende licht

Geeft ſijn lieflik aengeſicht:
'k Dalheim ſineken dooz gebeden/
Dat hp maer alleene np
6
.

#
in sº Ä /
Bodeg gun
eſchUt/ en 3egen
Äin ikallerlep
alttjd / over al/
geval;

-

ZSoud' ik dan noch zijn verlegen?
LZoe 't mp oak op aerden gaet/

Ben in een gewenſchte ſtaet.
7.

Beb.r3. 14.

Hebb' doch mijne rek'ming minumer

Col.3.1/2.
2 Co2.5. 1.
Jeſ, 35»IO.

@pde wereld hier gemaekt/
JlMaer mijn zielgedurig haekt
JDa dat hemielſche getimmer/
Pol van v

en VAP van krupg/

Tºaer ikeeuwig hoo! te hups.

8. ºhne ſmoeren züngevailen

Pſ. 16, 6.

neenplaetsſeerliefeljk/
Selfs in Godes toninfrijk/

TD'eeſt' en waerdſte plaets van allen;
Ja een ſchoone erffemis
HMP aldaer geworden is.

9. i MPeet dat nup aldaer een wooning
Pan mijn ?epland isberepd:

Joh. 14.2

Doºdaldäer van hem verbepd/
Gmtomtfangen minekrooming.

2 Titn.4. 8.

Daerom ié miin hertvolvzeugd/

Pſ. 16. 9»

En miju eere ſoo verheugd.

Lof

IOO

Pſalmen, Lofzangen

Lofzang, als men detegenwoordige ver
trooftinge des H.Geeſtsgevoeltin dever
ſoekinge
ZStem: Pſ 12. Doetons byſtant, 'tis meer dan
tijd, &c.

Of/ Pſ 110. De Heer heeft geſprokentot&c.

Co.“ GÄ zy God / die ong in alons ſijden

e ºr

verdziet niet t' eenemael ver

4.

ACT

Maerons vertrooft met immerlik verblijden/
Soo dat de vzeugdong aen het herte gaet.
2. Want even alsong 't lijden overvloedig
Om Chziſti wil alhier werd toegevoegt/
Soo is da02 heln ook ong vertrOoſtingſpoedig
Jn overvloed: dat maekt mijn hert vermoegt.
Zoh.«:16. 3. TPe Trooſter die van boven is gegeven/
Zbids.

En bp ons blijft tot in der eeuwighepd/

TDoet wonderlikons hert in vzeugdeleven/
Gokſelfs wanmeer het ooge tramen ſchºepd.

vers 17. 4. Dewereld kam dees Trooſter nietontfangen
Syſiet noch kent/ noch voeld ſijmwerkingmet
Gmdatſe gaet geheeverkeerdegangen/
MDanneer ſe ſoekt
in verdiet.
5. Wp kennen hem/en hp ſalbp ons bliven/

Ä

Jtid

En in ons zin. Geendzuk noch tegenſpoed
Pf*** Salimmerineer ſoo vaſt aenons beklijven/
CPfhp ſalons die maken liefen ſoet.
6. GP Peer als in mijn herte mijn gedachten
Perdubb’len/ en mp maken ſoo verſchzikt/
TDatik bpkang alſchijnete verſnachten/.

Peeft uwen trooſt mijn ziele weer verquikt.
2 Coz.7: 4. 7. Pan biijdſchap bemik overvloedig heden/

Ik ben vervuſt met trooſt tot aen het b
– ..

Noc

ende Geeſtelijke Liedekens.

IOI

PHaewelik noch ſoo heftig ben beſtreden
HUNet

Ä endeſmert.
alſulken trooſt te vinden/

8. Js in uw

-

G God! wat ſal't dan zijn/ als gy dektoon «Tim,4".
ZSult op het hooft van uwe kind'ren binden?
Is d'arbepd ſoet/ wat ſal dan zijn de loon?
9. Äs ſulk een vzeugd in ukaſtpdings-roeden/

,4-O: 1 O.

Ä

MHat ſaldan zünſ als gp ons t'aller ſtond

Tj

CDmhelſenſult en in uw armen hoeden/

En kuſſen met dekuſſen van uw mond?
10. Derblijd' ik mp met tranen in mijn oogen/

WPatſalt danzjn/wameer uwepgen hand

vºr 77

Ä

Ä.“

afſaldzoogen
TDie alteſaenn
Hºier boven in het rechte Paderland?

AV

11. Ach! datik dit mocht t'allertjd gevoelen/
Gelijk ik 't mog gevoel tot in untjn hert!
PJoe ſoud ik dan mijn dozſtig hert verkoelen/

Soo dikwis als het weer beſtreden werd?
12. TDatgp/ ö Heer! doetuwen (Trooſterſenden/Joh. 15:zs.
MDat zwaer verdziet ſou daer miet weſentlicht!
Zk voel geenptjn/ geen hertſeer/ geen elenden/

ÄÄÄ Ä
Ä gp Up
n licht/ Unlyn Hep
mp vzeu

Pſ. 4:7.

I3.

-

Ä leven/

Pſ. 27: r.

Mtn bogt/mijn rotz/mijnhoog vertrek/ Pſ. s .
mijn eer/

*
Ä
Sooſa

en wilt mp nopt begeven/

Pf*7: ».

lik niet beſwijken immermeer.

14.Mit u/min zielſ ditte gemoete dzagen/
Wanneer gp ſchier heel trooſteloos beſwijkt; - Zap. 3: .

De Crooſterkomit engaet naſünbehagen/
l?oewel hp nopt geheellik van ong wßkt,
..
-

*.
-

-

.. . .

"

-

.
-

-

- --

***

-

-

--*

-

Pſalmen, Löfzangen

IS2

Lof-ſang Hanne.
1 Sam. Cap. 2. verff 1-10.
ZStem: O Heere Davids Soon! &c.

Mºm inhertdenſpringt
Zeere/opin mp van
v blijdſchaº

I. M.

-

Jºyn hoon in den Heer verhoogt/ ook jupcht
mijne eere/ ,
JPNijn
is over mijn Hoogmoedge weer

Äº

PA

MPijdÄºdan : want im uw hepl verheug ik
UP.

-

-

-

-

-

-

-

-

2. Gelijk de Bºeer enig daer heylig ook miet
. . LENL

---

Mantnemändiger ömnSaddangpaleene,
-

TDaer iš geen rotz-ſteen noch geen vaſt ver

GejÄ es waren
ÄÄ
Uki als Onſe GOd

3. En maeft

ſp?eken/ . . . . .

ö Heer!
ÄÄ
hooge
.. . .
Alleen / O

-

Dat "Ä ſoo hard ſout metumondupt

Want# de Herren Godder wetenſchap
Enſmedädenazinrechtgedaengewis.

Ä
wozden/
Äºn
Ä

4. TDe boog der
En die

Weer

Kl:

-

--

TDie waren gamtſch verſacd/ verhuren haer
om bºood/
TDie

Ära Waren /

-

zijn niet langer in den

eerſmae was
*. Cotºa
r/
bgerdede
ſeven/
uch
g onyzuchtbae
GEn

ende Geeſtelijke Liedekens
Ies
En die veel kind'ren had / wierd krachteloos
-

daer neVeU.

.

TDe Zeere doodet en maekt levend wederom:

TDoetdatmen
dael in d' helen weeromhooge
kOM.
-

6. TDe Meer macht arm en rijk / hp dzukt bp
wijlenneder/
23p wijlen ook verhoogt hp op het hoogſte weder.

*

ºp heft den ſlechten upt den dzek enſtof weer
OP.

-

En hern die nood lijd/ field hp weder hoog in
top.

7. Ja doet

pm ſitten

ook bp Poſten en byr

CºreN / „ . .

2 TDat hp haererven doe den ſchoonen ſtoel derer

s.

TEN .

. . - ...

.

wº 't Än heeft de

Heer gegrondveſt in

't begin/

- Enheeffdaeropgeſetde wereld naſijnſin.
8.

ºp ſal devoeten vanſijn lieve gunſt-genooten

Bewaren/ſoo datſphaermergeng ſullenſtooten/
JLRaer de godlooſe ſalin dupſterniſſe zijn/

Alwaer hp zwijgen moet/ berooft van Gods
aenſchijn.
9.

"Äº pet vermag doo? ſijnekracht
Oftſtel

ZSp ſullen zijn verplet die met den Jeere twiſten:
Pºp ſalhaeſt dond'ren in den Jemel overhaer/
CPpÄ ſp wozdem ſoo ſijn grimmighepdge
FLY

10. Dezeereſaldieaendes werelds epndeleven/
GDokrichten/eude ſalſjn tonink ſterktegeven;
ſijn Geſalfden/ iamgver

ºpºntan
acht/

Derhoogen epndelik dooz ſijne ſterke kracht.
-

PSALM

-

Pſalmen, Löfangen

IO4

-

- -

PS ALM XXX.
Pc ZO. Nadat gy Heer my hebt bevrijd.
Of: Ik Ioov' uHeer uyt's herten grond.

ZSteln:

1." Z Salu verhoogen/en uw eer
Op talderhoogſte roemen/ Zeer/
MDant als ik neder wag gedaeld/
IHebt gp mp weder opgehaetd/
HUNtjn vpanden die wmp benijden/
TDoet gp niet over mp verblijden.
2. G Heer! mijn God! ik rieptötu/

Engp hebt mp geneſen mu.
Gp hebt mijn zie/ die was beroert/
Upt deſekupl weer opgevoert;

Gp hebt behoüden mp by't even/
TDat iſt in 't graf mietben gebleven.
3. Pſalm-ſingt den Meere met geſchal/
GP ſijne gunſt-Memooten al/

Enſegget of en dankbaerhepd/
Ter eeren ſijner heplighepd.
MPant in ſijn Pver ende tooren,

Is wel een oogenblik te vooren:

4. Maer hier-en-tegen iser weer
Als een gamſch leven bp den Peer

Ä

MDameer ſijn goetgunſtighepd
TDooz ſijne kiefd heeft uptgebzepd:
TDeg avonds wel vernacht het Weenen/

HDäer's moygens is’t gejupch verſchenen.
5. TDoen't vooxſpoed was namijnen ſin/
Beeld fk mp wond're dingen in:

Ik ſepd'; ik ſalmu nimmermeer

HBeer wank’len/ want gp Had/ ö Heer!
IAijn berg doo? uw goedgunſtigheden
Sheer Vaſt geſet in eeuwigheden,
6. JPaer

ende Geeſtelijke Liedekens.
6. JENaer doe gp weer uw aengeſicht
IDoo: mp verbergdet/ ſchikt ik licht.

Io5

# riep tot u/ beangſtigt ſeer/

k ſneekt u/enik ſepd/ 6 Peer!
MDat voozdeel is 'er uptte halen/
TDat ik in 't graf ſalmederdalen?

7. Saloptaldaer mijns lichaems ſtof
Derbzepden uwem naem metlof?

-

Sal't uwe waerhepd maken kond ?

Derhoot mp/ Heer/ tot deſerſtond/
GEn zijt mp wederom
MDeeſt mp een helper

Ä/
Äweldadig.

8. Gp hebt mijn wee-klaegen geſchzen
Derandert in een ſoeterep;

Gp hebt ontbonden mynen ſak/
En mp omgoºt met blijdſchap ſtrak.

".
-

TDat u ſing/ en miet zwijg mijn eere:
Jk ſalu eeuwig loven/ Zeere.

Lofzang Moſis ende der Kinderen Iſraëls
voor hare Verlofſinge, ende Pharaosonder
gank in de roode Zee. Exod. Cap.
XV. verſſ. 1–19.
SteRn: Gantſch weynig zijn de dagen van

min

leven.

".

1. T Pt ſal den Heer metherten monde ſingen/

Ä

is

Ä

in ſijndingen;

Pºp heeft het peerden ſijnen rupteren mee
Gew02pen iu de baren van de Zee.

N

De Heer is almün kracht/ en anders geene;
ºp iš mijn lied/ ik ſing van hem alleene:

WPanneer ik was beangſtigten bevzeeſt/
Ä§ hp mp tot mijn heplen hulp geweeſt.
2. TDeeSigmin God/enmijnenſterken

TDaevom ſal mbmann

koning

wº

IO6

Pſalmen, Lofzangen

-

Mijns Paders Godishy/ dies ſal ikt Hern/
Soo veelitmag/ verheffen doo! 1nijn ftem.

Een ooglogs-man is hy: ſijn naen iS LIeere;
Pºp heeft nu/ tot betooming ſijner eere/

THe wagens en het machtig-woedend hey"?
Dan Pharao gewopen in het mep2.

-

3. TDe keure vanſijn Hooft-lie'n zijn VerdZonken.

In 't midden van de ſchelf-zee neer-geſoniten.
TD'afgkonden haer geheel bedeklten deen;

Sp zijn in 't diep geſonken als een ſteen.
Uw rechterhand is nu voo! onſe oogen/
G Heere! gamtſch verheerlijkt in vermiogen;
Uw rechterhand heeft nu den vpand/ Jeer/

Perbzoken/ en geheel gewopenmeer.
4. Uwhooghepdwierp tatd'alderlaegftegronden
TDie tegen u entegen ans opftonden:

Gyſondet upt uw heete taoznes-goet/
TDieſ' heeft verteert als 'tupereen ſtoppel doet.

TDoo! 't blaſen van uw neus de Waterſtroomen
Fijn opge)00Pt/ eU GVer ePad gekommen
ls eeneu hoop: d' af afgronden ſonden ſtif
In 't herte van de Tee rondoun haer lijf.
5. TDevpand ſpzak ſtoutmaedigen verbogen/

Ikſalſe uuſoopverig vervolgen/
TDatik gp 't leſt haer achter halen ſal/

l.

adeplen haeſt den bupt met vzeugd-geſcha
ziele ſalvan haer vervult ſich voelen/
Äwil
nunmoedaem haerten vollen koelen:
Zaſalmin Äupttrekken Upt Ä
JlMija hand

uptroepen op

-

6. Gp hebt/ a God! unetuwen windgeblaſen/
TDa Tee Heeft hagr gedelt als ſtinkend' aſen:

Sybieren un't geweidig water dood/
Ä neorgelkhet zwars koot.
WDie hat de Goon is doch als gp ö zeere!
Mia salsgy/vevcievt wmat grooter sere

Ban.
*------

"sºººº
-

-
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Geſongen zijn/ die ſulk een wonder doet?
7. Uw rechterhand hebtgy/ omhareſonden/
AUDt uptgeſreht/ deaerd
verſlonden.
TDit völk/ dat gp verloſt hebt/gp gelepd/

##

Ogoede God! doo?uw weldadighepd.

JPalang verdziet/maveeleſnacd entſdoning/
DJoert gº ſe tot de liefelijke wooning
Uwšhepligheydsgemakkelijkenſacht/
Doozuwe ſterkten Goddelijke macht.
8. TDithcbben haeſt devolkeren vernommen/
TDies ſalhaer vzeeg en zittren overkomen:
Netweedomeinetſmert bevangenzijn
d'Inwoonders van hetland van Paleſtin.
TBan ſullen zijn verbaeſtdeDoºſtenEdoms/
TDen Noabit ſalbevemdoo veel weedoms;
d'Invoonders van hetland van Canaan

Teſäinen als verſinelten ſullen dam... … ...
9. Op Ä Ä zikking/vºees/geliaren/
ZSyſullei doo? de goothepd vanuazrem . . .
tro

Perfonnnen inde tshepdvanhaerreen/
_Ja ſtoinzhn als een ſp?akelooſe ſteen.
Töt dät uvölk döo-komen ſal/d Heere!
Tot dat dit volk gelukkig heenen keere „. .
Ä
."

TDat g
doo: uw kracht/ .
Eu nü alreetothiertoehebt gebacht. ,,

Die

in-bºengen/e

nhaerplänten
10. ſult gº häeſt
"
Ä
friſch engyoenvän allenkanten/
Epuwenber
g daer gºu erffeuiš,

Behoed van özeesen van verderffenis. ,
Terplaets/diegſtot Ä Heere/

"#Ä Ä#
/
geſticht/
Het We
ebt ö Heere!
eere

Ä

Enheerli # üwº händen
1. TDeHeereſalregeeren t'eeuw'gen dagen.
Want Pharaoismet ſijn peerten wagen/
JNet äl ſim Sep? van Äupteren älree
-

Gekömen in hetdiepſte van de See.
-

-

-

-

TL 2.

-

.
-

-

-

Izet

Pſalmen, Lofzangen
ºp water/ dat eerſt ſtond na haer begeeren/

108

Heeft over haer de Heer doen weder-keeren;
Maer Iſr'elé zaed is ſonder ſchaed of wee
Gp 't dzoog gegaen in 't midden van de See.

Den Lofzang van Debora.
Judic. Cap. V.
,

1.

CPp de wijſe: Als ’t voorgaende.

LÄ
den Meere; van het wzelten
TDer wºalien nu in Iſrael

gebleken/
HBan dat het volk/ dat ma ons beſte ſtreeft/
Gewilligmu ſich aengeboden heeft.
Gp Ptoningenſeergroot Vanmacht/ wilthooren/
Gp Poºſten hoog verheven/meen ter ooren:

Den Heereſalik ſingen/ ja ik ſal
Iſraels God pſalm-ſingen met geſchal.
2. Jeer / doe gp toogt van Seir weer beneden/

TDoegpdaerheen van Edoms veld quam treden/
Soöbeefded'aerd/ookd'hemeldzoopvanſchzik;
TDe wolken ook van water dzoopen dik.
De bergen/ om het wonderte vermeeren/
Dervloten van het aengeſicht des Heerenſ;
Selfs Sinai vervloot ook alſoo wel
'Dant aengeſicht des Gods van Iſrael.
. In Samgaré/ſoons van Amath/enookmede
n Jaëls tijd/en was er mergens vzede/
't Gemeenepad hield' op/men wandeld'om/
En ging doozvzees de wegen in het krommn'.

TPedopen haeſt in Iſrael ophielden/
Sp hieldenop/ ſooganſch menhaervermielden:
(Totdat ik dus opſtond'/ ik TDebora/

Die moeder ben in Iſrael/daer na.
4. Ging Iſrael verkieſen nieuwe Goden/
an Waren in haer poozten oozlogs "..
“

-

W
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MDierdſchildofſpies bp veertig dupſend wel/
(Tottegenweer/ geſien in Iſraels.
-

(Tot ºſcaëls wet-gevers is umjn herte/

TDie onder’t voll/mietvzeeſende voo ſmerte/
Gewilliglijk ſich hebben aemgeboom:

Looft endepziſt den Heermet ſoeten toom.
5. Gp G2ooten/die daer rijd op witte muplen/

Die ſitten aentgericht als hooge ſuplen/
Engp die op den Weg gaet hier of daer/
Speektſtaegdaer van/enmaekt'etopenbaer.
Ban het gedups der ſchutters / dat ſich
(Cerplaetſe daer unen meerſtig water ſchepte
ZSpºeekt t' ſamen daer van's Heeren recht/dat

ºp

Sijn do?pen van Iſraelis gedaem.

(Aen

6. TDoe mogt weeroun vzynnoedig’tvolk des Hee
Gaemuptdepoo!ten weder bimmen keeren. )ren

Waeht op Waektop/ waelt op öDebora/
WPaektop/ enſp?eekteen Lied datluſtigga.

WDilt ook met mp! Ö Barak! muopwaken/
MBilt u/ gp ſoon Abinoams/opmaken/
Enleyden u all uw' gevang'me vooyt/

Gevangen made plaetſe daer 't behoozt.
7. TDoe heeft de Heer de heerſchappp gegeveu .
Aen 't voll dat hem

Ä over wasÄ

Onnover d'eer des volks te heerſchen/ ha
TDoet over den geweld'genheerſchen unp.
AUpt Eph?aim was hare wogtel tegen

Ten Amäle: enachter op de wegen
MDag Benjamin bp uwe volken/ Heer/

Ä

Gmſoo te doen den
tegen-weer.
8. Upt JlMachir zijn de Fichters afgetogen/
Upt Zebulon/ die met de pen bewogen.

TDe Boxſtem ook van Iſſaſchar daer na
TDie waren met de kloeke TDeborg.

.
-

Als
Zſſaſchar was Barak opſönvoeten . .
MPerdhpin'tdal geſonden/ haert'ontmoeten.
TDat Kuben ſich dug

Pºn heeft/
Z

Bp

-

=
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11o.

pder-een ſeer groot nadenken geeft.
Ä
reen dat gy dus met u allen/
Däuben/ ſtilbleeft

9.

by deftallen/
Ä ma derſitteu
ludden ſoet gebleet ?

pder ſullis op. Ä t verwond'ren deed.
ezidvan den Äodaen
Ä0
benepen

Aen

leef

lead; wat hield ſich Danin ſchepen?

in ſijn geſcheurde plaetſen
Ämee.
# cºeefÄ#
Zebuloſ een volks/dat ſijn leven

Ä

ºſigikter dood heeft willengeven/

Ägeſsäséenzlochmoedig held
Rºh Ägpytaliſ op d'hoogten van het veld/
tömñigenten ſtrijde quamen treden/
Cºllº

n Cämaandoeſi
Koningenva
Ä
Ä #reden
Ä
- - >

Ä

nd een ſtikgeld daer Van eenb?agt

Hiep ſijnvolk vän boven en beneden7
Hätſp van den hoogen gemel ſtreden:

ſterten uyt haer töop-plaets quamen da
Beſtrden den hepllooſen ZSiſera.
de beeke tiſon henen/

Ä

-

Ä

kiſonende beek Kedumin ſchenen,
(ºphäer vergramt:önnineziel grijptmoed/
ertreedde ſterkt uwes vpands met devoet.
zin verplett de hoeven harer peerden
men/ als ſijn nachtige weer-keerden.

Ä

Ner

vloekt

rgerp/ die ſich niet heeft verkloekt:
Hºeer beval en g

Meed Welzomen;

Ä

benniet tat's
hulp gedaen.
Sºzniet.met den Helden upt gegaen.
I R.

&

3p gelooft voo! and're wijven/

-

glüetin are tente bliven

##
FFFF-,
Wºlf van Heber den Itemijt/

-

1-2
-

-

.

ende Geeſtelijke Liedekens.
-

=
-

-

III

Äls Siſera wat waters epſcht te d'inten/
AZ.eoft ſº hemmell en vlcrſey doenſchinken:
Sº bºacht hem/ tot ververſching en onthae/
GDok boter in een Heerlijke ſchael.
14. Jaer hand ſp aen den nagel heeft geſlagen
Baer rechterhand greep/ſonderte vertſagen/
Den hamer aen: ſp gafern ſware klop/
TDen nagel ging in d'aerde dooy ſynkop.
JNa dat ſp hadd' dooznageld en doozdzomgen . .
TDenſlaepſzuhooftsſoahceft ſp onbedwangen

Hemdatelijkvantlevengamtſchberooft/
ZOpſtreekhenafſyndoozgeſpijkerthooft.
15. ºp hromdeſich daertuſſchenharevoeten/
3Dielheen/ enheeft daerneder liggenmoeten:
Hºpkreundefich/ y viet/ hp lag gekront/

En heel geſchend dieeerſt ſoo hadd' gebºomt.
Sijn noeder herft doo t venſter upt-gekeken/

Innº haerdoo
C!! :

dr tralien ſcheenwemdſpºr

.

-

-

-

Mäejnvertreht ſijn Koetste komm doch ?
MDatbljftdegangoerwagens achter noch?

16 THe jfejiorn
Antwoodenhaer/nahaerverwaendvertrotwen:
Ja ook ſpleeft we aen haerſelvalleens
TDoo Wroot verlang beantwood harereen.
PHoe? ſouden ſº den bupt dannietbelwonnen?
NET1A ..
Ofdepen't geen ſp hebben wech

Een liefken oftweeliefkwnshoöft vooz
(Cot bluſſching van haer minne-luſt
17. Doo? ZHiſera Unijnſoome toe

Een bupt die van verſchepderverw.

Deverwen ſchoon getrengelt
is VOO2
Mantt ſtiks
ſtälksis
vooz een

-

is

Äs
9

-

wºh

4

-

* -

Än.

ZSoo moetenhaeſton
(Cot uwen roen/all uw vpanden
Daertegen die unrimmen/-zijn gé
Als Wo

sº

Äl
t

LP

!“

sº
----

Pſalmen, Lofzangen

I L 2.

Trooſt tegen ſtoute en machtige
vyanden.

Stem: Ach dat mijn herten mijn
gedachten.
Pſ. 49, 6. I-

Aerom ſoud' ik in quade dagen
Soo angſtig vzeſen en vertſagen/

-

MDameer mp d'ongerechtighepd
Pan mijn vpanden ſoo verbolgen
Mtont achter op mijn hielen volgen/
En mp omringten lagen lepd ?

vers71 *. 2. Die op haertjdlik goed vertrouwen/
En op haer grooten rijkdom bouwen/
Enaltijd roemen even trots/
GEn kommen niet ſoo veel behalen/

TDatſp op 't leſt daer van betalen
Pooz

Ä ziel 'trantſoen-geld

Gods.

Pſ. 7:12.: 3.
TDeſmood
booſeaenſlagen
gaet ſijn te
ſinnen
krenken
I3 •
GPm
bedenken/
TPaer hp de vzome mede quell';
Mtnerſt over hem op ſijne tanden.

TDe Heer belachthem t'ſjner ſchanden/
Wºp ſiet dat ſynen dag kommt ſmel.

Jeſ. 2:12, 4 MBieišſodſtout TDatbºſaleeren
TDen ſchzikkelijken dag des Heeren/
TDie tegen grootšhepd iš/
Sategen hoog-verheven ſtaten/
MDaer op de menſchen haer verlaten
En dikwils ſteumen ſoo gewis?
hers 13.

M.

# doch des

Heerem dagſal kommen

Goktegend hooge cederboomen/
TDie waſſen op den Libanon/

Entegen alle Baſans epken/

Askas,3 A.) : waer
'took dat haer top berepken
,

-

TDe

s

ende Geeſtelijke Liedekens.
De wolken of den heimelkon.
S. 30e moedig was de Dozſtvan babel?
IZoe dwong hp 'ta met ſijnen ſabel?

I 13

Jºaer Wateen ſpeek-woodhood menhaeſt?
3eſ. 14: 4.
LZoe houd hpop? könd' hy miet bliven/

ºdehoudden Peerſcher opvandiven

Die ſoo getiert heeft engeraeſt?
Z. Hodheeftdenbooſen ſtok verboken/
Hºp heeft ſich over haer gewzoken;
Der Heerſchers ſcepter is ont-twee
HP die den volke dede plagen/
En in verbogenthepd Ä /
MDoºd ſelve mu vervolgt aſ ree.

8: En wilt u miette ſeerontſetten
Dº menſchen die men haeſtſal ſetten

bers5/ 6.

-

## #
. 9. 15.

Als ſommeſchapen in hetgraf:
De dood ſalhaer geheel verteeren/
AJet graf ſal
9.

gedaent' verkeeren/

Ä
Ä Weld'ge booſe
9

OL LL1

OOL

CEn

Sich uptb/epdd' als een groeneboom:
Maerſiet/hp wierdnatotenſonden/
't Sº waeri ſochte/ mietgevonden)
TD00-gink hp als op d'aerdeen ſtroom.

PSALM CXL VI.
Gºp.de wijſe: Pfalm 146. Wel op, mijn ziel,
Wilt nuprijſen. Of: Wat ik denke&c.
I

O
Ä#
Ä/
N. Münziele
prüft den

'k Salhem gevenlofeneere
Almüngamtſche
lang.
5

ºn.»
4

2 Ban. 14:

Pſalmen, Lofzangen ?
JRijnen God fit ſingen ſal/

I 14

Ä ik hier noch benint dal.

-

2. Wilt op Pzitcen miet vertrouwsen/
Op een pdel menſchen kind/
MPant daer is niet op tebouwen/

-

-

-

En gren heplmen bp haer viud.
Als ſijn geeſt upt 't li
Vaert/
Ateert hy wederom tot aerd.

3. Sijn aenſlagen werden mede
GPp demſelvendag tot niet.

ZHalig is hp / die alrede
Äacobs God tot hulp geniet.
MPtens verwachting ende lotº"

DJs opſijnen Heeren God.

. .

Äjaerde
Peeft geſchapen dooz ſijn krachtf

Ook dezee enal haer waerde
TDie daer in ig/voo?tgebzacht:
TDie ſijn woogdaemong vertrouwd
.“
In der eeuwighepd beh
F. Die verdzuhking tº onrecht don/

TDoethy recht in haren nood/
.
En die unbemauwdetijden .

.

Hongrig zyn/ diengeefthpbMoody'
Mackt de Zeeu ....
- TDt-Wevang'ne maekt
Plos van Hare banden weer.

6. Jºdoctogºer binden oagen/2,
En verleemthaer

:.. &

Die daer neder zün

..:
. .... -.
Äh.ENOP.
d

TDen rechtv

Heeft de Heere liefen waerd.
7. TDie als Vzeemdelingen 3yePep

Ä
En bewaertſe,
d,

Pºp verlaet de

-

.
--- ** -

Jüch

ence -ceteljke Liedekens.

-

II

Podeºeduwin tverd
8. HlNaer hp ſal aeſoluückceren
Äenſagban't
godloöſeröt
CEerwig
de# Leſeerei.

ZÄZion!üwe Fod
Iseºlfſeerhoaggeacht
Dan geflachte totgeſlicht.“

Gebed om den wille Jeſu te volbrengen,
Op de wijſe: Als een Ul -geſtorten balſem.
?

# een ander

lagen, kreunen.

Ä mP uUP Wenade/

I.

C

les

Datſemet muzenbiv/
Enſoo vaſtin
/

Ä
Dºlant goed entquade

º

Job z. 19.

Leerºomtfang/enniſ

Pſ. 62:1,

Segg; Heer ſüsluſt myüwil'.
2. JUN0et ik na uw

Ä/

N

*

, ,

Ä
Ä

Doeasdañmet nº ſº Neer!

Ä Medis

l God
(Tot
Ähebbeluſjjd/
uw wilen

4. lwen wille zy demine;
Münen wille volg alleen
Uwen Wil/ ſoo datſ als een

-

-

Äſºn alle 3p tevzgen.

Ä bod.
Ä

-

-

-

3. Als mijn zie in
(Tot mijn hºp ent
ZSoo als 't in uw

-

1 Pet.4:10.

ºft dat ik Älian,
mijn zieledºn
ÄÄ

GD

-

. .

.

-

-

–

1 Bauf:
Pſ.
öss
40: 9.

: Pſalmen, Loffangen

II6

-

Hºogen zijn in vºeugde of püne.

/

Luczz:42. Uwen will'/ ö Heer! geſchied'/
En münepgen willeniet
5. Soo der pet-wat upt mocht vallen
Anders damik 't hadde vo02/

Jeſ4se. Dat mp ſulhšdan nie

verſtooy';

CDm dat gp 't had vooz in allen
ZHoo als 't uptgevallen is/

ZSonderdatter't minſt' aen miſſ.
6. Ik weet wat ik geerne wilde
Gp weet watik willen moet/

>

En wat mp is quaed of goed;, .

Schoondanönſen wilverſchilde.
„, Laet mydaer in zün vermoegt./

*
-

Kom**: TDatgy 't nimmer qualik voecd.
7. t Geen my beſtiš7 geeft mp/ Heeref
Ik begeerhetdan of miet/

f

't Geen wäer dooz my quaed geſchied/
Geeft mp mopt/ſchoon ik 't begeeere.

ob.“

Laetuw wille mijn gebed

Äms: 2. - (Cot een regel5Ün geet.
Ä.8. Geeft my7 datikafmag ſterven
All dat inde wereldis/
TDatik dooz geen hindernis
Ptome van u afte 3WerWen;

HNaer dat awnin wenſchen luſt
Heb. " Zp in uwen wil geruſt.

ohai. 9. Gmbekemt
Laetik geernºmºeº
wie
zijnen veracht/

Ä.

ºyºnº

«Ä #Ä h00p

die

Fºr

Änzrs. Altd dſaem 3Ünen ſie

"?“ “Än/
Phil.2:1.

Stiert mp na uw wille dan,

-

-

-

PsALM
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PSAL M CXIII.
Stem: Pſalm 113. Gy kind'ren die den Heer
diend vry.

-

I.

Gf: GyDochter Zions, weeſt verheugd.
L#
dgy knechten onſeg Gods!
Gponder houders ſijns gebodg/

Äalooft des Heeren JNaem al t'ſanne;
Dan mu aen tot in eeuwighepd
JLRoet zijn gep?eſen en verbzepd

TDes Meeren wonderbare Dame.
2. Pan d' opgank tot denedergank
Der Sonne/zP Unet bzeugd-geklank
Gelsoft de groote Daem des Heeren.
De Zeer is boven d' Hepd'nen all

MDerhevenhoog in 't aerdſche dal/
Zaboven d'Hºetmelen is ſijn eere:

3. WDie is'er doch te vinden meer
Gelijk als onſe God en Peer?
TDie/ſchoon hy is ſeerhoog geſeten/
IHochtans ſoo wonder leege ſiet/
In d Hemeen op d'aerd'/en miet
Sijn minfte ſchepſels wil vergeten.
4. TDie den geringen/ tot ſijn lof/

Genadig opricht upt den ſtof:

Enden noodduftigen om-hooge
Derheft als uyt den dzek enſlük/
TDat hp bp Pºincen/grooten rijk/
Bp ſijns volks Pzincen ſittenmooge.
5. TSie d'onvzuchtbare/ na haer ſin/
TDoet woonen net een hupsgeſin/
Pet welk ſp mieten hadd' te voren/
ZHoo dat ſp/ na een kozte ſmert/

TPoo: hem een bijde moeder werd
Bankind'ren die haer zün geboren.

-.

-

A

Mari
ZT1R.

I 18

Pfälrnen; Lofzangen

Maria ſwanger zijnde van onfen Salig
maker, ende Eliſabetſwanger van Johan
ncs de Doöper, begrbeten malkander
Lüc.

Cap 1. Vers 39-56.

Op de wüſe van den Lofzang Sacharia:
Dat doch de Heer zy gemackt groot

Gf: Heer, de Göd van Iſraël.
Auc. 1: 34/ 1.

#

A dat Maria ſonder man

TDoo d'Hepl'ge Greſt was zwanger/
Sp ſulk een vzeugde mieten kan
Bp haer verbergen langer;

35.

CSO
ie in haer bipkdan
t
###
lle DNA

5.

Bedejend hoehner nicht

*

Eliſabeth ook was bevzucht
Menſcht met een

-

enaer geſucht/

Ära

«Tert 3s 2. SP repſt engeeftln BL
AJaer zwafhepd geen verſchooming/ -

40.

JMäer kommt haeft oder bergen dat
(Tot Zacharias voöorting:
-

Eliſabet ofttttdet
Äe 3phaer
niet een gelttkt-doerrſchgoet.

Siethier Gods wonder-Werken/

Ächten Äm
Ä“ “Tateen bevºuchten
WDie kar’t genoegalemrerken?

3. Twee werelds voordter kommen hier
-

JlMalliander tiefkik

;

Text49/ Derkondigen/ dooz Gods beſtier/
d'Een d'ander herkenzege
42.»

In ſuik een

-

-

Die

ende Geeſtelijke Liedekens.
TDie
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Ä genieten bepd'.

LHier kommen bp malkander
:: STwee wond're moeders te gelijk;

En merkt doch eens hoeheplig-rijk/

Ä d' Ä # d' Ä

Wttc. 1. 27.

Ä

is een
ſupv're
4. TDaer
d'Eenbpmoederjonk
egd
van
jaren;HWNaegd/

Aue. 1.7
I 8.

JUNaer d'ander Dzouw/ enoud bedaegt:
d'Een ſal den dienſt-knecht baren;

*

JUNaer d'ander heeft een gzooter eer/

*

Ein is de moeder van den Heer.

Tert 43,

TDe kinderkens zijn mede
Gantſch wunderbaerlijk bepde-gaer/
PJoewel mopt ongeliſker paer

-

Geſien ist hier deneden.

Teſ. 64:6.

5. 't Een is maer menſch / beſmet metſlijk

Phil.z. sy
,7/8.

TDer algeriepmeſonden;

3eſ. 9. 5.
Het. 7. 26.

JUNaec 't ander menſch/ doch te gelijk
God bevonden/
WDaet
En ſonder alle ſonde gamts:
d'Een lichtend als een heers in glamts;

3oh. 5. 35.
JTAdl.4. 2.

Inc. 1.33/
76.

JlMaer d’ander als de Sonne:

d'Een toniuk; d'ander ſijn Geſant:

d'Eentwjer Tamºodjder d'hand*/*:
-

TDie 't wüſt met vzeugdem voomtie.

-

Joh. 1. 29.
Tert 41/

-

6. Eliſabeth gºoet niet ſoo ſtur
ÄPaer zegen-rijke nichte/

Als haere vzucht of kind'nen wel
Sijn plicht alhier verrichte/

Dat/bupten hetgemeen gebzupk/
Pau Vzeugden opſpyingt in haer bupk/

Poo! dºeylge geeſt bewogen/
Als toomend' Ä haeſt vermalm /
Datſjn Derloſer tot hem quam
Net Goddelijk vermogen.

7. Dient met deesongemeene vzeugd
Poo d'eerſtemaelis gzoetend'
Grä
-

Pſalmen, Lofzangen

I 2,O

Gelijk eenſpeel-knecht ſich verheugd
Joy.3:29.

Zijn Byupdegomontmoetend';
Jainſüns moeders ºf begint
FÄpte verkondigen 't ſelve kind/

att. 3.

TDaer hp in de Woeſthne/
--

Ä: Djndſheejeevan
In ... Salſpreken toteenpder man/
Aue.” 7°-

Dpdat ſijn lichthen ſchijme.
8. Eliſabet verheft hierom

Paer groot geluken eere/

Cert 4s. Dat haer aldüš beſocken kom
TDe Roeder van haer Meere.
TDoch d'

Ä Iſègegdvoºzedighepd/

Haer epgen-ſevenieten vlepd/
Raer ſingt metall' haer krachten 1
verssss. In God haer Heplandſeer verbijº
Gods wandren/ die haernter tijd
Sijn Geeſt geeft in gedachten.
vers ss. 9. Sp bleven noch die maendent' ſaem/
Col. 3:

CEer dat ſe kondenſchepden:

ÄHoeeflºe.
Äe"
HAoet onder deſebepden
TBaerzjngeweeſ de tº ſamenſp?aek/
Enal haer geeſtelijk vermaek/
Geduerend' deſedagen!

MPat Goddelijke liefde-band!
Luc.z4:32, TDie pder in haer ingeWand
Alſulke ſchatten dzagen!

D

ende Geeſtelijke Liedekens.

12 .

Den Lofzang der Jongvrouwe Maria
Luc. Cap. 1. vers.46–55.
Stein: Uw mond, ÖHeer! is enkel ſoetigheyd.
JZnziel maek groot en roemtop 'thoogſt
I.
den Heer/

Ennuynen geeſt verheugd hem meerenmeer
In God mijn Hepl: dewijl 'them heeftbehaegt
De mederheydt“ aenſien van ſijne maegd.

2. UDant ſiet/ilt ſal van allerlep geſlacht
1.Man mu voo!taen Welſalig zijn geacht.

MPat groots heefthpaen nup gedaen/ die t'ſaem
Seer machtig is/enheylig ſijnen Paem.
3. Doo? die hemm vºeeſt / is ſijn barmhertighepd
Dan 't een geſlacht tot 't andere berepd:
Doo! ſinen arm in mogentheden ſterk
APeeft hn gedaen een wonder-krachtig werk.
-

4. Yp heeft verſtout dº yoogmoedige met kracht
Än haren trots en's herten ſnoo gedacht:
Peeft machtige getrokken van de thzoom. , En heeft verhoogt demed'rigen ſeer ſchoon/

3. Pp heeft verſaed den hong'rigen in moodf
Den rijlien wech geſonden leeg en bloot.
APp heeft weer opgenomen ſynenknecht

Iſrael/ die daer meder lag geſlecht.
6. Op dat hp mocht aen ſijn barmhertighepd Gedachtig zijn tot in der eeuwighepd.

Gelijk was tot ons Dadºren ſijne ſtem/
(Cot Abzaham en totſijn zaed nahen.

Pſalmen, Lofangen
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Den Lofzang Zacharie.
Luc. Cap. 1.verſ. 68–79.
Op de wiſſe van den Lofſang Zacharie:
at doch de Heer zy gemaekt groot.
CPf: Na dat Maria, ſonder man.

1.DE

Heer/ de God van Iſraë/

JWHoet mu gezegent weſen;
Pºp heeft beſocht indzoef gequel/
Sijn volk verloſt mids-deſen:
Eenhooyn des heplšons opgerecht

In 't hups van Davidſümeknecht:
Soohn dooz fün Propheten/
Die al van d'eeuwen zin geweeſt
Gedzeven doo ſyn Hepigen Geeſt/
CDng dit heeft katen weten.
2. Uptonſer weer-Partpen macht
Pºeeft hp ong loš gelaten/

En uptdehandenſterhekracht
Pan alle die ong haten.

CPp dat hp onſe Bad’ren deed
2Barmhertighepd/en aenſhneed
GEn trouw-Verbond
-

MBelk hp ong Bader Abt

Gezwarenheeft/ om dat het quam
Gp ons ſijn vaer geflachte.
3. TDat Wop upt onſes vpands hand

Berloſt zünd/oms
GPm dankbaerlik gelijkerhand
Iſem ſonder vzeeg en beven

Te dienen nu in heplighepd
Boo? hemen in
Al

Ä

tig

evens dagen.

EngP/ Ö lindeken/gp heet
TDeg

ende Geeſtelijke Liedekens.
Dešalderhoogſten Gods Popheet:

I23

Dienname ſult gp dzagen.

4. Sulthemen
MDant gp voo!
's Heeren
gaente
degen/aengeſicht
e

On te berepden/ dooz uw plicht/
Sijn liefelijke wegen.

Sºnaenſjn volk/dat hem verbepd/
TDe liemniSharer ſalighepd
Cegevem met uw reden/
n de Vergeving harer ſond';

oo! deſen innerlijken grond
Dan Gods barmhertigheden.
5. lMet welk ons d'
heeft beſocht

Ä
Upt's hemels Ä alen:

-

-

2

Opdathy dien verſchijnen mocht
lNet ſyne klare ſtralen/
Die in Het dupſter zijn in mood/
En in de ſchaduw van de dood:

.

Ook onſe voeten lichten/
En voo! alomhepl engeväer

--

.

-

Optrechte pad des levens haer
Doo! ſyne wijshepd richten.

Vermaninge tot blijdſchap ende lofover
die heylſame Geboorte ende Menſch
werdinge Jeſu Chriſti.
- ...
-«.

Opdeviſe: Hoe ſchoonlichtons de

2

Morgen-ſter.
TD

wStatiºn vºn Sods anhin
WÄ
blüde zünf
Ä deherºn
tijden /

ešoogſtes plagte zij
Of als men Ä üptnet jeugd1
En innerljk verblijden.
2

- -

:

sº

"
HÄen

-

=

114“
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JlMen vind//JDu 't Ptind

-

En dien Soone//Upt Gods Chzoome
Poog verheven

Oné geborenen gegeven.
2. Sijn Heerſchappy en CDppermacht
-

Zdn.

,

Zs op ſijn ſchouderen met kracht/

ºp bzengtſjn name mede/
Sterk God/ TDer eeuwen Pader/ Kaed/
(Gelijk hp ook is in der daed)

Pol wonder Poſt van vzede.

Jeſ, 25:9,

TPees is // Gewis

-

God onſe Heere/TDie ſoo ſeere
Pan den menſchen
Zé verwacht met al haer Wenſchen.

Ivº,

--

-

-

ſalons Saligmakerzün/
#
ie Ons verloſt van alle Pijn:
TDies wp te rechte meugen

CDns mu in ſijne Salighepd/

TDie hyons allen heeft berepd/
Berblijdenen verheugen.
Atomt dän/WDilt van

-

TDit ſoo klepue Pkind met repne

# doetſingſeerengroote dingen.
')

MDant

Van

de blijde ende heylſaem Geboorte

ende Menſchwerdinge Jeſu Chriſti.
Stem: Pſ 24. De aerd' is onſes Gods
voorwaer.
-

,
-

:

Gf: Odagſeergroot van heerlikheyd.

DZKrß,9:9. I.

s weeſt verheugd/
GÄ ZionÄ
"

ems
vzeugd/
ng TDog
is ter/jupgt van v?
toni
fº. Siet uweSal

A

ende Ueelteljke Ledekens.

In

(Tot u/ rechtveerdig/en hy is
Cen Yepland/ die uw dzoefenis
Envzeſe gautſch heeft wech-genommen.
2. Selfs Godes Hemelſche Geſant

Mut. 1; 9.
Ie».

Perkondigt doo het gamtſche land
TDees groote bljdſchap/die/dit ſal weſen
TDoo! ſijn Geboo!t'-dag allen volk:

- --

Ook ſegt deeſaengename tok/
TDat wp behoeven miette vzeſen.
3. Geloov'ge ſchaar/ wat is er doch/
AUDaerom gp mu ſoud ſch?oulen noch ?
Jshier
die u doet vzeſen?
't Godes
Emmanuel/
Ziet
is ong tooºn
TDie alles Weerſal malten Wel/
WOat qualik iS geweeſt VOo2 deſen.

4. Of ist om dat u HMoſis Met
Aenwijſt/hoe ſeer gy zyt beſnet? .

ſ. 96: 17.
--

.

. .“
IO.

-

.
Moll,5:

.

-

TDoo! ſyn Geboot' is hy gekoumen/

*“
-

Op dat de Det ein haren vioek/

Äck

Sal.“/

Pºnºsophen mag 3Än genommen.

sgr.«n

5. Ofzijt gy voo! den dood bevyeeſt?

Of voo? de Mellof d' Heſche geeſt? ... Fr
ZSp hebben al’haer macht verloren.“**
-

-

-

j
pocº:
CoZ, 15:

Ä

De doad
is harenpzilkel
TDe
hel verſtooºt/
ſpijt
Ä to quijt/

, 2O
Noet Satan mu van Jeſu hooren.
6. Laethen op d' overheyden mächt/

55

MUs.2: 38.

Epy,6:12.

JNet al haer boos gewelden kracht/

TDie in de lucht Zhn/grimmig trotſen/ - 2-s
Om u als tarw teſiften

a-•

Än s Y

Ä.
Sie hoehpuy den Nemeſiupt….“ sº
En als een blirem neer kommtpl
wº º
-

TijÄöht
On doo? de dood hemonder voet. Ä
Te werpen/ die des doods jeweidhäd;

***
d: :: ,

"»

Ente verloſen uyt dennood
-

IA 3

"A º.ä.

===

-T
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All die hp met de vzees der dood
. . . „ Staeg onder dienſtbaerhepd geſtelt had.
Tim.; 8. GP Jeſu Chriſte! weeſt gegraet;
1
GP Goden menſch! wat züt gy goed!
º“ „ZyÄ vervloekt die uniet mimen:

Äh. „r MDºnºmen ugºweet het ſelf
TDies wilt doch omder 't ſlecht gewelf

I%.

Jºb.

Ä Äherten Ä

I4:

ph. 2:17.9. Zier U HU een Plaets berepd:

###
u daer upt-gedºeven.
n d002Äna
--- #Ä
*** Gaet in dviendelte Saſ
Pſ. 27: 5. En ſchoon u beterplaetſe paſt/
Soo wil ons nochtans miet begeven.
Amt. 2:7. 10. Gp Waert nietſchuw van 't Hop en ſtroo/
ZDoch van de kribb’ of ſtal/ alſoo
"Sult gp u niet aflaten ſchiklien
-2 -

Dan't hupsons herten/ſchoon daer in
--- IDoch alles niet is nauw ſin;
aer ſelve ſult gp 'tuopſchikken.
-

-

-

#
Heylige bedenkinge over denederige
- »

2

A

-

-

-

Geboorte Chriſti tot Bethlehem.

. ?
2,-:

Stem

Ä
- - Q.AN-

4)

1äiº.

Smt
GEn

Pſalm 100. Gf: 134.
laetons met de herders gaen
heeft
Wat

Ä

Ä

vers tº Cé Bethlehem in Davids Stad/
I

- SSV

s
P.as.
Änis
336

Mutº, zz

7

icht des werelds hoogſteſchat.
ÄÄ
Ä over al/
ger verſchoven in een ſtal;
PHemel/Alerd/em See/
legt in een kribbe bp het vee.

Ävän

-

127

ende Geeſtelike Liedekens.

3. Die ons bekleed metheplš gewaed/
Gelijk metpºieſterlijk cieraed/
In ſlechte doeken/ unet veelſmert/
Gewondenen gebonden werd.

Jeſ. 6: 16)
Duc. 2:12,

4. D tribbe! daer 't Lam Gods in lepd/
oh. 1:1s.

't WDck d?aegt ons ongerechtighepd/
WDie ſag doch immer ſulk een ſchat

Jeſ,3:6/7

Inſulkeenkabinet gepat?
5. Manneer mijn oogin tranenſwemt/
Pſ, s: 7/3,

En't hect dooz doefhepd is beklemt/
Soo wilik/ omte zijn verlicht/
Pierop alleene ſlaen't geſicht.

6 Oheplig kind/uw heerlikhepd/
Die gy in deſenſtal verſpzepd/

Soh. 1:14.

Dunlit mp te zijn ſoo grooten klaer/
TDatik ſtaeg Wenſchte weſen daer.

7. O! dat doch hier voo! uen mp
Gelijlt een tabernakel zyn!

NRat, 17)

MDant hier te weſen is ſeer goed/

Sks

En Voo! mijn ziele wonder ſoet.

8. 'k Gevoel unp opgetrokken ſchier/
Als iii kon' in uw ſtal albier;
ZSoo haeſt mijn ziel hier mederdaelt/

1.

2Co7.12:z.
- -

MDoºdſ' in den 9emel opgehaelt.
9. All waer iſt in een weetdrighupg/

-

Daer 't blinkt van Goud/vanzjden plups /
Dan purper en tapijt-cieraed/
't MDaer doch als niet bp defen ſtaet.

ant.”:7

Pobras

Äſa /

10. 'k Benliever inmijn
Daer hp/ die 't heeft geſehapen al/

.r: 3.

Wid ſelfs gebzek en arremoed/
Dun ons tegeven't eeuwig goed. -- ..
11. Al Waerik in een Atomings zael/ ,
Soo ſie ik hier meer heerlik

-

• 3. WZ
Ä

-

Die thert loktmethegeerlikhepd.

g Y

mºrºsº

- » - -

4

-

Sºp. 1:5

Daer d'ooge ſchemert van 'tgepzael
I2. All wierd'

ZÄ 3S

-

-

-

-

-

es

Pſalmen
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Lofangen

Amos 6:4. Op 'talderſachtſt fluwelen bed/
Soo ruſt mijnmoede ziel doch neer

Ändharderºbe
Äeer
i Alſat ik op eenzege-koets
- Co. z Aseen verwinnend Held vol moed§/

-

Är 9: 5 ZHöo jupch en triumpheer ik doch
Ä. Bp
Chºiſi kribbe meerderdien?ed
nºch, Volkracht/
1 MHäntdooditkind
Salzin verwannen dhelſche macht/
Endoo ſün Goddelijk geweld
Als in triumph tentoon geſtelt.
j Alſoo belieft hetonſen Godt

-

1 Co.: Gºoewelt de wered & als ſpot)

#s „Ä ſijn Soor
PÄÄSjn Wonderbare kracht bet00m.

69y kondmiet meer verheerlikt zÜnl

II - L.

Än." Alsdöodeesnederige ſchön:
Äm.„ Dat
Sün niet
Goddelijke
Wºshe
kam Vatten
ans dºe
gemoed.

33.»

Ä. ...? Jeſu! alderwaerſte ind/

Ä” Gp die geenplaets indherbergºº
Römtjeemtuwplaets hier in mijn Hert/

2/ 5«

TDatu alleen geopent Werd.

Gal.z:29. 18. Daer uwen wildaer in Webied;

... -

kBegeervoomºte houden miet:
MDantonder uweheerſchappP

-

Kop: 26. Benik na zielen lichaeM V2P.

Nieuw-Jaer Gezang
- 23 - -

Stem: Pſ 146 Welopmijnziel, wilt nuPrijſen.
:

Gef: Roſemond die lag gedooken
CPf: Groote God, hoewel gyboven

. »

Tº Gods name zünwp heden
Weder upt het otide jaer
*

---

(

ende Geeſtelijke Liedekens.
In dit nieuwe jaer getreden:
En wp hebben allegaer
TDugi van onſ' ellendighepd

I 29

Luc. 21:

JDueen jaer weer af-gelend.

IT- --

2. De verlošſinge der vzomen/
TDie haer heel ſal maken v?p/
Js tot haren trooft gekommen
MDeer een jaer te nader bp;

En alſoo ſalhaer ellend
AJaeſtig lopen tot een end.

3. Jeſu/uwen ſoete dane/

Luc. 2: 12.

TDien gp in veelſmerten pijn
JUNede bzengt voo! ons al t'ſanef
- Salonſ trooſt en vNeugde zijn/

Als wp ztjn teſeer bezwaerd
Än omſ" ballingſchap op aerd.
4. WDilt ong ſtieren en gehenden
In dit aengevangen jaer/

-

TYatt. 1o

TDat wp mogen ong berepden

38.

Il alleen te volgen naer/
En dooz krupé geduldelijk
Gaen ma 't Hemelſch toninkrijk.,
5. Some Gods/ die d'eerſt' en leſte/

Act. 14:
22.

TDie 't begin en't epnde zijt/

Apoc. 8:1r,

ZSegent doch tot onſen beſte/
d

Ä

Ä

gl”
ſ
"Ängang/ Voogt-gang/ Upt-gang t'ſaeum

O.

Älte

Deſes jaers: on uwen Paem.
6. Laetons zijn met u beſieden
Aende voozhupd van ons hert/
En niet langer ſonder reden/

Gmſer mekke zijn verherd;
WNaer / doen weg met alle vlijt

-

Wat met uwen wille ſtrid.
7. Laet uw Geeſt tot ons genaken/
EPp dat gp ons allegaer
jl.Nag tot nieuwe ſchepſels maken
JUR 5

-

Sal. srs.

-

In

130
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In dit nieuw-begonnen jaer.
2 Co.5:17. TDÄthet ouke gamtſch verdWojn/
En het alles nieuw mag zijn.

º
«.

* 8. Cot dat gy hier naer volkommen

Alle ding nieuw maken ſult/
Als het eerſte wech-genomen
En geheelſalzijn vervult/
TDaer geen rouw noch ongeval
Hoch gekrijt meer zijn en ſal.

Simeon neemt het Kindeken Jeſu in ſijn
armen, Godlovende, ende emſijnſterf
dag wenſchende. Luc.
Cap. 2. Vers 25-32.

ZStem: Hoe moedig is een klock ſoldaet.
Of: O Jeſu! als mijnſterf-uurnaekt.
Of: Wanmein ſtundleinfur handen iſt.
I.

MDomder boven wondergzoot!

Wie ſag van all' ſündagen

Een Itind,/ dat noch in 's moederšfchoot
Sich ruſt/ en werd gedzageml :

-

Enevenweleenoudem Man
. . Dooº ſüme krachten trekken kanl : .
(Cothem maſünbehagen! :

Cothem tothemſtöthemnaſijnbehagen
2. TDieſelve mochgeen ſpzaekenheeft/
En laet ſijn traentjesdalen/

. .

Een andernu de ſp?ake geeft/

..

.

Endoet de blüdſchapſiralen , :
n't midden van een dozſti

at/maeem lang geleden,

Sün adem wemſcht te- halen.

l
-

-

-

E
3-

N

ende Exceiteil/KE LeuckcIls.

ISI

3. Eenſpaeklooš kinddat ſelve 3wügt/
THoet een Propheteſpee . .“
En/ vohlt dooz bange ſuchtjens hijgt/
zem liefeljk Ä
In omgemeenen lofen eer.
Fotſiſmen lieven God en Peer:
Gelijk hieris gebleken.

-

4. MPantſiet den vormen Simeon/
TDie doo? Godé openbaren
MPel wiſt/ dat ſijnes levensſon
In ſijne griſe jaren

JPiet eerder öndergaenen kond/
Tot dathy Chziſtum ſelve vorld/
TDien God ons ſoud' verklaren.

5. Soo haeſt als hpdit lieve tind/
Sijn trooſt emſijn verlangen/

In Godes hepgen Tempel vind/
Heeft hp het ſtrakšomvangen/
Dooº groote vzeugdinſünen arm;
Pºp wierd dooſjneliefde warm/
Endede dees geſangen:

6. O Heer! nu ſaet gy uwen knecht
Ten leſten gaen in vreden,

-

Bijn Lof
ſailg.

Gelijk gy hem hebt toegeſegt:
Mijn oogen hebben heden

Geſien uw Heyl en Saligheyd,
Die gy nu hebt voor my bereyd
Eñallen volken mede.

7. Een licht, het welk verlichten ſal,
Door ſijnen grooten luyſter,
De Heydenen, die overal
Geſeten zijn in 't duyſter;
Het ſalook zijn inſonderheyd
Uws volks Jſraëls heerlikheyd,
Die breekt der ſonden kluyſter.

8. G heplig kind/ mijnvzeugde-bºom/

Laet mpuw Geeſt gelepden

Ge

z-

Pſalmen, Lofzangen

FIAens ece Gelijk
nes geloz

Vigen

A

den Ouden Simeon;

Op dat ik ſonder beyden
PU doo? 't geloov' omhelſen mag/
En vzoik wachten na dien dag

TD.at iſt van hier ſal ſchepſden.

Lof-ſang Simeons.
Luc. Cap 2. verfſ 29, 30, 31, 32.
Op de wüſe: Nu laet gy Heer oprecht.
GDf: O onbedachte Jeugd &c.

N

laet gp/ Zeer vooytaen
Uw dienſt-knecht vzolik gaen/

JPauw beloft/ invzede.
Dermids uw Salighepd
JDu hebben met beſchepd
Geſien mijn oogen rede.

-

Die gp voo taenſicht klaer
Der volken allegaer
TDug hebt berepd/ ö Heere!
TDen Hepd'nen lichten glans/
JlMaerboven-al nochtang

Uws volks Iſraelseere.

Maria tot haer Kindeken.
s

-

-

-

-

-

Stem: Pſalm Ioo. en 134.
Of: Siet Äere

Än ophetgeſang,

laet Ons met de
WUc. 1o 25. I.

Komt,

herders gaen.

. . Gelieflikt is my u geſicht/

eſ. 9: 5.

T1Eſjej

Cant, 8: 1.

Mºn Waerde Hoontje/gunn äen unp/
TPatili mag liefül kuſſen dp.
Y

-

E
2. Ep,

ende Chriftelijke Liedekens
2. Ey gunn' unp/dat ik mijnen aenn

IZ3

JlMagmengen met den dijnen t’ſaen/

Dafuweliefdemet demn'

Cant. 7:

Alſoo vermenget moge zijn.
3. Hoe ſoud' ik kommen houden in

Is,
-

Deliefd' waermediku bemin?
Gantſch vieriglik mijn moeder-hert.
(Cotu mijn kind bewogen werd.

Jeſ.49: 15.

4. Maer waer was optin 's wereld rond

Een moeder ſoo dooz liefd gewond/
Als ik tot u mijn waerde kind?
JlMijn liefd' haer allen overwind.
5. GP ſoete kind/ ik min' uſeer/
CDm dat gp zijt mijn ſoom/ maer Uneer

Bemim iku/_en ben verblijd/

Uluc. 1: 47.
Jeſ. 9:

TDat gp mijn Saligmaker zijt.

6. JLMijn kind/wat zijt gp wonderbaer!
Gp zijt mijn ſoontje wel/ 'tig waer;

-

Luc. 1: 34.

Naeriken hebb mopt man bekent/
Dit is ſteeds in mijn hert gepzent.

Muc. 2: 19.

7. Dan mp/ als uwe moeder/zijt
Gp wel geboren in der tijd;

Lnc. 1:43.

Gal.4: 4.

JLRaer ik uw moeder kenn' u weer

Pooz mijnen Schepper en mijn Heer.
8. t Js waer/ gp licht hier teer en klepn/
Als's menſchen ſoon met ons gemepn :
kont
JNaer
upt des en
thYoon/
Hemels
Alderhoogſt
Gnzijtgpdes
Soon.

9. Äk hebbe negen maenden u

Joh. 1:3

ij.
oh.3. 13.

Ä
UC.I. 32.
Luc. 2. 6.

Än mijnen buplt gedragen nu;
Maergp/ dooz 't woozd van uwe kracht
-

Heb. 1. 3.

Daegt mp en alle dingmet macht.
IO. Gp 3ijt mijn vleeſch en bloed gewig/
JLRaer God ook uwe Pader ig.
CBp ruſt unu in mjinen ſchoot;
Än u ruſt mijne zielin nood.

11. Ban mp nwmoeder/waerde kind/
Sijt gp ſeer hortelik bemind;

Ä

42,

ÄÄ.
- 28.

Pſalmen, Lofzangen
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Gp had Unp lief van eeuwighepd/
Ä
s werelds grond opt was gelepd.

Jer. 31:3.

Ä* 12. 'k Gmhelſ" u im mijn armen/ gp
Gmhelſt met gunſten liefde mp.

ÄÄ
Ä

Ikuſſ" u mäer met

**7

mond;

üwuſſen macht dezieſ geſond.
13. JUNijn boºſten ſogen u metmelk;
Gp ſoogt met uwe leering elk/

-

1 pet. 1:2. Die als een nieuw-geborenkind
ZSich daer begeerig ma bevind.

14.
Pſ. 3 4.

Salu gelepdem op en neer/

JlMijn kindlepd gp uw moeder weer/
En Voerthaer/waer ſp met u gaet/

.

***

Sooveeſinergej engqj.

/.

Kinder-moordte Betlehem. Matth.

Cap. 2. verſt. 16, 17, 18.

Stem: Pſ 12. Doet ons byſtand,&c.
I.

W At nieuws Wlag

Wu Herodes doch aen

vaerden/

-

Datonvoozſiens ſünkrügšlien kamen aen/
TDU#toegeruſt metſpieſſen ſchilden/ zwaerden?
Mien mag hp doch gedenken te verſlaen?

2. t Schümt of hp wilde Arabiers bekrügen/
„Gf anders petbp ſich beſloten heeft/

Pe Webp wil bedekkenem verzwpgen/
Cot dat de daed daer van getupgmig geeft.
3. Sº kommen recht ma Bethlehen taetrekken/

„As of men't ſouvernielen in den grand
MPi hpdam inſjn landweer krijg verwekken?
Wºel dit is veemd entegen ſijn verbond.

*

- 4.

het gaet mochbuptenonsvermoe

SpVäten op deepnekindrenaen:
De

- -"
--

ende Geeſtelijke Liedekens.
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TDe moeder ſoekt haer ſupgelingte hoeden/
Maerte vergeefs is all' haertegenſtaen.
5. JMenrukt hetkind blogdoyſtigupt haerar
men/

Ofdood het daer hetaen haerboſten lag;
JUYen hoozd miet nahet moederlijke karmen/

TDit vun geſpups en let op geen geklag.
6. Ja/ſchoonhum ook met vziendelijke oogen
't GPmooſelſchaep eemſoetenlach aenbied/

JUNen wierd hier niet verwekt tot mededoogen:
't Tp ſuer of ſoet geſicht/men acht het niet.
7. Men mag niet eenvan al de kind'ren ſparen Tertvers

(Te Bethlehem en in desſelven land/

16.

MDan alle die ontrent zijn Van twee jaren;
Geenknechtken Umag Ontgaen des Unoozderg
hand.

3. Pierſiet m'er een wech grijpen bp de beenen/
Daer wozd'er een doozſteken met een zwaerd/

Pºier wozd'er een verplettert op de ſteenen/
TDae

9. Ach!

Än en rookt het verſche bloed op

Ä wp/ doozſteckt mp/roept de

ºaº

mijn kind/'t onſchuldig lam ge

-

RER

Dit helptal niet: te doller en verwoeder
Polherden ſp dees ſp?uptjes te verſlaen.
IO,
't
dat de moeders laten Textvſ 17
GOTET!
WDerd mu verbult en in der dged beleeft
Zºº
I5»
PHet wooºd/ dat God ſoo lange vante voren
CT
TDoo! ſijn Propheettotons geſpzooken heeft.

º

-

F

-

11. In Kania Kveelkarmen/ klagen/ ſteenen/
En eene ſtem gehoot vol dzuk en pijn: Idee trooſteloos is Kachel in het weemen/
GPm dat niet meer haer kinderen en zijn.
12. Gp bloed-tpran/ Wat meugt gp doch be
gilmen/
TDAt
-

Pſalmen, Lofzangen
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Dat gp aldus uptſimmig tierten raeſt ?
von God laet ſich dooz geen menſchen kracht ver
Winnen;

1 + 11.

Unietig doen ſalbljken in der haeſt.
13. 't

Ädat gp ſoekt/ en vzeeſt het Hooft/
te Weſel

Iwatt. 2. Dan dupſend die gp dood on ſhment wil/
* * 3. Ontkoomtu hand/emtheeft miette vzeeſen/

# in den ſchoot ſijns moeders ſachten

't

sºſtil.rijk/daer gp niet med'em hebtte ſchaf
Aur.: 33.
Sal'thouden dooº ſün ſterke rechterhand:
s 15: JNaer Ä ſal dlt u dupvelſch woeden ſtraf

Joh. 1s: *+

LN

36.

I

LUl

25.

Ja ſtellen uten toom voo! 't gamſche land/

matt. 2: 15. et ſalvaotaengeen angejaren dueren/
Gyſult de vzucht van uw bloeddogſtighepd/
ÄJa Bodesen der menſchen voek beſupren:

I9 / 2o.

Ä

Sº Är komt/hoewelſ" een weppig
ep0.

35.

-

Apoc.5: 16. Geluken hepl/ MP teere ſupgelingen/
II/ I 2»

PHeylen geluk/ omnoſe kinder-ſchäer!
Gp ſult mu met den Eng'len lieflik ſingen/

Kom. *

*7“

En vzolük zijn in eeuwighepd methaer.

a

lanumerkens zÜt WP

Ä

'tle

LN.

4

144. Dies ſult gp t Lam ook volgen

waer het
jÄ**
ares
Fº
/
Apoc.713/ Jet
ſupver/wit 3eeg-p?alende gewaed /

enden
. . 8Är
Pſ**
Dies/asan waertin jarenveeltejong
CPm Chziſti naem met woozden te verbºepden/
Gottpgd U blosd in plaetſe van de tong.

-

-

-- - - -

-

- -

Jo
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Johannes des Doopers dood.
Matth. x1v. en Marc. v1.
ZSten: Okersnacht! Gf: Ma Mere

Of: Als ikaen'teeuwig zaligleven.

D# welluſt 's menſchen hert betovert/

I.

"En alle reed lijkheyd verovert/
UDe hoererpe/ moſt en wijn

JYeentweg des Änenſcjherten ſimmen/

***

MDameer haer kracht te recht van bimeu
e»

Peeft uptgeſp?epd haer booš femijn.

-

2. Jaeſt raekthet duys'ling hoofd aen 't hollen
TDeimenſch begint te ſupſe-bollen:
- - Geen oodeel/ reden noch verſtand/

En werden meer bp hem gevonden/
TDe welluſt heeftſe gantſch verſlonden/

En houd alsdan de overhand.
3. Perodes feeſt mag hier van ſpxeken/
TDaer alle ſchaennte was geweken:
MDallt eerbacrhepd/tuchten ontſag

GEn hadden hier geenplaets meer over;
Mie d'overdaed kond malten grover/
TDie vierden beſt Herodes dag.

4. Herodias ſinktoningime/
Tieoverſpeelſter/ ſijn boelinne/
Geheel ſin herten zielbeſat:
De lekk're ſpijsen koſt'le danken
Derwekten ſullte vzeemde ranken/
TDat hp hemſelven heet vergat.

5. TOit Wašeen dagſeer wegelegen On deſen Dozſtte doen bewegen
(Cot't geen waer na die hoereſtond/

Dm eemmael diente mogendooden/
TDie haer hadd' alle
-

r

rºm
J?

-

-

-

-

:
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Soo geplte leggen mond aen mond.
6. Perodias TDochter kommt getreeden/
JlMet nieuwe ſtoff Van hoofſche kleeden/

En veelerley juweel-geprael/
Pan pcerlen en van diamanten/

TDie methaer glans aen allen kanten
Perpulden ſchier de gamtſche zacl.

# Cerwijlen ſp een pders oogen
lles heeft nahaer toe getogen/
2Begon ſp eenen vºeemden dans/

Netöngeneeue lichte ſpongen/
MDaer doo: zyoniden ende jongen
Lºet oog betoverde bpkans.

-

Maerboven a deed zy öntfonken
Shert methaere lonken/
Dien dit behaegden wonder wel;
Wanthy Kond upt haer aenſicht leſen
Paer's Hoedersepgen aerden weſen;
TDit maekt in hemeen veemd geſtel.

9. Hp ſpeckt haer aenmet ſoete reden:
GB pronk der jeugd/ gU hebt unp heden

HAetuwen ſchoonen dans vereert;
5Hopt ſag ik diergelijk mijn leven/

Epſcht weer van Unp/ tk ſal't u geven/
Enſcht maeren ſpeekt wat gp begeert.

10. Ep't leſt begom hp haerte zweeren/
Soo wat gp ſult van mp begeeren/

Salik u geven/ſchoone umaegd:
Dat eenen epſch maer eemmael blüke /
Alwaer 't mijnhalve toninkrijke;

Ep ſegt mp doch watu behaegt.

11. Pet mensjen had hier in behagen/
En heeft ſingumſt niet afgeſlagen/
JlMaermannſe unet beleefthepd acm:
Sp is terſondmet deeſe hoope

-

(Tothaere moeder toegelopeu/

GPp da 3p haer hier in ſouraon.
º.ä. s

-

TD
I2, GE

139
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12. De moeder nam geen laug beraden: -

TDe luſt om ſich in 't blocd te baden

-*

TDes geenen die haer ruft berooft/
TDeed' haer tothare dochter ſeggen;
Gaet/laet u in een ſchotel leggen

-

-

.

.

Terſtond Joam des TDoopers hooft.
13. Sp gaet met haeſte tot den koming/
En epſcht dit hooft tot een belooming; .
Hier ſtond hp mu bedzoeften keek/
TDoch omn ſijnhoog' en dierbaer' eeden
En die metheum aenſaten mede/

Lyn niet van ſün beloften week.
14. My Heeftterſtonden beul geboden/

.
-

.

.

TDat hp Johaumes ſoud dooden.

-

-

HTNen neemt des tonings wet in acht;

DJohannes Hoofd wierdafgeſlagen/
En in een ſchotel opgedagen/
En tot het TDochterken gebracht.
15. TOe TDochter gaf het hare Hl.Noeder/
TDie Vele dolleren Verwoeder

Lºad na dit mood-banket geſtaen.

-

't WOaekgierig hert was nute vzeden
JDu ſp Johannes ſcherpe reden
gaen.
TDoo 'tſcherpeſweerd kom
16. Odwaeshepd ö verdooldeſimmen!

Plaet gp dan gaultſch geen reden binnen?
kan 't niemand makeit u te grof?

MPozd dan voo! alderhande booshepd
En openbare goddelooshepd
Alleen gegeven open hof?
17. Waer zijn/ Herodes/ uw gedachten)

TDat gp een lichte danš meugt achten
Uw have Komingrütze waerd? :
Engp/ 6 wzeede moodereſſe/

Bloedſchandig overſpeeldereſſe/

--

lJoe heeft de wzaektluſt u omtaerd!
J 8. TPaer MP nocht vöor u Kind gelke
J? 2.

Pey

-

Pſalmen, Loſzangen

I4O

Berkieſen's komings halve rüke/
Perkieſt gp dol en heel verwoed
Het hooft van Godes knechten/

Gp dat menu dat aen mag rechten
JUNet ſauze van ſijn epgen bloed.
19. G wel gezegent diſch-gerichte!
TDoch niet voo het onlupſch geſichte
Pandit baldadig hof-gezin;
-

JBaer voo! den Göd van't Hemelrüke/
Enſjmen Eng'len algelijke/

Döo wendit heeft een ander ſin.
20. Johannes hoofd werd afgeſlagen/
CPp dat het God na ſijn behagen
JMet eeuwig' heerlikhepd bekYoon.

Herodes Hof was heum mietwaerdig/
TDaerotn iš'thof des Hemels vaerdig/
(Cegeven plaets waer in hp woom.
21. Poewel Perodes dert'le gaſten

Dithooft met ſmaedheyd aen gaen taſten/
GEn ongeacht in dzek en flijk
IlAiſſchien
metvoeten
derben ſtooten;
Pſ. 116:25- TDe dood van
Godes gunſt-genooten

Jš in ſündogen koſtelijk.

Deboetveerdige Sondareſſe.
weenende aende voeten Jeſu.
Luce 7. vers 36. &c.
Stem: Pſalm 91.
---

Of:

# in Godes bewaring
1TCTK.

voorganger engeleydes man.

"WÄ
ofdoev gemaer
Mag deeſe Dzouw hier bzingen/
-

-

-

TDie

.

ende Geeſtelijke Licdekens.
TGie Unidden op de maeltijd haer
- Soo pv'rig in kommt dºingen?

I41

TDoo! d'overval van haere ſmcrt
En kam ſe niet uptſp?eeken

't Gevaelen 't vºemd gewoel van't hert:
MDat mag haer doch omtb?eeken?

2. JNoch ſpacektſe miet/ Unaer ſucht enhigt
Pan Weemoed langs hoe zwaerder:
LPaer hert als in haermond opſtügt/
Als zy den Heer kommt naerder.

Obert! Ötreurig herte ſpeekt/
Milt 't ampt der tong bekleden/
MDamt Jeſus weet wat u ontb?eekt/

Reh, 1: 25.

Ook eer hy hood uw reden.
3. ZSiet hoe haer oogendoo? 't gedzang
Dan tranen open berſten/

TDoo! ware boet / en liefdeng-dwang “
(Cot Jeſum/ die haer perſten.
ZHn derfthem nict recht ſchouwen aen/
Bewuſt van hare ſonde/
Blift achter aen ſijn voeten ſtaen/
En weend' Upt's herten gYonde.
4. Sp wilomhelſen haren Heer/
Maer derf het mietaenvaerden/

Dies valtſemethaer aenſicht neer/
Alweenend/ op der aerden:
Daer maelitſe ſijne Voeten nat
JUNet heele trane-plaſſen/

Als of ſyſ" in een water-bad
Hem vziend'lik wilde Waſſen.

---

-

Äjenerweer afjt
s. Hoelangs
hoe meer bew

ogen/
.
Soo neerintſe 'thapz haers hoofdg te

dae

* _ Omdaer meed afte Ä
Sp geeft ſijn voeten kus op kus/
En ſalftſe methaer ſalve/
JN 3
-

-

--

.

.

]

. .
. >
-- ---- - - - - - - >**. .

Gy
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Opdatſet vper haers herten bluſſch'

I42

TDat ſº hadde ſynen't have.
6. Gp toond / o Jeſu! dat veel uneer
TDees tramen u berblijen/

TDanal des Phariſäen eer
JMetſijmelekernpen.

GP! datik u dit traen-banket
Soo med' op-off'ren konde/
Gp dat gy ook op mijn gebed

Ä

ÄÄ

al
Watcr was /
er. 9:7.
! dat mijn hooft
Jer.
9:7 7- Een traeu-fontepn
Umijnmuooge/cr Wag/

TDie vloep met heele ſtroomen rag /

:

Eu miet ſoo haeſt op-dzooge
ZHoo ſoud ik dag en macht/ ö Jeer!
CBm mijne ſonden weenen;

En't ſou 't beklemde hert wat weer
Derlichten van ſijn ſteenen.
-

8. Doch gietik nu geen tranen-vloed/
(Tot waſſing uwer voeten/

Gp giet een beek dan dierbaer bloed/
TBat ſalmijndzuk verſoeten.
Uw bloed is d'openefontepn/
TDie mp van alle ſonde
2Zach. 3:r. Itan waſſchen ende maken repn/

ºb

Du enten eeuwen ſtonde.

"D** 9. TDien gp miet waſcht en heeft geen deel
Alen u of uw genade;

ders e. Jºaerdiengp wäſcht/ is repn geheel;
TDies roep ik vzoegen ſpade;
WPaſcht niet alleen mijn voeten/ Heer/

vers».

Maert hoaften d' handen tºſamen/
Pſ 119: 6. Ja waſcht mijn ziel/ en'kſal niet uncer
ÄMºoooz uw Renſchijn ſchamen.
"
Y -

L 2
e

-

-

-

Martha
.

.

ende Geeltelijke Liedekens.
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Martha en Maria. Luce x: 38. &c.,

L.

Stem: Als 't voorgaende.
Of: Wat roemt gy trotſe dwingeland.
Oe pder op ſijn hupg-geſin

H

MDelmeerſteljk mag

-

.

Ä.

JTNaer 't geeſteljlie miet-te-min
Behoo!t daer voo! te ſetten;
Dat werd ong hier ſeeraengenaem
Geſteldvoo! onſe oogen/
En let'er op/ 'tis ſeer bequaem
Om ons dit maekt te toogen.
2. Als Jeſus in Bethanien qualm/
Eemſeck're goede vzouwe/

.
-

Die HMartha was genaemd/hem nazi
Jn hups/ dooº liefd'en trouwe.

Dees' hadd' een ſuſter/ welkes naeng:
JlMaria was geheeten/
Die ook met d'anderen te ſaem
-

MDas voo: hem meer geſeeten.
3. Sp heeft ſijn wöoden aengehood
JUNet ſull een g!oot vermaken/
TDat zyniet hooren unogt een wood
Dan eenig and're ſaken. - -

-- Fr
- -

-

Doch HNartha is haeſt opgeſtaen/ ---

Ä

Haer docht dat
ſchepden
Enook eens ma de keuken gaen
CDm't eetente berepden.
4. JUNet dienen was ſe beſig/ſeer/

- - - -

'
-

- -

-

JNet ſogem ingenomen/ . .
.. .
En hupe ſoekendis 'er weer
. .
?
Gp 't leſt daer bp gekomen: ..
-

Syſpaktrekt gºt uf Heer/mietgen/ .
Dat mp aldus alleene
J? 4

. . . - --

Mijn

Pſalmen, Lefangen
Mijn ſuſter om den haerd laet gaen/

I44

Segt/ dat ſº haer hulp Up leene.
5. JWHaer Jeſus/ van Haer doen bewuſk/
ZSpyatt tot yaer deſe reden :

JUAaer JMartha/ JUMartha/gp oftruſt
UJINet veel beſigheden;
Ach gp bemoed u alteſeer
H1Net ſoo geringe ſalien:

Een dink is noodig/daer menmeer
Geduerig moet ma haken.
6. TDoch 't goede deel JlMaria heeft

Gelukkig uptgeleſen/

TPat noptvan haer/ ſoo lang ſpleeft/

Sal weg genommen weſen

-

WDilt ook/ o metſche wie gy zit/
Dit goede deel verkieſen:
't Ts boven't aerdſche 't beſte wijd/
ſult het mopt verlieſen.
--

Phariſeeren Tollenser. Luc 18. 9 - 14.
Stem: Pſalm 8. Oonſe God! en Heer, &c. Of:
Demenſch, die nietin't quadegants verſopen.
I.

T ºtºmºn. dieophaerſelf vertrouw

ºsºººº
LN

En op

ſlechtgäbouw

LN

GEn and're mieté en achteden bp haer/
Sp?ak Jeſus deeſ" gelijkeniſſe klaer.
2. Cweenienſchen in den Templ t'ſaem opgin
gen

Gmhaer gebed en godsdienſt te volbzingen/

Den eenen was een Phariſeeus/ maer

Ä anderen
een verachte Callenaer.
3. TBe
ſeër aenvängendeſjn reden/
»

vº

-

-

*

-

- -

tt.- *

**

ende Geeſtelijke Liedekens.
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Peeftſtaende bp hemſelven dit gebeden:
CA God! ik dank u datik mieten ben
Gelijk als ik de and're menſchen ken/
4. Sn0

Äs /

en eed-byeliers / onrechtveer

dig/

GPfook gelijk deeſ"tollenaeronweerdig.
Äk vaſt tweemaelter week benevendit/
Ält gevetiend' van al Wat ilt beſit.

L. De tollenaer van verre ſtaend gebleven/
MBild ookſijn oogtenhemel mietopheven/
JlMaer

Ä

ſijn boºſt / en ſp?alt bedzoeft van

Är

JUNp
doch/ o God! gemadig weeſt.
6. Ik ſegg'ulie'n/ dat deſe gerechtveerdigt
JNa hups gink/ meer dan die ſoo verhoveerdigt.
WDant
-

Ä

ſelfs verhoogt /ſal zijn ver

le”

En die hemſelfs vernedert/ haog ge-eert.

Zacheus. Lucc x1x: 1-.-9.
Stem: Als ’t voorgaende.
I.

CDevoeldhetvolk/ madatmen heeftver
noUnen/

-

TDat Jeſus is te Jericho gekommen!
Elk wenſt teſien dien wonderen Pzopheet/
MDaer van wen niet genoegte ſeggen weet.
TDaer
een ſterk gedzang / en groot gewe
/
*#“
ſtad klinkt ſchier tot aen den
-

't

DeſööÄendevenſiers endeſtraet
Zhn heel beſet al waer hp heenen gaet.
2.
-

Mºham

hier ſoodingen doo de ſcha

a .

.

Tacheus

I46

Pſalmſel1,

Lofſängen

Sacheus is’t/ een hööft der tollenarenf
kilepn
perſoom / hoewel ſeer gzoot van

Ä
Ä ſtatuur /

goed/

Taeg

-

maer nOchtans vol Van

UUUOLD.

Pºp ſoekt met kracht/ om Jeſus met ſijn oogen
CPokeensteſien/ wie hp doch Weſen Unoge:
HNaer kam niet om dees' alte Vogte ſchaer/
JUNids hp van lengt' is alte kot bp haer.
3. ºp kan mict / ſchoon hp al ſtaetop ſijn tee
Nel
Nfl.

-

andren

Siem over d'hoogt van 's

-

-

-

ſchoud’ren

heenen.
WPat

# Zachee ?

AE

Loopt al. uw beſt voo!

/ .

-

En klimt om hoog daer hp voozbp ſalgaen.
Siet/ hoehphaeſt den vijgböoun op teſtijgen
Om Jeſum in 't geſicht te mogenkrijgen/

Eerdat hpdaer voozbpga alte ſpoe':
'tJs eventjd/tſa/ kik nu wakker toe.

4. Gwat geluk! ſelfS Jeſu ſetomhooge/
Enſlaet/ voo! al het volk/op hern ſijnooge.
Taccheus ſiet/enig geſien voo? Heen

Panhemdie alde herten kend alleen. .
JWNaer hierig noch al meerderte verwond'ren
gaethem met ſijnem tong uptſond'

Ä
TEN :

-

-

-

-

-

.

"

Hºp ſp?eekt/terwijlhpdaar bljft ſtille ſtaen

dien gooten ſondaer

TDien klepnen man
AET

.

.

..

.

5. Sacchee klimaf/ komt in der haeſt benedem
MDantik moet in uw' hups herbergen heden.

"Äum 't geen hem

Jeſus bied en

t

Soud zijn geweeſt teſtout / en onbeleeft.

De toll'naer dooz verwond'ring opgenommen/

Denkt/ wat is dit ? is 'twaer of zijn het doo
s . . . UNCN J.

..

»

Reind

ende Geeltelijke Liedekens.
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Wiend Jeſus mijn perſoom en name dan?
Dies klinnt hp afſoo vaerdig als hp liam.
6. Yp gaet verblijd unet Jeſus na ſijn wooning/
CDntfangdgendaer Unet alle vzeugd-vertooming/
CDf ſchoom de ſchaer daer over nurmureerd/

Dat Jeſus tot een ſomdaer binnen keerd.
Hoe krac)tig voeld Zaccheushen bewogen/

Soo vziendelik beſtraeld met Jeſus oogen!

Yp toond terſtond geloven ware boet/ ,
TDie eertijds was ſoo vol van wzevel-noed.
7. Zacchei hupg heeft heden heplen 3egen
Doo! Godeggunſten goedighepd verhregen/
HINidS

Äs in 't verbond dien hups-heer

1NIT.

-

Die mede was een ſoon van Abraham.
dokudoo?'tgeloov' t'aemſchoU
MDp

Äm
Ll

G Jeſu! wilt doch niet vanons onthouwen

Uw'aengeſicht/ ep gaetons miet voozbp/
Siethoe ons hert nau begeerig 3p.
8. Gp die duš ſaegt ma boven/van beneden/
Diet doch op oné bene'en/ van boven/heden/

GP Lepland! werpop ons uw oogen neer/

Dat wy tot u3jn op-getogen weer.
't geſicht tot ute heffen/

MOp zijn miet

1Laet uw geſicht ong ſoo deziele treffen /
TDat Wop u in het hups des herten graeg
Dntfangen/en u dienen alle daeg.

-

.

-

-

-

Mide
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Meditatie op Chriſtus Tranen over
Jeruſalem. Luce XIX: 4.

Stem: Als’t voorgaende.
Of: De menſch in 't quaed, doorqua gewoont
verdorven.

W Elaen mijn ziel
treden

laet ons nu eens be
-

't Olüfsbergpad/warmeer het daedeneden
JPä bp depoozt van'tſchoon Jeruſalem/
Enhoot aldäer een wonder doeve ſtem.
2. Een dzoeve ſtem met dzuk en Pijn beWangen
In't midden van de vojkºgeſängen

Zºer ſchare/ die van bljdſchap jupchten
ſpringt./

Enin'tgeſjk het ſchoon Foſama ſingt.
3. Gp hoöztaldaer uw Schepper angſtig ſtee
nen/

Gyſiet aldaer uw lieven Heyland Weenen;
Een zwaer verdziet benauvot ſyn herteſeer

Een traenen-vloed daeld langsfynwangen
MAatt. 2: 4. PU

º ſijn volk als een ſachtmcedig ko

ning

5.

prº PÄ haer als totſijn engem Wooning:
Ä“

Lºy komt opdathphaer verloſſen ſou/
Cºn

vans

maekt hp ſullien WNooten

TOUW.

5.

º F

alhierdaert niemandenverwach

Joh.2: 24/ MDant hP de ſaek

hertgYondelik betrachte,

F“ - tDefiohte
vokhond hp in therte ſien/ EUt
-N

-

Geerteljke

EIldC

I39

LlCCCKCP1S.

En al het euaed dat van haer ſou geſchien.
Ltc. 2o:
6. 3p wiſt datzphemſochtente veyraſſchen
so
HINet liſtighepd/op dat ſp mochten waſſchen
Haerhanden im het bloed van Godes Soon/
TDie tot haer kommt upt 's Hemels hooge
Th2oon.
hp ſocht t' odtgaen ſijn ſinaedlili lij
7.
-

ºrº
el

apa

dan ſoud hp van ſelfs niet tothaer rij
C. -

Dit jeweeſt ſijns herten luſt en wenſch/Pfºs/2.
TDat hp de dood mocht ſterven voo! den
Unenſch.

8. JlMaer 't booš femijn/ dat Salem heeft geſo
gen

Paer ſteenen hert dat nieten werd bewogen/
Js Äh die ſündzoefhepd heeft ver
Ci

Ratt."
TDie uptſjnoog dees bittre tranen trekt.
die ſoo veel Pyopheeten doo-”
9. GP

zºº
et

En ſteemigt die waer van gp woºd genoodet

Ä

(Tot

p?ofijt / ſegt waeron dat gp

yft

-

-

Zbid.
Aleven hert/ en in het quaed verſtijft?
meenigmael / verkeerde ſnoo beloon
IO.

º

ers/

PHeeft hp gewilt uw kindren eninwoonders
Der Ä als een zinn haer tiekeng
QLt

Maer altijd ſtreeft daer tegen uw gemoed! ,
II.

Äar noch uw boošhepd deed
31)Den!

Och

ſ

d

be
-

-

ſtem unnogt dooy 't herte ſnij

el

-

-

-

-

-

Pubp unoch beſoekt de laetſte mael!
-

-

-- - - -

Maer

-

Pſalmen, Lofzangen
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JUNäer meen: uw hert is pſer ende ſtael.
12. Ditfiethp aen/en.weet wat ſtrafen qualen
Jeruſalem op haren hals ſalhalen;
weert der wzaek is tegen haer ge

wa't

Lt

-

--

Indien ſp nu niet op haer ſelve let.
13. TDies als hy kommt ma-bp / en met ſijn oo

TDe Stadaenſetſ werd hp ſoo ſeer bewogen/
Tat hp bedzuktſjn tranen vallen laet
Enſegt haer aen haer jammerlijken ſtaet.

14. GP Jeſu! wat ſie ik deefºuw tranen/
All dingen die mp tot mijnplicht vernanen?
Äk leer daer upt noch heden op den dag

MDat muttighepd ik daer upt ſcheppen mag.
Pet*: 15. Soo gpſ die nopt bedzeven hebt de ſonde/
En in wiens mond men nopt bedzogen vomde/
Dus hebt beweend eens anders booſe daed/
ZSal ik dan niet beweenen Unijnen ſtaet?

Apoc.::is. 16. Uw tranen mp een oogen-ſalf ſat weſen/

Waer meed ik ſalde dupſterhepd geneſen
Pan mijn geſicht / datik klaer/ als de dag/

H1Nün nackthepd enelend aenſchouwen unag.
17. w
dien
hert blüft hard gelyk de

was

TEENET

,

TDaer hy ſhn Goden Schepper ſelfs ſictweenen:
MDee dien/ die niet tot boete woºd gelepd/
om heun ſchºepd.
- TDaer hp aenſiet dat
nijn hoofd als watcr-ſtroonen
Jer. »: 1. 18.

"Är

Ä

Dch konik nu ſoo veele tranen gieten
Als TDavid/ die ſoo bitter weetde/dat
Sin beddeſwomen wierd in tranem nat:
7/19. OfÄ die vrouw / die ueens quaUnbegroe

Pſs: 7.,

Ä.7

Enlietmetaf totdat fºuwe voeten
Zadmatgemaekt met tranen van haer

e
Ul

ende Gceftelijke Liedekens.
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En maekt'ſe methaer hapren weder doog.
2O.

vº

ſou danſjn verlicht mijn zwaer gewe
en/

APet welk nu is als in eenpers geſeten.

-

JNijn eenendzuk op d'ander Voerd gep?opt/
CDnn dat ik voel mijn tranen-vloed geſtopt.

2 I. CDch dat gp deed mijnoogen op als ſlupſen/
Op dat daer untmijn tranen qualmen bzupſen/
Soo ſoud' ilt wat verlichting krijgen weer

Pan't geen my nudzukten benauwd ſoo ſeer.
22. TDe dikke lucht wozd Klaer wanmeer een re
gen

3Dan boven af op aerden koomt gezegen:
Alſoo werd na der tranen-regen mee

't Geweten klaer/ en vºp van dzuk en wee.
sº leert mp ook verachten 's MPereldg

23-

zeugde/
MDant even doe als 't volk ſich ſoo verheugde/
En u bewees veel gºoote gunſten eer/

Liet gp beddeft uw tramen vallen neer.
24. ö Jeſu! als deUDereld mp doet ſchenken

Haer vzeugde-wün/laet mp dan ook gedenken Eccl. *.
TDen dag des doods / die miet vertoeven ſal/
Endat vaek kommt na honing/ bitt're gal.
25. * Een werelds kind wozd dooz een weelde
dzonkten/
GEn gaet gerüſtop bepd ſijn ooren ronken:
JW Maer
dat mp haer wijn nopt ſoo en
maek/
TDatik dug van verſtant em ſinnen raek.
-

-

26. Geeft/datih/asmp die werd aengeboden
JNiet
* Die in de wëeld ſich verheugen, ſijn gelijk de gewangens,
Da wereld ſoektſe dronken te maken, op

die men war Wijns geeft tegen darſe ſterven ſüllen , na de
Laed van. . . . . .

datſe haer oñgelak vergeten. Sy zijnyolik met Belthazar,
als of ſe ſatemen dronken op het goed ſicces van haer aet
ftaende dood en ncderdaling ter Hellen.

2.
Pſalmen, Löfzangen ,
JNiet alte licht mp däer op latenooden;
Naer altijd eerſt (om haeſt te weſen ſat)

TDie temp're met uw bittertranen-nat.

-

2. JPaekt dat ik ſoo uny ſeven altjd müde/
Dat ik my in het wereldſche verblijde/
Als of ik miet daer in verblijd enzp/
tCo2.7:35.

Mant de gedaent des werelds gaet voozbp.
2 S.

er WeWcend Verſchepden Umael op d'aer

Uhcbz. 3: 7.
L

JlMaer niemand van uw laggen opt verklaerde;
't Betaennt dan/ dat ik met u treurig 3P
-

-

Peel liever/ als mets werelds kindzen blp.
29. Ja’t voegt gautſch miet / dat ſich de lede
At
INGULN

(Tot derrellyepd en weelde lepden laten/

Terwijl het hooft ſiet treurigen benauwt
En met een bloed van tranen is bedauwt.
ZO. Pºr VP mp/mün gepland ingedach
J
PHeb2.4:15.

Joh. 11:
35/ 36.

----

-

(Totmijnen trooſt hoe ongemeen enkrachtig
(Cotons uw liefd'en medelijden is;
Il Weenen geeft daer van getupgemis.
31. Doe 't Joodſche voll u eenmael ſag be
weenen

JUw dooden vziend/beſloten ſpmet eemen/
Dat hp unnoeſt geweeſt zyn liefen Waerd
Dooz wien gpſelfs uw'tranen mieten ſpaerd.
32. Sookan men ook hier uptu tranen leſen/
zoe lief dat u Jeruſalem moeſt weſen
Gundatgpſtrakštot weenen wierd beweegd/
Soo haeſ gp haer in u geſichte kreegt.
Z3- "Äº gy / Heer/ met ſulk een mede
l}Den

WYebt lieft gehad dieuſoſeer benijden/
Äſa ſochten ook te b?engen tot der dood/

Saldan miet zijn tot mp uw liefde groot?
34. En ſeilt gp nnp niet hertelik benninnen/

ende Geeſtelijke Liedekens.
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TDie mau ſucht en ſoetit unet herten ſimmen?

D ja: gp uind een pder/ maer veel meer
- Bemind gp die/die u beminuten weer.

Pzob,3:13

35. Huo mijn ziel! wilt dzoefhepds tranen
-

ſtalien/

ER wild daer van eens vzeugde-tranen unaken
Uw Yepland weend/ ſjm tranen ſullen zijn
AHoo! uwe ſmert een ſoete medicijn.
36. Als Satan unp tot wanhoop wil aenraden/
Soo wilik Up in Chriſti tranen baden:
TDithcplfaen mat ſalſalven mijne wond/

En maken mp op ſtaende voet geſond.
37. Gelykyp arm wierd on ons rijk te maken/ 2Coz.8: 9.
En ging de dood on onſeleven ſniaken/
Soo weemt hier/ op dat hp onſe rouw
-

Cot eeuw'ge vzeugd en blijdſchap makenſou.

38. Enofyyſchoonmptranenbºooodwilſchenken Pſ so:s.
TEn mp alhier unet tranen-water denken/
'k MBen doch getrooſt/ want bitter in den Unond
-

- -

-

(Gelijſt meu ſegt) is voo! het hert geſond.

---

39.lºp ſalons upt dit tranen-dal haeſt halen/
En bºengen in des Hemels hoogeſalem/
Daer niet ſalzhn noch rotwe noch gekrit/ Ayo.z:4.
5Noch moepte meer/maer vede t'aller tyd.
42 TDan fullen ſp die hier met tranem zaepen/Pfizs::.
JUNet groot gejupg e. Volikhepd eeng maepen. UDämt God ſal ſelfs een pder weenend oog . ----TDan nalien Uet ſºll epgen Handen d?oog - Mper,214,
•,

- -

-

-

Pſalmen, Lofzangen
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Suyveringe des Tempels door Chriſtum,
verdryvende.de verkoopers endekoopers.

Matth. 12. v. 12., 13. Marc. 11.
v. 15, 16, 17. Luc. 19. v. 45,46.
Stern: Van de Tien Geboden.
-

Of: Reveilles vous.

Gf: Nerea ſchoonſte van uw gebuuren.
glatt.
L. Oedts/ſacht
nocdigheyds
exempel/
. ... 11: 1. H
Höe dus/ verduldig
ſtille Lam!

Jºſ"7 Taatgutheden in den Tempe“
Dertoönt dus boven maten gram.

-

1ut.»

2. Uw. dogen, die ſoo lotste Voren
Perquikten elf met haren blik/
van hepl'gen tooren/

4

Cant,5:12. IBiejren mu
. 4s: 3.

Ä

3.
mond en lippen
esÄde
Äen
Ä Ä / OO! Deſen

Gp upt-geſtöztet pla

Ä

en

ü nu tot Luzeed gebzulberepd.
4. Uwärmen/dietomhelſen plachten/

16.

Joh.-ra. „Whanden, die den 3een deen/
-

Jeſ:z: 7.

Sijn uptgeſtrekt/ met volle krachten/
Lotſläen engeeſſelen alleen,

-

5. Uw voeten/ die totheplen vzede/
En tot geſlis van alle ſtrijd
Lachs:ro. (Tot noch toe qualmen/ ſiet men mede
Szeeb. 6: 6. Pan
toozneſtampen
nu ter
KIe
Sachtmoedig
toning/
diethd.
ſoo even
CDUaeUlt rijden op een Eſelin/
nat. 21: GP Pºede-boyſt! waerig gebleven
Feſ»:s. Uw ootmoed en ganſch ſachte zin ?
“ - -

=–

7.

JK

15

ende Geeſtelijke Liedekens.
7. Jlt ſie de koopers en verkoopers
- Dooy u wech vlieden elk om't ſeerſt:
Het is deſtoutſte van de loopers/

-

-

TDie u omtkommen kan op 't eerſt.
8. 't Js welte ſien/ dat haer geweten

-

Paer meer als uwe geeſſelſla/

. .:

-

-

-

v.

Äº
--

.

ſta.

s

9. Dm dat een kum der moodenarett
MDa , nuw Heylig hups gemaekt/

9

SE

-

Herrste

ooyne miet bedaren/

Soo

A3»

bap, 17:

Devineteenſender verneten/
uminſte tegen
TDie u in 't

-

-

KUAattz!

Tot . p als een vlammeblackt.
1o. E

: matt.ar

t der wiſſelaren ſtoelen

|

Ente.

-

„ 'ſamen overhoop:

HIYen ſie All We

oo malkander woelen
| s gebNacht te koop.

--

11 Ded. Sº iiñhaerkovenſpartien/

Rd.

(Terwijl ,cronderſt boven ligt:
't

Ä # Ä endeÄ
jr1

- PSſ 114:7

002 U aengeſicht.

- -

-

12. Gyaetºniettoe datdoo den Tempel
Uw

FMAarc, 11:

;

Een Umenſch mag d?agen eenig Vat:

Ä dpftſe ma den dempel/

-

Alwie orthepl'gen 'theplig pad.
13. Tus laet gp ons aenſien en hooren/
TDat gp in üw barmhertighepd
GEn Cotmoed/ mieten

Ä Verloren

E3ech. 5:
II.

Ä.
-

1U ſtrenghepd er rechtveerdighepd.

. Hoedat gp alſoo welkond dond'ren/

„z

dat gp des Tempels Heer Ärº

Dietrecht uwshipſes bengtterecht;

Die pv'rig vdoz des ſelveneerzſt/
En noedig uw Parkpbevecht.
. .

.

Modifiz
21j“

-

Als liefik ſchinen met’t gelaat,

sº

34;

7.«

-

haer verwondren/
14. Dusnaeſ de Wereld
En merken 't aen tothare baet/
I J.

*.

CD 2

Ä
3sſ1 - 13

-

-

16 Gp

Pſalmen, Lofzangen
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Laeh.9: 16. Gp wild al unet een onweer plen/
Met ſtoMumen en een groot gedzups/
*.

. . Metſnellefelle blijkſempplen/
Gp al d'onthey'gers van uw hups.
Pſ“ u 17. Goyt aen de heup ö held! üw degen/
Uw majeſtept en heerlikhepd:
Tw rechterhand verkrpg dezegen
- -3eſ sº:7. Dan ootmoed engerechtighepd.
-

18. Laetons mopt van uw beed'-hups naken

-

Een ſnoode möodenaren kup/

Äº - Doch net verfoepelje ſahen
Uw Pepligdom opt unaken vupl.
Essl.4.17. 19. Lactöns bewaren onſe v0eten/
MDanneer wp ingaen tot uhuys.
Gedenkendhoe wy u ontmoeten/
-

Pfs-/* TPieniet verdzaegt’t godloos geſpups.

Tod.«s7. 20. Pºdºt gºnºtºFºtneugd dºüven;
Maerwp totalertijd vöo taen

“

zeps.3 z. Pilaren in Gods (Tempel blüven /
" Als die miet meer daer upt en gaeu.
; - -- -

- -

De Penningskens der arme Weduwe.
Marc.xt 1: 41-44. Luc. xx I: I--4

Stem: Pſalm 24.

: Z

Of: 1 13.

Of: Gy dochters Sions weeſt verheugd.
Of: O dagſeer groot van Heerlikheyd.

*

Gf: Wat Koning ſie ik daer gekroond.

:: ?.L sº
«?

1. A Ls Jeſus byde Schathſtſat
grooten

d::s. . . . .

“
-" . . - * --

- - T .

:2

ſchat
A# ſag/hoe dat een
º MBièrd' ingewopen van veel rijken:

Ä
Hier bp als niet Ä
-

f, 9. º

enning

-

2.'t Fond

ende Geeſtelijke Liedekens.
2. 't Ptond' maer uptmalien eenemoot:
Sp trad mochtans daer mcde voot/
HNet een beweegd gelovig herte/

157
-

- >

En bºacht met eenen vlnden ſin
TDienſlechten ſchatten offerin/
Dergetend' epgen mood en ſumerte.

# Poo!waer ik ſegg' u / ſp?ak de

Peer/

at deeſe arme MDeduw meer
AZeeft ingewoypen dan de Rijke/
a/ als men't overweegt met reen/

eeft 3" gegeVen Uneer alleen

»

TDanal de gYooten in't gelijke.

4: UDant 3" al t'ſaunen d'overvloed
Slechts geven Van haer gºoote goed /

ſºNaer deeſe Weduw heeft gegeven
Pan haer gebzek/ ja alles wat
Sp had op aerden tot een ſchat/
Enſelfs van doen hadd' om televen.
„5. 't Js niet de gºoothepd van de daed;
„ Laer thert/daer Chriſtus acht op ſlaet:

-

-

„“,
--

„Alzjnſeer zwak en klepn uw krachten/
„25ied yeln een tGegenezºgt gemoed/
„Hl.Net’t Waer geloof/ in't geengp doet/
„Äp ſal't as gºooten Waerdig achten.

Het beginſel van Chriſtilyden, geſchied
in’t hofkenmeteenſware ſtrijd
ende bloedig ſweet.
Luc. Cap. 22.vers 44.
-

Stem: Groote God, die d'aerdſche Goden.
CPf: Jets moet ik u Laura vragen.
–
I.

Derdam beginſelvanuw pden

sau:

M# tot den bloede toete ſtrpden I

sº

MÄd Ä“

aus.

GP Jeſu! daergy meed gedoopt werdf .
G 3

*
Dät

2-F

=
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„>

Ä
/
Ä
ÄſooÄ
Ä
Än
wetd
/
opgÄ
ehoopt
el deed
Äat. 7. Z: ErÄ Ä Än
Ä *#tgºmeº
dat U Ä
Äerde
Ä n/
Joh.
CVCr
lk gehoot!
ZWAat. 26. TD.at
CEer

UTLt

H

L

-

?

-

34»

“Siſt MU

Pp'len

ſu

dzukke

dOe
º; Ä Ä
Ä /
ÄÄ Ä Ä
dº
HUHät. 26. ÄÄ
ſonden/
Ä
Äde Äru kleed
e
Oed /
Ä ie ſt F ſterken ÄÄn
soren
#
Än
je
GpÄ
Ä
/ #krachten/
ier treen./
Jeſ.
TDen
Ä plaets
LN

-

39-

. I4»

I9«

Ä
ÄÄ
-

UN

-

LN

4.

53. 4/

ſt

chi

ÄEÄÄ
Äm
Ä

I5»

H.
se

LT

63, 5/

JlMaer
h TE
kt.
PI
Ä
Ächt
5.
#Ä
ÄÄ
Äverſchºi
/

-

U

S00

UW

vpe lſche m geſichte ichte

Ä
wetet/
- heb ikÄ
ÄÄ
Äghepd.
Ä

e a.***

Ä
Ä

Ä

ſchen!
G men / en
CB
öfken
-

***

sºn't

Äö

Ltts, sº

t

der lepd.

-

/

Ä.deſuntv
P Ä ſagen
lagen/

#
Ä Ä

# Ä. 7. f Sp
Soda
d
I9»

ÄÄ Fºt

t
et/ho

–LLT

rwoeſt

jke plagen
ſeer

N NL

". Ä heſen
3.T:

Due

ende Geeſtelijke Licdckens.
Die God oys hier betoomt in hem.
8. ZSult gp uw zonden noch niet haten/
En die nauw vermogen laten?

139

Poowaert is een verſtollt gemoed/
Datiemand ſich noch ſou berblijden

Jn't geeme dat van alle zijden
Pent bloedig zwect uptbºeken doet.
9. ºp Godi beiniud'en een'ge Soone/
De ſchoonſte boven alle ſchoone/
De bzon van alle vzolikhepd/
HMoet hier als een verlaten beden/
2Bebloed van boven tot beneden /

En voelem niet dan treurighepd.
10. Jk voel/ o Jeſu: mp bewogen/
En wemſche/ dat upt mijne oogen
JNubyalt cenſupp're tranen-beek/

Die hºuw pururebloemacht.ieten/
Dun ſoo vao uſlechts uyt tegieten

r Ban.r,

JÜNijm hcrt doo: Unedclipden Week.

IS»

2 Keg. zz

11. Jk bid u/wilt tot allem ſtomden
INm ziel unet wederliefde wonden/

I9.

2 Cog. 16

Gun dat Mp my doo? deſen ſtrijd
Dan alles dat unp ſolide quellen/

22»

Ja ſelve van't geweld der hellen

Boſ13.14

Cot in der eeuwighepd bevzijd.
12. Een Vºyeugdel-Olp
Mupplen;

-

Ä
Sp dgem
Van blijdſchap
Weder Ä
hupp'len
A.
Perſlagen
ein Ä

eſ,6f, 3

IFOKTM,21

- Wameer ik met de dogdſal vechten/
Salmp uw bloedig zwectoprechten/
Eu hep'gen mijnen Ä en ſUnert,
13. Poozalmijn bangheiden
#
geen ſog irachtige Äng
Als die ili hier te Wilden Weet.
Nijn Zepland ºtheeft u ſoo bevallen/

Erc,8, 8

Ä

Pſ6,3/4

- Reh,912

°Är.
Ä. mijn verſebzugupt-gezweet. - 4

-

ta

-
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t’Samenſprekinge der Gemeinte met
Chriſtoharen Overwinner, over fijn groot
geweldtegens fjnvyanden, in ſijn lyden,
dood, ende opſtandinge uit den dooden.

Uit Jeſ Cap. 63. vers 1-6.
Stem: ÖHeere Davids Soon! &c.
-

-

--

-

...
.

De Gemeynte ſpºeekt:
. W Jeis doch deeſe/ die van Edann af-konnt
treden/

. .. .

-

Beſprenkeld op en op met rood-geverwde kledem
**

-

Dan Bozra deſe dieverciert is in't gewaed?

TDie in ſijn gzoote kracht klockmoedig Vozder

------

Chriſtus.

(gaet.

2. Jk benhet/ ik/ die in gerechtigheden ſpNeeke/
Dieboven and'ren in verlosſingen uptſteeke.
De Gemeynte.

.
"

(kleed/

Maeromzit gy ſoorgodaenuw gewaed? uw
Als die metroden wijn beſprengt de wün-pers
Chriſtus.

.

(treed?

-

3. Om datikhebb'getreen de zware pers alleene/

-

Envandevolk'renwagdaermet Unpookmieteene;

Ik heb ſ'in mijn toom getreden engeſtapt/
---

En hebſe gamtslijk im nijn gximmighepd ver
trapt.

-

(kleede/

4. Haer kracht is over-al beſprengt op minen
Enal mijnſchoon gewaed hebik beſmet daer
(en'tjaer

Ulede.

3... »

MDant mu was in mijn hert de dag der Wozaek/
Dan mijnverloſtenwagnueens gekommen daer.

. . 5. 'k Sagrondomtoe/ en vondmiettotmijnhupe
.

.

iemand;

(niemand: -

Gmtſatmy/endaer was / die onderſteumde

. .

TDaerom heeft mijnen arm mp hepl beſchik met

Ä
UlAJT.
*– Mnarininahepd
deheeft mp anºraz
“'
-

-

-

ende Geeſtelijke Liedekens.
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6. Jkheb inmijnentooymdevollieren vertreden/
Endzonien haer Meulaeit in unyne gzinnnig
heden:

(Kracht

Äk hebhaer roodebloed / Waer in haer meeſie
Gelegenwas/ſeerhaeſt op d'aerdeneergebracht.

Toevlugt tot den gekruyſten Jeſum.
GPp de wijſe: ÖKers-nacht ſchoonder dan de da
gen. CPf: Ach dat mijn hert &c.
CPf: Moet dan't beginſel &c.
I.

WÄ ſalik in ſoo veel elenden

-

/

jAp armen ſondaerhemen wenden?

Jef. 10. 3.

Sie ik de WDet des Heeren aen/
CDm voo! mijn ziel daer ruſt te ſoeken/

Syſal
rechtveerdigmp
MDjlik
ſe mieten heb vervloeien/
gedaen.

-

Gal. 3. 10

2. Derheff ik mijn gemoed maboven/
INet reden vind ik my verſchoven
Dan 't ontoegankeljke licht;
ſonden eene ſchepding
oo
dat hp
ik God
niet het
derfaengeſicht.
gemalten
MDant
verbergt

Ä

Ä

3., CDp aerden kan Up niemand helpen;
MDie ſaldan mijne dzoefhepd ſtelpen?

1 Tiin. 6.

Ä. s.
-

-

JF -

-1

Jeſ. o. ,

-

(Tot u/ Ö Chºiſte/ Wil ik gaen;

JUAat. 11:

'k WDildooz t geloov' uw krups aenſchouwen/Ä.,..
En met een kinderlijk vectrouwen

TDaer bp ſteeds vaſte blpven ſtaen.
4. WPantals ik tot UW krUpce mader/

Aemmerk' ik/ hoe gp uwen Pader
Met ons weer hebt te vºe'e geſteld;
Pºet hand-ſchzift/ dat ons deed' verklagen/
Aºebt gp aen't krupce vaſt geſlagen/

.

Col. 1. 20
Col. 2. 14

-

aomi

Soo dat geen aenklachtmeeren geld.

5. Gpmepgt van 'tkrups uw ſtervend' oogen/
Em houd uw bºg hoofd gebogen/
Als
-

5.

-

-

-

Pſalmen, Lofzangen
Als of Mp mp een kus aenbood:

162.

Gp rekt uw handenen uw armen/
Sant.**. Als of gp wildet op mn Ä /

F

INp kommen helpen in den mood.
Ä7. 6. Gp wzingt uw vaſt geboo.de voeten/

ÄOmnipºmetvzeugdenhey tontmoeten:
Zeſs'

Ä hebt
uw womden Vloept/
te verloſſen/

Jet blqed/

2-

(Coont dat gp 1

Rom.sg.

Dewil't als ſap vandzupve-troſſen
Peeft uwe kleedrenrood beſpoepd.

'

Gat. 6.4. 7. WDie is 'er die mp ſal verdoennen?
'ft MPilingeen anderLOEWPlen

Als in hetkrupce Jeſu maer/

-

WPaer dooz de wereld (die voor deſen .

Sogaengenaem mp plagte weſen)

*

JENp isgekrupcigt/emik hger.

van de heerke Opflandinge Chriſti
Op de wijſe van Pſ 110. De Heer heeftgefpro
kentot mijnen Heere.
eſ. 8. s.

Erſelt uw/ gPvolkerem te amen
VF
Ät.
Milt doo geweld enliſteenraed heramen/
«

't Isal tot niet hier ié Jumanuel.
Pſ, 2.2/42. GP Äm wild uw raed-ſlagt’ſamen rot
CH/
WBaer Uneed gp Goden ſijn Geſafden
-

TDe Zeereſal

** *..

Ä mietig ÄÄ

bº

ºp lachtalree die in den je Ä W00nt.

3. Hoeſlºetgpdus uw verſeits aendenpºikkel/
Apoc

Aemächtig volk/ die een Allmachtig Ä

Ä* Behrigen derft bzeeſt noch ſijnſcherpeſtzel
Pſ. 2. 9.
fºerſaet ua een gerdepät.

4. Gods weer-partp dacht in heta aftehouden

en de Gaeſtelijke Liedekens.
163
Des levens Doºſt/ den aller dingen Heer;
Mar. 17.

Maera haerfen nagt Äerºſ bouwden Ä.
Dalt als een losgetinner plotſlik neer.

ij.

3. TDeſteenbewaerthetgraf/ nahaer vermoeden/ nat.
TPoo! 'tzegel ſou de ſteen weer zijn bewaerd/ **
De wachte ſoudiebepdet’ſaen behoeden/

En maken wie haertegen-ſtond/ vervaerd,

6. Maetſetterwijlſº duchaer beſte deden/
Een Engel Gods verſchhmt van boven af

matzsu,

Mlyt Godes thzoon en d' aerde beeft beneden/
TDe ſteen rolt wech/ geopent werd hetgraf. epoc... s.
7. Die dood was / is weer levendig gewozden/

Emupthetgräfſeerheerlikopgeſtaen:

TDe

Än

die ten ſtrtjd' haer ſouden go!

Ll

TDachtdathetgantſch almethaer was gedaen.

8. Devzeešenſchaikmaekthaer als doodelieden/ Pat ***
Jaer dunkt/ ſp zijn noch dapper ende kloek/
-

wanº
flechts van't graf wech kommen vie
en/
CPfergens haer verbergen in een hoek.
9.
geen menſchen raed of Pzob. 3r
U
i“.
Jš tegen God/om hemte wederſtaen.
De Heere doch met ſijnenraed depzijs lepd/
Jeſ4s.ro.
En't geen hp wil/ dat m0etdoch zijn gedaen.
1o. Derſellet u/ gp volkeren te ſamen/
Jeſ. 2. /
Gp ſult doch zijn verbzoken evenwel:
IO,
Miltdoo?
en liſt eenraed beramen/
't Äsal totniet/ hieris Immamuel.

sºººº

Ä

Maria

Pſalmen, Lofzangen
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Maria Magdalena weend

-

Ä het

Graf

V
Chriſti, aendewelke Chriſtus ſelvealdereerft
verſchijnt, uit wiensbevelſyden Diſci
pelen ſijne opſtandingeboodſchapt.
Geſteld by maniere van t'famen-fprekinge, uyr
Joh. Cap. 2o verfſ 11–18.
Ztem: Pſ. 9. Heer! ik wilu uit 'sherten grond.

Pf: ÖHoogſte Heer! ÖEeuwigGod!
Maria.

Ge ſoud ik van mijns Heerem g!af

I.

H## immer kommen wijkem af;
Eer mp is ondezricht gegeven/
ZUDaer dat zijn lichaemig gebleven?

"Cert". 2. By't gºäf/datin bewaring had

nº Cl)Ä / mijn vzeugd/mijn trooſt/ mijn
-

Job.o: /Ennu helaeš is leeg gevonden/
2.

Blpv ik dusſiaen als vaſt gebonden.

Chzen. 1. 3. Ween/ ömijn oogen! ween vandzukt/
Belilaeg uw leet en ongeluk/
2«.
Laetuwe tranen vallen neder/
Cotdat gpuwen Heer ſiet weder.

Tertr. 4. Peendgevig dºevge Magdaleen/
Gp hebt daer toe weldupſendreen;
# Ä CDUm dat gp mergens weet te vinden
lw ſoeten Jeſüm/ uw Beminden.
5. t Isheden maer den derden dag/
1.
Äºres. Datik hem't zwarekrupce ſag

JPA Ä

9

Ä. s. Sºjdſaem moeden matna-ſepen/
Pºnt 3weet en bloed langstaenſicht ſepen.
Äe - 6. Ach! als ik denk/ hoedatikhem
Sag lepden upt Jeruſalem/
Inc. z.
17.

Ä7

Ä / met ſmaedenhooning/
aen't krupévoozelkten Ä

JPa
TPaer in
–

7.

ende Geeftelijke Liedekens.

165.

7. Daer hp gehee met bloed beſpat
Selfs vooz fijn vpanden noch bad/
#

4

JT)arc. 15:

Poeſoudimºdanomenſj

Äs:

3 anklagen/ hermen/ſchºepen/weenen!
8. Ach! dat ik in ſijn grooten doſt/
Geen water-dzophengeven döſt/

i“--urr. 23:

Äöd

Äen hpmoeſt gal enedick dinhen
MDie kan dat ſander tranen dinken!

28.

Ä 7

9. Ähadiº mumijn waerden Heer
In ſijne dood ſijn ſaetſte eer

--

344

Äj
34/42,

Noch metminſäfjmengeven/

JUAar. 16:1.

- Die ſilks miet doen mocht in ſijn leven:
IO.TDie
Hoo
noch
bedaert/
nU Wochtik
ben
hoe wat
meerzijn
beſwaert/

T

*

DLerwijl ſoo veelderlep gedachten

Pſ 94. 19.

Ä Ä Ä dOen Ä
II. NP S Van hier genommen weg

En niemand is er die mp ſegg/
EPfin ſijn dood/ na mijn vermoeden/
TDe

ÄÄ

Joh. 20.2.
*

em Ook Woeden.

12._ÄDÜn Vrafé leeg/ en niette min

Cert Ir

Soo buck' ik ſtaegal weer daerin;

-

Daer 't hert is/zjnoogeerned Oogen/
Sp

Ä Ä Ä ÄÄ

Äen

-

3. GPjongelingen/ vzaegt gymp
Matik dušween en treurig 3p;
SP hebben mijnen Peer genommen/
Ik kam hennergens weer bekommen.
14. WDien ſie jk

't Js ſonder

Sº

Ä
2/ 13.

Ä

Än.

alhier?
el d'Povenier/

ſº en wiſ.

Die in den hofſoo wzoeg kommt werken.

etdathes

e ºups ºººmmm.
-

.

VPit ſegtſe

Ä

T11TU1S.

lllder

II. Mant Weend gp dus / bedzoefde vzouva!

jde

ÄÄÄraum
Alhierdus
meiden vzoegen morgen?
?et ſchüut gp zit
Vol ſo?gen

Ä
Ä
14./15.

Maria
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Maria.
berS 15.

3bid.

16. Ik bidd' u/ Heer dat gp nnp ſegt/
WPaer dat gp hern doch hebt gelegt./

Indien gy henn hebt weg gedzagen;
Alaet u bewegen doo! mijn klagen.

17. Jkſal hem neemen wech van hier/

Ibid.

Enſalven hem op ons manier/

Begravend' elders heun midsdeſen/
GPm uniet in de weg te weſen.

Chriſtus.
18. Zk ben bew
dooz haer ſmert/
ſpºrekt hp Sp heeft mp ſchier genommen 't
asºn ſicy Tooz ’t ſterk aenhouden/ ſuchten/ſteenen/
ſelben.
GTA!! T. 4: 9. TDooz al haer ſoeken/ſchºepen/ Weenen.
Text 16. 19. Maria/ ö Maria! ſiet
MDie dat ik ben; en merkt gp niet/
Dat ik het ben? ſoo merkt het heden Alen mijn bekent gelaeten reden.
Tait

-

i

T

A
2.

W

Maria.
Ibid,

O

20. Habbouni/ Ömijn waerden Heer!
Jk vall' aen uwe voeten neer

Ilijn tong van bljdſchap moet

D

Ähºn

Ep wilt doch niet weer van mp wij
Chriſtus.
21. En raekt wp dušuiet langer aen/
JRaer laet mp op weer hemen gaen;
Äk ben noch hiet (verſtaet unp nader)
Gevaren op tot mijnen Bader.
22. Eer dat ik van dit aerdſchedal
-

vers

I7.

§

Of

l,

JDoch na den hemel varen ſa/
Salu de tijd niet zijn ontmomen/
CDm Wederom bpmpte kamen.
23. JlMaer
tot mijne bºoeders voort/

Ä

Enſegt haer aendit troöſilijk wood/

ºpſ
--

TDie
3. )

MMät. 26:
2&szé.

STert 17.

Ä

ſe UAN Mijn lo
24. kWel
J varena
des Weines
-

ºbeda
- -

-

cruc Grceireiyke Liedekens.
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Cot nijnen uwe Bader op/
(Tot mijnen God/ en tot den uwen;

't MNilſ' on haer misdaed niet meerſchuwen.
25. Cerſtond Maria Magdaleen

bers 18,

Ging unet dees blide boodſchap heen/
GDun ſijn diſcipelente verkonden

’t Geen daer ſetoe was uptgeſonden:

Ibid,

26. Poe dat ſp had geſien den Peer/
TDielevend was verreſen-weer/

Endat hp haer noch daer beneven
AJadd' deſe boodſchap meed gegeven.
27. MDie ſaluptſpzeken/ met wat vzeugd

JUAat. z t:

Paer deſe Pzouw wel heeft verheugd/
Weenen/
Dat Jeſus ſelfs/ ma al

0. 20.
ÄgParc.

16:

Als bupten hoop/haer was verſchenen!

9

28. CD Jeſu! als gp vooz een tijd

eſ 54: 7/

HMet uwen trooſt geweken zijt/
MBild/ tot verdijving onſerſmerten/

Cant.: s.

Ook weder opſtäen in ons herten.
De Hiſtorie van Chriſti Hemelvaert.

UytMarc Cap.xv1. Luc.xxiv. Actor. 1.
Stem: Wonderbaer was den boom, enz.

Gf: Siet andere voiſen, op het Lof van Maria,
hier voor.
-

1. ATLK Chriſtus had

vºrnº ſijn loop hier

Der aerden/
Cp der

ºpſin diſcipetente ſaem bp-een

Ä/

Gelijk een Hetder ſtjn verſtropdeſchapen doet/
Die hp ten epnde toe met liefd' en pver hoed.
2. ºp eerdop 't laetſt vooz al ditſtukhaertebs
trachten/

Wºoedatſertoeſten opem anderathewachten/
TPanſPtot noch toehaer welHadden

wº

/
E

-

Pſalmen, Lofzangen
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TDewtjlhet verre vanhaer meininge verſcheed.

3. Sijn Rijken wasnietaerdſch/dieS leerD HP/
hoe ſijn krooning

Gok nietſou zijn op d'aard/ Unaerin des Hennegf
WOOlling/

Maer heen

y nu ſou gaen/ na lijden/

eNP)n

-

ftrupg?

-

En aen de rechterhand ſijns Baders eeuwig
Zl)N.

4. CDok

Ä hphaerbeveldatſp niet ſouden ſcheP
ZUl

MPeer van Jeruſalem / maer 's Paderg, wooºd
verbepden/
doozheim ſoovaek beloofthad/ datal

IC

Deº

AEL

TDes hepl'gen Geeſtes kracht ſou kommen over
ALU.

-

5. Zijnd' op d' Olijf-berg heeft ſijn handen opgeheven/ . . .
En
voo?ſijn vertrek/ſijn 3egendaergege-

W

ba

-

EU

, -

De

-

En whl hp haer äldus den leſten zegen gaf/
Zoo kommt een klare Wolk en neemt heln van
haer af.

Oy

-

(

& Eerºaeroogenſtºsophengebegebe
-

ven/ -

-

O

-

Soo wierd hp voo! haer langs hoehooger opge-

I

heven/
(Tot datſpa epndelik niet ſien en komden/
)

NUEEt

Hochtans haer hertebeefbyhema evenſeer

erºtelefºedejºherhºopj
Fa ſao met kracht gehechthacr

AYield aende

OOgen/

-

-

(

Op

-

Ä

*.
)
-

Patſpſe daer miet af en kondentreihenwert

Da

er ÄmmºFF
|
|
8 mar

Pierº

z

ende Geeſtelijke Liedekens.
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S. JUNaer God voo!ſag hierin/ en ſold tot haer
beneden
d
(den/
CWeemannen/ die bericht Van al den handelde
-

WDilt en klaer blinkend Was haer ſlepende ge
waerd,
(ſtaet.
PHaer heerlijkhepd bewees genoeſaem haren
9. TDie leerden haer hoe ſp hemte vergeefs na
oogden/

(den/

En weder hier op d' aerdbphem te weeenpoog

m

hp ſoo kommen ſoud voo? pder Unausge
icht

-

Inheerlikhepd/als hpdegantſchewereltricht.
IO.

Äſºn wederoun verblijden welte vze
l

Dolherdendete ſaem eendachtig in gebeden/
Tot dat / na Chriſti wooºd / gekroomt wierd
haer heduld/

(Vuld.

En aen haer de beloft des Paders wierd ver

Deheerlijkheyd van Chriſti Hemel-vaert
geſteldtegendeſmaedheid ſijnslijdens.
Opdevijſe: Komther zu mir,ſpricht Gottes Sohn.
EPf: van
(2. Pſ
verſen
de wijſe
36. voo!
Des I. geſongen) opÄ
jſ

Ä

ſ

Jeſu waere menſchen God/

I.
-

O

Gp uw veracht'lik lijden!

1 Titn. 3.

-

I5.

WAarc, H.

Op uw veracht'lik lijden!

Poe is uw groote medrighepd
In Goddelijke Majeſtept
Derkeert in koºten tijden!

I2.

Ä.
/ 9. 2:7/
- MUHat. 27,
33.

2. Op d' Hooft-ſcheel-berg aenſcloud' iku

2ct. 1 : 9/

Peracht/ verſimaet/ beſpot; maer mu
(C) wat veranderingen!)
Sie ik u op d' Olijf-berg / Peer/

I 2.

Pſ. 6 : 1 /
X9.

Maer dupſend Eng'leno t'uwer eer/
Al

---

n

Pſalmen, Lofzangen
All jupchend'uomringen.
PBſ 47: 6.
ſagnen u aen 't kurys verhoogt /
Joh. 3:14.
aer aen gpt hoofd ſoo ned'rig boogt;
Woh. 19:
Hierin des Hemels wolken/
3 ).
Uck. I. 9/ TDaer gp on-hoog verheft u hooft /
O.
WDieng glans/ gelijk de Son/ verdooft
't Geſicht deraedſche volken.
"3POC.1.16.
Öpr. 43:4. 4: TDaer ſag men u met bloed beſpat/
Höh... En hoe gp tot geſelſchap had
Aat. 27. De booſe moodenaren;
3 R.
ier ſiet men u met eer gekroond/
üttc.23:32.
17o

Ä

Aeb. 2: 9.

hoe gy uint midden toond

'poc.5. 6/

Der Pernelſcher Heygſcharen.

I f.

: Daer wierd gy aen het yout verdoend;
##
niet ag zeegen zegen roemd/
Pſ. 24. 7.

FUC. 2: 13.

Äl. 3: I3.

G ſtrijdbaer Eeren-Ptoning!

Ä. *7-Debitteedood verwojüdjer;
ct. 3. rs/ JPaer hier ſoo overwind gp haer/
En leeft in d' eeuw'ge wooning.
eb?. 13.

6. 'k UBlu/ ö Jeſu volgen ua

) 9

Eerſt op het ſmaed'lijk Golgotha/
Sooſal den berg der vzede
2 Tim, 2.

Dok zu voo up na deſentüd:

?»

MDant die metu verdzaegt en lijd/
Salunet u heerſchen unede.

PSAL M

XIV.

Op de wijſe: Pſalm 24. Deaerd'isonſes Gods
VOOTW3CT.

Gf: Gy dochter Zions weeſt verheugd. ,
I.
-

SES Peeren is deaerd'/en al
Paer volhepd in dit rupme dal;

Tºeºered/en die daer in zwieren/
P heeftſe doo? ſijn wacht alleen
00 Uaft gegromdet op de 3een/

Enhaer geveſtigt op rivieren.

ende Geeſtelijke Liedekens.

17e

2. WDie ſal des Heerenberg op gaen?
En wie ſal in de plaetſeſtaen.
Der gooter Peplighepd des Heeren?
Die repn houd herten handen bepd'/
SHnziel niet heft totpdelhepd/
En mict bedziegelylt ſalzweeren.

3: TDie ſal den zegen van den Heer/
En van den God
hepls ook weer
VONUcht der gerechtighepd omtfangen.

Ä

Dit ist geſlacht dat nahem vzaegd/
Dat u/Meer ſoekt net goate gaegt'/
't Js Jacob/en die kieſt ſijn gangen.
4. Gp pooten/ heft uw
Op /
Staet/ eeuw'ge deuren/ hoog in top;

-

Ä

TDat d'eeren Ptoninkinga blijde.
Wie's d'eeren toning? TDatmen't merk?

De Heer geweldig in den ſtrijde.

I. Gp pooyten/ Heft uw hoofden op/
A?eft/ eeuw'ge deuren/ u in top;
TDatinga nu in ſijne wooning
Dees eeren toning: wie is hp?

De Heere der hepyſcharen blp;
TDie iF alleen der eeren tomung.

PS ALM XCIII.
Stem: Pſ 93. Godregeerd zijnde met ceren
beklecd.

Of: Uw mond, Ö Heer! is enkel ſoetigheyd.
E Peer regeert/ hp is met JUMajeſtept
heeft ſich toebe-t
De wereld is beveſtigtdoo! den Heer/
rend;
I.
-

D En kracht bekleed/ f

Dies ſp en ſalºniet Wank’len immermeer.

2. Dan doeaenišbeveſt uw rhzoon en ſtaf;
Gp zijt geweeſt van eeuwighepd alaf:
TDeſtroomen/ Peer/
*-

.

-

-

Fina haer gebzupš/
2

-

P?aer

-

--

Pſalmen, Lofzangen.
Laer aenſtoot zu verheffen met gedups.
17.

3 TDoch onſe God/ die in der Hoogte wooond/
MetmeergeweldzijngYoote krachten toont/
Ä Watervloed /

TDan't bzuyſen vameen

Gfbaren van de Zeefelen verwoed.
4. Geheel getrouw is uw getupgemis;
Poo! uwe ſchaer/ die in uw hupſing is /
Zs’t beſt cieraed / ÖPeer! de heylighepd/
(Tot langen tijd/ ja tot in eeuwighepd.

Bidſchap

3.

der Engelen over de Hemel

vaert Jeſu Chriſti.
Opdewijſe: Helaes mijn tweede ziel.
Gf: Waerik my wend' of keer.
F.

W

I

tong ſal ſpeeken upt/
JPNet wat een ſoet gelupt/

C

En blp geſchal

Myor. 5.
H/I3.

Dol Hemelſche JUMuſijlt/

HT

TBe Eng'len al

Ji

…

TDoen jupchten in't gelijk/
TDoen 3p , , ,
PZaer Goden Heer/

4. C)

-

- -

Do

-

-

UDe

Pan ſmerten VW/

Ontfingen eemmael weer
In ſijn Paleps/
Na dat ſün reps/
-

Wule. 2, 13/
I4.»

.

TDie hp op d'aerd nam aen/
JDu heel was afgedaen!
2. Ändien des Hemels ſchaer
Alſoo verheugden haer/

TE
O<

.“

Ob

TDoen haren Heer

Gnš zwakke
„En
klepn vleeſch
en teeraen-nalmr/

-

Hier op der aerden quam;

T Qt
-

R

ende Geeſtelijke Liedekens.
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MDat vºeugd/
Gejupch / geſamk/

Pſ. 47: s.

MDatal gemeugd

En ſoet baſupn-gellanlt
S dan geſchied/
hy verliet
Dees moepeljke aerd'/
En ma den Peine vaerd'.

JoH.10:
28

-

3. Soo God/doen hy eerſt ſond
Sijn Soon in 's wereldsrond/
Sp?ak/dat de ſchaer
Der Eng'lem buyg voo! hem/

Act, r: ko/

med. I: 6,
Pſ, 97,7

En allegaer

Aenbidden methaer ſtem:
Telmeer

Is 't nu de tijd/
Dat d'Eng'lenſeer

Perheugdzijnen verbijd/
JNu hp ſeer ſchoon
Sitop ſynthoon/

Net krachten Heerlikhepd
In aller eeuwigjepd.
4. Daerdſch-geſinde menſch/
HJoe is 't dat uwen wenſch
jYiet meer is naer
TDees Hemelſche geneugd?

. .

#

."

-

ºr 3.13,
.3.19.

olº.tº
-

.:

-

_ Dokoun aldaer
Cé zijn alſoo verheugd?

Crekt mp/

Cant, 4.

O Jeſu/ ſoet/

INet kracht ma dp/

Je «am.

Op dat ik mijn gemoed

Än deſe ſaek
Alſooo vermaek/

Lot datik vºp vanpin
Sal altijd bpu zijn.
P 3

----

Pſalmen, Lofzangen

L74

Ernſtig verlangen na God op
gacnde.

'e voor

-

Op de wiſe: Helaes mijn tweede hert.

Gf: Waer ik my wend' of keer.
God/ geeft dat mijn hert
# .12::: .. OÄ,
getrokken werd

Ä

Cot uomhoog:

"

. TDatik u ſoek en vind';

Ä
2.
IAat. 6.

Ennoptmnjn oog
TBooz t aerdſche zP verblind.
'k Zoudºu

2I

Doo? Unijnen ſchat/

ſ.1 19:37.

Soo is het nu

CPok meer dan reden/ dat
J
Kom. 5, 5.
* ?

Hinherte bp
d
Ä3P/
a dat ikt UWe Nin

Paſtſlupt daer binnen in.

5,5

Lueg, 25. 2. So0 'kal wat hier beme'en
Ä
Op d'aerd is/hadd alleen/
Ä
WPatſoud' het zijn/
Eccl.2. i. Als ik van hier vertrek'?
Een. 15. 1.
CEen pd'le ſchijn /
TDie tot geen voozdeel ſtrek

Als gp
Danniet/ö God!
- - -.. -. . ."
-

JWPijU1

P.
zs/ 7.

ÄÄ Ä Ä

)OOWſte Deelenlot.

TDe wereldſal
Pergaen/ metal

ÄÄ
Uft eeUWig/ Peer.
3. Ädees Äº

eer ;

##

meer mtjnoogefet

-

----

ende Geeſtelijke Liedekens.
CEen

diergeljke 3p ſoo waerd.

179

- Jºhn Yepland/'t isſjvrel dat gp

Eph. 1: 4/

Seeft 't onder-pand des Geeſtes mp/
SDaer aen ik ſekerijſ bej /
Datik een waerjd Godes ben.
J. JLRaer ſet/ º Avondmael geeft mp.
Pºet pand uwg lüfs en bloeds djer b! /

13 / 14.

MÄom. x:
I6.

r Coz. 1o:
6
10.

WPaer uptwej

Eph. «:3 o.
WHeb. 2: 11.

JERijnveeſchen bloed/mün bºoeder zijt.
Q-CP mijne zie/ Wattteurt gp dan?
MDat is 't datu Ueſchºithen an!
Äs't dood/ ofis 't verdoennemus?

Pſ.42: 6.
Loll. 8:14.

MAon. 5: 2.

Die hier ſtof vanroj
7: Siet/ Jeſus tooinduſelfs ahier/
Wºoe dat gpzijt Vekocyt ſeer dier
Ä jÄ
/ſelfs Ä ſijn bloed/
Ähº geſto?t heeft utegoed.

1 Coz. 6:

Ä

2 o.

1 PBet.1:1o.
JlMat. 26:

8. Pereend

28.

Datik te recht bedenhen leer/

Hºet wat eerbiedingen OOtNIOed
Zººeſen ſchatomtfangej
9. Ik koom/mazej lijfomrepn/
Tatu der repnighend fonteyn:

WHeb.12:2s.
eſ. 64: 6.
ach. 13:1.
9:12

Sº arme/ kraneſ ſteht en quijn
Cotu mijn ſchaten medecijm.
S. Laet mp bepzoeft 3hnen bereud
ZDoo t waer geloov boetweerdighepd/

I

Co.

II

23.

Äefden aotmoed/jj

JUMarc. 1:

MDatu op 't beſt behagen ſal.
Perlernd mp Waerde 2GMundegom/

I5.

Col. 3. 12/
I+.

Datmijne ziele vooujojº“

Web.12.2?.
0]. 3. 29.

Perclerd als eene repnemaegt/

ZÄ:

Die utotüwe Bund betaegt.

Äerthaerheerlknäuw ſtaet/

Apac. 21.9.

jºett blinkende fn lütewaet/
ºelkis uws ſelfé rechtweerdighepd/

Apoc.19:3.

Aluwer hepgen werdjº“
Ge«

1 ZO

f

Pſalmen, Lofzangen

ende

Denkt niet ae

Gedachtenis des lijdens en ſtervens Jeſu
Chriſti voor ofte by't gebruyk des

Kepnigt do

H. Avondmaels.

Stem: Ogy Herder uwer ſchapen.
Gf: Bruyd'gomdergeloovigezielen.
Lam Godes / heel onſchuldig. Die eerſte

I.

Aendeskrupces ſtamgeſacht Ä

-

*“ ÄÄ“#
Alhoewel gp wierd veracht! - Ä Ä
1 Co?. 5:7.

Älle ſond' hebt gp gedzagen/
-

Än
-

-

#“ Ämen

F

am... 2. Als gpzijt voo! ons geſtoveu/-Ä
En uw bloed voo! ong vergoot/
Äº
Zebt gp 't leven ons verwoven/

Ä28.
I

Joh.- 3**

Ä van deeuwige dood.
«-

ºbº. Jeſus
Än
heeft voo! u geleden;

I§.

-

Y12E1.

Ä

Godes on

Ä
Ä

ÄT'k Sal hier van'tonfeplbaer and Ä

ÄUkken/-.
Ä
Eine ÄÄ mijn herte nu/ .

Äj
.

.

Sien/

. : A. “HA

Ä

t DLN.

je Äruhen.
f. 23:3-’ſ Äma
cbb'
ooºſae
F#

-

...?
Ä.
Ä“ HiendejÄddÄ“
.
–

n Verloſſen

VE

Ä4. Als ik benüws doods gedachtig
Jer.4, 2.

Ä

UW

Äº/

Tat ſoo bondig is en krachtig/
Dat het wankelttgeenerftönd:..
- ->

Bendelich
J. Wilt ook
Schºpvem
It ik altji
Aen uvad

WIeem di

Spt.de lief§
KLOtdat
En OntH

men in

## Anders möeien wº vertragen,
. 53 : 5

Maer vergeef

TDenkt

Dankſeg

-

1 S1

ende Gceſtelijke Liedekens.

Jeſ. 54:

TDenkt niet aen umjn miſſedaden/

1 o.

JLRaer vergeeft haer upt gemaden:
Liepnigt doo: uw Geeſt en bloed
23eydelichaennen gemoed.

3er. 31:34. -

5. MOilt ook uwe wetnadeſen

1 Co2.6:11.
Jer,31:33.

Schºpven in münherte vaſt;
TDat iſt altijd moge Weſen
Alen uw diſch een wellekom gaſt:

CTant. 5: r.
Pioin. 8:35.

JLaet geen dink op aerden ſchepden
CDpt de liefde vanons bepden/

Joh. I 4:3.

Totdat uwe hand mphael

JRat.8:11.

En onthael in 's Hemels ſael.

Dankſegginge nahet ontfangen van des
Heeren H. Avondmael.
Op de

wüſevan Pſ92.

Hetzijnheerlijkedingen,
Pſ.116:12.

CDeſalik u vergelden

I.

H

Uw gºoote goedhepd al?
PBſ.4o: 6.
I Pet.2.: 9»

Hoeſalik 't goot getal, 3Dan uwe deugden melden/
Fonteyne der genaden/
GP Jeſu! die ſooſeer
Ong doet metheplen eer
Gedurig overladen!

Zach.13:1.
Pſ. 84:7.
Io/ I 2,

Pſ.63: 20.

A. Mºyinoeſten gaen verlooren/
Lºoſ, 2:2.

Pan alles naektomtboot/
Äaergy quaemtons in mood

# in Ä Ä Ähen

Eph. 2:1/s

w goethepd Wing

Cit. 3:4/6,

Eej werkſeer wonderbaer/
Eergy ons in 't gevaer
Alſoo ſoud laten
Joh. 6: 33/

3. Pp dat Wº ſouden leven/

54/ 55,

Fibt eſ ſoo trosmºngoº

--

--

--

Plwa

ende
Ten vollem n

Pſalmen, Lofzangen
Uw lichaennen uw bloed
(Tot ſpijs en dank gegeben.

182.

8. Derſterkt

Doo doo!
Datik uu
Mijn krups

Matſoud gp voo den menſchen
Zeſ. 5:4.

TDoch hebben weer gedaem?
Pet is methaer gegaen

Soo datik

«Eph.3:2o. Peºr' boven al haer WenſcheM.

Ä

Ätaen
t Sy gro

Als wp byna verſnachten

j. 5 Dandoſt en hongers-mood/

ItNaer tºll

ZHoo geeft dit hepig bgood

56.

9.

Jeſ*: En dank deziel veel krachten/

°
1 GÄeg. 19:
3.

Pſ.

veel ſchoonderwüſe/
ls doe Elias at!

Beer

En ſteld
-

-

T

En tot aen Horeb trad . . . .
TDooz kracht vän's Euges ſpüſe..
5. Goddoet hier dooz den ſijnen
34. 3. Pan kracht tot kracht gaen voot/
Tot dat ſaemons Sions oot
JÄNet veugdvoozhem verſchijnen.

Waer mj
Soo ſtie

TDatik
MÜn Hen

O Jeſu! ik gevoele
TSekracht van deſe ſpisſ

Chriſte

Gp een verbogen wis/
TDoozal mijn leden woelen.
6. Gp hebt mp nu gegeven Jeſ.34: 19.

la

-Un Op U

Eenzegel van 't verbowd/
I.

Stem
Of
Eh

B

TDatik ben t'allerſond

In 'slevens boek geſchºevCM.
Apoc. 21: Ja gp doet mp muſmaken

Tat

2 xin." MPger
„Pantoeift
müne zagheºl.
ſal geralen.

I3 •

TÄ Ä

-

: Pet.1: 3.7. JDu gp mp hebt doemeten
TDe eerſte vzuchten v

Deut.1:

Pºet Hemelſch Canaan/
#
ÄÄ weten/
ÄTDat ik ten eeuw'gen ti
staatstr. Met Abz'amg Äar

is

wº

De do
WDant Ä

THe vaſteſekerheid

27.

2.

Ä

4: 9.

Ä
Ä

-

Uum

Alen uw tafelſal-..
(Leu.

ende Geeſtelijke Liedekens.
(Ten vollen mp verblijden.
8. Derſterkt mp t'allen dagen.
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Pſ. r6:rr.
«Eph. 3:6.

Soodoo! dees ſpijsen dank/
TDatik nijn leven lank

-

JNijn krups mag vzolijk d?agen;
Soo dat ik mieten achte

2 Co.?.7: 4.
Act.20 24.

Pooytaemop eenig ding/
’t Sp groot of't 3p gering/

Ä
# ºlaetÄ
9. Peer/
mp als een Är
Zijn op uw Jert geſet:
En ſteld mp uwe wet
/
MDaer na iſt all mijn gangen
ZSooſtieren mag van nu/
TDatik altijd aen u/

Geduerig tot een

Art.21: "4.
Cant. 8: 6.

Sal. s 16.
Pſ. 1 19:
Ioſ.

1 C02. 6.
17.

JUNijn Zepland/ vaſt blijv' hangen.

Chriſtelijk overdenkinge des Doods.
Stem: 't Enis niet alle tijd van vreugd.
Gf: Geenvreugden-rijker macht.
I.

B Ehoud tot aller tijd

&bur. 14:
12»

In uw gedachtent/
TDat/ waer gp immer zit/

TDe doad te wachten is.
MPant nopt unen ſoo veracht
Al 'tpdel wereldg goed/
TDan als unen recht betracht/

Pſ39:6/7.

Hoedat men ſterben Noct.

2. Uw oogen werden dan
JNet dupſternis bedekt/

TDies ſiet/ dat g' die van
TDees pd'le dingen trakt,
Uw ooren werden dsR

Pſ. 119.
17.

Pſalmen, Lofſängen
De doofhepd toegepzopt/
Epy.429. Dies tracht/ dat gp die doo?
EPnrepne dingen ſtopt.

3. Uw tonge ſalſeer ſmel
Als dan ook werden ſtom/
Är. „s: Dies weegt uw reden wel/

Pzov.15:

Ä”

Eerdiete vooſchijnkom.
Uw leden allegaer

-

TDie wozdem dan verſchzikt/
Läom.6: 13 TDaeron ſet/ dat gp haer
(Tot Godes eere ſchikt.

4. Stelt u den angſt en zweet
TDer ſterbende unaer Voo! /
GD menſchen kind/ ik weet /

TDat gp gewis daer doo?
Bewogen werden moet/
Eccl. 2. 2.

.

Gm's werelds pdie v
(Tetreden met de Voet/

TDie mu u ſoo verheugd. : ,
5. Gedenkt/hoe dat van hier

TDe menſch gaet maekt en bloot/
Tobr.21. Soo acht Mp 't niet een ſier/
Escl.5.4b

Ä

Alis uw armoed groot.

TDenkt hoe uw vleeſch in d'aerd'

Eens ſpijs der women;y/

Sprio. s/Soo ſalhet zün bewaerd,
öhi.- Dooz trotsen hoovaerdp.

*** 6. Laet Chºiſius uwen Heer
AU ’t leven zijn altjd/
Steld tot ſijn dienſt en eer

1Uw zielen lijfmet vlijt;
Soo ſalu ’t ſterben niet
Perlieſen doen in 't minſt;

Än plaetſe van verdziet/

Salt zijn uw grootſte wirſt.
Joh. 2:24, 7. Gelooft/ en hoozd ſijn MDoOzd/
Soo Maet gp upt den dood
Is

ende Gecſtelijke Liedekens.

18;

In 't eeuwig leven voot/
-

Bevud van alle nood;
Dermids daer rouw/ noch pijn/

Apoc. 2r:

JNocly unoepte komen kan:

Ia ſelfs de TDood ſal

Ä

4.

Apoc.zc:

Poo! eeuwig dood als dan.
8. Ja/ſchoon gp voo! deuur

I4.

ET 21:4,

TDes doods dan ſonntijds ſch!ilit/
LPetſalniet zijn ſoo ſuur/
TAls 't zwakke vleeſch wel wikt:
-

Uw Hepland/ dooz ſijn angſt/
ZSaluweni angſt doen vlie'n/

iſrat. Zs

Die/ als men is op 't bangſt'/

Jeſ. 51:1:

27/2t.

ſ. 91: 15/

Ook meeſt ſijn hepl doet ſien.
9. Alcert fp bedenken/ Heer/
Hoe haeſt ik ſterven moet/

Pſ. 3»: s.

Op dat ik eemmael keer

Pfse: 12,

16.

Tot wjshepd mijn genoed:
Geeft dat ik ſterv' dezond'/
Op dat ik/ als ik ſterv'

äom.s:z.
Jo). 11:
23.

JNiet ſterve/ naer terſtond
Het eeuwig leven erv'.
M.

Joh.3:24,
*

Gebed tot Jeſum, öm verſterkinge
en vertrooſtinge in deuure des doods
Op de wijſe: O God! wy danken dner goed:
Of: Owonder boven wonder groot.
I.

O Ä als münſterfuurnaeht.

Soo wilt mp niet begeven:
Geeft dat mijn ziel dan na u haeltt
PeelÄ als in Uijn leven.

O! meeint als dan in ubehoed
TDem pºüs/daer gp uw dierbaer bloed
Soo bljd' hebt

".gegeben.

--
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2. JWRijn ſterke boºgt/ mijn doodes dood/
Web.2.r4/ Enieven mijnes lebens/

Q

„.

.

"

Maerſoom

öd. „ Mººeer Ägroot/
Ä“ Än zoo veel ſtrijden ſtrevens/
E':
JMp t’ſamen ſtillen kommen voo!/
F
Strijkt gp ſe doo? u bloed dan doo?/

DÄ alle
Ä
Meer Jeſuſ

Ä;

. Als 'tv
Den gee
Soo daj

8

Äoetſate niete ebens

vedji. 3. Ändien ik dan noch Unogt bev?eeſt
Web. 2: rs. Zijnvooz de docd bevonden/

-

Hon.- . Sodwilt doo uwen engen Geeſt
j

P

UW

liefd

JTNet luf

Zºe duyſe

JAP vMeugden hepl Verkonden.

Äluj

n.rs: Derdzijft den Satau van mp wüd/

Äc.,-, Datik in münen ieſten ſtrid

Dalili

FFj
Mijn zielniet mag verwonden.
3. 4. Perquikt mp in mijn grootſte mood

9. RAids
tanu

Äe üwenangten pie

SP is he

Ä Als uwe zie was totterdood,

Yet ſie
a Heer

Bedzoeft/ tot trooſt der unijne.

Z.

ÄÄÄÄet/

Ä feUY.

FÄ Männeer ik in min zwaer verdziet

TDitj

Schier als verlaten ſchijne.

XI.

***

*9. Il Noe

5. TPoe gp im baug' aenvechting waert/
CMuam u hetzweet af-loopen

44.

Een ſº
e

Mee bloedge dzupp’len op der aerd/

Sult

Dp dÄt

TDie een na d'ander dzoopen.

UWTDiejj

web. 1: TDaer
Gp wilt
dood-ſweet
dan
doominkouden
ſoo hcpl'gen/
datik kam

I I.

Ä: In nooden dood vaſt hoopen.

Ä; 6. tjejej
Fon. 37,

***-

Bewaer' mijn herten ſimmen/

Dat ik daer dooz mag al den ſchnitt
„ Enſmert des doods verwinnen/

Inc. 22: Sºg datik net een gºed Verſtand
Ä““ Mijn zielbeveel in # Baders handf
2 Cot.1 s.

En Voel' uw trdoſt van binnen.

PBſ. sz: rt,

y

-

9

Ä7. Heeft/dat doo? liefd'of ſong 't

"“ÄÄÄÄÄ ÄÄ ſ
..

:

-

Alšj

IPasc

-

-

ende Geeſtelijke Liedekens.

18 7

z

JUNaer ſoona u mijn eenig goed
Metalle kracht verlangen/

Apoc. 22

-

Datmagroepenjſt/
2ÄÄt
eramt doch haeſt/
Wº liefd heeft mp bevangen.

I7/22/5.

º*
Äatts.

8. Als 't vleeſch is zwak/ wilt gp als dan

Ä

Utalien/

Soo dat ik ja den Memelkan

3:- --

##

“)
-

-

-

JTNet luft ein pverhalten.

ºde dºpſter't daldes doods ook zp/
Als uwen ſtafmaerlep.de mp/

-

Pf. zz. 4:
"

-

»

u“
2 Tini.4.

s/7.

Yet ſlot Van alle quaden;

-

ÄÄÄ
Heeuw'gen evens wegen poozt:

Joh.5.24;

Ä
äre
Ä
Col.i.4.
Ä
Jod 19.

TDit maett mp onbeladen.

19Äoºeen tºdmünf in daerd
„Een ſpiſe zijn der wommen
Als Mpſult zijn geopenbaert
SUlt

,

Ä;

Salik däer dooz geraken.

9. Mids gp voo in geſtoven zit/
tan mp de dood niet ſchaden
Sº is het epnde van mijn ſtrijd

-

ºn."

het mp bervogmen.

Äp dat het eeuwig in God tijk
Plw heerlik lichaem 3p gelij.
Die kande dood verſtonnen.

Phil.3.2t.

Co. sº
*.

;

–

=-m-m

Pſalmen, Lofzangen.
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end

Ik ſterv' tot

De geloovige ſtelt hemſelvenſter

Enſal mietſ

vende,endehakendena Chriſtum,ende de

PNet Chriſto

ſaligheyd.

Ik metheu

NB. Deſe zi
Op de wijſe: Onſe Vader in Hemelrijk.

hannes H

CPf: Pſalm 117. Gy Heydenen, looft
t’ ſaem den Heer.

tare ur
-

hael

V#

/ ö wujne ziele doch!
NB.
TDaer Chriſtus ſterft / Wat ſchzikt gp noch?
Pºet leven ſterven wild' aen 'thout/
TPat gp miet eeuwig ſterven ſoud.
TDe dood quaun van het houd wel-eer/
JlMaer van het hout het leven Weer.
TD'een Adam 't leven weder geeft/

Anim

ne mOrt
Dore m
led ab-a

TPat d'ander eerſt verlooren heeft.

Alter Ad

GP Chºiſte God/uw dood watſal

Chriſs j

AUann D

TDie kommen niet verdienen al?
(T' ſa/ met uſalik ſterven mu/

Quid no

T» tecul

En opſtaen upt de doodmet u.
Berhupſt/ ö müne ziel wel-aan/
k ſie den Hemel opgedaen/ …
n Chziſtum metſün had geljk

tecumq
nima,
Cºelos

GPns roepend' in ſijn Pioninkrijk.
Gaet haeſt/ gelukkig u voot-ſtrekt.

EtChriſ

Polgt hett die tot een beter trekt.

* Proj

, TOs ad

ſeqüer

Dzeeſt miet/ als God gaet mede/maer
Peracht dan allerlep gevaer.

Ne trepi
Sonte

Cºen ſchaepken bleet/ſijn ſtem gewis

Balat OV

All/ ſoetſte Jeſu/ kenbäer is.
Een ſchaepken bleet/ een ſchaepkenſlupmt
CD goede Werder 't niet verſupmt.
TDoet Ä uw ſchoot/ en open ſpzepd

Balat OV

TPen ſchaep-ſtaluwer goedighepd.

Pand

-

-

IlOta

t

Ile

JK

f
Tllae b

ende Geeſtelijke Liedekens,
SIkſferv' tot Chriſti lofen eer/
- En ſalniet ſterven nimmermeer.

189

JNet Chriſtoſtervik en daer na

* Ik methem upt den dood opſta.

s

-

NB. TOeſe zijn J. D. Scaligers verſen/ welke Jo
hannes Hoornbeek inſjne Euthanaſia, om
tare uptmementhepds wille/ ook ver
haelt; ende ilt athier hebbe vertaelt.

Anima, emigra!
Chriſto moriente quid horres?
Vita mori in ligno voluit,
ne morte perires.

Arbore mors venit,
ſed abarbore vita redempta eſt.
Alter Adam reddit vitam,
quamperdiditalter.
Chriſtc Deus, tua mQrs
quid non queat illa mercri?
En, tecum moriar,

-

tecumque ex morte reſurgam.
O anima, emigra!
coelos contemplor apertos,
EtChriſtum dextrà

nos ad ſua regna vocantem.
I, propera, ifelix,
ſequere ad meliora trahentem.

Netrepida, comitante Deo,

contemnepericla.
Balat ovis, vox
nota tibi, dulcifſine Jeſu.

Balat ovis, dormitat ovis,
bone paſtor adeſto.

-

-

-

-- -

Pande ſinus, aperique
- tuge bonitatis ovile,

CA 3

Lau

--

90.

Pſalmen, Lofangen

e!

Laudibus immoriar Chriſti

nunquam moriturus.
Cum Chriſto morior,

eum Chriſto ex morte reſurgo.

Op den ſclven ſin.

Stem; Koyt laet onsmet de Herders gaen.
I.

Fts geen leven over meer/
Y. THe koudounvangt mijn herte ſeer:

HNaergp/ ö Chiſte die voo! np
Sit 't eeuwig leven/ blüft my bp.
Hijn ziel/ wat beeft gp ſoo ontruſt/

Die gaen ſult tot deplaets der ruſt?
Siet/ tot uw lepdsman is bp u

Dees' uwen Engel ſevenu.
TPit arm elendig hupé verlaet/

Jet geen nu vakt na Godes raed/
et Welk u Gods getrouwe hand
alſelfš herſtellen naderhand.

Gp hebt geſondigt; ik weet/ 'tis waer;
Håaer Chriſtus ſijn geloov'geſchaer
ptſupvert ente niete doet
l hare 3onden dooº ſijn bloed.

TPedood is ſchziklik; ik beken't:
JNaer 't leven is däer dicht ontrent/
(Cot’t welk deſekere

Ban Chriſtus u turdeptenlaed.
Siet/ Chziſtug is bp ü in nood/

Die over batan/zond'/en dood/
Doo?ſjm verwinning triumpheert:
othemdan blijd'en wakker Keert.

NB. Teeſe
culus, V
d00dſ

ende Gceſtelijke Liedekens.
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NTB. Deſe zijn de verſen van Wolfgangus Mus

culus, wclke hp wenige maenden voo?ſijn
doodſelvegemaekthceft/ onn alſooſjue
berepdwillighepd ter dood/en
geloovetekemente geben.

N ll ſupereſt vitae,
frigus praccordia captat,
Sed tu, Chriſte, mihi
vita perennis ades.
Quid trepidas anima,
ad ſedes abitura quictis?
En, tibi dučtor adeſt

Angelus ille tuus.
Linque domum hanc miſeram,
nunc in ſua fata ruentem,

Quam tibifida Deidextera
reſtituet.

-

Peccafti; ſcio;
fed Chriſtius crcdentibus in ſe

Peccata expurgat
ſanguine cunčtaſuo.
Horibilis mors eft; fateor:
ſed proxima vita eſt,
Ad quamtc Chriſti

gratia certa vocat.
Prºeſto eſt

de Satana, peccato, & mortetriumphans
Chriſtus;

ad hunc igitur laeta alacrisque migra.

Eà 4

Jöbs

Pſalmen, Lofzangen
Jobs Gelovige Stervens-wens

Job Cap. 19. vers 25, 26, 27.

Nu lafzt uns den leib begraben
Gf: Komt, laet ons met de Herders gaer - -

Op de wijſe;

1. | k weet dat mjn Derloſſer leeft;
-

En hp/als taleen epnd eens hceft/
ZSal over 't ſtof’t laetſt opſtaen/
En wekken op 't geen is vergaen.

ſ

-

2. Mameer de woymen deeswijn hupt
Än
't graf
is tot een bupt/
Endit
mijngeweeſt
zwakkelichaem
daer
Geheel dooºkmaegt ſalzijn van haer:
3. Salik upt mijnen vleeſche doch
Rijn lieven Godaemſchouwen noch:

E
ZT

-

z.

Diem ik/ als weer vernieuwt van jeugd/
Poo? Unp aenſchouwen ſal tot vzeugd.

-

4. TDien dees mijn oogen ſullen ſien/

4.

En
in mijnplaets
geen vºeemde l'en
Minnieren
in mijningewand
Perlangen met een grooten bzand.

w
T

n

-

)

-

e

Verſchilder vreugde Chriſti ende des
Werelds in deuure des Doods.

O

Stem: Voorgangeren geleydes-man.
Gf: O Jeſu! gy die zijt alleen.

Dan
-

-

-

º.Ä. 1. TJN Chriſti liefd' iš vºeugden ruſt/
TDie eeuwig ſalbeklijven:

Z

Des wereldg en des vleeſ
luſt
n ſalniet lange blijven.
WPaerom ſoud ik verluſtten mp
-

"

- -

"

-

-

I

I. Y)

Doch

.

TD

-

cnde Geeſtelijke Liedekens.
Doch in al ſullie ſaken/
Dic/ als mijn ſterf-uur kommt na-bp/
CDntruſt my ſouden malen?
2. lMiſſchicnic in een oogenblilt
JLRin unr-glas uptgelopen;
WOat ſoud' iſt dan met ſinerten ſchzik

-

I93
Pzov. 23:
3/6.
"EcC1.12:5.

Pſ. 39: 6,
1L! Al. 15:
I3.

Pſ. 55: 16.

LYet alles dier bekopen !

't Gedenken van voozledem vzeugd

Pºob. 14:
I3

SoU mp dan heel ontſtellen/
-

nc.s:

En met een ceuwig' omgeneugt
Jºn knagen ende quellen.
3.

19/23.

lMaer/ o wat ſal't mp weſen ſoet/

TDat/ als ik ſal verſchepden/
En alles hier ook laten moet/

1 Tºiln. 6:7.

1 Per. 1:8/

HLAp dees mijn vzeugdſallepden!
Als mp macr lepd op deſe reps
Een goet gewiſſ"op 't leſte/
STot in het eeuwig Dzeugd-Palepg/
MDat acht iſt dan de reſte?
4. Perblijdu/ wgrelds troetel-kind/
Endoet/ in vcºle wel-luſt/

9.

eſ.38:1/3.

##
!.45 : 16.
(1.2 o: 24.»

Eccl. 11: 9.
Eccl, 2:1 o/
II»

WPat 'toog behaegt/ of't hert verſint;
Jlt houd' hetal voo! quel-luſt.
JUNuluſt geen vzeugd/dan die unp trekt
JNa d'eeuw'ge vzeugd hier boven/
En die mijn zielen geeſt verwekt
Om umjnen God teloven.

Dankſegginge ende hertgrondigen wens
totGod, dienendealstoteenbeſluyt.
Stem: Pſalm 30. Nadat gy, Heer, my
hebtbevryd.
I. ſ It loob'

u/

TDat gp mp

Heer/upt’s herten grond/
mond

ſ. 111: 1.
f.4o: 4.

##
5

Ge

Pſalmen, Loſzangen
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sº.

Gegevenmenig nieuwelied

ÄCatürooſ en vºeugdimmin werde,
j Hiet mp niet mp/ maer uwen Pame/
Pommt hier van deere toe alt ſame,
2. Gp geeft de Pſalmen in der macht
TPien die op u veſt ſijn gedacht/
Zoo dat tot u in ſtillighepd

MDerd meniglof-geſank berepd;
rs. 7. Ja doethemſelfs bp macht verlichten/
En hem ſijn nieren on

d

s: ». 3. THes unoygens en des avond weer
TDoet gp d'uptgangen

Ä

LET

Soödat menvind veelvoudig ſof/
Om ſteedste ſingen uwen lof
34:2. Än anſehertmet aengenaemhepd/

sº. Älzin wpſelfs volonbegaemhepd.

Ä 4. Jadagaendagſtotnetºermaek
Ä. Seerovervloedig upt deſp?aek;
5 . Ennachtaen macht toomt wetenſchap.
Zoo dat as onſe tong is ſlap/
Gphaermaeht veerdig doo?'t aenmerken
3Dän uwe wonderbare WerkeN.
(Terwijlik

ÄÄ

#

/

„. Än minverdietge vºeendigſchap
'“ “Pind mijne zie in geeneſaek

Inwendig ſulkeen ſoete ſnack/
Als in het ſingent'uwer eere
Pän uw inſettingen/ ö Jeere!

ſ.e4. 6.
4.

Salin-min eben ſingen u/

MDiſlik noch benop aerdem mu;

HAijn overdenking in 't gemoed
Salvat: u lieflik zijnen ſoet:

Jäºhſal mp dus in u verböden/
En's werelds pd'evreugd bermijden.

Ä
Ä*

Äſgerºenewºhe
ÄJEin lofſa ſeeds

Hin ppen Klien upchenbip

Als

ende Geeſtelijke Liedekens.
"Als ük u ſinge
Ja

Ä Ä ÄÄ

Die gp

Qſt

95

00 VAp;
di g/

ſoo

W.

Ä ſal hier na
Daer boven't Ä Lºalleluja/

Apoc. 19.

25p u in aller eeuwighepd/

Fion. 8:

Vºet Welk mijn 3ie dooz hoop verbepd;

24./25.

8. (Tot dat ik

1/3/ 6.

Äa Heer/ MP weet/ met wat verlangen

Zk ſuehten Wenſch na die geſangen.
9: ?ier ſingik menig rouw-geklag/.
Soo dat mijntoon tº weeenach!
WNaerboven voo uw thzoonen ſal
sº Mict anders zijn als bly Ä

2 Ch?. 35.
25

Apoc. 19.

# . 16. 11.

TD002 vzeugd volmaeht in allen deelen/

Apoc. 14.

Tenneuw geſang metcither-ſpeelen.

ºspy 5. 19.

19. Hier ſingik uwen lofſ ö God!
Pſ. 137. 3.
2 Haun. 6.
En hd daer vooz des wereldg ſpot/
I6/20/21.
Die ſulks van geender weerden acht/
Endoo?hoogmoedighepd belacht:
HNaer daer beſchimpt nopt d'een den and'ren/ Apoc. 19.
ÄSpupchen alle met makand'ren.
jöſ. 57. 3.
. Hier ſing ik upt 't gevoel van 't hert/
Zac. 5. 18.
JPadat den geeſt
vzeugd of ſnert/
Wet welk eendwaesſgäntſch ſonder ſinaek
Bootſt na upt vleeſchelik vermaek:
Alinos 6.5.
14.
JlMaer's Memels ſangſal niemand kommen/ Apoc.
2/3.
Dan die op d'aerd'heeft recht begonnen.
1 Co2. 14.
12. Pier ſing ik welin mijnen geeſt/
IS.
TDie hier
verheugt op 't meeſt/
WUC. I. 47.
Gal. 5. 17.
Maer’t vleeſch/ des geeſtes weerparty/
Apoc.5. 9.
Maekthaeſt weer traegen moede mp;
EN I4. 3.

Ä

Daer ſaldenÄ nopt verkouden/

TPaerſal de mieuwhepd mopt verouden
IZ.

ſing ik meeſten tijd alleen/

'k Achtſamtjds veel de hulpvan een:
Daer ſingt menmet uw Eng'len ſchaer
End'uptverkooz'nen allegaer;
't Ge

Pſ.148. 2.
Apoc. K:
II/12.

–---

196

Pſalmen, Lofzangen

poe.os.'t Gelupt werd over-algedWagen
ÄGeºtº donderſlagen.
Ä*14. Doch 't kam nietzhn Lenoeg geſepd/
2 S.
IHoch in hethert al overlepd/
Pºſ47/ Mat däerſal weſenvoogeſang

Ä„k
Samet devooſnaºlºſºo lang
Hier in dit jammer-dal verheugen/
74.

Apoc. 19:

Ä. „
2O.

Tot dat ik 't ſalbevinden Meugen.

ÄeſuÄ
Ä Ä ÄÄ/

JUNi

erlangt/ ſoo hert

p Mag

Hºa d'aengename Bauplofts-dag

Daert ſingten klinkt vanvzeugdaltſamen.
Ja komt dan haeſt/ Heer Jeſu/ AMEN

"»,

HET

HE T

HO OG E-LIED

SALOMONS
Op Lees-en Sang-mate Gerijmt,
-.

-

DOOR

WILHELM SLU IT ER,
Predikant tot EY BERGE N

Up dc

Pſalmen, Lof-ſangen, Gceſtclijke Liedckens
en't Hooglied SALOMONS,
Vºdz

D°. WILHELM SL UIT ER,
uytgebreyd.
Ocht David pſalmen van den Heer,

Enſingen d'Alderhoogſtens ecr
Met Lof-en Dank-geſangen,
Als ook metmenig Boet-gedicht

Sijn ſond' beweenen, en ſijn plicht
Dusſtieren na Gods gangen?
Mocht Salomo dit Hooge-Lied
Uyt ſijn door-ſouten Herſſen-vlied,
Den Bruydegom vereeren,
Met ſijn beminde lieve Bruyd?
't Zijn reden, dat ook SLUITE Ruyt
Sijn hert, in 't Lof des Heeren.
Wel-hem dan, die op ſangen mäet
Die Harpe-ſlagers ſoona-ſlaet,

Met ziel-bewoogen Pſalmen:
Wiens doel-wit van 't begin tot'tſlot,
Alleene ſich ſtrekt om Iſr'els Godt

Sijn eere uytte galmen.

Siet, SLUITER gaet op deſe voet,
Hylooft, hy dankt, hy ſmeekt om boet',

Bckreunt voor Zielen-ſchade,

Wic dan mct hem tot God wil gaen,

Die ſuyghet ſoet uyt deſe blaen?
't Is Hemelſche ſuccade.

Wel-hem, die dees Geſangen ſing',
(Met dit noodſack'lik voor-beding,
Dat werelds luſt ſtabuyten,)
En maek ſijn Hert ſoo uyver ſchoon,
Dat d'Heyl'ge Drieheyddaer in woon,

Die ſalhct AL beſuyten.

-

Ramp Druk c“
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Het Hooge

Lied

-

SALOMONS
C A P. I.
-v

De Bruyd.

-

-

-

-

Yn Bruydgom kuſſe unymet ſijnes mondes kuſſen
UDant uwe ſoete liefd' is/ om mijn vlamte bluſſen
Vcel beter dan de wijn. Uw olien aengenaem
Die gy uytſtortet, zyn tot reukeſeer bequaem.
Uw ſoeten maemis als een oly uptgegoten/
Daerom benuinmenu de Maegden onverdrooten.

Crekt mp/ wp ſullen una-loopen dan met kracht
„De Konink heeft my in ſyn bimmen-ſael gebracht.
ADP ſullen ons in u verheugen en verblijden;
ADp ſullen uwe liefd' vermelden t' allen tijden
Neerdan een ander oyt den alderſoetſten wijn:
_TP minnen u al die opregt vanherten zijn.
Äk ben wel uytterlijk in taenſien zwart en leelijk; .
(Gy Salems dochteren) doch liefelijk geheellijk,
Als Kedars tenten ben ik leelijk in den ſchyn,... .
Maer ſchoon als Salonons tapyt-gozdijnen zijn.
ZSiet mp niet aen/ datik
ga daer henen;
Onn dat de Sonne my föo
heeft beſchenen:
HINijn moeders kinderen (ſoo is 't gekomen by) --Die waren gantſch met toorn ontſteken tegen mp.

Ä
Ä

Sp hebben mp geſet tot eenen hoederime
Der wijngaerden; 't was niet uyt broederlijke minne :
Maer mijnen wijngaerd dien ik hebb'/ en hebb' ikniet

Alſoo gehoed gelijk behoort te zijn geſchied.
GBp
-

d Ä Ziel benind/ ſegt mp / waer

dat gp

epdet/

MDaer dat gp uwe

º in d'heete middag lepdet:

Het Hooge-lied

Z

ZWBant waerom ſoud' ik zijn als een die haer bedekt/
En tot de l'tudden Van uw unetgeſellen treit?
De Bruydègom.
ndien gp't mieten weet/ gp ſchoonſte van de v?ouwen/
upt) en wil het op der ſchapen ſtappen ſchouwen.

En bp de weoningen der herders/ daer bereyd
Deweyd' en koyen zijn, ook uwe gepten wepd.
ÄWahn eygene Vºindin/om uw beyalligheden
En uw kloekmoed'ge kracht, gelijk ik u met reden
25p d' eed'le peerden/ diein d'hooge wagens van

Den Konink Pharao ſoo wakker trekken 't ſpan.

ZHeer liefelijk zijn in de ſpangen UWe Wangen/
Alw hals in 't peere-ſhoer. WDM ſullen gouden ſpangen/
Hºet ſilv're ſtipkens door malkanderen verſpreyd.
Wº maken doen, tot cen

Ä der heerlijkheyd.

Ä

G erwijll mijn Bruyd
Bruydegom den alderhoogſten Ito
toning
Hanſijne tafel is/ in ſijn verheven wooning,

Ook mijnen JNardus/dien hy my gegeven heeft,
Sijm aengenamen reuli/ tot ſijnder eeren geeft.

Gelijk een bundelken van mpyrhe t'ſaemgebonden
Bernachtend tuſchen beyd mijn boºſlent' allen ſtonden,
Äs my min Liefſt : hy is een tros van Cppzug up
Staend' in de wijngaerden van 't vruchtbaer Engedp. .
De Bruydegom
iet gp zijt ſchoone/ Unijn verkoorne vziendinne/
Siet gp 3ijt ſchoone/ want gy ſtaet in mijnen ſinne:
oogen vol van glansenflikkerende ſchijn,

Kuyſchen eSpvoudi
º

Ä
Ärom 00gen 3ijn.
ruy
C

Ä
GPok groend doör vruchtbaerheyd ſtaeg onſe Ä
Siet gp zijt

TPebalken ouſes

«

mijn lief/ ja lieflijk in uw

-

Ä ced’ren aengenaem,

CPnſ' galerien 3jn cppzeſſen alteſaem.

-

AC F.

=
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S AL OM ON S
C A P. II.

--

De Bruydegom

-

kt ben een ſchoone roos van Saron hoog gepreſen,
ik ben een lelie der dalen uytgeleſen.
Ecijk een ley in dooznen muntet uyt;
Alſoo is onder al de dochters Unijne Bruyd.
*,
De Bruyd.
Gelijk een appel-boom/ die ſijne vruchten kroonény
-

*

-

-

-

-

DJsonder’t wild geboomt/alſoo is bp de ſonen
Hin liefſte Bruydegom: ik hebbe grooten luſt
Juſine Ä en ilt ſitaldaer geruft.
-Enſijme vzucht is mijn gehemelte ſoeten ſinackelijk
Ja ook hp voert unp in het wijn hups hccl vermacklijki,
En ſijne liefd/ waermeed hy my ſoo goedertier
Omhelſt, is over my gedurig ſijn banier.

Ey onderſteunt gy-lien my met de vleſſchen/ ſterkt my
JÜNct d'app'len: want ik ben van liefde krank ; aen
merkt mp/
-

-

Dat mp doch ondert hooft ſin ſlinkerhand nu zP/
En ſijne rechterhand Ä liefd' omhelſe mp.
De Bruydegom.
. .

.

-

«Ey Salens dochters / ik bezweer u/ bp de rheeden/
Ofby de hinden van het veld/dat gy met vreden TDe liefde laet, en haer niet opwelt/ uyt haer ruft,
wakker maekt/tot dat het ſelfs haer

Doch F
Uſt;

- -

-

Dat is ſº

De Bruyd.

einem / ſiet hem/ hp kommt aendrin

gen

-

-

-

–

«Dp d’heuv'len huppelend'/en op de bergen ſpringend.
ÄMijn Liefſt’is als een rhee/ of als een jonge woulp

Der herten/ fºte voet, ſeeyaerdig tot mijn hulp
ZSict / achter omſen muer/uptkijkende upt de venſtten
Staet hp en blinkende upt de tralien met gelenftºren:
JPijn Liefſte antwood my, hyroept heel overlºyd,

En ſepd ſeer trooſtelijk tot my fijnwaerde Bruyc.
-

F 2

D
-

- Het Hooge-Lied
De Bruydegom.
Staet op/ mijn ſchooni? / wijn verkoorene vziendinne
4

En kommt tot my, die u ſoo hertelik beminne.

WPantſiet de MDimter ſtrengen wreed is eens vooºby:
De regen is ecns wech/ daerheen gegaen is hp;
Daer wozdenal geſien de bloemen in den lande/

TPetjd des ſingens naekt/men klopt'erinde hande;
TDe liefelijke ſtem der totel-dupve woºd
Gehoot in onſe land/ 't is al van vreugd beſtort.

Devpgeboom bengt voot zijn jongevpgskens keurig
Ilºetjongedzupfkens / mijn wijnſtokkenriekengeurig.
ZStaetop mijnſchoome/ umijnverkoorenevºiendin/
Enkomttotmy, dieu ſoohertelijkbemin.
Ilºijndupveſchuylend'inderrotſennarekloven/
Sind'in'tverborgen van eenſtepleplaets verſchoven,
Dertoondmy uſw gedaent/ ww ſteln mphoorenlaet:
WPamtuwe ſtemis ſoet/ en lieflijſt uw gelaet.
t’Savangt gp-lieden ons devoſſen tipt onf"erven,
TDie klepnevoſſen/ die dewijngaerden verderven:

MDant onſe wijngaerden die hebben overal
Haer jonge dzupfkens/

men niet vernielen ſal.

e Bruyd.

JPijn Tiefſt' is mijn/ ikzyn/ dieonderlelien wendet;

Cot dat diendagaenkomit endatdeſchaduwſchepdet:
teer om mijn Liefſte/ voyd gelijk een rhee / of woulp

TDer herten/ op'tgebergtvan Bether tot mijn hulp.
C A P.

III.

De Bruyd.

O minen
leger ſochtik in de duyſ're machten
In/dien Mijn Ziele foo benind metal haer

krach

tEIl

Baer ik en vond Henn niet;
ºdit mijn ſwaer verdriet;
We doo? de ſtad gaen
der Pad gaen,
-

I F.

5

S A LO M ON S.

Äkſal hem ſoeken dien mijne ziele mind: maer ſet,
Jlt ſocht heum/ wat ik mocht, maer ik en vomd

-

heim nict.

-

4

TDe wachters in de ſtad ongaende/ mp daer vinden:

4 Ik ſepd/ hebt gp geſien mijns zielen wel-beminden?
Doe ik een wepnigsten van hen getreden was/

-

Pond ik den gemein dien mijn zielen lief heeft/ rag.
Jkhieldhemvaſt/ ſoo veclaſsik daer toedekrachthadd',
GEn liet

Ä niet weer gaen/ tot dat ik heum gebzacht
}.A

9

m mynes moeders huys/ en (als ik was bedaert)
Än 't bimmenſt' kabinet van die mp heeft gebaert.

G Salems dochters / il bezweer u/ bp de rheeden/
Of by de hinden van het Veld/ dat gp Unet vreden
TDe liefde lact, cn haer nict opwekt/ uyt haer ruſt,
immer Walter nackt/ tot dat het ſelfs haer

se

Uſt.

Maegden.
MOie is ſp die daer konnt upt de woeſtijn op-varen,
Vrymoedig ſiend" om hoog, gelijk als rook-pilaren/
23eroolit met wieroot/ em Unet mpgrh/ en alderhand
-

Wel-rickend poeder des hrupd'miers/aenyder kant?
ZSiet / 't bedde ZSalomons/ daer om zijn

Ä helden

A“

Dan d'helden Iſraels / Waer van menveel hoort melden
Tie zweerden houden all/ ten ooºloge geleert:
Elt Ä
des nachts / heeft aen ſijn heup ſijn

#ſchgilt

;ſ

ZweerO.

Z

Een treffelijke koets heeft Salomon de Ptöning
Sich ſelfs doen maken/ tot ſijn heerlikheids vertooning
Pan't cederboomen hout dat op den Libanon
In groote menicht waſt, dat noyt verrotten kon,
Der ſelve plaers hp van blinkend ſilver maekte/
En haren vloer van goud dat in den oogenblaekte;

Ban enkel purper haer gehemelt': 't binnenſt deel

sehr

was met de liefd' van Salems dochteren &

CCI.

-

-

j Gy! Sions dochteren/-gaet uyten ſehouwt ſeer ſchoone
V
-

Li 3

TDes

-

Het Hooge Lied

Den tonink Salomo met ſijn gouden kroome
Daer uneed'ſjn moeder heun op ſijmen bzuplofs dag

En op den dag der vzeugd ſyns herten kroond' en lag.

CA P. IV.
De Bruydegom.

# oogentuffchen
gpziſt ſchoone uw
mijnvziendin/ſietgpzijt
hapz-vlechten ſtaen tenſchoone
toone,

R

Als dupvenoogen: 'thayzuws hoofts is ſachten breed

Als eeuen gepteukudd die Gileads berg af-eet.
Uw.tandem ätseen kuddvanſchapen afgeſnedem
Die ſuyver upt de plaets der waſſeying komen treden
TDie vruchtbäer tweelingen voöxtbyingen allegaer/

„En jongeloos en is daer geene omder haer

.“

Plvº kippen zijn gelijk enſnoere van ſcharlaken/

En wonderaengenaem en tieflik is uw ſp?ake.
Denſlaep uwšhooftšić als een ſtuk van een granaet
ie çierlik tuſſchen beydºuw ſchoone vlechten ſtaet

Als Davids toorenis uw hals/ als hy beſchoutis,

Die totophangings van Wapentºpg gebººtis/
dupſenden noch meet romdaſſen hangen aen/
Fijn alle ſchilden van die helden zijn in't ſlaen.
En uwe twee boyſten zijn gelijk twe Welpen beyde,
KTweelingen van een rhee/ die omder lelien wepden.

# dat dien dag aenkomt/en ſchaduwen vergaen/

Sal. ktst den mpºrhebergen wierook-heuvel gaen.
Geheellik zijt

Ä ſchoon/ min eygene vziendime?

Engeengebzeken is aen u/ mijne waerde,
- Bp mp uw Bruydgom van den Libanon her af/
DB upd! hunt bp mp van den Libanon her af.
ZSiet van den ſpitſen top van Almana/ mijn waerde,
Siet af vam Senirs en van Ä top/ vervaerde,

Ä de Wygomtigen der

Leeuwen wreet enfel,
van de bergen der Luppaerden/ ſoo is 't wel.

hebt door uwe liefd'het herte mp genommen/
TTF
-

*

ſuſter/ 6 win2Szupd gphebimpt hert sº
"AN

SA L O M ON S

JNet uweroogen een/ welk my tot liefde prangt,

IlNet een kieten die van uwen Hals afhangt.
Poe ſchoon is uwe liefd'/o Bºupd! ö mijne Suſter?
AZoe vele beter/ (als die 't hert maekt veel geruſter)
Js uweliefde dan den alderbeſten wijn?
En uwer olien reuk van ſpecerpen zijn?
Uw
ómijn 25zupd! van homich-zeem ſtaeg

Ä
V

oepen/

Jahomich ende melk die uwe ſprack beſproeyen,
Jšonder uwe tong/ de reuk van uw gewaet

Äs als die teuk die van den Libanon afgaet.
JNijn ſuſter/ Ömijn Bºund! gp zijt # te ſtellen
Een toegeſloten hof/ een toegeſloten welle/
Een vaſt verſegelde fonteyn. Uw ſcheuten veel Zijn als een lüſthof van granaet/ met vruchten eel/
Als Cypzus/JNardus/en Saffraen/ van verr'gekomen,
Als Calmous en Caneel/ metalderhande boºmen
Dan wierook/ ende nnprrh'/ en'triekend' Aloé/
Al het vooymaenſte van de ſpecerpen mee.
De Bruyd.
-LP ÖVon der hoven! put der Wateren die leven/
TDie upt den Libanon afvloejen daer beneven!
JNdoºden wind/ en kount gp DTupden

º ſº
N!

TDoozwaept mijnem of met uwe kracht, geſwind.
Dat ſijne ſpecerp mag liefelijk uptvloepen/

Die met haer ſchoonen reuk het alles mag beſproeyen:
CP dat myn Wiefſte quan tot ſijnen ſchoonen hof/

„En at

ſijn ed'le vzucht/ tot ſijnen eygen lof!

CA P. X.
-

De Bruydegom.

-

MB

Suſter/ Ö. mijn Bupd! 'k hebuw gefücht
vernomen,

Ik ben/ op uw sein, in mijnen hofgekomen/
“:

-

-

4

Z

Het Hooge-Lied
Sk hebbe daer geplukt mijn mpºrhe ſchoon van geur
Älºet mijne ſpecerp van alderhande keur.
Äk heb mijn homich met mijn homich-raed alrede

4

Dat Wºw
Datis

Ägeren
Ähebmünjinehºedºnienmede
Mijn vzienden/etet/ dzinkt/en wadet donken vzp/
O tiefſte/ zijt vervuld met liefde tegen my.
- -

Ä
Ä

Batg
WY

-

Dé Bruyd.

-

Ww Y

kſliep wel, maer mijn hert was wakende door vreſe:

eſten nijns Liefſten/ die daer klopte ſtaeg was deſe;
TDoet unp doch open/ ö mijn Suſter/ mijn j'

JRijn kuyſche dupve/ mhn volmaekte namijn fin!

DStG
Ä

20ppen. vandas my bayrºn van nach
min Ä

BÄ

Itweygerd'op teſtaenopſin ſorgyuldig kloppen,

eG

FT

-

-

1

- -

"En
heb mynen
rok nuweeraentrekken
üptgetögen ai, ſal?
Segtſprak,
hoeik'kſonder
moeythem

Se

Ä

k heb ſoo even eerſt gewaſchen mijme voeten/
Zoe ſalik dan terſtond haer weer beſaet'len moeten?

#

JWRijn
Liefſtewille
trokwerd
van'tomtroerd
gat der min
deureingewand.
ſijne hand
Gmſhment
'k Stond öp ten léſten, omte doen tijn Liefſten open:
Enmijne händen ſtraks van mpºrhen-oly dopen/
-

jn vingeren te ſaem van vloepend' mpºrhe ras,

(Ä

-

-

-

Die mpinplaetsyan trooſt noch ſoegen en verwonden:
De ſnege wachters op de mueren daer geſteld"
Die mannen noch van mp
ſlupr/ mietgeweld.
Gp ware dochters van Jeruſ'lem/ mijn vriendinnen,

Ä

'k. Bezweer u ernſtig, laet mijn bidden u verwinnen Äoo gp mijn Liefſten vind/watſult gphem oaun nur

Aenſeggen? TDatik krank van fjner liefde 3p.
-

N

S

riet,

Äk ſocht henn / maer ik vond hem miet in mijn verIk riep hem hert, doch hp antwoo!de Up alniet.
De wachters in de Stad omgaende/ mp haeſt vonden /

-

SY
S

ie op d'hand-haven van het ſot gedropen was.
Ik deedmjn Liefſten op/ mijn Liefſte was geweken
MDas Ägsam : münziel gink upt vermids
te!

§

VT

Maeg

S

=---

SA LO M ON S.

-

9

Maegden.
MDat is uw Liefſtemeer dan eenen and'ren Liefſte?

- Matis u\u Liefſtemeer dat eenen andren Liefſte?

s
-

Gp alderſchoomſte van de vzouwen

Ä

%

Dat gp op heden onsbeſwooren hebt ſoo ſwaer?
e Bruyd.
INün Liefſ' is blanken rood het welk hem geeft ſin
-

C1ere,

TDzaegt boºen meerder dantien dupſent debamiere.
Sün hooft vol majeſteyt is van het fijnſte goud
Dat ergensweſen mag: ja van het dichtſte goud.
Sijn lolilien zijn gekruld / zwartalseen rav'. Sijnoogen

-

?

Gelijk der dupven die bp water-ſtroomen vlogen:
Soo wit, als of s'in melk gewaſſchen waren net,

Seer fraeyen effen als in kaskens in-geſet.

-4
23

Gelijk een beddeken met ſpecerp omvangen,
Als geur'ge toorenkens/zhn ſijne ſchoone wangen,

Enſjuelippen zijn/ als lelien/ aengenaem,
Dan welke vloepend mpgrh komt dzuppen ſeer be
qUaellt.

-

Sijnhanden züngelijk als diere gouderingen/ . .
Gevuld met blauw turkops/ die veel cieraet aenbringen.

-

Enſjnen bupk is als het blinkend elpen-been

--

Welk metſaphiren is getoogen over-heen:

ſchenklen
züngelijk als marmer-plaers / mach
Sijn
"
..
tl
g

Gegrond op voeten van het dichtſtegoud ſeer krachtig.
Gelijk de Libanon is lieflik ſijn aenſchijn/
Jauptoerkoren als de ſchoone ced’ren zijn.

-

Sjnmond is enkelſoet/wanneer menhoord ſijnredet,

Ä

Hy is geheelenal niet dan

|

Sulkeenen sºmijn Lief/jaſulkeen is mijn vziend/

Gp Salems dochters. Denkt ofhygeen of verdiend.
4
ſ

-

-

*

-

-

-

-

Het Hooge-lied

IO

Harmor
CAP. V I.

Sy ist
„Gebae
Alsyj
OX ſuſ

-

Maegden.

f

WAer is Ä Tiefſtem heen gegaen/ verklaert Onsnaer,

-

TDet

-

Ä

Gp alderſchoonſte van de wijven alle gaerder?

Änd

GBp dat wp hem metÄ aen ſoeken hier omtrent.
-

e Hruyq.

-

.

Ä. -

Jk weet nu waer hy is: JURijn Liefſt' is afgetreden/
In ſijnen ſchoonen hofis hy gegaen beneden
(Tot d'eed'le beddekens van fijne ſpeeerya/
Met innerlik vermaek onthoud hy ſich daer by;
Oum ſijne kudde foote
de howen/

Ä

Enom de ielten te Verſam’len daer en boven.

Ä
Ä
Ä
Om

DY
E

Als
--

Ä
mins Liefſten/en mijn Liefſie die is mym
onder letien wepd/daer 't luſtig is te zijn.

JNYn

V

-Y

De Bruydegom.
Ziet gp 3ijtſchoone/ mijn verkoorne vziendinne/
-

Geiſt als Cherza/ dies ik u ſo9 herlikminne,
Gelijk Jeruſalem zijt gy feer liefeik:
Gelijk ſach-odems met bamieren ſcßzikkelik.
Hoe brand’ikin u min! wemd van mp afuw Cogen!
Dermids ſp mp geweld aen-doen door haer vermogen:

iwan Äajernudd der gepten die het gräs.
Pan’t vruchtbaer Gilead afſcheerengraegen ras
Uw tandem mag men als een kudde
loven,
TDie weder upt de plaets der wafſchingkonen boben.
TDie vruchthaer twaeelingen voogtbº
allegaer/

Enjamgetoos ents daer geene anderhaer.

Sº een ſtuk van een granaet 3iin mone Mautgen
Seer cierlijk tuſſchen uw hayr-vlechten/ als ſy hangen
De litoninginnen laet daer t'ſeſtig weſen al,

Bp-wven tachtemtig/enmaegden ſonder tal:
GEen eemig'
is nochtans mijn dupve/mijn
volmaekte
»
" -

v.

---

D
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II

IPaer moeders eenige / door mijne min gcraekte,
Sp is de ſupvere der gener die haer heeft
Gebaert/ tot welkes vreugd ſynu geduerig leeft.
"Als haer de dochters ſien/ ſoo ſullen ſphaer roennen/
Ook ſullen haer met recht wel-gelukſalig noemen

De Koninginnen em bp-wijven allegaer;
En ſullen dus, als met verwond'ringpzijſen haer.
AWDie is doch deſen die aldaer ſoo heerlijk upt-ſiet/
*.

Gelik de dageraet? en ist des Koninks Bruyd niet?
Schoon as de Maen/ ja, als de Some/ ſupverlijk

Ä

Gelijk ſlach-odens met banieren
'l Ben tot dennoten-hof/ mijn Bruyd, maer afgetreden/
Onn d'eerſte vzuchten der valep teſien beneden:

Om eens teſien of ook.de wijmſtok bloepd en ſpruyt,
En of de boomen der gwanaten botten upt.
Als onvoorſiens, eer ik het wiſt/ of daer op letten,

JlMp mijne Ziele daer op de vaerd'ge wagens ſetten
Dan mijn opwillig volk/dies koom ik rijden ſnel

Tot u die namy ſoekt met ſulk een naer gequel,
teer weer/ keert weer/ keert weer/ ö Sulauunith/
licert weder/

Op dat WP nogenu aenſlen in liefde teder.
MDat ſiet Wº lieden aen de Sulammtthe noch?

Als eene repne van twee hepren is ſp doch.
CA P.

V II.

De Bruydegom.
H Deſcjoon/ ennet,
zijn indeſchoenen uwetreden/
d'omdzaeping

enderleden
Gp Pºincendochter! Selfs
En uwer heupen zijn als ketens dieren fijn,

TDie

Ä

vaud'handen eens vermaerden konſt'

Maers zijn.
Uw. mavel is

#

een rande beker/ welken
Gcen verſehen dank ontbzeekt/maer wecrgevult werd
t'elken.

Het Hoogd-lied
Uw bupk iš als een hoop van tarwe/ die ſecr nct
En vruchtbaerlijk rontom met lelten is beſet.
En uw twee bogſten zijn gelijk twee welpen beyde,
KTweelingen van een rhee/ die niemand oyten ſcheyde.
Uw hasisfchoon enſterk, recht-opook in 't gemecn,
Als eenentoren fraey gemaekt van elpen-been.
Soo aengenaem, ſoo klaeren ſuyver 3in UW oogen
12

Alsvyvers t'Pesbon bpdepoort Bath-rabbin magen:
Gelijk detoren deg playſanten Libanons/
Die na TDanaſcusſiet/ is uwe neuſe ons.

Als Carmelis uw hooftop u/ſchoon en manierlijk:
En d'häp?-band uweg hoofts alspurper net en cierelijk.
De Ptonink/ als hy op de galerien gaet

En ukrygt in 't geſicht, daer als gebonden ſtaet.
Poe ſchoone zijt gy/ en hoe ſoet en liefijk zijt gp/

G liefd in allerley wel-luſten? gy verblijd my:
TDees uwelengt is als een palm-boom/ fraey recht
OPx

En uuse boºſten als dzupf-troſſen vol van fop. .
kſepdeby myſelfs, 'kſalop den palm-boomklimmen/
in takken grijpen/ en benoeyen voor 't verflimmen:
Uwboyſten ſullen zijn als dzupve-troſſen an
TDell
en de reuk uw'r neug als app'len/

Äſte
HU

-

GEn uw gehemelte/door liefelijke reden,
Is als en goede Wohn/ die lagerechtigheden
(Tot Uijn Beminden gaet/ ja die ook ſpºeken doct

TDe trage lippen ſelfs derÄde/

heel ſoet.

De Bruyd.

Ik ben mijns Liefſten/ ja ik ben en blijv' hem eygen:
Enſün begeerte ſtrekt tot mp/geheel geneygen.
IWNijn liefſte/ konnt/en laetons uptgaenin hetveld
Plaetons vernachten op de dopen t’ſaem verſeld.

Laet onšte ſamen vzoeg tot onswijn-bergemop-ſtaen/
Sien of de wijn-ſtok bloepd / de jonge dzupfkens op
Maen.

-

Ofoók upt-botten degranate-boomemrat:
-

Want

SA L OM ON S.

13

Want mijne liefd ik u daer dankbaer geven ſal.

De Dudaim geven reuken aengename geuren,
TAll' ed'le UNuchten zijn naby aen onſe deuren/

Oudende nieuwe t'ſaem: die hebik u gefpaert,
TDie heb ik/ Ömtjn Lief! voo! u alleen bewaerd.

De Bruyd.
Ch dat gp mp / mijn Lief, mocht weſen als een
Boeder/

Te ſamen ſupgende de boyſten mijner moeder?

Dat ik u vond op ſtraet/ ik ſoud' u kuſſen vºy/
Eok ſoudem 3p daerom dan niet verachten mp.
Äkſoudulepden/'kſoudu bengen/ met veeleeren,
In mijns moeders hups/gp ſelve ſoud unp leeren:

Dan ſpecerpe-win ſoud ikudzinken doen/
En ſoud' umethetſap van mijn gºanaten voén.

Sijn ſlinker-hand die 3p mponder 't hooft/ ſijn recht
CDmhelſe mp. 'k Bezweer u/ Salems docht’ren/ ec ter,

-

-

TDat gp die liefde mieten wekt/ noch ſtoort haer ruſt.
JNoch immer wakker Unaakt tot dat het ſelfgº haer lu-.
De Bruydegom.
AWDie is hp die mendaer ſooklimmen ſiet na boven
Upt de woeſtjne daer zy eerſt was als verſchoven,
En haer ſoo lieflik op haren Liefſten leunt/
Die in haer ſwakheyd haer ſoo krachtig onderſteunt?
-

De Bruyd.

'k Hebb' onder d'appel-boom/ die liefelik door ſijnvruch
teIl

En koele ſchaduw is, u opgewekt met ſuchten:

TDaerheeftuw moeder u in ſmerte vootgeb2acht/
TDaer heeft ſe die u baerd' inſnert uvooztgebºacht.
Ey ſet mp vaſt geltjk eenzegel op uw herte/

"Een 3egel op u arm; Want tegen alle Minerte
JF

Het Hooge-Lied
Js onſe liefde ſterk gelijk defterke dood/
TDen pver hart als 't graf/ verſlindend allen nood.
Ja hare kolen zijn gelijk als vper'ge kolen/
14

-

TDeg

Ä

vlaminen/hoe ſou zyn dit vyer verho

CIl

Ook Veele Wateren en ſtroomen van verdriet

En ſouden deſe liefd' uptbluſſen kommen niet.
Ja de rivieren all' haer niet verdrinken ſouden:
Äl waer 't dat pemand vooz dees liefde geven woude
't Goedvanſijnhupéalte'ſaen/ hoeheerlik dat hetzy,
HUNeu ſoud' hem t'eenemael verachten doch hierby.

Mp hebben/ als gy weet, een klepne jonge Suſter/
Die noch geen boºſten heeft: ſtelt my hier in gerufter,
Mat ſullen wp doch doen aen

Ä

In dien dag als unen ook van haer eens ſp2eken ſal?
De Bruydegom.
Ändien ſp is een nuer/ wp
op haer bouwen
-

Ä

Een ſilveren palepg / feer ſterk, en ſchoon t'aenſchou
wen;

En ſoo ſp is een deur/waer door iktbt haer kom,

JlMet ced’ren planken haer beſetten On cn om.
De Bruyd.
SIk ben gelijk een muer/ vaſt, groot en ſterkalrede,
En mijne boxſtem zijn/ gegroeyt als torels mede:
Doe ik
antwoord kreeg, doe Was ik ſeer be
-

Ä*

IIIII

In ſijme oogen als die byhem vxede vind.

neen vzuchtbare plaets hadd Salomo een wijngaert:
p gafte bouwen aen de hoeders deſen Wijngaert /
CEem pder die van hem dees wyngaert had gepacht,
Hemdupſend ſikkels vooz
ven vURchten b!acht.

IWHijn wijngaert diem ik heb! ſal voo! miſu aenſicht nu
zijn:

-

-

-

Die dupſend ſhkelen 6 Solomo voo! u zijn/
Doo d'hoeders van haer vzucht allecn twee honderd
Zijn/

Maer ſelfs de vruchten zyn geheelen alle myn,
WIP

SA, L O M ON S.

r5.

O gy bewoonſter der vermaekelijke hoven/
TDe metgeſellen/ die met u my willen loven,
Die unerken op uw ſtem/hoe aengenaem ſe ſy:

Ja doet/ na uwen wenſch; uw ſtem aen-horen mp.
De Bruyd.

Atount haeſtelik/. mijn Lief/ 'k verlangnau mct ſmer
ten,

CEn weeſt gy als een rhee/ of als een welp der herten
Dat op de bergen van de ſpecerpen vliet,

Komt haſtelik mijn Lief, vertoeft doch langer niet.
E Y

N

D

E

R E

F

--

-

EF

RE 1 s T E R.

Hoewe

Geſtelt na't ordentlik vervolg der letteren,

Hoe du

om alſoo in der haeſt teſien, op wat blad

Hoe ſa)
Hoe ſo
Hoe Wr

eenyder Geſang te vinden zy.

Jeruſal

A Ch!

dat inyn gedachten.
_. .
Ach! ik elendig ſwakke menſche.
Als Jeſus by de ſchatkiſt ſat.

Als Chriſtus had voleynd ſijn loop &c.

#

Jeſu,
Jeſu,

Ä

Lk der

I7

ln GC

/

lk O.
lk ſal
Ik W.
ln C
Indie

Ach! wie benik, mijn Goden Heer.
B. -

-

Behoud tot aller tijd. .

-

-

. . .

183
57

Bruydgom der geloov'ge zielen.
-

ID.
I22

De Heer, de God vah Iſraël:
De welluſt 's menſchen hert betovert:

137

Kor

Den uyt-gañk uyt hetoude jaer.

171
177

L.3.“

Des Heeren is de aerd', en al:

170

Lo
Le

36

Lc

De Heer regeert, hy is met Majeſteyt.

Gantſch treurigen verſlagen.
Gantſch weynig zyn de dagen van mijn leven.
Gelooft zy God, die ons in al ons lijden.
-

-

-

Z2

d

'

etrouwe God, wilt my behoeden.
Gy die des houwliks banden.

25

Gy die eenmael hebt geflagen.

91

Gy die na Chriſtinaem u Chriſtenen laet noemen.

78

GyDochter Zions, weeſt verheugt.

#

Gy rabbelaers en ſwaſe klrs.

God is mijn licht, wien

º.

vreſen.

Hoe derft gy doch 't lichtveerdig danſſen.
Hoe moedig is een kloek Soldaet.

Hoe lieflik is my uw geſicht.

Hoeyder op fijn huysgeſin.

22.

-

-o

92
132.

43

N
N
-

N

REG I STER,
Hoe woelt het volk na dat men heeft vernorten,

Hoe ºsz ſachtmoedigheids exempel.
Hoe ſal iku vergelden... ,
Hoe ſoudik van mijns Heeren graf.
Hoe vrdliken hoe

-

agi

Jeruſalem, Gods heyl'ge Stad.
Jeſu, guntmy uw genade
eſu, waarheyd, wegen leven.
Ik ben ſeer vrolijk in den Heer.
In Gods name zijn wy heden. - Ik loov" u Heer, uyt's herten grond. „,
Ikſal den Heer methert en monde ſingen,

Ik weet, dat mijn Verloſſer leeft
In Chriſti liefd' is vreugden rult.

Indien ik Godes volk haer

Komt, laet ons met de

Wie

&c.

Hier gaen.

Laet een änder klagen, kreunen.
Looft den Heere, mijne ziele.

Lööft endeprijſt den Heere van het wrcken.
Looft, Ögy knechteii

on.

Gods.

Myis geen leven dver meer,
Mijn hert ſpringt op in my.
Mijn ziel maekt groot en röemtop 't hoogſt &e.
Moet dan 't beginſel van S

lijdeñ.

Na da Maria, ſonder man
Nu laet gy, Heer, vöortaen.
Nil ſupereſt Vitae.
O.

.

WO booſen tyd, ö droeſſehn aller eeuwen.
O Chriſte, 'k hebuw woord verhemen.

dagſeergroot van heerlikheyd.
gYHerder uwer ſchapen.
S

,-- - “,

ſ

R EG I S T ER

O God, geeft, dat minº

1-4

-

O God, öns Heer, hoe heerlik &c.
ÖGÄÄy of, eeren dank
O Heere, Davids Soon.
O Heylig God, die u) den mond.

Voorgan

9

17

-

-

-

Ö Heyj God, ik reºr Ä

Waerom

84

Waerom

2,

Waerom

33 | Waerom

O Hoogſte Heer, Ö Eeuwig God.
ÖJeſu als mijn ſter-ºr naekt.
O Jeſu, gy die zijt aleº sº
Ö jeſu, waere menſch Ä God.

7

-

18

Welaen

Waer fä

169

15

Wanneer
atik d

öÄGodes, heel onſchuldig:

180

Wat niej

Ömjñeziele, prijſt den Ä

I 13

at ſwa

Omijn ziel, wilt hem beminnen.

44

YVatton

O onbedachte Jeugd- , ,
, mijn ziel, om GOdte loven

46

Wie is

Ö§je boven alle menſchenÖTjoſter der verſagen herº“
Ö wonderboven wonder gr99
O Anima, emigra
-

-

-

-

189

*k Salu verhoogen; enuw eerSoj
Ieſu, mijn longeinsº
Bemiºde
Soo Chriſtelijke
-

4?
4S

-

+j God is doch mijniele

il.

4
-

-

haºs betrouwden-

Uw mond, ÖHeer! * en ſoetigheyd.
Valſche ruſte van't gewÄ
G

Verbeyd niet omutº bekeeren."
Verhuyſt, ö mijne ziele» doch.

#
er Siemy van
gY mijn PynU3

Volkerem te ſaunen
RINCI1.

N

U

-

ÄÄ

wer

89
144

-

-

Pertoog
Ä
The

---

-

.. gel OC
Zijt

35
I04

-

Är“

Tot ſommigen, die 9P

kW

I

-

'k Roep uyt de diepe Fronº

Ter plaetſe miner

Wie ſal

51

89 | Witj
ilt den

-

–
R.

-

II

O IkPde

4 | SST
# dr

-

63
31

-

183

Onne

God is

Wj Ä.

# Ä
Chr

Woor-

OO

R E-G IST E R. -

Voorganger en

gessen"

94

-

Waerom al dit ſwaermoedig ſuchten.
Waerom doch! Ödwafe menſch.

79
J9

Waerom ſoud' ik in quade dagen.

II 2.

Waerom ſoud' ik net vermaken.
Wel aen mijn ziel laet ons nu eensbetreden.
Waer falik in ſoo veel elenden.

5.
I4
161

Wanneer gy ſult door uw geſchreeuw.

85

Wat ik denke, lees of ſchryve.

3

Wat nieuws mag nu Herodes doch aenvaerden.
Wat ſwarigheyd of droev'ge maer.
Wat tongial ſpreken uyt,
Wie is döch deſe, die van Edomaf-komttreden,
Wie ſal gelukkig hier verſchijnen.
'k Wil na u alleen verlangen.
-

I34
39
17z
16o
2y
55
I23

-

Wilt alteſaem voor Godaenſchijn.
Wilt den ſondaer niet

sºg.

-

6.

Zijt gelooft, Ö Goden Heer,

19
-

-

Dertoog der Popſen ofte Sang wiſſen / die in dit Boek
mieten zijn aengeweeſen/en op welke mochtang ver
/ hierin oder geſteld kommen gefon

Äragen

- gen werden.
)

.

-

-

"
-

OÄ.
Neraea, ſchoonſt vanuw.gebueren. Pf/
arme ſchaepken aenderheyden. CPf: Öbloemker,
dat met luſt ontloken &c. - CPf/Ödromer, wilt niet lan

gerdromen. ſingtmen deeſe Geſangen.
-

«

D

-

---

God is mijn licht, wien ſoud ik vreeſen. :

- Wie ſägelukkig hier verſchijnen. Ä.
Verbºydnjet 9m u te bekeeren.

...

:L

Soo Chriſtelijke Jensºn
-

" - - -

2,

-

*.
U7
3
8

““

Röe

Vertoog der Voyſen.

-

-

Hoe dus, ſachtmoedigheyds exempel.

I 4

NovelCa

Bp.de wüſe; Oſoetſteſöet. Of/ Machere Aminte quand

inekver

je vois.

-

-

-

-

-

Gf: La

-

Looft Ögy knechten onſes Gods.

117

".
"KW

FDesDochters
Zions, weeſt verheugd.
Heeren is de aerd, enal.

I 24

Walſc

17o

GY &
Gp de

Tot God is doch mijn ziele ſtil.
-

89

Odagſeer groot van heerlikheyd.

T

175

-

c'eſt W.
ſchape

Op de Wohſe: Ik vryden opéentydeen ſoet &c.
* Indien ik Gods volk haermisdaed ſäl &c.

72

Gydiena Chriſtinaemu Chriſtenen laet &c.
Heere, Davids Soon, nadatikheb&c.

78

Lo

84

. O
La

-

2 Mijn hert ſpringt opin my van blydſchap &c.

IO2

Wie isdocideeſe, die ván Edom af-komt &c. , 160
Gpdevotjſe: Aſtre qui fais letour dumonde.

le Prince de Orange. Gydie moede zielen ſterket.
"Ach dat mijn hert en mijn gedachten.

Vev

Hoederft gy doch 't lichtveerdigdanſſen.
Waerom ſoud ik in quade dagen.
Moet dan 't beginſel van uwlyden.

Vy is
Ik

161
.

“

-

--

178
190
192.

-

-

- *

de wüſe; Wilhelmus van Naſſouwe. Gf: Quelta
öse Siren. Oft DeſbeteMeereminne.

ºbºroſk erhoe hergik.

13

Ä
kRoep uyt de depe groelden.
Ä
Ä en verflagen

25.
35
Ä5
3

-

Sº

wiſſe: & Schöön
b! wät baet al u gewley.
Uwmond, ÖHeer, senkeſbetigheyd.
4I.
-

Rºdewiſe: van Petyſo Pordoo.“ Gf: lieve moeder,

" moetu vragen. Of: Philisen ſonbell'Arente.
*.

- - -

-

»

--

-

S
es

I 32

Ä mijn Verloſſerleeft.
-

.

126

ijn God en Heer.

t QVermeer.

-

>

i57

Hoe lieflik is my uw geſicht.

ÄÄ

C
V

70
II 2.

Waer ſalik in ſoo veel elenden. „
Op de voyſe: Leſt was ik met mijn Roſemon

“

Dp

IO

--

* Komtiaetons met deherders gaen.

WE

Of/ Vive

Sº

S.

Q

vertoog der Voyſen.

NovelCardinael. GPf; Stokkedans. Of: inet4regeltjes
: Siet hiercensdevreugdbedryven.
in elk vers/ op de
au bord de Seine.
CPf: Langui
II
Op, mijn ziel, om God teloven.
J5.
*k Wilna u alleen verlangen.
63
Valſcheruſte van't gewerten.
91
Gy die eenmael hebt geflagen.
GDp de wijſe: Lieve dochters vol van jeugden. Of; Si

c'eſt pour mon pucellage. Of: Coridön die weyd de
ſchapen.

-

-

-

Looft den Heere, mijne uiele.
,

Omijn ziel, wilt hern beminnen.

6
4

Laet een ander klagen, kreunen.

#

115
Jeſu, gunt my uw genade.
Op de wijſe: Hetviñnig ſtralen van de Son. Gf: De
-

Mey, die ons de groente geeft.
O Jeſu, gy die zijt alleen.
Wat ſwarigheyd öfdroev'ge maer.

I5.
39
94
I92

Voortganger en geleydes-man.
In Chriſti liefd' isvreagd en ruſt.
Gp de wapſe; Anii

in rouw.

Of; Daer was

een jonger Held. Of; 6 Diamanten trouw.
O onbedachte Jeugd.
Verloſt myvanmijnpijn.
Nu laet gy Heer voortaen.

46

85.
I32.

GPp de Wpſe; Daphnis ging voor weynig dagen.

F

gy Herderuwerfchapen.
Bruyd'gom der geloov'gezielen.
O Lam Godesheel onſchuldig.
Wiſſe: Maximilianus van Boſſu.
Hoe moedig is een kloek ſoldaet.

Ä

37
57

18o
-

Qwonderboven wonder groot.

92
I 3O

O Jeſu, als mijn ſterf-uur näekt.

158

Gp de wüſe: Roſemond die aggedoken. Gf: Philis
quam Philandertegen. CPf; Las! onfuis tu Iſabelle. Of;
Als ik leſtmael uyt de hoven.

Wat ik denke, lees of ſchryve.
-

-

-

- - -

S3

-

ó

Vertoog der von

-

G mijne ziele pryſt den Heere.

I 13

-

Gp de wüſe van de Tweede Boivinette: Helaes min
tweede het. Pf/ Lamoeve Waerikmywend'ofkeer.
V.
Wat tong ſal ſpreeken uyt.
O God, geeft, dat mijn hert.
Gp de wijſe: Fautil qu'une beaute mortelle.

172

I74

O Schoone boven alle menſchen.

5I

aeromal dit ſwaermoedig ſuchten.

:.

.

79

Op devoiſe vandetweede Carileen/ Spoeytu voetjes &c.
Waerom doch, Ödwaſemenſch:
59.
Op de wijſe; Ach Philis ſchoon Goddin Gf; Nulcev

knverdriet. Gf; Fortuyneylaesbedroeft. Gf; Soo lang
is’t muysjen vry.

-

-

Behoud tot aller tijd.

IS

eÄRober-Marſch. af, war
meeſter wijsen vroet.
Ik ben feer vrolik in den Heer,

'

23

-

Gp de wijſe: Yetsmoetiku, Laura, wragen. Gf: Van
den verloren Graef Johan.
Waerom ſoud ik met vermaken.

-

-

53

Op de wüſe; Poliphemus aen de ſtranden. ::
Wilt den ſondaer niet benyden.
- Gp de wiſſe; Schoonſte Nymphe van het woud.

Zijt gelooft, ö Goden Heer!
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