
Over dit boek

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

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

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

Richtlijnen voor gebruik

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

Verder vragen we u het volgende:

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

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

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

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

Informatie over Zoeken naar boeken met Google

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

AAN DEN

v

HOOGEDELEN, WELGEBOOREN HEERE,

DEN HEERE

PHILIP FREDERIK VEGILIN

VAN CLAERBERGEN,

GRIETMAN ovER HASKERLAND, EN, wEGENS VRIEs

LAND , AFGEZONDEN TER VERGADERING VAN DE

HooGE MOOGENDE HEEREN STAATEN GENERAAL

DER VEREENIGDE NEDERLANDEN, ENZ. ENZ. ENZ.

HOOGEDELE WELGEBOOREN HEER.

mtrent eene eeuw is het geleeden,

OE de Digtkunſt het geluk had

van zig gekoeſterd te zien door et

lyken der aanzienlyxte Perſoonaadjen van

* 2 OIRS



O P D R A G T.

ons Nederland. Holland pronkte toen met

dat doorlugtig drietal, HUGO DE Groot,

CONSTANTYN HUYGENS en PIETER CORNELIsz.

HooFT; Zeeland met zyne beroemde In

boorlingen JACOB CATS, JOHAN DE BRUNE,

ADRIAAN HOFFER en ANTONIS DE HUBERT;

en Vrieſland met den voortreffelyken GU

LIELMUs STAACKMANs, eenen heere, ook

toen gebruikt tot de hoogſte ampten van

Staat, en door de pen van den vermaar

den Beverwyk * en beroemden Vondel +,

als een beminnaar aller nuttige letter

oefeningen, en digter in verſcheidene taa

len, met meer dan gemeenen lof, ver

meld.

Wel waar is het, dat het ook in deezen

tyd ons niet ontbreekt aan zulke mannen,

OIT

* 5. v. Beverwyks Uitnementh. des vrouwel. ge

ſlagts. 77-83 bladz. 4. J. van Vondels Poëz. 2 d. 126

bladz. - -



O P D R A G T.

onder 's Lands Grooten, die luſt en be

quaamheid toonen tot het betragten van

edele kundigheden en weetenſchappen: dog

ſchaars is 't getal van hen, welker zugt thans

neigt tot oefening der Poëzye. Onder die

weinigen egter verheugen zig de Digtlie

venden grootelyx, datze, als een der uit

muntendſten, Uwe HoogED. moogen tellen.

Al overlang, ſchoon van de vroege jeugd

af aan tot de gewigtigſte Staatsbedienin

gen geſchikt , gaf zy daar van proeven,

zoo in de Nederduitſche als Latynſche

taale, welker etlyke ook my heeft moo

gen gebeuren met eerbiedige hoogagtinge

voor haaren Maaker te beſchouwen. Hoe

gelukkig UwE HoogED. zig, voornaame

lyk in de laatſtgenoemde, overeenkoomſtig

den luiſter van perſoonen en zaaken, weet

uit te drukken, blykt uit dat ſchoone Brui

* 3 lofts



O P D R A G T.

loftsdigt, voorheen den doorlugtigſten

'Prinſe van Naſſau-Oranje, JOHAN WIL

LEM FRISO, en zyne vorſtelyke Pruid,

MARIE LOUIZE, Princeſſe van Heſſen

Caſſel, toegezongen. Dat beſpeurt men

ook uit den Gelukwenſch aan den groot

magtigſten Koning GEORG den Eerſten,

toen de Majeſteit, den troon van Groot

Brittanje zullen de beklimmen, in haare

derwaarts reize zig eene wyl in 's Graaven

haage ophield. Eindelyk, om niet verder

te byzonderen, dat helder digtvuur deed

Uwe Hooord. nog onlangs kragtig uit

ſchitteren, toenze, op zulk een hoogen

draf, " den Uitvaart vierde van den voor

treffelykſten Staatsman en deftigſten Voor

ſtander der Geleerdheid zyner eeuwe,

SICCO v A N GOSLINGA , op wien men

daar, volgens onopgeſmokte waarheid, in

'n

w

N

beide



O P D R A G T.

beide die betrekkingen, deeze heerlyke

regelen, tot eene eeuwige lofſpraak, ge

paſt ziet: -

Conſillis tu primus eras, tu primus in armis,

Primus & intrepida bella movere manu;

Nec vana ambitio nec te tetigere triumphi,

Fortior at Patriae miſt in arma ſalus.

en, wat verder,

Tunc quoque Muſarum cordt furtiva voluptas,

Raptaque de ſaevo Marte tropaea, libri;

Seuproavüm te tangit honos & maſculavirtus,

Temporis antiqui ſeu monumenta placent,

'Qualiserat Curius, quantum decus AEmilio

rum, -

Tantus eris Patriá Magnus in Hiſtoriá.

Nadrukkelyk zeker, en overwaardig dat

kort, dog ganſch zinryk Grafſchrift door

* 4 UWE

|



O P D R A G T.

Uwe HoogED. dien doorlugtigen Man, op

het eind des gemelden Gedigts, naar ver

dienſten, ter eere geſchreeven:

HIG SITU's EST MAGNUS SICCO, TIBI FRISIA

CIWEM

NULLA DEDERE Parent sarcvia, NUzza
DABUNT,

Maar betoonde Uwe HoogED. zig derwyze

een gelukkigen oeffenaar der regtſchapene

Digtkunde, niet minder gunſtig bewees de

zelve zig ſteeds den betragteren dier wee

tenſchap, zoo dat de heer en m'. Kornelis

Boon van Engelant, een der vermaardſte

Nederlandſche Digteren deezes tyds, Uwe

HooGED., reeds eenige jaaren geleeden,

op haar Verjaargetyde, en nog by eene

andere gelegenheid, met het grootſte regt,

als zoodaanig, in Parnastaale toejuichtef.

- Op

f In zyne Gedigten 121 en 239 bladz.



O P D R A G T.

)

Op deezen voet en in dat vertrouwen

zy het my ook nu geoorloofd, myne ag

ting voor UwE HooGED., in dien opzigte,

plegtig te betuigen, door de gulle en te ge

lyk nederige toewydinge deezer bladeren

aan Haar, waarin ik alleen bedoele de bil

lyke hoogſchatting, welke ik al ſedert etlyke

jaaren voor Haar gekreegen en voorts tot

op den huidigen dag behouden hebbe, by

deeze (zoo my dogt) geene onvoegzaame

gelegenheid, te vernieuwen en in het open

baar te doen blyken.

De Allerhoogſte, die Uwe HooGED. tot

duslang in de aanzienlyxte en gewigtigſte

poſten, onder het beleid zyner voorzie

nigheid, geduurende oorlog en vrede, ten

oorbaar van deezen gezegenden Staat heeft

gelieven te gebruiken, houde haar nog

veele jaaren in zyne heilige en veilige

* 5 hoede,



O P D R A G T.

hoede, ten voordeele onzes Vaderlands,

en zyner Kerke, in en buiten het zelve,

als ook tot geduurigen voorſtand, opbouw,

aanſpooring en begunſtiging van alle nut

tige, loffelyke en aangenaame letteroefe

ningen en kundigheden.

Dit is de opregte wenſch van hem, die zig

met de verſchuldigde eerbiedigheid noemt

en ondertekent,

HOOGEDELE WELGEBOOREN HEER,

-

UWER HOOGEDELHEIDS

ootmoedigen Dienaar,

Middelburg den

3o Mai, 1732.

P. DE LA RUË.

VOOR



V O O R R E D EN

L E E Z E R.

elyk de H. Schrift, als de fontein aller

W wysheid , by de hoofdgronden der Za

ligheid, ook in zig overvloed van ſtoffe

bevat ter aangenaame en nuttige oefening van

den geeſt voor allerhande liefhebberen der goe

de kunſten en weetenſchappen in het gemeen,

zoo geeft zy mede keur van uitmuntende onder

werpen, den digtlievenden, in het byzonder, aan

de hand, om ter omſchryving of uitbreiding daar

van, met eene maatige en geregelde vryheid, hun

vermogen te beproeven. Dit deed al vroeg in den

eerſten Chriſten tyd de deftige, hooggeleerde en

welſpreekende Kerkleeraar GREGooR van Nazian

zum, welke onder veele andere Griekſche Gedig

ten, uit deeze bron geſchept, ons ook nagelaaten

heeft zyn heerlyk Tooneelſtuk, den Lydenden

Chriſtus genaamd. In het Latyn heeft TERTUL

LIAAN, Ouderling te Carthago, zynen Jonas,

het laatſte Oordeel, ook ( zooals ſommigen wil

len, terwyl anderen dat aan Biſſchop CYPRIAAN
tOC



V O O R R. E D E N

toeëigenen*) een gedeelte van 't Boek der Schep

pinge en den Ondergang van Sodom geſchreeven :

en in veel laateren tyd digtte BEzA, die vermaarde

Kerkhervormer , zyn Franſch Treurſpel, Abra

hams Offerhande. Behalven deeze drie uitſteekende

perſoonaadjen hebben veele andere beroemde lie

den, zoo van ouderen als jongeren tyd, op dierge

lyke voorwerpen hunnen digtgeeſt, in het Griekſch,

Latyn, Franſch of andere taalen geoefend, welker

naamen, niet dan met grootagtinge te melden, het

ons niet moeilyk zou vallen op te noemen: dog

dewyl dat by ſommigen, als een ontydig vertoog

van geletterdheid hier ter plaatſe, by anderen zelfs,

als ganſch nutteloos, zou konnen gewraakt wor

den, en vermids wy hier alleen met Nederlande

ren te ſpreeken hebben, willenwe liever, van uit

heemſchen afziende, alleen nog van eenigen der

voornaamſtengewaagen, welke in het Nederduitſch

nu en dan ſtoffen, uit de H. bladeren ontleend,

(ik zwyge thans van zooveelen, die de Pſalmen

in vroeger en laater tyd berymden) digtkundig

hebben uitgebreid en op maat geſteld. De #
IE

* Vid. Q. S. F. TERTULLIANI opera Poëtica Omnia, ex

edit. A. Rivini, 1651, pag. 217 & 237.



V O O R R E D E N.

DIERYCK VoLCKERTsz. CooRNHERT, JAcoB

CATs , Joost vAN DE VoNDEL, JEREMIAs

DE DECKER , KAREL VERLovE, FRANCIscUs

MARTINIUs , FREDERICK VAN DoRP , heer

van Maasdam, JoHAN VAN SoMEREN, JoAcHIM

OUDAAN, GovARD BIDLoo, LAURENs BAKE,

heer van Wulverhorſt, ARNoLD MooNEN,

FRANcois HALMA, en (om er ook eenigen der

nogleevende by te voegen.) ARNoLD HoogvLIET,

en HENDRIK SCHIM, wier uitgegeevene ſtukken

van dit ſoort met veel regt de algemeene goedkeu

ring der liefhebberen reeds verdiend hebben.

Zie daar, welke wakkere Voorgangers een be

minnaar van diergelyke geeſtverluſtigingen veilig

CIl vrymoedig nawandelen mag. En dit was ook

myne pooging, welker vrugten (waarvan er alleen

eenige weinige voorheen reeds gedrukt zyn*) U

in deeze bladeren worden aangebooden. Schoonze

verre afzyn van de volmaaktheid der beſte Meeſte

ren, genoeg is het, zoo'er ſlegts eenige trekken,

die daar naar zweemen, in moogen gevonden

worden. Hier

* Naam in de Digtl. Tydkortingen, gedrukt by

4. Luchtmans in 'tjaar 1717 en 1718. en herdrukt 1728.



V O O R R E DE N.

Hier mede zoude ik, ten opzigte der kundigen

in dat ſoort van Letteroefeningen, dit Voorbe

rigt konnen ſluiten : maar dewyl gedrukte ſtukken

voor yders oogen koomen en aller oordeel onder

worpen zyn, moete ik nog iets zeggen tot min be

dreevenen. Deeze zullen miſſchien eenige uitdruk

kingen hier of daar meenen te ontmoeten, die

niet zedig of ernſtig genoeg voor Bybelſtoffen

ſchynen, voornaamelyk daar deen of d'ander per

/

ſoon, ſpreekende ofſchryvende, ingevoerd word :

maar zulken worden verzogt, eerze iets vonniſſen,

te zien, wie daar ſchryvende of ſpreekende VOOIT

koome, want juiſt daar naar moet de taal gerigt

worden. Ganſch anders immers behooren de re

denen te zyn van een Godvreezenden Is AAK ,

ganſch anders van een welluſtigen en heerſchzug

tigen ADoNIAs. De eerlyke en getrouwe vryaadje

van een geheiligden JAcoB moet oneindig in haa

ren voorſtel, verſcheelen van de ongëoorlofde,

heftige en nogtans ras gedoofde minnetogt van

een heilloozen AMNoN. Niet alleen ſteunt de

billykheid van dusdaanige onderſcheidinge op de

vernuftige les van den Digter Horatius f 5 maar

f De Arte Poët. vs. 1 14-124. zelf

:



V O O R RE DE N.

l

l

zelf Gods feilloos Woord gaat ons op verſchei

dene Plaatſen, zoo in de Hiſtorieboeken als in

Job, de Pſalmen, Profeeten en elders voor, wel

ke alle op te tellen hier onnoodig is, Genoeg zy

ten bewyze daarvan de zeer leevendige perſoons

verbeelding der ontugtige Dwaasheid in tegenſtel

linge der Opperſte Wysheid, welke men vind in

het VII en VIII. Hoofdſt van Koning Salomons

Spreukboek. Trouwens gelyk eene heldere blank

heid allerſchoonſt afſteekt by het duiſter zwart, dus

Verſpreidde beminnenswaardige Deugd nooit meer

doordringenden glans, dan daarze neffens de ver

foeilyke Ondeugd geplaatſt word. Maar moogelyk

zalmen ook ten opzigte van ſommige omſchryvin

gen of uitbreidingen van Heilige Geſchiedeniſſen,

hier in bevat, tegenwerpen, datmen er veel in

vind, 't welk niet woordelyk in den Bybel ſtaat.

't Is zeker zoo. Egter zeggenwe, ter behoorlyke

verdeediging daarvan, dat we getragt hebben, ſaa

men met het gebruik van voornaame Uitleggeren

over die ſtoffen, ook in . agt te neemen de heil

zaame les welke de heer Kanonyk G. J. Voſſius

aan den grooten Vondel, in zooeene gelegenheid

gat



V O O R R E D E N.

gaf, naamelyk : 't geen Gods Boek zegt, nood

zaaklyk, 'tgeen het niet zegt, ſpaarzaam, 't geen

hier tegen ſtryd, geenszins te zeggen. * Een zet-

regel zeker, welke niet alleen den Chriſtelyken

Digteren, maar voornaamelyk zulken, die ampts

halve de H. Bladeren behandelen, altyd naauw

keurig in agt te neemen ſtaat. Immers dit is onze

opregte pooging geweeſt, ſchoonwe miſſchien die

juiſt in alle omſtandigheden niet gelukkig genoeg

mogten uitgewerkt hebben. Feilen toch is, in al

les en, zoo ook hier, menſchelyk.

Dit zy derhalven genoeg tot beſcheiden onder

rigt en oploſſing van zwaarigheden, die mooge

lyk daar omtrent zouden konnen geöpperd wor-

den. Meerder hebbe ik hier niet by te voegen,

dan U, Leezer, wiege zyt, in het leezen geen

minder vermaak toe te wenſchen, dan ik by on-

ledige ledigheid, in het berymen deezer Bybel

ſtoffen gevonden hebbe. Vaarwel.

AAN

* Zie J. van Vondels Opdragt van zyn Treurſpel de

Gebroeders. -



AAN DEN

- WELEDELEN, GESTRENGEN HEERE,

MR. PIETER DE LA RU Ë,

REKENMEESTER IN DE GRAAFLYKHEIDs REKENKAMER

vAN ZEELAND, wEGENS DE STAD MI6DELBURG.

uitgeevende zyne

B Y BE L S T OF F EN,

E en die veel geeſt bezit, kan ook iet groots verrichten,

Dat kenners, die het zien , ſtaan in verwondering,

En roepen uit verbaasd, zie een verhandeling,

Dieelk vermaaken en tot aandacht kan verplichten!

Is deeze waarheid niet te vinden in de Dichten

Des Rekenmeeſters? En is niet in ieder ding,

'T welk hy geſchreven heeft, op dat hy zielen ving,

Zyn geeſtrykheid te zien? En kan het elk niet ſtichten?

Is dit zyn oogmerk niet door heilige poëzy

Opwekkende te zyn? Wenſcht elk niet nevens my

Te hooren en te zien zyn werk zoo eël van klanken?

O Leezer, zegt gy ja? Word ook uw hert bekoord,

En geeſt verquikt door Stofgeput uit Godes Woord ?

Verzoek hem voort te gaan, en wil myn vriend bedanken,

W. SWANKE.

* * AAN



a A N D EN

WELEDELEN GESTRENGEN HEER

MR. PIETER DE LA RUË,

WEGENS DE STAD MIDDELBURG REKENMEESTER

IN ZEELANDS GRAAFLYKE REKENKAMER,

als zyne WelFd eenige voornaame in rym

gebragte BI BELSTOFFEN uitgaf

Wat geeft uw milde hand ons weêr al goeds!

Uw wakk're Geeſt is yv'rig in het digten

Van ſtukken, die 't digtlievend volk verpligten

U lof en dank te zeggen voor al 't zoets.

Het Klinkgedigt, naar DRELINcourts gemaakt,

(Om van 't voorheên gemaakte niet te waagen)

Gaf aan de Chriſtenſchaar zoo veel behaagen,

Dat die niet zonder reên naar meerder haakt.

Gy ſchonkt 't haar ook, wanneer Gy het Geloof

En het Gebed, dat Jeſus ons te zeggen

Bevolen heeft, zeer keurig uit gingt leggen;

Dat nog meer graagte maakte. En Gy, niet doof

Voor Vrienden aanzoek, gaaft hen 't Mengelwerk

Van digten, die wy ſtigtelyke noemen

Met U; want zº hebben ons geſtigt. Wy roemen,

Wy looven die Zy ſtigten nog Gods Kerk.

- Nu

ºf



Nu draagt Gy ons Aartsvader Iſak voor

En zynen vroomen Zoon, Vorſt Jakob; beide,

Zoo als zy, wys en vroom, naar het geleide

Van Godes Geeſt, in Zuiv're liefde en door

'T geloof zig tot Godts eer in 't egtverbond

Begaven, en ons in hun voorbeeld leeren,

Hoe men met Godt in deezen moet verkeeren,

Als Abrams zaad, ook nog ter deezer ſtond,

Hoe Moſes wierd verworpen en verloſt;

Leeuw, Beer en Reus van David is verſlaagen;

Hoe Godes Zoon, in 't laaſte van de dagen,

In't vleeſch verſcheenen is, wel uitgedoſt,

Naar Davids voorzang, om des Duivels magt

En helſch geweld te krenken, te verbreeken,

En Die hem wis zou van zyn roof verſteeken

Vertoont ons Uwe pen, vol Geeſt en kragt,

Bezie 'k de Brieven, die ger nog bydoet,

Zy toonen duid'lyk, hoe eens Digters digten

Altyd niet ſtrafbaar is, maar ook kan ſtigten,

'T kwaad vlieden en verkiezen doen het goed.

Hoe Othniël zyne Achſa tot een vrouw

Bekwam, Hiskias Zoon om zyne zonden

Vernederd wierd, in ketenen gebonden,

Naar Babel wechgevoerd en op berouw

Herſteld wierd in zyn Ryk, Uwſchrand're Geeſt

Zoo leevendig verbeeld, dat wie 't zal leezen
x k 2 In



In deugd en Godtsvrugt hen gelyk te weezen

Genoopt word en begeeren moet om't meeſt.

En wil ik melden al uw mengelſtof,

Hoe Jakob zyne Rachel bly begroette,

Wat Joſeph van zyn broeders al ontmoette,

Zyns doods gerugt den Ouden Vader trof,

Die juichte, toen hy wederom vernam, -

Dat zyn beminde Joſeph nog in leeven,

Dat hy, van Pharao zeer hoog verheeven,

Een Vorſt was in Egypten, die, niet gram

Op 't broederſchap, aan hen 't geleeden leed

Niet wreeken zou, maar hen met hunnen Vader

In teed're liefde ontſangen, hoe die Raader

Des Grootvorſts van Egypten zeer gereed

En willig was, om hen in grooten nood

By't leeven te behouden, te bezorgen,

Die ook geſchenken, als zoo veele borgen

Hier van hem toezond, en tot aan zyn dood,

Nadat hy zynen Vader had beweend ,

Een ſcherm- en ſchutsheer bleef van zyn geſlagte,

Schoon't hem te vooren als geen broeder achtte,

Voor zyn geroep doof was en als verſteend:

Dit al beſchryft uw pen met zwier en kragt

Van woorden; Pharoos trots , den vloek en zegen,

Dien Moſes uitſprak, en die, als een regen, -

Van 's hemels Godt op Iſrêl is gebragt; -



Hoe Debora den Heere een lofzang zong

En Hanna; hoe de rey der ed'le vrouwen

Held Davids lof verheffen en ontvouwen

Met vreugdgejuich, dat door de wolken drong,

En hem ten voorwerp maakte van den wrok

Des Konings; hoe hy zelf verviel in zonden,

De vroome Job verheeven en verſlonden

Van droefheid wierd, wanneer hy met één ſchok

Uit al zyn heerlykheid geheel gezet

Verſtooten wierd; hoe Salomo zyn Zoone,

En Chriſtus, die in wysheid ſpant de kroone,

Heilleſſen geeft, hoe Agur in 't gebed

Zig droeg, Bethſeba eenes Vorſtenleer

Gegeeven heeft, en Salomo de vrouwen

Met lof bekroone; hoe Amos Zoon't beſchouwen

En 't bet'ren van zyn weg of het verkeer

Van 't onregt in het regt met ernſt gebood;

Hoe het herſtel uit krankheid Jehiskias

Tot dankbaarheid bewoog, en Jeſaias

De Heerlykheid der Kerke, en, na het ſnood

Bedryf van zonde en ongeregtigheid,

Het Vaſten, dat den Heer luſt, heeft beſchreven;

Hoe ook een's Prieſters Zoon al 'tkwaad, bedreeven

Van Juda, duid'lyk heeft ten toon geſpreid,

Tot onderhouding van den Sabbath heeft

Vermaand, en Joël de Propheet in't preeken

- - * * 3 - De



De boetbazuin zoo kragtig heeft geſteeken,

Dat wie het hoort en leeſt het harte beeſt:

Wat dapp're Judith en Suſanna zong,

En wat Manaſſe in Babel heeft gebeeden,

Naar de ApokrypheSchrift, ſtelt Gymetreden

Ter nabetragting voor aan Oud en Jong

Des Engels en des Doopers moeders groet

Aan haar, die's waerelds Heiland zou ontfangen,

En baaren hem naar wien al het verlangen

Van Iſrêl was; die, met een heil'gen gloed

Van liefde tot ons heil, de Apoſt'len nam

En in de waereld zond, om ons het leeven

Te zoeken doen in Hem, dat Hy ook geeven

Wilde aan der kind'ren ſchaar, dietot Hemkwam,

En die Hy met veel liefde in de armen nam,

Geen leeven, dat in aardſche praal en weelde,

Die men zig in des Heilands ryk verbeelde

Beſtond (de hoop, waar op Hy, heilig gram

Haar afſneed, die het dwaaſlyk had begeerd

Voor haar twee Zoons) maar in geloof en liefde

Op de oefening waar van het Hem beliefde

De zondaares, die beter was geleerd

Door zynen Geeſt, te trooſten door het woord

Des leevens, dat Zacheus ook mogt hooren

Uit zynen mond, en elk een moeſt bekooren

En tot zyn liefde inneemen, zoo 't behoort,

Die van Hem ook zeer hoog gepreezen wierd

In haar, die 't beſte deel had uitverkooren,

En valſche Judas wel had willen ſmooren,

Die voor zyn beurze ſhood'lyk heeft gegierd

Met



Met kwaade gierigheid, die hem ook dreef

Om zynen Heer en Meeſter te verraaden,

Hem, die een betºren rykdom van genaden

In 't Prieſterlyk gebed, dat ons beſchreef

Johannes, van zyn Vader heeft verzogt

En Hy ook geeft aan elk, dien Godt verkooren

Uit deeze waereld heeft, en niet verlooren

Gaat in der eeuwigheid, maar is gekogt

Door Jeſus bloed en Hem door het geloof

Tot zynen Heiland wel heeft aangenomen,

Door Hem ook tot den Vader is gekoomen,

Die voor Hem en zyns Volks geroep niet doof

Zig houd, maar dat genadiglyk verhoort,

Hen alle leed gewiſſelyk te boven

Doen koomen en 't vermaak in 's hemelshoven

Vergunnen zal, dat niemant ooit en ſtoort.

Godt geef het U, Myn Heer! die in gezang

Tot Godes eer die zaligheid begonnen

Hebt tot Uw vreugd! Hy doe U uit de bronnen

Van volle welluſt ſcheppen, dat gy lang

In bly geloofverwagt hebt van uw Godt;

En zulk een is bereid in zynen Zoone,

Die Hem in reine liefde dient ! De kroone

Der heerlykheid zy eens uw eeuwig lot!

JOHANNES PLEVIER.
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OP DE BY BELST OF F EN

VAN DEN

WELEDELEN GESTRENGEN HEERE

MR. PIETER DE LA RUÉ,

REKENMEESTER IN DE GRAAFLYKHEIDs REKEN

KAMER VAN ZEELAND wEGENS DE STAD

MIDDELBURG.

LA RUE ſchenkt opnieuw een bondelbybelbloemen,

't Geen zyngeoefend brein godvrugtig heeft gemaalt,

Begeerlyk voor een ziel, die, door Gods Geeſt beſtraalt,

In God haar welluſt vind, en in zyn kragt wil roemen.

Een blindewerreldſlaaf mag deez Gedigten doemen : -

Maar het godlievend hart, op dit geregt onthaalt,

Smaakt zielevoedzel, dat zyn Leesluſt ryk betaalt,

En zal alleydletaal ſlegts drek en ſchade noemen.

De goddelyke gaafder edle Poëzy,

Gerigt tot 's Schepperseer, ſtreeft werreldzang voorby,

Jaſchynt haar ſtemalreêmet 't Englenchoor te paaren.

'tGewyde Bybelblad ſchaft overvloed van ſtof,

Daar kanLARUËeen oogſt van zielſchat uit vergaêren,

Godskinderen ten nut, den Hemelheer tot Lof

B. G. HOMOET
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iſ Bladz. #

H E I L I G E

HERDERSZANGEN.

- , 21 .

H E R D E R SK OU T. ,

Geneſ: 24. . .

titrovis modoVaccipietur, res non carebit probabilitate#

ſive egreſus fuerit (Iſaac) ſub veſperam utA#

quareret adorationem; ſive ut poſt labores diurmosſe

recrearet & honeſta deambulatione animum reficerets

Celeb. Rivetus in Geneſ. Exercit. 112. adcap. 24.v.73

Alweer den dag voleind, in't noodig gadeſlaan

Van volk, en have, en vee, door mynen Vader aan

Myn toeverzigt vertrouwd; ſint dat zyn hooge jaaren

Hem deedenmeer zyn' ruſt, dan wel voorheen, bewaaren.

D'eerwaarde Gryzaard laat de zorgen meeſt op my

Nu ſtaan, genoeg bewuſt van myne dienſtvaardy',

En billyk ben ik ook die hulp myn'Vader ſchuldig,

Uit kinderpligt, en voor zyn goeddoen, menigvuldig

De ſchaapen zyn bezorgd, de runders zyn beſteld,

Dies ga ik my nog wat vermeiden in het veld,

- A 2 Eeg
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Eer duiſterheid des nagts het aardryk zal bedekken.

Hoevoelt mynluſtzigdoort gezigt der ſchepſlen wekken

Tot Scheppers loſgejuich, terwyl ik d'avondzon . . .

Allengskens daalen zie in aller vloeden bron,

En, verwende de kim met glans in 't nederhellen,

Door goud en purper wèèr een ſchoonen dagvoorſpellen!

Eene aangenaame koeſt verfiſcht den ademtogt.

Men ziet geen wolkjen aan de helderblaauwe logt.

Ternaauwernood beweegt zig grasje ofkruidtje ofblaadtje.

Diestreede ik verder voort door dit vermaaklyk paadtje.

O God! myn's Vaders God!ookmynGod,naar uw woord

En heilbelofte, die 'k van Vader heb gehoord! -

Hoeraakthiermyne zieldoor uwen Geeſt aan 't blaaken :

Hoe wenſchte ik uwen Naam eerbiedig groot te maaken!

Hoe ſtygt myn hart om hoog, met d'allerteêrſte zugt,

Tot uw' verheerlyking ! wat vinde ik een genugt

In uw alwys bedryf, in alle uw groote wonderen,

Die Gy. aan Ons vertoont ! Wie kan hen elk byzonderen?

Ontallyk is't getal, onſchatbaar al hun ſchat, :

En hun verſcheidenheid word door geen menſch bevat.

De Hemelen te ſaam vertellen uw vermogen.

't Uitſpanſel ſchildert ons uw' majeſteit voor oogen,

Door puikgewrogten van uw' Goddelyke hand. . . . .

De zon, de maan, 't geſtarnt roept uit, in yder land,

Een’



H ER DE R S ZA NIG EN. 5

Een Maaker van dit al, Grondoirzaak zulker dingen.

De vogels in de lugt, elk op hun wyze, zingen

U, hun formeerder, lof het aardryk volgt den toon

Van 't hemelſche gebouw. het ſtaag verandrend ſchoon

Van yder jaarſaizoen doet ons uw goedheid looven

Op berg, in boſch, in dal, in beeken, bronnen, hoven.

Het vee,'t gewaſch, het freuit ſchenktgeons tot onderhoud.

Het veelerhande groen, met bloemen ſaamgetrouwd,

Schakeert een regenboog van verwen voor onze oogen,

Als duizend tuigen van uw konſtryk Alvermogen.

O God! myn's Vaders God! hoe heerlyk is uw Naam!

Ach, vond ik my maar meer tot uwen roem bequaam! . .

Wat is? wat is de menſch , dat gy zoozeer ten goede

Aan hem gedenkt, hem trouw belommert met uw hoede?

Geen moeder zorgt zoozeer voor haare teedre vrugt.

Geen herder draagt zyn vee ooit zoo getrouw een zugt.

Maar wat hebt gy nogmeer aan ons, aan ons beweezen!

Uw vrymagt heeft, o God! myn Vader uitgeleezen

Tot uwen bondgenoot, nadat g hem hebt geleid

Uit Ur, en hem geleerd uw waare weezendheid.

Gy maakte hem uw Vriend, ja eenen Vorſt des Heeren.

Gy gaaft, met milde hand, volop zyn zielsbegeeren, -

En in my, zynen zoon, hebt Gy, door uw' genaad',

Beloofd, dat Gy altoos zoud zegenen zyn zaad,

- A 3 En
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En dat aanwaſſchen doen als 't ſtarrenheir om hooge,

Als 't zand des oeverrands, ontelbaar voor het ooge,

Wel hebtge zyn geloof ook kragtig eens beproefd,

Toen gy, door uw gebod, zyn boezem hebt bedroefd,

Dog 't was maar om daarop hem grooter heil te geeven,

Toen Gy my weder deed, als uit den dood, herleeven,

En nader hebt beloofd, dat Gy zyn huis uit my

Zoud voort doen zetten in een tallelooze ry

Nakomelingen, daar op ruſten zou uw zegen.

Met regt heeft Vader dies (na dat hy had verkreegen

Van U, zyn Bondgod, dees belofte) ſtrax bedagt

Geweeſt, terwylge hem nog leven gaaft en kragt,

Om, met ryp overleg, een deugdelyke vrouwe,

Naar vaderlyken pligt, te zoeken, myter trouwe,

Inmiddels ook bewuſt, dat Gy van yder menſch

Vereiſcht, dat hy gebruik goê middlen, om zyn wenſch

Te krygen , dien Gy hem eerſt had beloofd te ſchenken;

Daarom heeft hy zyn knegt (wiens trouw zig nooit liet

krenken

Omtrent zyns heeren huis) gezonden naar het land,

Daar nog ons maagſchap woont, met zulkeen eedver

band, *

Dat hy aldaar een vrouw voor my ten egt zou vraa

gen,

Met dit bevel vertrok hy, nog maar weinig dagen

Ge
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Geleeden, naar de ſtad van Nahor, daar de maagd,

Die aan myn keure heeft, door goed gerugt, behaagt,

Woonagtig is aan 't huis van Bethuël, heur vader,

Een bloedmaag, buiten wienwy kennen geenen nader.

Indien bequaamheid tot volvoeren van dit ſtuk

Iets toe kan brengen ter erlanging van geluk,

Zoo zal het zeker niet aan Eliëzer faalen, J.

Ofhy zal d'ouders en de maagd wel overhealen -

Ter ſtemming in den eiſch van 'theuſche trouwverzoek;

Want hy is welbeſpraakt, en in zyn handel kloek.

. Ook droeg myn Vader zorg voor noodige geſchenken,

Niet om, als door een koop, de zuivre min te krenken;

Dog opdat aan't geflagt der jonge dogter blyk', -

Hoe, door Gods zegen, wy in 't aardſche ookwierdenryk.

Maarzagt. 'k Wasnooitgewoon, reeds vanmyn kind

ſche dagen

('k Dank Vader voor die les) alleen de hulp te vragen

Van menſchen en aardſch goed, als myne grondkoop'.
I1CCIl, -

God, God was het vooral, dien ik, met myn gebén,

In aangenaame ſtilt', zoo voor als na 't beginnen

Van eenig wigtig ſtuk, Zogt op myn zy te winnen.

Zyn raadſlot voert Hy uit onwederſtaanbaar. Is

Zyn aangezigt met ons, dan lukt het al gewis,

- A - A 4 Wat
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watvan ons word beſtaan. ryk maakt ons 's Heeren zegen,

Maar alles loopt te niet, als God ons doel valt tegen.

Daarom, o Stigter van Aertsvader Adams egt,

Toen Gyhemaan zyndeel, Vrouwe Eva, hebt gehegt,

En hen met heilſpraak voorts van vrugtbaarheid gezegend,

Die ook myn's Vaders bed met voorſpoed hebt bejegend,

Hem, die godvrugtig was, ſaamvoegend door de trouw,

Niet met een ſchoonealleen, maar ook godvrugte vrouw'.

O die dezelfde zyt, en giſteren en heden, -

Hoor, in den Hemel, hoor myn ſtille hartsgebeden!

Zou d'aanzoek, dienwe doen, niet ſtrekken tot ons heil, .

Steuit dan 't gevolg nog, en vergeef ons deeze feil:

Dog is die in uw gunſt ook tot uwe eer begonnen;

Maak dan zelf dooruw Geeſt, het maagdehart verwonnen;

Buig dan, door lieflykheid, als waſch, der oudren zin,

En geefine , alsmet uw hand, myn nigt tot bedvriendin:

Zoo worde myne ziel aan heure ziel verbonden,

Zootrooſte ikme over'tleed,dat mynoghoudomwonden :

Sint Moeder Saraas dood, wier waarde heugenis -

By my, zoo lang ik leef, in hooge zeegninge is: -

Zoo zal ik met myn lief, myne aangenaame hinde,

U looven dag en nagt, en als twee eensgezinde

Zal't onze welluſt zyn, van 't knabblend vee omringd,

Daar het de vroegkoſt ſcheert, en 't wildgevogelt' zingt,

- In
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In bruine ſchaduwen, by 't vroege morgenkrieken, zº

Tot u, met nugtren geeſt, teſtreeven, op de wieken

Van ugtendzangen ter uitgalming van uw roem

En mogendheid, geprent opyder kruid en bloem.

Ook eer de ſtille nagt ons noodigt om te ruſten

Zal 't, dus in ſchemeringe al wandlend, beiden luſten

U tofferen een lied van dankbaarheid voor 't goed,

Waarmede Gy des daags ons zoo milddaadig voed;

En mag voorts dooruw gunſt eens onze bedſtee bloeijen,

Dus dat we lieflyk krooſt daaruit hervoort zien groeijen;

Van de geboorte af aan zal't U zyn toegewyd;

Dewyl vanyders zyn Gy d'eerſte bronaêr zyt. l

Wy zullen 't boven dien, by't rypen van de jaaren , -

Uw wet, enhulp, aan ons geſlagt betoond, verklaaren ;

Opdat het vroeg zig wenn tot uw gehoorzaamheid,

En jong leer ſteunen op de magt van uw beleid.

- !

My dunkt, 'kſchepp' vaſte hoop... maar ſtil... wat zie

ik wemelen

Van verre? Een ſtofwolk ryſt. Ik zie geladen' kemelen

Met veel pakkaadje en volk. 't Schynt wel een karavaan.

Het luſtme hen een wyl al zagt te moet te gaan.

Wie weet, de Hemel mogt my, daar ikmy vertreede,

Eens geeven onverwagt myn pas verzogte bede:

Wantwonder zeldſaam werkt wel Gods Voorzienigheid.

Daar ſta: il. Een vrouw, terwylzig't laſtdier leit
- ºnze ſtil A 5 8 Ter
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Ter neder, glyd al zagt van zynen rug ter aarde.

't Is waar, ik ken haar niet. maar zou 't wel zyn myn'

Waarde?

'kVoele een beweeging in myn'ziel', ganſchongewend.

O ja! 't is zeker zoo, de man is my bekend.

Dienze iets te vraagen ſchynt. 't Is Eliëzer waarlyk. .

Lof Gode! Gode lof! voor zyn beſtuur bezwaarlyk

Vertrouwde ik, dat zoo haaſt die handel waar verrigt. .

Nogtans ik zie het nu. Ik ken zyn aangezigt.

't Istyd, dat ik myſpoede, ommyne bruid t'ontmoeten,

En , naar gelegenheid destyds, haar te begroeten.

Ik zal haar leiden naar myn moeder Saraas tent,

Bereid tot haar verblyf O goede Hemel, zend

Vervolgens op ons neér uw' reeds begonnen zegen!

Lof Gode! Gode lof! ik heb myn wenſch verkreegen,

1729.

JACOB

l
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A

J A C O B.

H E R DE R s K. o U T.

Zie den inhoud Geneſ: 29. vs. 1. tot 21,

Aan eene ſtille beek, in 't luw van popelblaêren,

En bruin caſtanieloof, en groene hazelaaren,

Zat Izaks vroome Zoon, die zig nooit had vertaſt

Aan eene uitheemſche min: maar op zyns Vaders laſt

Naar Paddan Aram ging, om tot zyn vrouw t'ont

fangen -

De ſchoone Rachel, die hy met een groot verlangen,

Voor zeven jaaren dienſt, te moet zag als een loon,

Hem ongelyk meer waard dan eene koningskroon.

Hier eenzaam dus in 't veld, by 't krieken van den mor

gen, » '

Zig vindend', gaf hy't hart , vol kuiſſche minnezor

3en ,

Dus lugt in Herderstaal, tot roem van Labans kind:

O wanneer koomt die dag, dat myne liefde vind

Het pryſlyk einde van myn zevenjaarig zwoegen

En waaken, dat ik op my nam met veel genoegen,

Uit
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Uit inzigt van den prys, die hier te winnen ſtond!

'kBeloofde Laban dienſt vol trouwe, en Labans mond

Beloofde Rachel my. myn woord hebbe ik gehou'en

Opregt, en Laban mogt op myne zorg vertrouwen.

Nu loopt het haaſt naar 't eind van den bedongen tyd.

Ditmaaktmyn ziel verheugd, dit maakt mynhartverblyd.

Zoo juicht de landman, als hy, na de winterdagen,

In vroege lentebot reeds ziet met welbehaagen

De hoop der zomervrugt, die haaſt te volgen ſtaat:

Dus ſpelt de ſchemering van d'eerſten dageraad

Een ſchoonen zomerdag, terwylze 't Ooſt doet bloozen -

Allengskens hand voor hand van purpereugtendroozen:

Dus geeft het zwanger vee, meer dan ter halver dragt,

Den herder hoop van winſt', die hy daar uit verwagt.

Gezegend zy die dag, dat ik u eerſt ontmoette

Bevallig herderskind , en ik u minlyk groette, -

Nadat ik, u ten dienſt', den ſteen der bronne ontnam!

Hoe wierd myn geeft beweegd, wat heimelyke vlam

Beving myn kuiſſche ziel, toen ik uw' ſchoone leden,

In zig bevattende nog ruim zoo ſchoone zeden,

Voor d'eerſte reize zag, ja toen ik myne borſt j

Ontſloot met vreugdgeſchrei, en u genaken dorſt

Met d'eerſten minnekus, en u, al kuſſend meldde,

(Terwylge u omtrent my niet ganſch afkeerigſtelde)
. : - , w Dat

*

- w
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Dat myne moeder was uw's Vaders Zuſter, dat 7,

Gy waart myn volle Nigt, waarop gy aanſtonds trad

Naar's Vaders wooning, digt by deeze ſtreek gelegen,

En meldde dat aan hem. O welk een grooten zegen

Heeft God, myn's VadersGod, door zyn'voorzienigheid

Aan my beſchooten, dat zyn hand my heeft geleid J.

Tot u, myn vleeſchenbeen, en myzoowel deedvinden

Ter goeder uur myn Nigt, de naaſte mynervrinden!

Geen dauw verquikt zoo 't kruid, geen levendige bron

Zoo 't hart, aêmegtig door den gloed der middagzon,

Geen lommer zoo het vee of moede herdersknaapen »

Als gy my deed, toen gy, met hagelwitte ſchaapen,

Volſchoone Herderin, verzeld, my tegenquaamt.

Myn koomſt, o groot geluk! wierd zelfs veraangenaamd

Door u, aan's Vaders huis. UwVaderquammy nooden,

En heeft tot myn verblyf zyn huis ſtrax aangebooden

Op 't allervriendelykſt. Ik, leêgheid nooit gewoon,

Maar vroeg tot werkgequeekt hebb'voorts hem aangeboôn

Zyn vee te hoeden, en te zorgen voor zyn'ſchaapen.

Als t nood was, gunde ikſintmyn ooggeen tydvan ſlaapen.

'k Ontzaggeen hitte ofkou, maarzorgde, naarmyn magt,

Voor zyne kudden, zoo by dage als ook by nagt »

Uw Vader, die dit zag , vond zig tot dankbewoogen:

Hy ſprak my vriendlyk aan, en gaf my gunſtige oogen.

,,Neef
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,,Neef Jacob, zei hy, hoor. ſchoon gy myn namaag

Zyt, - - - - - - -

,,Zoude ik daarom voor niet gebruiken uwe vlyt?

,,En zoudgy dagen nagt, voor niet, u dienſtbaartooneni?

,,Ai neen. dat waar t'onheuſch zeg, waarmee zal ik

loonen

,,Uw trouwe zorg, altoos gedragen voor myn vee?

o. wellekoome vraag! ſtrax hadde ik 't antwoord reê.

Nu was de regte tyd, de beſte tyd gebooren, -

Dat ik myn echtverzoek uw' Vader mogt doen hooren ,

O Herderinnebloem. Ik zegg hem op dien ſtond, -

Ganſch zonder ommeſlag van woorden, regt en rond

(Wat noodzaak is er toch deugdzaamemint ontveinzen J

Het oogwit van myn wenſch, den grond van myn ge

peinzen.
-

,,Oom Laban, hartlyk dank ('k ſprak dus uw'Vader aan)

,,Voor deez' genegenheid. Al wat ik hebb gedaan

,,Is uit verpligting, die ik ſchuldig ben, gereezen.

,,Sint dat ik tot u quam, hebt gy aan my beweezen

,,Meer heuſchheid, dan ik kan betaalen met myn vlyt;

,,En wat myn werk betreft, myn Vader heeft altyd

, My leeren bezig zyn en ledigheid te vlugten.

,, Een eerelyk bedryf is beter dan genugten

,,Van ydle dartelheid, voor menſchen in hun kragt:

,,Dog wyl gy deezen dienſt nogtans zoowaardig agt,

Dat
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,,Datge edelmoedig dien nog ryker wilt vergelden,

,,Zoo zal ik onbeſchroomd u myne loonbeê melden. -

, 'k Eiſch zilver nog roodgoud. ikeiſch geen veevolſtal,

,,Geen vrugtbaar akkerland, geen gras- en beekryk dal.

,,Ik zoek geen overvloed, en 't deel aan my beſcheiden,

,,Zal God('k vertrouw dat) naarzyn raadmytoebereiden.

,,'t Is Rachel, die 'k verzoek. 'k verzoekeuwwaardigkind,

, Vanmy, ſint ikhaar zag, meer dan al 'taardſch bemind.

, Zy was't alleen, zy was't, om wie ik's vaderswooning

, Verliet. Zywas't, aan wie ik d'eerſte dienſtbetooning,

,, Als aan myn Liefſte, deed, in't drenken van haar vee.

, Sint dientyd won haar minin deezen boezem ſteê.

,,Haar byzyn ſedert deedmeéénjaar één dagſlegtslyken.

,,Wilt gy my nu, myn Oom, met deez'myn Nigt'ver

ryken, - ' - ' . .

99H# ſchenkend my ter vrouw zoo kryge ik 'thoogſte
OOn, V- - -

,,En gy, in uwen Neeve, een eeuwig dankbren Zoon. -

Het ſcheen, dat dit verzoek Oom Laban nietmis

haagde; | | | | -

Dewyl hy niet alleen zig geenszins des beklaagde,

Als te vrymoedig en niet wel aannemelyk.

O neen. hy gafme ſtrax van zyn toeſtemming blyk,

En ſprak, welaan, 't is wel volhard in uwe trouwe

,,Dus zeven jaaren lang, zoo zal ik ook ter vrouwe

- Myn
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99Myn'jongſte dogter, myn geliefde Rachel bly. - i ..

,,U ſchenken tot een loon: want beter is't, dat gy&..

,,Haarkrygt, dan dat ik haar zoudeaan een andren geven,

O Hoe beminlyk viel my ſint het herdersleven! 2

Geen ſteeken van de zon', geen nagtkou, wolfnog beer,

Dien ik niet zelden ging voor tweêrloos vee tekeer, ..

Deed my door al dien tyd ooit wederſmaak ontmoeten..

De hoop van Rachels egt kon al dat zuur verzoeten, .

Een hoop ſteeds aangequeekt door 't dagelyx gezigt

Van haar, die deeze min had in myn hart geſtigt V.

Hoe lieflyk was't voor my,in't krieken van den morgen

Eerſt onze beesjes van hun nooddruft te verzorgen,

Dan voorts langs 't groene gras, metperledauwbeſproeid,

Aan haare zyde te ſpanſſeeren ongemoeid, -

Of in het hellen van een heuveltje te ruſten,

En my in ſaamenkout met Rachel te verluſten,

Geen ſaamenkout, die 't vuur van darteleontugt queekt g

En daar de geile mond uit geiler harte ſpreekt:

O neen, (lofhebbe God, van kindsbeen afmyn Hoeder:

Lof hebb d'opvoeding van myn Vader en myn Moeder)

'k Gebruikte nooit myn tong, al was ik juiſt van aardt

Niet ſtuurſch, tot ſaamenſpraak, die wulpſche zeden baart.

De vrolykheid, gepaard met eerlyke vryaadje,

Stryd met de godvrugt niet. De lommer der boſſchaadje

-

Dien



H ER DE RS ZAN GEN. 17

Diende ons geen ſchutſel voor eene ongebonden min.

Ik vreesde God. ook was Godvreezend myn Vriendin,

Wy wiſten, dat de HEER, die als de hoogſte Koning

Wel in den Hemel houd zyn vorſtelyke wooning,

Ook alles hier op aard', ja in den duiſter, ziet,

Al wat by menſchen (hoe geheim 't ook zy) geſchied.

De ſchepſels wekten ons, om God met ugtendzangen,

Als Oirſprong alles goeds, zyne eer te doen ontfangen.

De ſchoonheid van myn Liefgaf ookmyn ziele eenprint

Van 't Alvermoogen, datmen in den Schepper vind,

Die zulk een meeſterſtuk, zoo net, zoo evenredig,

Kon vormen, en haar geeſt, in allen opzigt ſnedig,

Deed my bemerken, dat iet hemelſch, door Gods hand,

Van haare jeugd reeds in haar boezem was geplant.

Het groen verquikt het oog,gezang en ruiſchpyp d'ooren:

Dekruidgeurkan denreuk, de druifden ſmaak bekooren s

Maar meer dan groen en zang en kruid en druifbehaagt,

Behaagt my al het ſchoon, dat Rachel op zig draagt.

Blank is de verſcheroom: blank zyn de lelybloemen:

Maar blanker is het blank, daar Rachel op kan roemen.

Rood is de rype kers, rood ook de verſche roos:

Maar ſchooner rood zit op haar mond en wangenbloos.

De wolle ciert het ſchaap. het hair met blonde vlegten

Ciert Rachel, om wier hooft die zig feſtonswyz hegten.

B Klaar
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Klaar is het hel geſtarnt, klaar vliet, fontein en bron;

Maar Rachels oog dunkt my dat het in klaarheid won.

De ryzigheid beurt hoog de ceders van beneden :

Zoo ſtaat de ryzigheid ook cierlyk Rachels leden;

Wanneer die herderin, voortdryvende haar vee,

Het tengre klavergras naauw kreukt met haare treê.

Maarbleefmyn liefde alleen in lichaamsſchoonheidhangen?

Dit's't minſte van 't geheel. ras bleekt de blos der wangen.

Het oog derft ras zyn glans. de blondheid word vergryſt.

't Schoon lichaam ſtrekt, op 't beſt, van ſchooner ſchoon

de lyſt.

Haar deugd, geſpraakſaamheid en waare vroomheid cieren

d'Onſterfelyke ziel met onverderfbre zwieren.

Een ſchaapje, waarvan ze ook heur naam ontleent *, is zy

Gelyk in zagtigheid; een cieraad, van waardy'

Het hoogſte, inyder menſch, maar boven al in vrouwen,

Die daardoor degt in ruſt, het huis in vrede hou'en.

Hoe naarſtig paſtze ſteeds op 't ouderlyk gebod!

Hoe vrolyklooft haar mond ('t ſpyt'Jubals orgel) God!

Het zyze alleen haar vee ga door de velden weiden;

Het zywe ſchaap en geit voortdryven met ons beiden;

Het zyze kunſtig werk van groene biesjes vlegt

Of hoofd- en borſtcieraad van kruid en bloemtjes hegt',

Al

* 7nn Rachel betekent in 't Hebr. een Schaap.
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7.

Al dat voert haaren geeſt, op't zien der aardſche dingen,

Vaſt hoog en hooger op tot veel beſpiegelingen,

waar van het eind Gods eer en eigen ſtigting ſtrekt.

Wat wonder, Hemel! dat zoo een' my tot zig trekt?

Wat wonder, dat ik wenſch tot wederhelft zoo eene?

O dat d'Almagtige hiertoe zyn hulp verleene!

Ook zal d'Almagtige (my dunkt, myn geeſt heeft grond

Te ſpellen, dat ik eens beleeven zal dien ſtond)

My, zoo gezegend, als myn Vader met zyn Vrouwe

Vereenigd is, met haar ſaamhegten door de trouwe.

Spoeit maandtjes, die nog reſt, ſpoeit daagjes uwen gangi

En gy, O uurtjes, rekt uw omloop niet te lang.

't Is waar, ik mag haar wel beſchouwen alle dagen.

Ookſchynt myn byzyn haar in 't minſt niet te mishaagen:

Maar zooverre als de vrugt den bloei te boven gaat,

Zooverr wint degte knoop den beſten minnaarsſtaat,

Dus loosde in eenzaamheid de herder zyn gepeinzen;

Terwyl de ſchaduw, hand voor hand, begon te deinzen,

En 't zonligt reeds geheel de kim ontweeken was.

Thans bleekhem,door 'tgeruiſch van tritſlendloofengras,

Dat iemand naderde, ſtrax kykt hy door de bladeren,

En ziet zyn Rachel ook met haare kudde naderen.

Flux ryſt hy vrolyk op, en loopt haar tegemoet',

En geeft met eenen kus haar d'eerſten morgengroet,

1729. B 2 IZAAK



2O - H E I L I G E

/

M O S E S,

TE VONDELING GELEGD.

V E L D Z A N G.

Exod. 2. vs. 2, 3.

'kLa andren zoeken hun vermaak in 't ſtedeleven:

Dat kan my veld, en land, en vliet veel beter geeven.

De vliet quam Moſes ook eens wonderwel te ſtaé,

Behield hem 't leven, en gaf hem den naam daarna.

Op, Zangſter, op hefaan, hoe Moſes, (die het zingen

En pypſpel eerſt van all' leerde aan de veldelingen)

Op 't midden der rivier ſnel voortdreef met den vloed !

Naauw had hem Jochebed a gebaard, of in't gemoed

Cntruſt, verdroot het heur daar moeder van te weezen.

Zy wenſchteeergeenen zoon te hebben, dan ſtrax deezen

Te moeten derven op des dwinglands wreed gebod.

Hoe ſchooner 't jongske zy; hoe bitterder dit lot

Haar rouw en vrees verwekt. Hoe! zal zy dan gehengen

't Verderfder teedre vrugt, om die tot aas te brengen

Den viſſchen der rivier'? droeg zy, tien maanden lang,

Daarom dien lieven laſt? heeft zy daarom zoo bang

Een

b

a Exod. 6. vs. 19. l
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Een baarenswee geleên, eer't knegtje wierd gebooren?

Nog nooit liet Faraö zoo wreed een dwangwet hooren.

Dat vry het tichelwerk wat ruſt geeft dat het ſlaan

Wat ophou: zwaarder laſt zal hier het volk belaên.

Het kind baart meerder pyn aan 's moeders hart', dan 't

quellen

Der norſſe dryvren, die den volke't werk beſtellen.

Hoortzy ſlegts ritſlen iets; ſtrax dugtze, dat verwoed

Een beulaandruiſſchen koom', om 'tjongsken in den vloed

Daar heen te werpen. och! zy weet niet, welke zaaken

Zy veiligſt kieze ofſchuw', onzeker, wat te maaken.

De Koningport. 't bevel des Konings word verrigt.

Men zoekt de huizen door. 'tgeſchrei verraad het wigt.

Zoo blaet een Lammrekooi, onkundig dergevaaren,

Terwyl een wreede wolf koomt rondom 't ſchaapſtal

WaaTen. -

Wat zalze doen? geen hulp heeft zy dan klaagen. och,

Een ydle trooſt! en dat te doen is hachlyk nog.

Waar 't al te groote gunſt (dus vraagt zy in heur harte)

OGod! aanmy het kind te laaten, dat de ſmarte

Met my ook deelen zou, en, als hetgrooten ſterk

Genoeg zy, zwoegen in het zwaarſte ſlaavenwerk?

O! waar toch blyft hy, dien voorzeggers nu tentyde

Ons leerden wagten, opdat hy ons eens bevryde,

B 3 Die
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)

Die wreeker van zyn volk, die met zyn wonderdaén

Ganſch Memfis vullen, en ons zal van hier doen gaan

Naar dat gezegend land, daar, volgens profecyen,

Een vreedſaam erfbezitHebreeuwen zal verbly'en;

Daar honig vloeijen zal, ſtroomswyze, langs het veld?

Hoe wenſchlyk waar 't (indien men ons niets ydels ſpelt)

De koomſt van hem, door deez' geboorte te verhaaſten.

Dusſprakze, onzeker hoete handlen; dog ten laaſten

Beſluitze dus: welaan! men hoope van den vloed

't Geen men van elders lang vergeefs zag tegemoet',

En zoeke in die rivier, waarin men 't kind wilfmooren

Door laſt des dwingelands, lyfberging van te vooren.

Uit hadze en maakte een kiſt van biezen, dieze vlogt

Entoeſtreek, digt met waſch, terweering van het vogt,

Driewerfnamzy het kind, het ſchoone kind,in d'armen,

Om't in te ſluiten: maar driewerf, vol teêr ontfarmen,

Scheidzy daar wederuit. Zoo groot een droefheid gaf

Haar dit, als ofze't reeds voor altoos leide in 't grafNa datze't liggend wigt wat kusjes had gegeeven, r

Als ware dit nu voor de laatſte reize, in 't leven,

Beveeltze ſchreijende het ſchreijend knaapjes lot

An 'tgieren van den ſtroom, maarboven al aan God.

Ga, ongelukkige ! ga, zegtze, dryf daar heene

Ge
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Gelukkig ſtroomwaartsaf(terwylze ſtoot, meteene

Van ſchrik trillende hand, het kindtje van zig af)

Sterft gy nu; 'k zal 't niet zien: maar zoo de Hemel gaf

Dat gy behouden wierd, laat dan de Nyl u geeven,

't Geen ik niet doen mogt, hulp, tot redding van uw'

leven.

De Nyl, ſcheen 't, hoorde dit, en ſtreek zyn golfje

Zagt, -

En voerde in 't ruim des ſtrooms gemaklyk deezen vragt.

Het jongske, zoo geruſt, als waar het neêrgezeegen

In 't wiegje, dryft daarheen, in geen gevaar verlegen.

Bieskoffertje, o wat draagt gy een doorlugtig pand !

Die nu dus dryft, zal eens met eene ſterke hand

De zee gebieden en rivieren wetten ſchryven.

De Nyl zal eens zyn ſtroom bezoedeld zeewaarts dry

Ven ,

Op zyn gebod, en zig verwondren, dat ze in bloed

Veranderd is. op zyn gebod zal eens de vloed

Der zee zig ſcheiden en aan beide zyden deizen;

Opdat men droogsvoets moog door haarenboezem reizen,

Gelyk twee muuren zal zy dan verheven ſtaan,

Waar tuſſchen heenen door het volk zal veilig gaan,

Dat nu ſlegts iemand het elendig wigt bewaare,

En dus, voor laater'tyd, zyn levenslot beſpaare,

Volgens 't Latyn van G. BE c A Nu s.

173O. B 4 MOSES
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M O S E S,

UIT HET WATER GETooGEN.

V E L D Z A N G.

Exod. 2, vs. 5-9,
Aar

Welaan myn Zangvriendin, volg wederom den ſtyl

Der veldgedigten, ga naar Faros en den Nyl.

De Nylvloed is't, die nog voert Moſes op zyn ſtroomen,

Ach datgeen wreede golf't zoet jongsken om doekoomen!

Ach dat geen ſterke gier het wigtje voer naar 't riet,

Daar meenge krokodil naar menſchenroof uitziet!

O wydvermaarde Nyl, wat roem zult gy erlangen,

Wanneer dit kind zyn heil mag uit uw kil ontfangen? ",

Dat zal u meerder lof verſtrekken, dan dat gy,

Zoo wyd en groot, uw vloed, met eene ſnelle ty

Uit zeven monden ſpuwt in zee, en dat de zegen

Uws waters 't land verſtrekt in plaats van vrugtbren re

gen.
-

Maar zie, hoe d'avondzon de ſchaduwen vergroot,

En met haar zinkend ligt den ſtroom maakt gloeijend rood.

Zal

s
-,

r
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Zal't lieve knaapje dan den ganſchen nagt, och armen!

Nog moeten zwerven? zal zig niemand des ontfarmen?

Ja't had den ganſchen nagt gaan dobberen alleen,

Had niet Thermutis, a vry van liefelyker zeên

Dan heuren wreeden vaêr, geholpen door haar handlen.

Zy was ter ſtede uit met haar Jofferſtoet gaan wandlen,

En ſchepte een friſſche lugt aan d'oever op dat pas.

Een deel der dogteren plukt bloemtjes tuſſchen 't gras,

Of vlegtze tot een krans: een deel zingt, bly van zin
IACIl.

Deez ſchynen 't veld, dog die het ſtroomzigt meer te

m1nnen ,

En wylze ſtroomwaarts zien, dryft 't bieze koffertje aan.

Wat brengt dat ſcheepje? is 't woord derJoffren, die hier

ſtaan.

't Zyn, zegt de Ryxprinces, al jokkend', ryke ſchatten.

Mids treedze voort. Strax kon men 't dryvend kiſtje vat

ten , -

Zoo na was 't aan den kant, men kykt er in. 't gezigt

Ontdekt een onlangs pas gebooren teder wigt,

Dat toen juiſt weende. o (ſprak dontfarmende Vorſtinne)

Rampzaalge wiege zyt! van eene Hebreeuwinne

Zyt gy gewis de zoon. zyn droevig lot toont my

Genoeg van welk geſlagt en ouderen hy zy.

B 5 Strax

« Dus noemt Joſefus de Egyptiſche Princes.
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Strax brengtmen 't korfje aan land, en neemt er 't knegtje

uit, even -

Gelyk een perle word uit d'oeſterſchulp geheven.

Zoo als men doorgaans maalt der minnewigtjes leên,

Zoo ſchoon was 't aangezigt van 't jongsken ook beſheên,

Gekleurd met lieflyk rood, voorts witter dan de vlerken

Der blankſte zwaanen. hier en daar kon men nog merken

Traandroppeltjes geſpreid, gelyk in d'ugtendſtond

De zilvre dauw hangt aan der bloem- en kruiden mond.

Des konings dogter vaagt zelf 't vogt af, en de ſchoon

heid,

Die op het aanzigt en de blanke leên ten toon leit,

Beſchouwend', roept zy uit: Hoe billyk waar dit kind

Bevryd van deezen ramp, waar in men't heden vind!

Ai zie, hoe lieffelyk, met welk een lachgend weezen

't My d'armtjes toereike, en doe uit zyn oogjes leezen

De zoetſte vriendlykheid! onzaalge Hebreeuwin,

Aan wieGod zulk een kind wel ſchonk, dog die 't niet in

Uw hoede houden mogt! Maar ſchoonmynvader tragte

Te dempen op deez wyz ganſch Iſraëls geſlachte,

Wie toch verbied het ons, dat we ons ontfarmen, dat

Wy hier niet wreeder zyn dan 't water zou het nat

Dit
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Dit kind verſchoonen? en zou ik het laaten ſterven?

O had de Hemel zulk een zoon my doen verwerven!

Maar 't geen de Hemel my ontzeide en de natuur,

Dat geeft barmhertigheid my hier ter goeder uur. -

'k Zal agten, dat ik deez' gebaard hebb, dien ik'tleven

Behield ook zal hy my zyn liefde, als moeder, geeven 2

Die enkel door myn hulp bevryd is van de dood.

Leef dies, liefwaarde knaap, word met de jaaren groot

In wysheid, en neem toe in koninglyke zeden:

Gewen u aan den naam van onzen Zoon, wyl heden *

De Hemel heeft gewild, dat ik uw moeder zy.

Ja onze zultge zyn vannuaf altoos. Gy

zult Moſes heeten, opdat wy gedenken moogen,

Hoe wonderbaar gy uit het water zyt getoogen.

Dus ſprakze, en op heur arm beurt hem ſtrax de
Vorſtin :

Zy kuſcht hem, als haar zoon, en 't knaapje, meenen

de, in

Haar, zyne moeder te beſchouwen, ſteekt al lachgend

Zyn handjes naar heur borſt, als om een mamtje prach

gend.

Des konings dogter laat ſtrax zoeken naar een vrouw, - .

Uit Hebreeuwinnen, die haar 't kleintje zoogen zou.

Juiſt
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Juiſt koomt de moeder zelf en bied zig aan als minne.

Het wigtje, zegtze, dat gy m'overgeeft, Vorſtinne,

Zal ik als eigen zoon gaêſlaan, en draagen my,

Als die geen voedſter ſlegts, maar zelf zyn moeder zy.

Dit antwoord ſtrax behaagt. De huurloon word geregeld,

En ophet kragtigſte dier beiden wenſch bezegeld.

Het aangenomen kind het vorſtlyk hart verheugt,

En haar herkreegen zoon vult Jochebeth met vreugd.

Volgens 't Latyn van den zelfden.

173o.
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D A V I D,

LEEUW- EN BEERENwINNER.

H ER DE R s z A N G.

NAHASSON, NABOTH, CHELION.

N A H A s s o N.

Begin een lofzang aan te heffen, dat omhoog

Uw ſtemmen golven naar den gulden ſtarreboog.

Op, herders! op, welaan! kranſt David met laurieren,

Als winnaar. 't paſt u zyn verdienſten dus te cieren.

Heldhafte David ging een forſſen leeuw te moet',

Verſcheurdemuil en lyf, en plengde op d'aard'zynbloed.

N A B o T H.

Zingt, landliën, Davids lof: wilt hemelhoog hempryzen.

Doet zyn verwinnaars eer in roem geſtadig ryzen.

Vorſt Säul heerſcht in ſteê, en David op het land.

Een wreed gedrogt, een beer, van Libans heuvelkant

Af
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Afkoomend’, hadin't veld reeds menig vee doen ſterven :

MaarDavid was't, wienshand die veeplaagkon verderven,

Vergeefs was het gebrom van zynen muil en 't ſlaan

Der ſcherpe klaauwen. hy ging deezen ſtryd niet aan

Met ſchildofſpeer. zyn hand- en armen waren't wapen,

Maar ſterker nog zyn moed, tot zulk een ſtryd geſchapen:

C H E L 1 o N.

Scheert, runders, ſcheert geruſt voortaan het grasflegts af

Het vee ſchroom' geenen leeuw, die 't onlangs vreeze gaf

De leeuw, zie, ligt ter neêr, de koning aller dieren,

Die 't boſch aan alle zy' deed ſiddren door zyn tieren.

Zyn' mannen zyn aaneen door etter vaſtgeplakt

Op hals en ſchoften. 't lyf is met zwart bloed bevlakt.

N A H A s s o N.

Weidt, ſchaapjes, over 't veld. laat ſlegts een jongske u

leiden,

Gaat op de heuvelen in malſche groente weiden,

En vreeſt niet, ſchoonge laat des nagts zelfs wederkeert

Naar uwe ſtallen, want de beer is weggeweerd.

Zyn vagt, zoo menigwerf in 't barnen zyner woede

Beverwd met uw bloed, is nu rood van eigen bloede.

NA
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N A B o T H.

Wy zullen gaan, en bly de huiden, die voorheen

Ons voor d'uitwerkſelsvan hun wreedheid ſchrikken deën,

Langs dorp- en hoeven voor een 'syders oogen draagen.

Het landvolk, laatende hun ploeg, zal met behaagen

Toeloopen op't gezigt en worden niet verzaad

Van zien, verwonderdom het grynzende gelaat,

(Nog vreeſlyk na de dood) en hun bloedgiergepooten,

Men zal erjongens zien, van honden digt omſlooten,

Die trillend vollegen. 'tgebas zal ganſch delugt

En al het land rondom vervullen met gerugt.

Het ganſche wouwd zal zig om zulk een heil verblyden,

En kaatſen deezen klank te rugg van allezyden:

Vorſt Säul heerſcht in ſteê, en David op het land.

Dan zal een magtige eik, in 't naaſte boſch geplant,

Omhoogmet deezenbeuittotpraalomhangen weezen,

Waaronder ook zal ſtaan dit tweelingdigt teleezen:

De jonge David hing, voor u, o nazaat, op

Deez' huid des dooden leeuws, deez' ruigen betrekop.

CHE
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C H E L 1 o N.

Beſtrooit den grond met groen, vlegt takken voor de

wanden

En deuren: haaſt u, want de ſtacy is voorhanden,

Daar David 't hooft van ſtrekt, en al den glansaan geeft.

Al is hy teder, ſchoon hy weinig jaaren heeft,

En 't blonde hair, pas in zyne eerſte lent', bekroone

Den blanken ſchouder, en zig als een krans vertoone;

Nogtans gelyk de beer het kalf, de leeuw het ſchaap

In ſterkte wint: zoo wykt voor deezen teedren knaap,

Voor David, leeuw en beer. Geen Simſon, ſterk ten

ſtryde,

Geen herders, wydvermaard in 's werrelds eerſten tyde,

Geen krooſt uit reuzenſtam, als ceders grof en groot,

Verſtrekten 't zwakke vee voor ſcherm meer in den nood.

N AH A s s o N.

Onwinbre jongeling, all d'Ephrataaſche duinen,

De ruige Carmelstop, en Hermons ſteile kruinen

Verheffen een geſchal, 't welk weergalmt t’allen kant:

Vorſt Säul heerſcht in ſteê, en David op het land!

- N A B o T H.

De wyngaard kan den boom, de druifdenwyngaardcieren,

De ſtier de kudden, en de horens weér de ſtieren:

Gy



H. ER DE RS ZA N GE N. 33

Gy ciert al d'uwen, nadat gy de zege wont, -

Het boſch en yder boom weer aangenaamer ſtond :

C H E L 1 o N.

Welaan. gebruik tot nog meer ſtryden uwe kragten,

Hoor naar de krygsklaroen. beſtook de legermagten

Des vyands. daag zelfs tot het ſtryden reuzen uit.

N A H A s s o N.

Al, wie ooit met u tot een tweegevegt beſluit,

Zal zeker zyn een aas voor hongerige raaven.

En och of tyd en geeſt ons gunden hoog te draaven

In uwen lof, zoo als die 't wel verdiende, dan

Waar Joſua, die eerſt verwon ons Canäan;

Dan, ware Gedeon nooit zoo volmaakt gepreezen.

Uw roem zal grooter, dan die der aëlouden, weezen,

Zoozeer als d'eikeboom den haaſlaar overtreft,

En een cypreſſeſtam zig boven myrthen heft.

Nu ſchrikt al't heidenſch volk rondom ons heen gelegen

Voor ſpelling hunner goôn. ganſch Edom is verſlegen.

N A B o T H.

Neem midlerwyl aan, naar destyds gelegenheid,

Een lauwerkroon en tak van palm, u toebereid,

C En
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En wil goedgunſtig de geringe gift ontfangen,

Die 't landvolk u doet, vol genegenheid, erlangen.

De vrouw- en jongkvrouwſchap u offren korfjes, vol

Van leliën. men brengt van Bethlehem u wol,

Geſponnen door de hand der maagden, om te doopen

In Tyriſch purper. gy ziet honigbeeken loopen

Van Thabor naar u toe. De Liban ſchenkt u geur

Van kruid. Engaddiqueekt u druiven, ſchoon van kleur.

Maar wil ook Gileads ſchenkaadje niet verſmaaden,

Een veel geleden ſtaf, met kopere cieraaden, -

Dien Obededom gaf, en by het geeven ſprak:

,, Die hand draag deeze gift, welke uit een leeuws muil

brak

,, Den halfverſlonden roof, en ſcheurde hem in ſtukken.

,,Zoo eene hand is waard den ſtaf des ryx te drukken.

Maar Säuls ſepter blyve alzins de hoogſte in ſtand.

Vorſt Säul heerſcht in ſteê, en David op het land.

Uit het Latyn van den zelfden.

I729.

DA
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D A v I D,

R E U Z E w I N N A A R.

H - R DE R s K. o U T.

J A BE s en A M o s.

I Sam. 17.

A M o s,

O aangenaame morgenſtond

Wat voertge zoetheid in den mond,

Nu gy de blyde maar laat hooren,

Dat herder David velde neêr

Den Reus, waardoor al 's vyands heir

De zege heden heeft verlooren.

Hoe! regt ter goeder uur zie ik Jabes herwaarts treên,

Dien vroomen herder, die den Hemel met gebeên

Zoo dikwyls voor ons Land, geſmeekt heeft om den zegen.

Dit goede nieuws dient voor myn buurman niet ver

zweegen. -

Ik groete u, waarde vriend. Verheug u nu loof God.

- C 2 JABEs
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- *** I A, B E s.
g #

Verheugen, o gebuur? veeleer doet my het lot

Des oorlogs, dat ons krenkt en nog dreigt meer te kren
l ken,

Aan zugten en geween, dan wel aan vreugde, denken.

- * r

* * * * A M. o s.

Godvrugte Gryzaard, ai! zeg my eens bidde ik, hoe

Gy zoo zwaarhoofdig zyt, en altoos droef te moè?

Is dan de deugd alleen in treurigheid gelegen?

Is't oorlog? wel wat nood, als God maar geeftzyn zegen?
%. -

J. A B E s.

Als God zyn'zegen geeft! dat 's waar: maar jonge knaap,

Wie wagt Gods zegen nu; daar overal een ſlaap

Van zorgeloosheid op de menſchen is gevallen?

Van 's konings hof af tot de laage herderſtallen

Is d'yver tot Gods eer verflaauwd. godloosheit wint

Geſtadig veld, en zou nog Iſrêl God ten vrind

Behouden? neen, ik durf zoo groot een heil niet hoopen.

A M. o s.

Ja, oude Vader, hoopt God heeft een veilig open

Aan Iſrëls legermagt reeds wonderlyk vergund.

JABES.
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J A E E s 'ſ-2 )

wat zegt gy, Amos heeft God zigontfermd of kant
Gy zelf de tyding wel, die gyme zegt, gelooven?, 1! ".

zy gaat, kietenne het, zy gaat myn hoopte boven.

A M. o S. ,

Het geen ik melde, is waar. 3 e , 2 . . . . . .

J A B 5 E s. # # : -

Wie heeft het u gezegd?

A M or s. . . : gra

De Vader Iſaï zond evenzoo een knegt, - -

Om deeze blymaar door de buurte te verkonden. * *

Dog 't ſchynt, dat hyu niet zal hebben thuis gevonden,

Hoewel hy, denke ik, ook is aan uw ſtulp geweeſt.

J A B E s. - - -

't Kan zyn: want 'k ging vroeg uit.

/ A M. o s.

Zytnu niet meer bevreeſd.

De zege is toch aan ons de vyand is geſlagen.

J A B e s.

Geſlagen! mag ik u d'omſtandigheden vraagen

Van die verandering'? want onlangs ſcheen het, dat

Een yder 't hart kromp voor dien groven Reuz' van

Gath,

C 3 Die ,
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Die met een bittren ſmaad geheel Gods leger hoonde,

Den Overſten en 't volk zig alszins vreeſlyk toonde,

Den Koning, Abner en den wakkren Jonathan

All' helden, zoomen uit hun voorge daaden kan

Bemerken by de proef, ontzonk de moed ook heden,

Nog voegt 't gerugt'er by; dat Säul den geleden

Heeft laaten door en door uitroepen, of er één

Van all' te vinden waar', die op de laſterreên

Des trotſen Filiſtyns een kamp zou durven waagen;

Wanneer hy nogmaals quaam een yder uit te daagen,

Gelyk hy menigwerfvoorheenen had gedaan;

Ook zegtmen, dat de Vorſt, aan die dit durfbeſtaan,

Belooft veel goeds, veeleer, ja, op zyn vorſtentrouwe,

Zyn dogter geeven wil aan zulk een held ter vrouwe:

En egter niemand heeft (zoo 't ſchynt) nogluſt gehad,

A M. o s.

Het was wel deeglyk zoo: maar hoor nu ook eens, wat

God ons ter hulpe wrogt,

- J A B e s.

my dunkt, ik voel'mynkommer

Allengs verdwynen. 'k zett'my neder in delommer

Van deezen vygeboom (myn jaaren eiſchen ruſt)

Om u met meer gemak te hooren, zeer beluſt

Naar zulk een goede maar, 4.

- AMos.
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("

A M o s.

De jongſte uit Jeſſes zoonen

Is u bekend? niet waar?

w- J A B E s.

Zou ik dien wakkren, ſchoonen

En vroomen jongeling niet kennen? zeker ja.

In onze jongmanſchap heeft hy geen wedergaê.

God ſchonk hem wel, al watden menſchen kan behaagen;

Maar nooit zag iemand hem daar zotten trots op draagen.

Hy is van blyden aardt, heel geeſtryk, vlug en ſterk;

Maar ook gehoorzaam, zagt van inborſt, noeſt in 't werk.

- A M. o s. - -

Deez wierd nu onlangs van zyn Vader afgezonden

Naar Socho, daar zig zyn drie oudſte broeders vonden

In 't leger, 't Land ten dienſt. Hy ging, in 's Vaders

naam ,

Werneemen naar hun ſtaat, en ook om hen te ſaam',

Met's Vaders groete, wat ververſing in hun tenten

Te brengen. aanſtonds hoort hy ook de dreigementen

Van Goliath, gelyk die daaglyx was gewoon

Het heir te vloeken. hy verſtaat met ſmart den hoon,

Dien hy Gods Volk verwekt.

J A B E s.

Geen wonder: want zyn zinnen

C 4 Heeft
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Heeft hy van kindsbeen afgewend, om God te minnen,

Die God mint, mint zyn Volk; en lydook, als dat lyd,

A M. o S,

Maar David hoort alleen dien hoon niet op deez' tyd.

Hy hoort ook hier en daar, uit de bezoldelingen

En Overſten des heirs, de heerelyke dingen,

Door onzen Koning, den Verwinner toegezeid,

Die door zyn heldenarm den Reus ter neder leit.

Het jonge bloed ontvlamt. zyn hart voelt zig bekooren

- En prikklen door het punt dier vorſtlyke eereſpooren,

Maar meer nog door dezugt tot 's Landsheil en Gods eer,

. J A B e s.

O Jongling wel vol moed, maar tot dit werk te teêr!

: A M. o S. -

Dus dogt het David niet. Het menigmaal hervraagen

Des Herders gaatm in 't eind den Koning overdraagen,

De Hoofdliên ſtaan geheel verwonderd in de zaak!

d'Een agt het wuften waan, maar d'ander wil 't vermaak

Eens hebben, om den borſt te zien en hooren ſpreeken,

Ofhy ook waarelyk zig toon dus onbezweeken.

De Koning ſtemt dit toe, ontbied hem. Hy koomt ſnel,

En groetend nederig den Vorſt van Iſraël,

Geeft hy zig moedig aan, om met den Reuz te vegten,

En, naar 't gemaakt beding, dus 't oorlog te beſlegten.

JABES
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J A B e s.

De jeugd ziet op't begin, maar dikwyls 't eind voorby.

n v A M. o S. - - - - - -

De forſſe Säul meint, dat hy te teder zy

Tot zulk een reuzekamp. . .

J A B # s. 1

Voorwaar niet zonder rede.

A M. o s. e

De dappre knaap nogtans ſcheen des niet wel te vrede:

'

Dog laat zyn ongenugt niet blyken, maar, vol moed,

Geeft hy , tot andwoord, dit: ,,God heeft my ſteeds be

hoed,

, En zal my nog behoën. Uw knegt, heldhaftig Koning,

99Weidde eens zyn kudde, wat veraf van 's Vaders woo

ning. - . * *

,,Daar quam een leeuw en beer! zy vatten beide een lam.

,,Ik zag 't ik liep er met een vaard naar toe, en nam

,,'t Uit hun bebloeden muil. dus redde ik 't nog, maar

doodde

,,Die wouwdgedrogten bei. My ganſchelyk aan Gode

,,Betrouwend', zal ik nu ook dat gedrogt verſlaan,

,,'t Welk Gods ſlagorden fel te hoonen durft beſtaan.

In 't eind de Vorſt, aldus verwonnen door zyn reden,

Gunt hem verlof, en geeft hem zelf zyn wapenkleeden,

Dog David ongewoon aan zulk een zwaar gewigt,

C f Legt
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Legt die ſtrax neêr, en kleed zig, opzyn herderſch, ligt.

Vyf gladde ſteenen en een ſlinger hem verſtrekken

Tot wapens: dus durft hy zyn vyand tegentrekken.

J A B E s.

O God! hoe wenſche ik, dat gy met uw regterhand .

Den zoon van Iſaï behoed hebt in dien ſtand!

A M. o s.

Ja niet, alleen behoed, maar doen Verwinnaar weezen,

De Reus koomt nader, en meint David te doen vreezen

Door gloënde blikken en gruwzaame vloeken, maar

De jonge held beſpot dat winderig misbaar,

Enſtraft,in'sHEERENNaam',dat godvergeeten ſchelden,

Nu zal iku het ſlot van deezen tweeſtryd melden,

Daar aan één Stryders val of zege was verknogt

De zege ofnederlaag van Iſrêl, op dien togt.

De trotſe Filiſtyn, veragtend Davids poogen,

Koomt, met de borſt vol waan, tenkampperkopgetoogen,

En tragt op 's jonglings hart te vellen zyne ſpeer:

Maar David, juiſt voor hem behendig in de weer,

Neemt eenenkloekenſteen, en laad, en zwaaitzyn ſlinger,

En treft, in d'eerſten werp, zyn norſſen tegendinger

In 't voorhoofd, even als een byl de runders doet.

De ſteen zinkt nederwaarts. de Reus valt in zyn bloed

En byt den grond van ſpyt, de winnaar, hier opmoedig,

i- , Trekt
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Trekt 's vyands zwaard en houwt hem 't hoofd af paars

en bloedig , -

Toont hy't dus t'allerzy, ten wiſſen zegeblyk.

Hierop neemt Ekrons heir hals over kop de wyk,

Maar Iſrêls veldmuzyk en juichſtem laat zig hooren,

Ten teken van triomf, maakt beuit en volgt de ſpooren

Van's vyands vlugtend rot, gelyk de brakken 't wild,

Tot op de grenzen toe. Nu valt een yder mild

In Davids heldendeugd ten hemel te verheffen.

Ja zelf de nyd voelt zig hierdoor in 't harte treffen,

En van hen, die verwaand hem agtten voor 't gevegt,

('t Gaat dus met lafaardsſteeds) wordhem nu lofgezegd.

De Koning ſchat hem hoog, de Prins en Iſrêls helden,

Vol roem, dit proefſtuk van den jongen David melden,

J A B E s. -

Geloofd zy eerſt vooral des HEEREN groote Naam,

Woor't onverwagte heil! gezegend voorts de faam -

Tot in alle eeuwigheid van Jeſſes dappren zoone !

Gelukkig Vader van zoo braaf een ſpruit': de kroons

Van Iſraël waar niet te groot voor zyne deugd.

A M o s.

O aller herdren roem! o David, bloem der jeugd

Van al't omliggend land! uwe eer moet ſtadig ryzen!

Koomt, knaapen! maagden, koomt, in feeſttooi David

pryzen! -

Want
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want David, David heeft alleen, met God, 's Lands ruft

Herſteld. Geen herderin ſtaat nu den geilen luſt

Der onbeſneên ten doel. Geen roover zal de ſchaapen

Nog't rundvee, nog de vrugt, van boom of akker raa

Nog ſteken meer den brand in hut, of ſchuur, ofſtal.

Roemt, knaapen! maagden, roemt Gods goedheid bo

- ven al! -

Laat nu een dankgezang 't gevolg zyn op uw'bede;

Maar pryſt ook David, als herſteller van uw' vrede.

J A B E s.

O Iſraël, gedenk alle eeuwen door deez' dag!

Beſchryf voor 't nageſlagt' deez zegeryken ſlag.

Laat's Koningshofden held, denjongen held ontmoeten,

En, indien wakkrenknaap, des Lands Verloſſer groeten,

A M o s. - i

O Nedrig Bethlehem, al zytge een kleine ſtad, - -

Juich dat gy David tot uw ingebooren had.

Laat vry het hoofd desRyx inprag en grootheid syzen 5

U, roem van Effatat u zal men hooger pryzen.

- Ja B E s, 7 r.

O Levis heilig Choor! o Arons Prieſterſchaar!

Op! zing den HEERE lof! bind 't offer aan 't altaar!

* * * Geen

* * *

/
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Geen blyder hoogtyd heeft ooit Iſraël bejegend,

Dat God zoo menigwerf met zegen heeft beregend.

- A M. o S.

Ik zie reeds 't ganſche Land: ik zie reeds all' de ſteen

Den winnaar, als hy uit het veld keert, tegentreên.

Ik zie een mengeling van alle perſoonaadjen

Hem wellekoomen, elk om 't zeerſt, in feeſtcieraadjen.

J A B E s.

De Koning quyte zig van zyn belofte aan hem,

En geefdie, door 't geſchenk der zaaken, volle klem.

De zoon van Iſaï is eël door eigen wapen.

Wie kent er Adeldom, zoo zuiver, zoo regtſchapen?

A M. o s.

De Koning zelf wierd ook, om zyn heldhaftigheid,

Gezalfd en overkleed met d'oppermajeſteit:

Zoo maak de Koning ook een Prins van deezen herder,

En ſpoor', door's dogters egt, zyn krygsmoed daaglyx
verder.

J A B E s. -

0 Amos, ik hebb reeds veel vreugd en druk beleefd,

Doggrootervreugdnog nooit, dan die gymy nu geeft,

Door dit groot nieuws of dit verdryftall'myne zorgen. -

Maar het is reeds hoog dag. Ik hebb'van deezen morgen

. Nog
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Nog niet ontbeeten. koom, naarmynent toe, aikoom

Treemet. 'k hebhonigraat, 'k hebvygen , ZOetenroom,

Melkkaasjes, boter en pas verſchgebakken brooden.

Kies daar uit wat u luſt. nu laat u mede nooden.

A M o s.

Eerwaarde Vader, u word vriendlyk dank gezeid

Voor zulk een aanbod, blyk van uw goedhartigheid,

Behaagt het u; wel aan, ik wil u graag verzellen.

J A B e s.

En opdat nader blyk hoe lief my uw vertellen

In deezen ugtendſtond geweeſt zy, luſt het my

U te vereeren iets, niet groot juiſt van waardy',

Maar ter gedagtnis van deez' blymaar, die ik hoorde,

Het is een weitas, die een nette hand omboorde,

Met loofen bloemen van verſcheiden ſoorte, op 't plat

Van vooren zietmen hoe d'Aertsherder Moſes zat

In Madian, omringd van PrieſterJethrooslammeren,

Toen God hem eerſt riep, om ons Iſrêluit de jammeren

Van Memſis dwingeland te redden, en naar hier

Te voeren, bergen boſch toont zig vry net van zwier.

Der beelden houding is natuurlyk en vol leven.

Koom, gaanwe.'k wil u dit ten pand van vriendſchap, gee
VeIn.

1729. DAVIDS
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º

D A v I D s

Z E G E ' P R A A L.

H E R DE R S ‘Z A N G.

J O É L. S I M E O N.

1 Sam. 18. vs. 6-8.

J o E L.

'k Denk nog aan 'tgeen ik zag op giſtren met behaa

gen;

Aan al dien zwierenpragt; aan 's Koningsſtacywagen,

Van d'Overſten en 't heir beſtuwd aan alle zy'.

Wat dogt u, Simeon, van die triomfe?

S 1 M E O N.

Behaagdeze niet min. Uit ſteê weer thuis gekomen,

Leide ik my haaſt ter ruſt': maar 'k zag nog, onder 'tdroo

Imen,

Dezelfde zaaken, die ik onlangs waakend zag.

J o E L.

De Koning en het volk heeft nooit een ſchooner dag

º In
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-

In Iſraël beleefd. ganſch Gabäa kreeg voeten.

Men zag 't omliggend land het zeegryk heir ontmoeten,

De hoofſche Jofferſchap, op 't pragtigſt uitgedoſt,

Zong Säul lof, maar hem nog meer, die ons verloſt

En uit het grootſt gevaar gered heeft, door zyn ſlinger.

S i M e o N.

Gewis zoo hoog een roem verdient die Reuzedwinger.

! * * J. o E L.

Wat let ons, Simeon, dat wy hier aan de beek,

Terwyl ons veetje graaft in deeze vrugtbre ſtreek,

Ter nagedagtenis, niet eenen beurtzang zingen?
S 1 M E o N. w

O Ja! wel dubbeld waard, oJoël, zyn de dingen,

Die uitgewrogt zyn door dien jongen Herdersheld.

Zyn lof dient van al 't land, en ook van ons vermeld.

- J o E L.

Welaan, Beminnaar van den zang, tot zang gebooren,

Laat nu, zoo blyde als ooit, uw gladde toonen hooren.

'k Zal u verzellen met myn ſtemme, naar myn magt.

Nu hefden voorzang op, waarop mynweêrzangwagt.

- s 1 M e o N.

Gelukkig was de dag, toen Moſes onze Vaderen

Quam uit de ſlaverny' van Faraö vergaderen,

En door de ſchelpzeebragt, daar die tran verging.
Maar onze zege is nu niet minder zonderling JoEL. ºn

- OEL
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J o E L. l

Wat heeft Gods hand al, door held Joſua, bedreeven.

Wat heeft Hy menig heil door 't Rigtertal gegeeven.

Hoe rees de blydſchap toen in d'allerhoogſte maat:

Nogtans geen minder heil beſtraalt nu Iſrêls ſtaat.

S I M E o N.

Mag het geſlagt van Kis op eenen Koning roemen;

Niet min voortreffelyk is Jeſſes huis te noemen,

Waaruit een Held ontſproot, die in zyn vroege jeugd

Verwint, door éénen ſlag, der ouden heldedeugd.

J o E L.

Geluk, o Iſaï, geluk, eerwaarde Vader,

Met zulk een braaven Zoon! wien raakt die zegen nader,

Danu, die David hebt geteeld en opgevoed,

Die vleeſch is van uw vleeſch, en bloed is van uw bloed?

S 1 M E o N.

Wie zal den buik en borſt niet dubbel zaligſpreeken,

Die voortbragt zulk een vrugt; die 't queekend zog deed
leeken

In't jonge wigtjes mond; daar, 't lieflyk, blank en rood

Van verwe, en ſchoon van oog, lag op zyn moeders

ſchoot?

J o E L.

Vermaaklyk Bethlehem, gy ligt wel hoog verheven

D Op
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Op eenen heuvel, maar nog hooger zultge ſtreeven

In roem, door de geboort' van deezen, die de praal

"Van u alleen niet ſtrekt, maar van ons altemaal.

S I M E o N.

Wie agt nu ooit gering het leven by de ſchaapen?

Wie zal er immermeer laag ſchatten herdersknaapen

In deez of laater tyd; zoo dikwerf het gerugt

Van David zig verſpreid door allerhande lugt?

- J o E L.

De Godsheld Abraham, met zyn doorlugte Zoonen,

Gods Wettolk Moſes zyn allang geweeſt tot kroonen

Des herderdoms, dat dus weer nieuwen glans erlangt,

Nu door een Herderszoon al 't Land herſtel ontfangt.

S 1 M . E o N.

't Is groot, voor het Gemeen heldhaftigzig te draagen;

Groot is 't, den vyand te verſlaan en te verjaagen;

Dog allergrootſt, dat men aan zig niet, maar den Heer',

Als Loſſer zynes volks, daarvan alleen geeft d'eer.

J o E L.

Dus deedge, oJeſſes Spruit, reeds van uw'teêrſtejaaren,

Zoo menigmaal God u gered had uit gevaaren.

Dus deedge, o Jeſſes Spruit, ook op uw zegedag,

Nadat gy Goliath troſt met uw ſlingerſlag.

SIMEoN.
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S 1 M E o N.

Met regt, met dubbelregt, mogt gy, uit Joffrechooren,

O Schoone Jongeling, uw heldenlofzang hooren.

De Koning belg zig niet uw's loſs, deeze ééne reis.

Zyn glory blyft ook groot in oorlog en in pais.

J o E L.

Steějoffers niet alleen, maar herderinnereijen,

By zang en tegenzang, door al het land verbreien

Des jongen herders roem. men juicht met luid geſchal:

Heil, David! David, heil! weergalmt ook bergen dal.

S I M E o N.

Hoe menig'fiſche bloem, uit haar, die met gezangen

Hem groetten, wenſchte wel als bruigom hem t'ontfan

gen,

Al va: een Jongkvrouw, groot van goedren en ge

- oort'?
-

Heldhaftigheid en jeugd 't beſt maagdehart bekoort.

J o E L.
-

En billyk: want, by wet van Gods of menſchlyke or

den,
-

Is 't nooit den vrouwen (dat ik weet') verboôn geworden,

Op eerelyke wyz', op welgegronde reên,

Te hegten aan een man heur hartsgenegenheên.

S I M E o N.

Geenszins. 't is toch bekend, hoe reeds van den beginne,

D 2 Naar
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Naar Gods onfeilbaar woord, de neiging der manninne

Zou weezen tot den man. a wie deeze ſtelling wraakt,

Wraakt de verordening, die Godzelf heeftgemaakt.

J o E L.

Dit bleek aan Rachel, die het hart van Jacob griefde,

Dat zy niet ſchuw was voor Aertsvader Jacobs liefde:

Ja Ruth was niet beſchroomd, den Overgrootvaêr van

Den wakkren David als te vryen tot haar man. b

S 1 M E o N.

n Maar, Joffers, 't is vergeefs. vergeefs is 't herderinnen;

Zoo gy gedagten maakt om David te beminnen.

Want, naar Vorſt Säuls woord, moet David, door de

trouw,

Erlangen de Princes des Konings, tot zyn vrouw.

J o E L.

Zoo gaanwe David quyt. beweent dit, herdersknaapen!

Nu zal het vee niet meer op zyne Zorge ſlaapen;

En u, o lammertjes, zal hy, gelyk weleer,

Niet meer behoeden voor 't geweld van leeuw of beer.

S I M E o N.

Al roept de Hemel hem uit 't laage herdersleven -

Tot Prinſelyken ſtaat, geen trots nogtans zal kleeven

Op

a Geneſ. 1. vs. 16. b Ruth 3. VS, 7 - 15.
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Op zyn regtſchaapen deugd. hy zal ook te gelyk

Het veld beveiligen zoowel als 't ganſche Ryk.

9 J o E L.

Wyl't dan dus weezen moet, o bloem der veldelingen;

Zoo laate God u van 't geluk alszins omringen.

Verquik den Koning, door uw zielverquikkend ſpel,

En zegepraal altyd tot heil van Iſraël.

S 1 M E o N.

De vorſtelyke bruid, die haaſt uw zy zal ſluiten,

Een vrugtbre wyngaard ſtrekk', die 't huis met gulle

ſpruiten

Werciere aan allen kant. Gods gaaf is kinderteelt',

Wel hem, dien Hydaarmeê, in zynegunſt', bedeelt!

J o E L. |

De tronk van Iſaï ſprei zig wyd uit in takken,

Tot ſteun van Iſrêl, en om zulken te verzwakken,

Die, nydig op Gods Volk, dat brouwen menig kruis.

In eeuwigheid zy God met David en zyn huis!

Duszong 't vroom herderspaar, in klaverwei gezeten,

Om Davids zege, naar vermogen, uitte meeten, .

By keer en wederkeer, tot hen de zon deed gaan,

Door haare hitte, uit 't veld, naar koeler lommerblaén.

I729.

7. D 3 DE
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D E

PROFETEER EN DE

D A V I D.

H E R DE R S Z A N G.

De Zoon van Jeſſe zat in morgenſchaduw', daar

'Hy zyne kudde weidde aan Cedrons beek, alwaar

Zyn geitjes, hier en gins verſpreid, de groente afſchooren:

De Zoon van Jeſſe, 't puik der zangren, die tevooren

De lotgevallen kon vermelden, beter dan

Ooit eenig ander menſch. hy, d'allerbeſte van

De herdren, 'tcieraad des Hebreeuwſchen Lands, hoogſte

- waardig

By God, gelyk hy was in profecyen vaardig,

En, vol van hemelval, Gods Geeſt voelde in zyn' ziel',

Sprak dus, daar Cedrons ſtroom zagt naar delaagte viel,

Door deeze zelfde drift in het gemoed aan't blaaken:

Godlieve Cedron vloei, maar wil uw vaard wat ſtaaken.

Steuit uwe golfjes wat, en zorg, dat myn gezang

- - Door
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ºv

Door uw te luid geruiſch geen hindernis ontfang'.

't Is heilig, dat ik zing. hoor gynaar't heilig zingen

En let aandagtig op de voorgeſpelde dingen. -

Het luſtmy, boven wolken ſtarren, naar omhoog

Te ſtreeven, en aldus met een geheiligd oog

Des Hemels kabinet op tinnigſt te beſchouwen,

En Gods geheimen den nakomeling t'ontvouwen:

Want eene vreugdetyd zal naderen gewis,

Als zekere eeuwenry vooraf verloopen is,

Wanneer het Hemelhofeen vrugt zal openbaaren,

Beſtemd reeds van 't begin toen eerſt de ſchepſels waren,

En vormen in den ſchoot van eene kuiſſcheMaagd

Een Jongsken, dat zyn roem op Hemelſche afkoomſt

draagt,

Ook zal het worden op beſtemden tyd gebooren.

Bedriege ik my? of geeft de Hemelvan te vooren

Geen voorbeduidſels reeds. Ik zie de Hemelpoort

Geopend. 't Heilig Kind koomt van omhoog hervoort.

Zie God, zie Godes Zoon, gelyk in moogendheden

Aan zynen Vader, met een menſchenvorm bekleeden:

En oirſprong neemende uit ons Stamhuis wil hy, dat

Door zyn geboorte wordt veredeld onze ſtad.

D 4 Op
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Op zyne naadring zal bedrog en liſt heenvlieden,

De ziekten zullen ſtrax verlaaten land en lieden,

Den kranken zal hy dan bezorgen ſtrax herſtel,

Den dooven het gehoor, de traage kreuplen ſnel

Doen gaan, der blinden oog verklaaren, dooden wekken

. En doen de ziel weer ingeſtorven lyven trekken.

Dan zal ook 't Leeraardom en Meeſterſchap der Wet

Neêrleggen zynen trots, wanneer het, ganſch verzet,

Stilzwygendhangen zal van deezes Jonglings monde,

En zig verwonderen, dat hy opvaſten gronde

Het innigſte geheim zyn's Hemelvaders leert.

- Men zal het water zien door hem in wyn verkeerd.

Veel duizenden zal hy met weinig brood- en viſſchen

Alleen niet 't hongrighart vervullen en verfriſſchen,

Maar maaken, datmen, na 't verzadigen dier ſchaar',

Nog van het overſchot zelfs volle korven gaêr'.

Diezei: zal ook, 'tſtrandbewandlend', 't net doen krie

len

Van viſſchen, daar voorheen vergeefs de netten vielen,

Ook zal hy op de zee met drooge voeten gaan,

Den wind en ſtorm op zyn bevelen ſtil doen ſtaan:

Want en de winden zee zal hem ten dienſte koomen:

Maar gy , Jordaanſtroom , Vorſt der Joodſche mindre

ſtroomen, -

Wat
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Wat lof zal u, wat lof zal uwen oever niet

Gebeuren, als gy God in uw riviere ziet

Ontkleed, en gy Hem en zyn Volk, metuwe plaſſen

Van zuiver water zult ter innewyding waſſchen?

Gy zult dat heilig lyf, die leden, zonder ſmet,

Met dauw beſproeijen van uw leevend waterwed,

En zien van boven, tot een heilvoorſpellend teken,

Een Goddelyke Duif, allengskens neergeſtreeken,

Hem daalen op het hoofd heel vrolyk, en vol klem

Haar melden hooren, al klapwiekende, deez' ſtem:

Deeze is zyn's Vaders luſt, zyn's Vaders welbehaagen.f

Dus wordge aan elk bekend, dusword uw roem gedragen

Aan allen werreldsoord, en groeit geſtadig aan.

Geen Ganges, Iſter, Nyl, geen vloedryke Eridaan,

Die vrugtbaare oevers ſchuurt, nog die met goude ſtroo

I11CIA

Den hemel ciert, zal by uw naam in agting koomen.

En gy, o Cedron, die deez'hoofdrivier niet zwigt,

Wat heil krygt gy ten lot, als Godzyn ſchreden rigt,

D 5. O Ce

/.

t Het heeft den Heere F RAN c 1 us behaagd , in zyn Latyn

(van my hier woordelyk gevolgd ) den Heiligen Geeſt , als dus

ſpreekende, in te voeren. Des niettemin blykt het uit de drie Euan

geliſten veeleer, dat de Vader zelf uit den Hemel dit getuigenis van

zynen Zoon gegeeven hebbe; zooals men zien kan, Matth. 3. vs.

16, 17. Marc, I, vs. 1o, 11. en Luc, 3, vs. 21, 22.



58 H E I L I G E

O Cedron, door u heen', en gy Gods voet zult waſſchen

Met vloeijend chriſtallyn en zilverheldre plaſſen!

Verheug u, 'k zegg verheugu, omzoo groot eeneeer',

En maak de ſnelheid van uw loop vaſt meer en meer.

En gy, o heuvelen van Bethlehem, landouwen

Rondom Jeruſlem, wilt uw blydſchap ſaamentrouwen:

Ryſt op voor uwen God, leent ooren aan het geen

Hy ſpreekt, en leert uw pligt uit zyne heilge reên:

Want Hy, een Godstolk, uit den Hemel naar beneden

Gedaald, zal wyken doen all d'oude plegtigheden,

De Wet herſtellen, en met beter overleg

U leeren tot de deugd een loffelyker weg.

Strax zullen duizenden opvolgen zyne wetten,

En op het Godlyk Woord diens Hemelleeraars letten.

Een vollekryke ſchaar, een menigt zonder tal

Zal hem verzellen dan door beemd en grasryk dal.

Gaat, zaad van Abraham, gaat talryk, vlug van voeten

Den Heilvorſt in uw land met koningshulde ontmoeten.

Maar, och! 't blind Abrams zaad zal godloos zynen God

Verſtooten, en zyn Vorſt doen ſterven vol van ſpot.

O Wee! o gruweldaad, o ſchennis zonder gade,

Door
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Door bloed nooit wederom verzoenbaar! boos te raade

Verwyſt Jeruſalem haar Koning, God en Heer.

Nu gaat de krygsknegt met geſchuiffel van geweer

En volk hem tegemoet'. nu vat hy hem in 't daalen

Van den Olyfberg aan, en durft zyne armen haalen

Met harden knoop te ſaam'. Men leid hem, t'elkerzy'

Van menigen-beſtuwd, tot voor de regtersry.

Een valſche regtersry ziet hier d'onnooſlen koomen,

Men durft d'elendigen, door laſter, niet te toomen,

Met hoon en vuiſtſlag wreed vermoeijen. 'sregters ſtem

Doemt den onſchuldigen ter dood. men kruiſigthem.

oStad!ovolk , dat in deez'wreedheidſchept behaagen!

O Rotſige Calvaar!'k zie 't vloekhout Godhier draagen!

Ganſch Sionsheuvel beeft. desTempels voorhang ſplyt

In twee. 't gebergte trilt. al't aardrykvoelt een ſtryd.

Dezon vlugt weg. Natuurlyd met haar'Heer'. uwpoogen

Nogtans, Jeruſalem, zal niet het minſt vermoogen.

Hy zal des afgronds poort opbreeken, en aan band

DenDood voortleiden, door de Helle, triomfant.

De derde dag zal hem al ſtrax, met roof omhangen

Van de verwonnen Slang, weêr doen het ligt ontfangen.

Hy zal, weer levendig op daard verſchynen, en

h

Zig
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Zig dus vertoonen, dat elkeen zyn wezen kenn',

Totdat hy, na wat tyds verblyf, om hoog zal ſtreeven

En zwaaijen weêr zyn ſtaf. Daar zal hy wetten geeven

Aan aarde en hemel, uit een gouden troon, omſtraald

Van gouden glanſſen, daar de grootſte glans voor daalt.

En als de laatſte dag zal koomen, om te maaken

Een treurig einde der vergangkelyke zaaken;

Dan zal hy op een wolk, aan's Vaders regtehand,

Als regter pryken in zyn grootſten gloryſtand,

En leevenden en doôn, naar dat zy in hun leeven

Verdienden, deezen ſtraf, en dien belooning geeven,

Dan zal der vroomen tal God looven in zyn hof,

Enyder volk zal daar genieten vreugdeſtof

Dus ſprak de Godstolk, en op't klinken zyner zangen

Stontvlakteenberg verbaasd, door dat geluidt'ontfangen.

All' derivieren van het Joodſche land rondom

Verwonderden zig om 't voorſpelde heiligdom.

De Vlietvorſt Cedron zelf bewoog aan yder zyde

Zyne oeverkanten, en joeg, om die Godſpraak blyde,

Zyn ſtroomen ſneller voort, en quam met vollenvloed

Den Koning, hier voorzegd, reeds haaſtend tegemoet',

Uit het Latyn van den Heere P. FRAN c I us.

1728.

CHRISTUS

|
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C H R I S T U S

GE B O O R T E.

H E R D E R S Z A N G.

T IT Y R EN L Y C ID A S.

De zon was verr beneên de Weſtkim neérgezonken,

De midnagt dekte al d'aard', de zilvre ſtarren blonken

Met duizend ſtraalen aan de lugt; wanneer een troep

Van Bethlehemmers, 't vee bewaakende, een geroep

Ten open Hemel af hoorde in hunne ooren donderen.

Zy zien om hoog. Zy zien iets zeldzaams. Zy verwonde

TeIn
-

Zig over dit gezigt, 't geen nimmer weêrgaê had.

Een rei van Engelen, gezonden uit de ſtad

Des Oppertroonmonarchs, quam van den Hemel neder.

Zy dreeven, in 't gezigt der herdren, op hun veder,

Heel cierlyk geſchakeerd vol kleuren, zonder tal,

Zy vulden al de lugt met juichen en geſchal.

Zy zongen Gode lof, den menſchen heil en vrede,

En weezen eindelyk den knaapen plaats en ſtede,

Daar
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Daar 's werrelds Heiland in het vleeſch gekomen was,

Naar Bethlêm trokken, met all d'andren, Lycidas

En Tityr, die, ten blyk van blydſchap en genoegen,

Strax ſtemden, om zig by malkanderen te voegen,

En't goddelyke Kind, hun nieuwgebooren Heer,

Aldus te pryzen met een Veldzang, keer om keer.

L Y C I D A S.

Hoe goed, o Tityr, is de grootſte God der Goden,

Dat hy ons, herders, zend zyn vlugge Hemelboden,

En lieden, buiten rang van werreldſche eer geſteld,

Eerſt de geboorteplaats des Zaligmaakers meld!

T I T Y R.

't Is waarheid, en geen droom. Geen droom heeft onsbe

droogen.

Gods Heerlykheid verſcheen voor onze waakende oogen.

Ons, ons, o Lycidas, gebeurde het te zien

Een groote menigte van blyde Hemelliên.

L y c 1 b a s.

't Is waarheid, en geen droom. Geen droom heeft ons be

droogen.

Gods Heerlykheid, o ja! bleek klaar voor yders oogen.

Wy hoorden d'Englezang op onnavolgbre wyz'

Aanheffen, dat het klonk, Gode enzyn Zoontenpryz'.

T 1 T y R.

Hy zend dien lieven Zoon thans neder op der aarde,

Tot
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Tot een verſchooven volk, een volk van geenerwaarde,

Nu hy gebooren word, juicht hemel, weide enwouwd,

In plaats van d'yſten tyd ryſt haaſt een Eeuw van goud.

LY C ID A S.

Hy heeft barmhertig met zyn zondig volk gehandeld,

Aan 't Menſchdom, dat zoolang verkeerdlyk heeft gewan

deld,

Schenkt Godzyn Kindten zoen, opdat hy ons van dood

En helſche pyn bevry, en voere in Abrams ſchoot.

- T I T Y R.

Dit was die Godsſpraak, die zooveel gewyde monden

Van Hemeltolken ons al overlang verkondden.

Ook ſpelde zulk een heil, als of't hem dagklaar bleek,

De Herder David, daar hy ſpeelde aan Cedrons beek.

"- L Y c 1 D A s. - "A

Die tyd, die blyde tyd is eindelyk gekoomen.

God heeft de Menſchlykheid nu eindlyk aangenomen.

Een Maagd, bezwangerd, baart, ſchoon van geen man be

kend,

Emanuël, en houd haar maagdom ongeſchend

T I T E R.

God is't, het is God zelf, de waare Hemelkoning,

Die nu den Hemel laat, voor een geringe wooning,

En ter geboortplaats kieſt, naar zyne orakelſtem,

't Hebreeuwſch gebergte en het veragte Bethlehem.

- LY
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L. v cv D A s.

O Zalige Landsdouw! o Zaalge Bethlêmiten,

Wier ſtedeke mag d'eer van 's Heilands wieg genieten,

Al agtmen u gering, uw roem en heerlykheid

Ziet zig eerlang door al de werreld heen verſpreid.

T I T Y R.

Gelyk het riet is by cypreſſen te gelyken,

Zoo zal de grootſte ſtad voor uwen luiſter wyken.

Geen pragt van Babylon, nog van Jeruſalem

Of Tyrus haalt by uw geluk, o Bethlehem!

- L y c I D A S.

Stil. ſtil. wy zyn reeds aan de regte plaats gekoomen,

Koom,treên wy in,zoo't paſt, met een eerbiedigſchroomen.

By 't goddelyke Kind. Men ſtrooije riekend kruid

Viool en roozeblaén op zyne ſlaapſtede uit.
T I T Y R. l

My praamt een heilge vrees. Is 't voor een menſch ook

veilig

Te naderen een plaats, zoo zuiver en zoo heilig?

't Is alles Goddelyk, het geen zig hier vertoont.

Koom knielen wy dan voor de Godheid die hier woont.

L Y C 1 D A s.

'k Geloove naauwelyks de zaaken, en de woorden,

Die'k met myne oogen zag, endiemyne ooren hoorden:

- Maar

:
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Maar ſchoon ik zulx te zien nog ooit te hooren Plag,

Geloove ik evenwel al wat ik hoorde en zag

T IT Y R.

De Godſpraak gaat dan vaſt. Het kleintje ligt gewonden

In doeken hoor! ai hoor! het weent om onze zonden

Zie daar dien Gryzaart: zie die zuivre Moedermaagd.

Let eens, hoe zelf het vee dit Kindtjen eerbied draagt.

L Y c I D A s.

9 Zalige oude Man! o Zaligſte aller wyven,

Geen roem van maagden kan byuwen roem beklyven!

Gelukkige wy all', dien God gegeeven heeft,

Zyn Zoon te kennen, die hier in den vleeſche leeft.

T I T Y R.

Wy brengen, tot geſchenk, onkoſtelyke dingen.

Neemze aan, olieve Spruit, aanhoor't eenvouwig zin

gen:

Al zyn de giften klein, al is't een herderslied,

Veragt, wy bidden't u, daarom ons poogen niet.

LY c 1 D A s.

Groei op, doorlugte Knaap, de Hemel ſpelt u zegen,

Demyrrheen balſem, langs haar boomſchors uitgedeegen

Verſpreid een verſchen geur, met eenen zegegalm

Reikt Edom aan u toe zyn zegenryken palm.

E TITYR,
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T I T Y R.

- -

HetAardryk draagt van zelf. Bezaai niet meer de veuren.

Van zelf ontluiken reeds de bloemtjes ryk van kleuren.

D'olyfboom groent van zelf, van zelf draagt d'aarde graan.

De wyngaard zal van zelf vol jonge looten ſtaan.

L Y c I D A s.

Het klaverweitje groent; het boſch krygt nieuwe bladen;

Hier kan't gevogelte zyn zangluſt in verzaaden.

Hier ſpringt een klaare bron, daar ruiſcht een zagte beek,

Gins dryfteen ſnelle ſtroom zyn golfjes langs deez' ſtreek.

T I T Y R.

'k Zie 't ſchaap reeds met den wolf, denleeuw met oſſen

weiden,

Den bouwman van zyn ploegen zwaaren arbeidſcheiden,

De herders in het gras, op een verheugden trant,

Aanheffen uit de borſt, en hupplen hand aan hand.

L Y c I DA s.

Ai zie de landjeugd, om den Heiland te behaagen,

Eerbiedig 't veldgewas in teene korfjes draagen.

Hier, hier word hem een krans, op 'tcierlyxtgeſchakeerd,

Van verſch geplukt gebloemt en riekend kruid vereerd.

T + T v R.

Zie eens, aan gene zy de Wyzen uit het Ooſten,

Die zig, om dit te zien, zoo lang een reis getrooſten.

Zy
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Zy offren 't Godlyk Kind den koſtelykſten ſchat,

Dien't ganſche Morgenland in zynen ſchoot bevat
w L Y C 1 D A s.

Hef't oog nu naar om hoog. Let op de Wonderſtarre,

Die hen verzelſchapt en geleid heeft, van zooverre,

Tot hier toe, en aan elk den weg wyſt om te zien

Den grootſten Koning, en hem hulding aan te biën.

- T I T Y R.

Verwonderlyk gezigt! verwonderlyke ſtraalen!

'k Zie nieuwe ligten aan d'azuuren Hemel praalen.

Het Aardryk weet zyn' pligt en geeft den Heiland eer,

Ook viert de Hemel de geboorte van zyn Heer'.

L Y C 1 D A s.

Geen purper, hoe volgloed, geen verſchelenteroozen,

Geen Hyacinth, geen druif, geen rype kerſſen bloozen

Zoo heerlyk, als de blos, die op uw aangezigt,

Uw Godlyk aangezigt, o heilryk Kindtje, ligt.

T I T Y R.

Gelyk de lampen, die daar aan den Hemel ligten,

Gelyk de morgenſtar, die al 't geſtarnt doet zwigten,

Gelyk de goude zon aan d'ugtendkimmen praalt,

Zoo glansryk is het ligt, dat uit uwe oogjes ſtraalt.

t

E 2 LY
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L Y C 1 D A s.

Koom herwaarts, ſchoone Knaap : wil nimmer van ons

ſcheiden,

U noodigt dit ons land, u noodigen deez' weiden;

Als gy daar over ſlegts het oog wilt laaten gaan,

Zoo zullen zy vol gras, het veld vol koren ſtaan.

T I T Y R.

Koom herwaarts, ſchoone Knaap : waar datge rigt uw'

ſchreden,

Zult gy, dit weeten wy, het booze kruid vertreeden,

De ſlang doen ſterven en al 't doodelyk fenyn,

En 't geitje zal niet meêr verſaagd voor wolven zyn.

L Y C I D A s.

De Godsvrugt, 't heilig Regt, d'opregte Trouw ver

zellen

U van de wiege af aan; uw doen zal nimmer hellen

Ten quaade; zuivre Deugd voert u in 't Starrenhof,

En zal een yder doen gewaagen van uw lof

- T I T Y R.

De Vrede, blank van hart, gekroondmet groenepalmen,

Zal al hetaardryk, op haar koomſt', doen vreugdegalmen:

Zoo ſta de werreld voor geen oorlogsrampen veil.

Zoo ſmaak het menſchdom een volkomen ruſt en heil

LY



H E R DE RS ZA N GE N.
69

L Y c I D A s.

Gy zult, o Nazireêr, uw kudde veldwaarts dryven.

Zy zal, aan uwe ſtem gewoon, ſteeds by u blyven.

Gy zult uw ſchaapjes aan den oever der Jordaan

In vloeijend ſtroomkriſtal te water leeren gaan.

T I T Y R.

Gy zult uw ſchaapjes, uit alle andren uitgekooren,

Eens leiden naar den ſtal in's Vaders Hemelchooren;

Hen redden uit gevaar, en allerhanden nood;

Hun drank zal Nektar zyn, hun voeder Hemelbrood.

L Y c I D A s.

Gelyk het vee de wei, de herder 't vee doet ryzen

In luiſter, en 't gewaſch beſt hof en veld doet pryzen:

Gelyk als d'elzen het gebergt, de wilgen doen

Debeek; zoo ciertgeuw'kudde, en zulken, die haar hoén.

T I T y R.

Gelyk het aardryk trekt een welluſt uit den hemel,

De hemel uit de zon', en maane en het gewemel

Der ſtarren, en 't geſtarnte in Gode zig verheugt;

Zoo ſtrekt gy boven al, uws Vaders roem en vreugd.

L Y c 1 D A s.

Uw gunſt, Aertsherder, daale op uwe herders neder.

Gy quaamt ten Hemel af, om ons. Keer derwaarts weder,

E 3 Maar
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Maar voer ons dan, met u, en met hen, tot wier vreê

En welſtand gy zulx deed, naar uwe wooning mee. -

- T 1 T Y R. - -

Blyfons genadig, geef ons Leidsliën, die ons leiden.

Zoo juichen u ter eer en dal, en boſch, en weiden

En beeken. O dan geeft uw Naam al 't Aardryk ſtof

Tot roemen, en uw roem zal vullen 't Hemelhof

Dus zongen, beurt om beurt, die vroome Veldelingen *

En keerden weder naar de heuvels, onder 't zingen;

Wyl vaſt de morgenzon, aan 't ryzen hand voor hand,

Haar nieuwe ſtraalen ſpreidde op 't omgelegen land. 3

Volgens 't Latyn van den zelfden.

1717.
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S I C H E M AAN D IN A.

I N H O U D.

D# , de Dogter van Jacob ofte Iſraël, zynde ten

hove genoodigd van Sichem , 2vora van den zelven

verkragt. Hier over met droefheid aangedaan, onthoud

zy zig eenzaam binnen haar vertrek , zonder Sichem

vooreerſt toegang by zig te vergunnen. Hy derhalven,

mondeling haar niet konnende trooſten, en voor zig vergif

fenis dier misdaad verzoeken, tragt zulx uit te werken

by geſchrifte, met aanbiedinge zyner trouwe.

GENE s. XXXIV,

D. Zoon van Hemor, dien uw afyn rooft het leven,

Wenſcht u, o Dogter van Aertsvader Jacob, heil,

En bid vergiffenis voor 't geen er is misdreeven:

Hy toont berouw van 't quaad, en doemt zyne eerſte

feil.

Hy kent zig waarlyk aan een zwaaren miſſlag ſchuldig:

Regtvaardig is uw wrok, regtvaardig uwe ſpyt.

Straf my, zoo't u behaagt, ik draag die ſtraf geduldig,

Het is betaamlyk, dat een reukloos Minnaar lyd.

Dog'k hoop een beter lot. lees met bedaarde zinnen

Peez' regelen, dit blad, en veluwoordeel dan,

E 5 Of
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Ofik wel magtig was de driften te verwinnen,

Diezelfde forſte held geen weerſtand bieden kan,

Ik ben een jongeling, in't quikſte myner jaaren,

Van kindsbeen af aan 't Hofwelluſtig opgevoed:

Myne oefening beſtond in dans en zang en ſnaaren,

En al myn tydverdryf was by den Jofferſtoet.

Hier was het d'eerſte reiz' dat myne borſt ontbrandde,

Thans voelde ik eerſt de min bekruipen all myn leên;

Toen gy, bevangen door een luſt tot deezen Lande

En hoofſche maagdenſchaar, quaamt onze Stadbetreên,

Vraag nu, o Dina, niet naar d'oirzaak myner liefde:

Vraag niet, hoe ik dus ras getroffen wierd in 't hart;

Nog naar het ſcherp geweer, dat merg en bloed door-

griefde:

Gy waart alleen, gy waart de bronaêr deezer ſmart'.

Wie is beſtandig voor uw levendige kleuren,

Dat gloeijend purperblos, die witte leliverf?

Wie wenſcht niet, dat hier van 't genot hem mogt ge

beuren,

En uw robynemond te kuſſchen meenigwerf?

Wat kille boezem voelt zig niet terſtond aan't blaaken,

Wanneer uw helder oog zyn gulde ſtraaltjes ſchiet,

Die treffen als een pyl? Wiekan die minnaarwraaken,

Wiens luſt ontvonkt, zoorashyall'die gaaven ziet?

- ik
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#)

#

Ik zwyg nu van den prys der overige leden, -

Waar uit dit puikjuweel beſtaat, die voor 't gezigt

Door 'tkleed verborgen zyn. Maar lette ik op uw zeden;

Gelukkig, zegge ik, die, als gy, haar leven rigt! -

Hoe heerlyk blinkt de deugd in uw ontzaglyk wezen!

Uw minnelyk gelaat, vermengd met majeſteit,

Vervrolyktydereen', en doet een yder vreezen:

Zoo praalt het ſchoone lyf met ſchooner deftigheid.

Vergeefme, fiere Maagd, zoo ik door deeze reden -

Uw gramſchap weer op nieuws gewekt heb tot myn'
ſtraf -

'k Herhaalde dit ſlegts, om denoirſprongut'ontleeden,

Die, op dien tyd, myn drift den ruimen teugel gaf

Is 't mooglyk, laat by u dit totmyne onſchuld ſtrekken:

Schuif het verkeerd beſtaan op mynen loſſen aardt.

De vre: kan ſomtyds zyn zwakheid niet bedek

Ken, -

Wanneerde kragt der min een ſterker neiging baart.

Uw * Oudoom zy hier van een voorbeeld boven allen;

(Neem dit voor geen verwyt van uw beroemd geſlagt)

Kon die opregte man tot zulkeen daad vervallen,

Dat hy zyn bloedonteerde op d'een en d'andrennagt?

Het leedbewyzenheeft nogtans die vlek verwonnen,

En 's Hemels wrok geſtild, alquam't berouw wat ſpaë.

Heb

* Lot. Geneſ. 19 vs. 39-38,

N
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Hebbe ik uw ſchoot ontwyd, hebbe ik uwe eergeſchon

Inen ;

Myn teedre liefde ſtille uw dreigende ongenaë.

Ik zal (ai wouwt gy maar!) u tot myne ega trouwen,

Al't volkuhulde doen, als zyne Landvoogdin'.'

Dan zoude ik voor altoos, niet lutteltyds, u hou'en;

Dan ſcheidde alleen de dood onze ongeveinsde min.

Och mogt dit voorſtel u en 't ganſche huis behaagen;

En ſtemde Jacob toe des ouden Hemors eiſch!

Hy zoude vrolyk u voor my ten huwlyk vraagen:

Zoo leefde uw ſtam met d'onze in onderlingen pais.

Dan kon de jonglingſchap van deeze inboorelingen

Gehylikt wordenaan de dogtren van uw Land;

En onze maagden met uw volk den egt voldingen:

Duszag m'onsbeidermagt toeneemenhand voor hand,

Geen vreemde koning zou dan onze ruſt verſtooren.

Ons volk is groot van tal, manhaftig onzejeugd.

Ookis de dapperheiduwmaagſchap aangebooren.

Wy hoorden vaak met luſt hunne oude Heldendeugd.

Nog waagt het ganſche land van Abrahams bedryven * *

Toen hy vier koningen verſloeg op éénen dag,

En zynen broeder met zyn rykdom, have en wyven,

Ontweldigde hun hand in dien vermaardenſlag.

-
- Dit

* Zie Geneſ. 14.
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t

Dit dient my tot een proef van hunne dappre daaden:

Maar eigen ſtrydbaarheid te melden paſt den mond

Een 's droeven minnaars niet, wiens boezem is beladen

Met vreez voor weigring van dit wenſchlyk egtver

bond:

Want als ik by my zelf de zaak ga operloopen,

En alles net beraam', en keuriglyk beſchouw';

Dan vinde ik meerder reên van ſchroomen als van hoo

pen,

Dat myne liefde op 't eind haar wit beſchieten zou.''

De Godsdienſt, denke ik, zal de grootſte hinder ſtrekken,

Die thans uw huisgezin van andre volkren ſcheid.

Maar kon Verandering van Godsdienſt ſlegts verwekken

Een #el, 't geen den grond tot myn verzoening

elt :

Ik zou blymoedig, naar de zeên der Iſralyten,

Inwyden laaten my en all die my in bloed

Beſtaan: 'k beloove't u, en zal beloften quyten,

En toonen dus de kragt van een verliefd gemoed.

Dan volge ons ganſch gebied den Godsdienſt uwer maa

- gen, -

'! En 't kerkgebruik, by uw voorouders ingezet.

Zoo leer de mindere den meerdren te behaagen:

| Der grooten voorbeeld ſtrekk den onderdaan een wet.

Men zal uw'Vader als een tweeden Landvoogdeeren;

Uw
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Uw'Broers als Prinſen, u, alseenes Vorſten Vrouw

Wy zullen het geluk van uw geſlagt vermeêren,

En nimmer feilen in de toegezegde trouw'.

Zoo konnen wy altoos in beider welſtand deelen:

Zoo worde Jacobs huis aan Sichems ſtam gehegt:

Zoo moete ik u eerlang op 't huwlyxbedde ſtreelen:

Zoo ſpruite een heerlyk krooſt, uit onz' gezeegende

egt!

Nu leg uw droefheid af: luik op, myn tweede Leven,

En ſchuil niet langer in het eenzaam kabinet.

Ofkan die eenzaamheid u vergenoeging geeven?

Ofkan die eenzaamheid uitwiſſchen deeze ſmet?

O neen, 't is al vergeefs. Dat eigenzelleſquellen

Strekt geen beſchutting voor het evel, dat misſlaat.

D'egt kan alleen uweeer en myne vreugd herſtellen;

Dies hoor in deeze zaak naar uwen Sichems raad.

Maar wil het ſtuurſche lot myn toeleg tegenloopen?

Behaagt den Hemel niet, dat zulx tot heil gedy?

Zal nooit het huwelyk ons beide ſaamenknoopen,

En reſt er voor my ſlegts dat ik het willig ly?

't Zy zoo: nogtans zal ik die liefde nooit veragten,

(Ik
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V

(ik zweer het by de ſchim van die u heeft gebaard)

Die liefde blyft altoos geprent in myn gedagten:

Daar aan te denken blyft my eeuwig even waard.

Eer zie men heuvelen veranderen in dalen;

Eer daage een bloode duifden adelaar ten ſtryd;

Eer doove een flaauwe toorts de heldre zonneſtraalen:

Eer dat myn trouwe min verandre door den tyd!

1716.

DINA
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D IN A AAN S I CH E M.

Was't Sichem niet genoeg de gaſtvryheid te ſchenden,

Door'twulpſch onteeren van een zuiver maagdelyf:

Moeſt gy door letteren opkrabben myne elenden,

En weer herhaalen dit verfoeilyk wanbedryf?

Ach my onzalige, van naam en faam ontluiſterd,

Hoe ras word ydle vreugd in zwaaren druk verkeerd!

Hoe word myn eerſte roem door deezen blaam verdui

ſterd, n

Nu yder my veragt, voorheen van elk geêrd! ':

Het bloot herdenken doet mynbloed in d'adren ſtollen.

De ſchrik beryd myn leên, angſtvalligheid het hart.

Dit ſtrekt my tot een ſtraf van buiten 't ſpoor te hollen

Der maagdlyke eerbaarheid, dit 's d' oirzaak deezerV

ſmart'.

't Berouwt my, maar te ſpaê; 't berouwtmy myner luſten;

Nieuwsgierigheidoch! och! wat ſtaat gy Dina duur!

Had gyme niet bekoort, niets zou my nu ontruſten.

Nooit had ik ſtofverſchaft voor ſchendig minnevuur.

Gelukkig waar ik, had geen wufte luſt myn zinnen

\- - Be



B R I E V E N. 81

Beneveld en gepord, om, wars van eigen huis,

j

Zoo veilig en geruſt, een hoofſcher ſtaat te minnen,

Een ſtaat, my flus nog lief, nu d'oirſprong van myn
kruis.

Dus vliegt een vogelken, pas vlug en onbedreeven,

Te reukloos uit zyn neſt, terwyl een felle gier

Vaſt toelegt op den prooi, gewoon van roofteleeven,

En hegt van ſtonden aan zyn klaauw in 't magtloos

dier.

Dus lokt een ſchalke wolf in ſchaapevagt verſchoolen,

Een teder lammetje uit des ryken huismans ſtal:

Dog naauwlyx heeft hy 't door dien loozen trek ont

ſtolen,

Ofligt zyn masker af, het teedre lam ten val.

Maar wie, o geile Prins, dagt dat gy zoo verwaten,

En t eenemaal ontaard van vorſtelyke deugd,

Uw luſt zoud ſcheppen om een maagd van hulp ver

laaten,

De bloem te rooven van haare eerſtontlooken' jeugd?

Zulx paſt geen jongeling, geteeld uit edlen bloede; ,

Maar dwingelanden, die,ſlegts ſteunende op 't geweld,
5 ' -

D'onnooſlen drukken, en, in 't barnen hunner woede,

De billykheid vertreên, het gelde, wat het geld.

Eêlhartiger voorwaar was die lofwaarde Koning*,

Die Grootvaêr Abrâms gaê, door Abrâmsliſt miſleid,

* Genef. 12.

F Tot

's



82 B R I E V E N.

Tot zig liet koomen in de vorſtelyke wooning,

Zig ſpieglende in den glans van haare aanminnigheid:

Maar naauwlyx was hy van zyn eerſten waan ontheven,

Of heeft ſtrax, doovende d'ontvonkten minnebrand,

De ſchoone Sara aan haar Egtnoot weêrgegeeven,

En veilig hen vergund den uittogt uit zyn land.

Dit had u, met meer regt, een voorbeeld moogen ſtrekken

En regel van uw doen, als datge thans uw daad

Poogt met de misgreep van een andren te bedekken,

En, door een grooter, tragt te zuivren't minder quaad.

Het quaad is altoos quaad, al doen het vroome mannen:

Dat zy geen rigtſnoer, maar een baken voor die geen',

Die na hen koomen, om die ſmetten te verbannen,

En meêr naar deugd te ſtaan en naar betaamlykheên.

Dog't is vergeefs gepreekt, vergeefs u dit te ſchryven:

De daad, reeds uitgevoerd, word nimmermeer herdaan.

Een maagd, van eer beroofd, zal eeuwigeerloos blyven,

Al vloekt en doemt zy hem, die 't ſchelmſtuk heeft be

gaan.

Ik ſchei dan liever uit van Sichem te betigten;

En keer weêr tot my zelf, en vraag eens, of ik niet

De grootſte ſchuld beging? of ik myne eigen pligten

Niet brak, en eerſt den weg inſloeg tot dit verdriet?

O Ja. hadde ik gevolgd de leſſen van myn Vader,

En zyn vermaaning door geene ongehoorzaamheid T

e
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w

Te ſchamperlyk veragt! had ik dien trouwen raader

Geloof gegeeven in 't geen hy my heeft voorzeid!

Dan ware ik thans nog rein. ,, hoor , Dogter, laat u

raaden:

(Dus ſprak de vroome Man) , daar ligt m'iets zwaars

op 't hart'

,,Iets quaads, dat u miſſchien op 't onvoorzienſt mogt

ſchaaden,

- ,,En my verſtrekken voor eene ongeneesbre ſmart.

,,Gy kent, o Dina, niet 't gedrag van groote Heeren.

,,Hun driftſtrekt hen een wet. Behaagtgy't geil gezicht;

,,Wie zal dan, ſimple duif, uhoedenvoorſchoffeeren?

99 eenVorſt, van God vervreemd, agt maagdeſchennis

13t.

,,Ik bidde, ſchoon het myeer paſte te gebieden,

,,Ik biddeu evenwel, verzaak d'onrype luſt;

,,Blyf liever hier, en dan zal u geen leed geſchieden,

,,En Vader worde niet door bange zorge ontruſt.

Och! had ik dit gevolgd, dan zouden geene ſmetten

Bezoedelen myn ſtaat! nu knaagt my 't naberouw.

En tragte ik ſomtyds eens myn droefheid te verzetten,

Strax hoore ik, zoo het ſchynt: gy zyt nog maagdnog

VITOUW. -

Deez naare ſtem zweeft my geſtadig in gedagten,

En volgt my, waar ik ga, of ſta, of nederleg'.

Myne oogen weene ik uit, by dage; 'k zwem by nagten

F 2 - 1n
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In traanen: waar ik vlië, nooit vlied het hartzeer weg

Maar gy weet raad, zoo't lykt, om door den band der
trOU1WG

Te heelen deeze breuk. 't waar immers ydle wind

Te denken, dat ik ooit zou worden u ter vrouwe ;

Een herſenſchildery; een hoop die haaſt verzwind.

Gy ſpot daar zellef meê: want nooit zyn uw gedagten

Miſſchien geweeſt om deeze aanbieding te voldoen.

Maar neem , 't ware u eens ernſt, en gy wouwt ſlegts

verwagten

Myn andwoord hier omtrent: gy kunt wel haaſt be-

vroën,

Dat, ſchoon ik waar bereid uw voorſlag toe te ſtemmen,

En u te keuren voor myn waarden egtgenoot,

Myn Vader en myn Broers dit opzet zouden ſtremmen.

Wie weet, o God! wie weet, hoe hen dit ſtuk verdroot,

Indien 't hen is vermeld? 'k Zie, dunktme, reeds den Ouden,

Op 't hooren van die maar', door droefheidsovermaat,

Naauw magtig om zig in het redeſpoor te houden,

Aan flenters ſcheuren het eerwaardige gewaad.

Ik zie myn Broeders reeds, in arren moede aan 't blaaken,

Getroffen door den hoon van deeze Zuſterkragt,

En, om my uit uw hand en ſchendig hof te ſlaaken,

d'Inwooneren ten val inſpannen al hun magt.

Danword eerlang de Stad, daar korts nog maagdenreijen

Het
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" Het jaarfeeſt vierden met tëorb en luiteſnaar,

#. Veranderd in een plaats, daar zang verkeert in ſchreijen,

En dans en mommery in ſchrikkelyk misbaar.

Dog mooglyk agtge deez' voorſpellingen ſlegts droomen;

En loſſe hoop van iets, daar wraakzugt vaak naar tragt.

* 'tIs waar, het is niet vaſt, of hetjuiſtzoozal koomen:

* Maar, dat u ſtrafgemaakt, is 't geen ik zeker agt.

Gy, daarom, luſt het u te hooren naar myn reden,

('k Ben niet op wraak beluſt, 'keiſch geen onnozel bloed

Totbe:van uw ſchuld) zoek, zoek het hart te knee

### . CIA

Der helden, eer het in regtvaarde gramſchap woed.

Hou hen die dingen voor, die gyme hebt geſchreeven.

Miſſchien of het geval een goeden uitſlag gaf

e Zoo ſtilt gy hunnen wrok, zoo houd gy in het leven

Uw borgeren, en keert uw naakend onheil af

En beurt het, dat ons huis naar uw verzoek wil hooren,
*

En gy myn Vader vind genegen tot onz' egt;

Dan is het eerſt de tyd, om Dina te bekooren.

Waar wel! ik eindig': want 'k heb reeds te veel gezegt.

17, 6.

DA
%:

F
3
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D A VID AAN A BIG A I L.

Zie de Geſchiedenis, waar uit de ſtof deezes briefs

ontleend is, I SA M. Xxv. vs. 39,4o.

Doordagayke Weêuw van eene norſſe gade,

Uw egtnoot onlangs, nu regtvaardig door de dood

Geworden tot een lyk, Gods zegen en genade

Wenſchthy mitsdeezenu, dien gy eens gaaftuwbrood,

Dien gy eens ſchonkt uw wyn, wanneerik mat en moede,

Met myn byhebbend volk omzworfin de woeſtyn, a

Voor Säul, die myſteeds vervolgd heeft tot den bloede,

En mengde, met die gal, zyn dogters bruiloftswyn, b

Wat hebbe ik, ſint dien tyd, al onheil moetendraagen!

Wat baarde't huwlyk van dat koningskindmy wee!

Wat ſlingerde een orkaan van allerhandevlaagen

Myginsen weder op d'onſtuime werreldzee!

'k Dank Michal egter nog, die my behield het leven,

Door haare ſchranderheid. c Na dien tyd ſpoede, ik

VOOTU

Van's konings aangezigt, als balling en verdreeven;

Ter

* * Sam 2 vs. 18-28, b 1 San 18 en 19. c I Sam. 19. vs.

I 1 - 7.
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Terwyl die wreede Vorſt vlamde op zyn ſchoonzoons

moord. -

Gelyk een veldhoen op de bergen vlood ik heenen

Naar Najoth, dvoor 't vervolg van Säuls wrok , totdat

My Jonathan, myn vriend, myn hartvriend, is verſchee

IACſ) , -

En raadde my de vlugt al verder van deez' ſtad.

Ik volgde ook zynen raad, e die my altoos ten nutte

Verſtrekte, en quam te Nob, f daar my d'Aertsprie

ſter gaf, -

In nood, 't gewyde brood, dat myne zwakheid ſtutte.

Ook leende hy my 't zwaard, dat ik den Reus nam af

: Dus ſchepteik weder moed, en moeſthet eindlyk waagen,

(Wou ik niet ſneuvlen door's verwoeden Säuls hand,

Die, overvloekte daad! de Prieſters heeft verſlagen,

Om hun gedaanen dienſt g) naar 't Filiſtynſche land.

Dog naauwlyx kenden my d'inwooners deezer ſtreeken,

Of morden: ,, wat is dit? is deez' niet Iſrêls Vorſt,

» Die Goliath verſloeg, voor wien onz' krygsliën weeken?

,,Heeft deez' zyn hand niet met dat heldebloed be

morſt

,,Van onzen Veldheer ? Zongmen hem niet toe, by

- keeren :

,,'t Was Säul wel, wiens hand een duizendtal verſloeg,

F 4 ,,Maar

, d; Sam. 19. vs. 18. e 1 Sam. 2o. vs. 1. f 1 Sam. 21 vs. 1 6.8.
t 1 Sam, 22, vs. 16-2o.
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,,MaarDavid deed dat tot tienwerfzooveel vermeeren,

,,Toen hy van Goliath de zege heenendroeg? h

Al beefde ik (Gode lof) voor leeuw, nog beer, nog

- reuze, i
- -

Nogtans in 's vyands land vond ik 't niet veilig, maar

Gewaarſchuwd tot myn heil, gaf ik een looze leuze,

Als van een regten dwaas, die dwaasheid ſcheen elk

Walaſ T. - - - -

Dus lietmen van my af. Slegts met wat ſpotternye

En ſchimp wierd ik belaên, en trok hier ſtraxvan voort *

Naar 't woeſt Adullamtoe, daar veelen t'aller zy'en

My quamen groeten en aanbieden, naar myn woord

voortaan te hooren, als hun Hoofd. k 'k liet Vader,
- Moeder

w -

TeMiſpe, l en ſpoedde my naar Chereth, op denraad

Van Gad, m om Säul, die zig nimmer droeg verwoeder

Als nu, t'ontwyken, en te ſchuwen alle quaad,

zodanig#mooglyk waar'. Sint, op denraaddesHEE

Verloſte ik Kehila. n Denyd van Säul nam

Vaſt toe, en zogt my ganſch en gader te verteeren;

Dewyl hy derwaarts met een groote heirkragt quam.

Maar God, die ſterker is, dan alle legerkragten, -

Die allen boozen raad verkeert in ydelheid, -

Ge

b 1 Sam. x 1. vs. 10 - 15. i 1 Sam 17. vs 34 - 37. k Simº

v5, 3 l vs. 3. 4 m vs 6, 7, n 1 Sam, 23. - -
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14

gebood my langer niet in Kehila te wagten, o

En heeft my veilig voorts in Zifs woeſtyn geleid. p

Hier heeft de Hoogſte voor my nieuwe zorg gedragen.

Bynain Säuls hand moeſthy my laaten gaan 2 - - -

Om's Lands Erfvyand met zyn leger natejaagen; q

En ikquam eindelyk , van hier, t'Engaddi aan.r

Daar weerop nieuwsbelaſt dorſt Säulmy vervolgen:

Maar (wonderlykbeleid!)hier kreeg ik inmyn hand

Dien wreeden Schoonvaêr, op zyn Schoonzoon zoover
- - bolgen. v

'k Had hem toen konnen doôn, die my, als balling,

bant.

Maar neen, de Hoogſte, diegeen vorſtenmoord wil lyden,

Nog dat men zyne hand aan Gods gezalfden ſla,

Wou, doorzyn goeden Geeſt, my van die ſchuld bevry

den,

En Säul zelf, hoe wars van zagtheid ofgenaê,

Moeſt, zynes ondanx, nu erkennen, dat de zyne

De ſchuld was, en vertrok: maar ik, ſchoon ſomtyds al

Een Wyand uiterlyk verzoenden vreedzaam ſchyne,

Vertrouw geen vyand ooit. Dies keerde ik,met 't getal

Myn's volks, terplaatſe weêr, daarSäul ons quam zoeken,

Totdat ik onlangs, na de dood van Samuël,

/ F 5 Myn'

• 1 Sam, 13 vs. 11, 12 e vs. 14, 15, 1 vs. 19-28. r 1 Sam. 24
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Myn tweeden Vader, trok naar Paran, met myn kloe

ken. s

Zie daar, Abigaïl, in 't kort myn lang gequel. -

Tot dusverre al den wrok van Säul doorgeſtreeden,

Terwyl ik my hier vond in deeze woeſteny',

Hield ik myn heir in tugt, en hebbe nooit geleeden

(Dit weet gy braave Vrouw) dat ietsontnomen zy

Aan uwen Egtgenoot, zoo mild van God gezegend

In tydelyke haaf: maar wie dagt, dat hy my

Ten dank zou hebben zoo verwaand en boerſch beje

gend,

Schoonhy, volheuſchheid, eerſt van my bejegendzy?

Nooit heeft hy't minſt geleên door myne legerknegten

Aan herderen of vee geen maagden leeden laſt,

Ofzagen immermeer in't minſt haare eer bevegten,

Gelyk wel dikmaalbeurt van menig krygersgaſt.

In tegendeel daar ooit de mynen konden bieden

Hem hulp of byſtand, 't is altoos van hen gedaan,

Uit gulle vriendſchap, zooals 't eerelyke lieden

Betaamt. nooit hebbe ik, of de mynen, zig misgaan.

Nogtanstoen ik uit nood, om leeftogt vry verlegen,

Hem heuſchlyk bidden liet, 't zyluttel, het zy veel,

Om wat verquikking, hebbe ik vuilen ſmaad gekreegen,

In

s 1 Sam. 25



B R I E V E N. OI

In Pl:van ſpyze en drank ter nooddruft, tot myn

CC1,

Men ſchold my een mutyn, t ſchoon God my tot de

kroone

Al vroeg geroepen had u dit deed het krygsmans bloed

Opbobblen. 'tandwoord, my gegeevendus tenhoone,

Verdiende, dagtik, wraak, ſtrax met een forſſen moed

Spoore ikmyn'knegten aan, op Nabals huisverbolgen:

Hun zwaardwas op dezy gegord, naar myn gebod.

Ik draafden mannen voor, die my, als Veldheer, volgen.

Maarwyl'kuw huisgenaak (geloofdzy eeuwig God!)

Koomt gy, oſchoone, oonbeſmette deugdenſpiegel,

Door Gods verborgen raad genoopttot zulk een daad,

My voor. Gy, gy alleen, beminnenswaarde Abigel,

Maakt, dat myn hand den vrek niet met al 't zyne ſlaat.

Hoe deftig van gelaat quaamt gy mytegenryden!

Hoe nederig van oog wierpt gy u voor my neêr,

Om u en d'uwen all' van hun verderf te vryden,

En naamt op u alleen de ſchuld van uwen heer'!

O Schoone Morgenſtart hoe reeſt gy uit de kimmen;

Terwyl, by't daalen van de zon, de ſchaduw vaſt

Der

t 1 Sam, 25. vs. 1o, u 1 Sam, 16. vs. 12, 13.
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Der bergen, hand voorhand rondom begon te klimmen,

Toen gy ten berge afquaamtmet drank en eetenslaſt.

Maar meer dan ſpys en drank kon 't mynen geeſt behaa

gen

Wanneer uw roozemond, vervuld met perlemoër,

Saam met de ryke gift, my teder op quam draagen

Een eerbewys, waarvan nooit weêrgaêmy weêrvoer

Geen Canaâs honig, nog Engaddis druivetroſſen

Verquikken zoo het hart, alsuwe reden, daar

Gy u meê, en al 't huis, koſt uit myn hand verloſſen.

Waar vindmen uw's gelyk in al de vrouwenſchaar?

Deſchoonheid, ik bekent, waarmeé des Scheppers gunſte

U ryk bedeelde naar het lichaam, is een bloem

Van heerelyken glans, maar weetenſchap en kunſte

Van al hetgeen de ziel verciert, wint hooger roem.

Dit was't, Abigail, o's Vaders Welbehaagen *

Voorheen, toen gy ontlookt gelyk eenugtendroos,

Dit was't Abigail, waarom in deeze dagen,

Ik u ten voorwerp van myn liefde en agting koos.

De Hemel heeft u vanuw eerſten heere ontbonden,

Door eene dood, waarmee Godhem ter nederſloeg.

Gy kunt een andren weer u kiezen, vry van zonden:

- De

* Dit betekent Aligail in 't Hebr.



B R I E v E N, 93

De rouwtyd is reeds uit. f getreurd is het genoeg.

Derouwfloers wyke voor de blyde bruiloftskleeden.

Verandering van tydeiſcht ook verandering 9

Naar tyds gelegenheid, van kleedinge en van zeden.

Een wyze ſchikt zig naar den tyd, in yder ding.

Of wiltge, Abigaïl, dat ik 't u klaarder melde?

Ik eiſche u tot myn vrouw. Sint dat uw'wyzedeugd

Zig, voor uw huis, als een heldin, ter noodweer ſtelde,

Behaagdeuw edelmoed aan my, die des nogheugt.

Tot dat eind koomen nu tot u myn beſt vertrouwden.

Zy zullen mondeling u melden, 't geen dit blad

U, t'uwer keure, heeft dus verre voorgehouden,

Abigaïl, o luſt myn's harten! grootſte ſchat!

Gezegendzy de Heer, die voor my heeft geſtreeden,

Weêrhoudend my van quaad! gezegendzy de Heer,

Die my gewroken heeft van 'tgeen ikhebb' geleeden,

En trotſen Nabal ſloeg ten duiſtren grafkuil neêr!

Welaan, Abigaïl, koomherwaarts met al 'tuwe,

Gy

t Dat, tuſſchen de dood van Nabal en Davids verzoek van Abis,

gail ter vrouwe - een bequaame tuſſchentyd geweeſt zy, is waarſchyn

lyk. Immers dus oordeelen ook de geleerde Kanttekenaars over

1 Sam. 25. vs."39 daarze zeggen; dat David met Abigail liet ſpree

ken, nadat Nabal eenen tyd lang was dood geweeſt. En de Abt Calmet,

op 't woord A 31GAIL, zegt : datze, nadat de dagen der rouwbedry

ven geëindigd waren, zig tot David in zyne legerplaats begaf n hem

trouwde. Zie ook den vermaarden F. Burman over 1 Sam. 25. bladz.

2,7O.
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Gy, en al tuwe zal my weezen even zoet.

Koom herwaarts, opdat ons de trouwknoopſaamenhuwe.

'k Verlang reeds, dat iku, als myne Bruid, ontmoet'.

't Is waar, totnogtoe moete ik wel voor Säul vlugten,

Enſchyne uitwendig vol van ramp en ongeluk:

MaarGod kan my eerlang van all' die ongenugten

Verloſſen, en in heil veranderen myn druk.

Hy, die my van den leeuw, en beer, en reuzevloeken

Gered heeft, w en gemaakt tot winnaar van hen all': \

Hy, die my heeft beſchut voor Säuls liſtig zoeken,

Die zelfde trouwe God, geloove ikzeker, zal

Bekragtigen nog eens aan my het innewyden

Ten koningdome, door de zalf van zyn Profeet.

Dit ſpelde gym ook, x toen gy myquaamt tegenryden,

Als eene profetes, die Gods geheimen weet.

Ja Säul en zyn Zoon verbeeldden zig alreede

Dat Iſrêls ryxſtaf my zal vallen in de hand,

En baden dikmaal my, dat ik hen zwoer by eede,

Dat ik hun Huis dan nooit verdelgen zou uit'tland 7

Ik deed dien eed, en zal hem heilig onderhouden,

Alleen omJonathans, myn'slievenbroeders, wil,

(Want ſaamen leefden wy als d'allerbeſt vertrouwden)

Wen ik eens einde zie van 't bloedig kroongeſchil.

Abi

w 1 Sam. 17.vs. 34-37,42-49. x 1 Sam 25.vs, 3o y 1 Sam

24. Vs. 21 - 23

n



B R I E V E N. - 9f

Abigel, dobbelwaardeen's konings hand tetrouwen,

Ik zie u haaſt geſteld tot Iſrêls koningin,

Omſtuwd met eenen ſtoet van hooge ſtaatjongkvrouwen,

Gehuisd in een palais, vol pragtig hofgezin.

Eer ſchokke d'aardkloot uit zyn aſſen en gewrigten,

Eer worde hemel hel, en helle hemelryk,

Eer d'eensgeſtaafde raad van God den Heer'zou zwigten,

Die my des zeker ſtelt, door menig gunſteblyk. . .

De hoorn van Samuël, op Davids hoofd gegooten,

Voorſpelt onfeilbaar my een eeuwig koningdom,

En een geduurgen groei van koninglyke looten,

Omtuinende het huis van David om en om.

Doordeugdelyke Weêuw, koom ſtrekmyn wedergade.

Vergeet uw eigen en uw's vaders huis. Welaan!

Met opene armen wagte ik u. myn trouw, genade

En vorſtengunſt tot u zal eeuwiglyk beſtaan.

1726.

AM
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r

AMNON AAN THAMAR.*

Gevolgd naar het Latyn van C. BARLeus.

Ik hebb wel meenigmaal door letters u gebeden,

Om'tlang gewenſchte woord: maar 'k vergde ook me

nigmaal

Vergeefs u ſchryven af. Ik zogt u toverreeden

Met minnelyken ſtyl, en honigzoete taal.

Maar gy, Princeſſe, zyt ſteeds doofvoor myne klagten,

En ſpot met myne min. Ontfarm u toch! 't behaag'

Vrouw Thamar eens, de ſmart haar 's Broeders te ver

zagten:
-

A Verquik my door uw brief, ſchryf antwoord op myn'

vraag

Be

* Indien iemand, tegen de behandeling der ſtoffe van beide deeze

Brieven door den wydberoemden Digter(wiens Latyn ik dus,voor 't

grootſt gedeelte, reeds over etlykeiaaren, navolgde) inbrengen wilde,

dat in de poëetiſche vryheid, door hem daar omtrentgebruikt,de waar

ſchynlykheid niet zeer in agt genomen ſchynt; ik zou zoodaanig eenen

zeker geheel geen ongelyk konnen geeven: want alsmen eenvouwig
de hiſtorie naziet, zalmen uit alle de omſtandigheden moeten be

ſluiten, dat Amnon, wegens dien boozen toeleg, nooit eenige re

denwiſſeling met Thamar gehad heeft, voor het uitvoeren dier

ſchendaad zelve. Voeg daarby, dat deeze kuiſſche Princes, zoozy

daar iets ſlegts voorafvan geweeten had, zig buiten twyffel wel voor

dien ſnooden Prins met alle voorzigtigheid gewagt zou hebben.
w
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#

:

("

Bemintge my alleen als broeder, en niet verder?

Genoeg, alsgy my mint. wat ſcheelt my't onderſcheid?

Hoe meergeuw'Broeder vlugt, hoe meer hy brand, hoe

harder

Deminzyn borſt doorgrieft.Uw'ſtrenge onbuigzaamheid

Doet myn verborgen vuur aan alle kanten blaaken.

Ontzegde trooſt verwekt nog dagelyx dengloed.

En, ſchoon de hoop ſchynt klein om tot het witte raaken,

Nog doet uw weigeren aanwaſſchen hoop en moed.

Ai wees eens rekkelyk; betoon u toch genadig !

Zoo zal myn liefdevlam ook meer gematigd zyn.

't Geſtrekte wezen voed myn heete drift geſtadig.

Als gy myn minne ſchuwt, dan groeit myn minnepyn.

Schoon dat een boom niet word ten eerſten neergeſlagen,

De vaak herhaalde ſlag nogtans de ſtamme ſplyt:

Zoo hoope ik, dat eerlang u, 't geen thans baart mis

haagen,

Vermaake, als gy myn beëverhoort ter goedertyd.

Gy zyt niet, denk dit vry, voor u alleen geſchapen:

Uw'ſchoonheid, ryk van glans, is niet voor u alleen.

't Ismy ook gooreloofd myn'oogenluſt te raapen

In de beſpiegeling van uw bekoorlykheên.

Dat ik uw Broeder ben, wat voorregt kan'tmy geeven,

Zoo'tmy niet vryſtaat, u te ſchouwen van naby?

De ſchoonheid groeit door min : maar 't ſtrenge huwlyx
leven G Ver
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Verbind haar al te naauw, en mindert haar waardy

Uw oog zoo net gevormd ſchiet levendige ſtraalen,

En toont eer minnelyk, dan vorſtelyk gelaat.

Uw voorhoofd, zonder kreuk, de bronaêr myner quaalen,

Schaft my, door 't liefgezigt, verquikking in myn ſtaat.

Wat weigert gy me, datge een andren zult vergunnen?

Die u zal kluiſtren in een naauwen huwlyxſtrik.

Wat braave jongeling, zal u meer lieven kunnen,

Of geeven meerder blyk van teederheid, dan ik?

Myn aangezigt vervalt; het vel dekt ſlegts de beenen:

Debleekheid verwt de wang; 'kneemeaf van dag tot dag:

Myn voeten ſtruikelen; myn geeſten zyn verdweenen;

Al myne bezigheid beſtaat in droef geklag.
. , * . .

Des nagts, ſchoon 't duiſter is, zie 'k voor myne oogen

ZWeeVen

De trekken van uw beeld, dat ſpeelt myin den zin.

Ik ligge op 't ledekant, in ſchyn beroofd van 't leven;

Alleen het tegendeel blykt uit myn heete min.

Ontfarm u, prille Maagd, doe my weêr adem haalen;

Wekdoor een gunſtig woordmyne oudekragten weêr!

Of wilt gy oirzaak zyn van ongeneesbre quaalen,

En 's broeders tyrannin? behaagt u zulk eene eer?

Neen braave Thamar, neen! 't mogt u te laat berouwen;

Die lak zou u het hart doorgrieven al te ſpaë.

- Het
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Het paſt geenszins de keur van Iſrêls hoofſchevrouwen,

Te pleegen broedermoord, door eigene ongenaë:

Hoe zoudge, na myn dood, deez' ſmaadtaal wederleg

gen »

Van elk opmy gepaſt: ,,Hier ligt een Konings ſpruit.

,,De Zuſter durfde hem haar wederminontzeggen,

,, En bluſchte, door die daad, haar's Broedersleven uit.

Al was myn lichaam reeds geſtorven en begraven;

Al had het donker graf uw byzyn my belet:

Dan zou myn bleeke ſchim nog her- en derwaarts draa
VeIl , e

En waaren om uw koets, en ſpooken voor uw bed.

Wees niet te zeer bezorgd uw'maagdomtebewaaren:

Zy dient, gelyk een bloem, ter juiſter tyd geplukt.

Wat baat de maagdekroon, als d'ouderdom de hairen

Verzilvert, en haar ploeg verlepte wangen drukt?

Indiengemy, om dat'kuw Broeder ben, wilt weeren

Van uwe omhelzinge, en gewenſchtevreugd ontzeit :

Zeg eens, onnooſle Maagd, wat kan die naam u deeren?

Of maakt die bloote naam in't minnen onderſcheid?

En moeit u dit alleen; gy kunt my anders noemen.

Wat kan de liefde niet al werken door haar kragt!

Natuur zoude onze min niet, als verbooden, doemen:

Geen ééne Moeder heeft ons beide voortgebragt.

Eén Vader teelde ons wel, maar byverſcheiden'Vrouwen.

G 2 Wat
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A.

Wat reſt er nu nog aan, dat gy uw minnaar vlied?

Met rede kuntge nu myn pooging niet weerhou'en:

Ik ben geen Broeder, en gy zyt myn Zuſter niet.

Maar, zegtge, zulk een brand verbiên de Joodſche ze

den,

En Moſes regel heeft hier in de maat gezet a

Ik antwoord': dat zig naar destyds gelegenheden

Te voegen, niet altoos is ſchending van de Wet.

Dus meld het heilig blad van Judaas ſluikeryen, b

Die, ſchoon hy was de zweer van uwe naamgenoot',

Op Thamars lipkoraal geen ſchipbreuk kon vermy'en,

Nog zyne heete drift onthouden van haar ſchoot.

Was Davidnietbeſchroomd Urias egt te ſmetten,

Toen ſchoone Bathſeba deskonings wil voldeed: c

En moeteen jongelingzig binden aan de wetten,

Die d'agtbaare ouderdomnog grover overtreed?

Kon vroome Lot voorheen zyn luſten niet verzaken 19

In't ſchenden van zyn krooſtmen vier denjongentyd

Wat meer den teugel, in't geen minder is te laaken,

En ſchel de jonglingſchap een ligter miſſlag quyt.

Het ſtaat den Prinſen vry den regel te overtreeden,

Die 't volk en het gemeen beſluit in engen band.

Men

a Levit. 17. vs. 9. b Geneſ. 18. vs. 13-2o. € 2 Sam, 11,
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Men wikt nooit al te naauw de vorſtelyke zeden;

En onze jeugd lyd geen bepaalden liefdebrand.

Als 't bloed in d'adrenkookt, wiekan zyn vlammen doo

Ven ?

De Min heeft my geheel tot haaren ſlaaf gemaakt.

Gy kunt, o Koningskind, alleen myn vryheid rooven,

Het luſt m'alwatu luſt: ik wraake al watgy wraakt.

Indienge nimmer waart zoo minnelyk gebooren:

Dan waar myn borſt ook nooit gezengd van zulk een

gloed;

Een gloed, die heden is onmogelykte ſmooren,

Eerdat ik door 't genot myn luſten heb geboet.

Ik liet myn oog allang op Joodſche Joffren vallen,'

En zogt naar 't puikje der Hebreeuwſche maagden

ſchaar'.

Ik zag, en zag haar vaak: maar zeker geen van alle

Is waardig, dat zy u in ſchoonheid evenaar'.

Vergeefs maakte u 't geval van duizend uitgeleezen,

Vergeefs heeft u Natuur zoo heerelyk gebaard:

Of die Natuur heeft my die kleinood toegeweezen;

Of het geval heeft u alleen voor my bewaard.

Mevrouw, wil langer niet myn wreede pynen rekken.

Ach ! ſtel mynjeugdig bloed niet ligterlaag in brand?

* Laat myne welluſt ook eens uwe welluſt ſtrekken:

- - G 3 En

/
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En heel myn wonden op het gulde ledekart.

Bemin uw Broeder, ik zal u, myn Zuſter, minnen,

Maarweigert gy die beê, geen nood: ik weet nog raad.

Datſmeeking niet vermag, zal ſchranderheid verwinnen.

De Liefde heeft veeltyds een ſhedig brein te baat.

Enſchoonge my bedreigt, vergramdom myn bedryven;

Gewenſchte vrugt verzoet de daaden, die misſtaan.

Dit middel zal op 't laatſt voormy nogoverblyven.

Waar goedheid is te zwak, daar koom geweldter baan. -

1716.

THA
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THAMA R AAN A MNO N.

Gevolgd naar het Latyn van den zelfden.

Het luſt my op uw brief dit volgende te ſchryven,

Tot noodig andwoord, ſchoon wat anders dan gy

vraagt:

Om door ſtilzwygendheid geen ydlenwaan te ſtyven,

Als of de voorſtel van uw min my had behaagd.

Natuurpligt vordertmy myn Broedertebeminnen,

Gelyk 't een zuſter paſt, niet als een egte vrouw.

Waarikuw'Zuſter niet, gy zoudmy ligt gewinnen:

Die naam verbied my nu te denken aanuw trouw.

Noemmy vry ſtuurſch en wreed, die hoon is ligt te draa
gen E

't Is beter wreed en ſtuurſch te zyn in deeze zaak',

Dan willends quaad te doen, om Amnon te behaagen.

Uw gramſchap agte ik klein, maar groot des Hemels

wraak.

Waardeertge Thamaromhaar zoete aanminnigheden?

Dat ſtrektu tot geen ſchand; ik dankeu voor dien roem :

Maar ſchuw de dartle taal, en ongeſchikte reden:

G 4 Wan
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Wanneer de ſchaamte lyd, wat baat dan ſchoonheids

bloem?

't Waar beter, dat gy had een afſchrik van myn wezen;

En zaliger voor my, mismaakt te zyn, als door

Deeze aangename verw de geilheid te beleezen,

Of, als een dwaalſtar, u te leiden van het ſpoor.

Schoon mynelichaamsleeſt Prins Amnon kan bekooren;

Hybreidele evenwel devlammenzynerjeugd,

En ga doorſchynvermaak niet jammerlyk verlooren.

Zigvan verboodengoedt'onthouden, is een deugd.

wanneermyuw verzoek by wylen koomt te binnen,

En ik ſomtyds herdenke aan uwen wulpſchen eiſch,

Bezwalkt naargeeſtigheid myn herſenen en zinnen;

En'tbloozend purper dekt myn wangenyder reis.

Geen dwaaze ſchaamte doet my vlugten voor het huwlyk :

Neen zeker. 'thuwelyk is van my nooit veragt;

Maar vuile ontugtigheid, die houdeik voor afſchuwlyk.

Och of de Hemel u in dit gevoelen bragt!

Geenszins zal ſhood bedryfmyne eer en agting krenken,

Ennimmer ſtemme ik toe uw'onbezonnen luſt.

Ik vloek die euveldaad; ja zelfs daar aan te denken

Bezoedelt myn gemoed, en maakt myn ziel ontruſt.

-

Ge
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Gelukkig! waren wy geen kinders van één'Vader,

En nooit verbonden door de wetten der Natuur'!

Gyſtrektons ganſchGeſlagt een ſchandvlek en verſmaader.

Wat ſtaat uw dwaaze drift het huis van David duur !

Gy durft, ontaarde Zoon, uw's Vaders feil ontdekken;

Der vroomen zwakheid dient tot zuivringuwer ſchand!

Maardenkvry, dat zulx hier geen middel kan verſtrekken,

Om te bewimpelen uw'godeloozen brand,

Dekoorts (gelykge zegt) die all'uw leên doet gloeijen,

Hebt gy miſſchien verdigt, en is 't alwaar; houmoed,

Die quelling, hoope ik, zal uw dartelheid beſnoeijen.

Des lichaamspyn is vaak een heelzalf voor 't gemoed.

Het ſtaat u thans wel vry op uwe koets te ruſten,

En 't lyfte koeſteren op eigen legerſteê.

Maar in myn zuiver bed te boeten uweluſten;

Dat keere God, en hou my vry van zulk een weé!

Deglans der zilvre maan verquikke nooit myne oogen:

Het tintlend ſtarrenheir zy ſchuw voormyn gezigt,

Indien ik immertot diengruwelword bewoogen;

Ofdustebuiten ga de paalen vanmyn pligt!

Belaag myn reinheid niet, totnogtoe ongeſchonden.

(Dat tuig Jeruſalem, dat tuig het ganſche Hof)

Bemineene andre maagd, zoo blyfigy vry van zonden,

. G 5 Mya
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Myn zuiverheid bewaard, en ongekreukt uw lof

Veel liever zag ikmy (waar 't zoo beſtemd) ſchoffeeren

Van vreemde ſchenders, als te weezen Amnonshoer,

En zulk een zwaare ſchuld met bloedſchand' te vermeê

Door'thelſch vermengen van een Zuſter met haar Broêr.

Godlooze minnedrift, uit d'afgrond voortgeſprooten!

Schoon datge menig menſch doet wyken voor uw'
magt 5 w

Myn boezem evenwel bleef ſteeds vooru beſlooten,

En nooit hebtgy myn wil, naar uwen wil, verkragt!

Nu dan, o Broeder, volg het voorbeeld uwer Zuſter.

Gy kuntook (luſt het u) ontwyken haar geweld.

Bid uwenGod om hulp, zoozy uw ziel geruſter;

Zoowordeuw lichaam in een' beter ſtaat herſtelt.

En worduw friſſchejeugd bewoogen om te paaren?

Kies vry het ſieraad uit derJoffren van ons Land.

Wieis er welker ſtaat uw ſtaatkan eevenaaren?

Wie, die niet willig geeft een Prins de regterhand?

Wendſlegts van my het oog, vermaak u onderwylen

Met vorſtlyktydverdryf, verſchalk 't gevederd gild.

LaatE# , ſcherp van reuk, door heg en boſſchen

ylen, -

Enſchendenjagthond aan op 't ſhelgebeende wild.

9fkan'tvermaakderjagt u geen genoegen geeven? el

- w
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Welaan dan, ſtyg te paard, als 't puik der Ridderſchap.

Dat is u nutter als in ledigheid te leeven.

De logge ledigheid is geilheids eerſte trap.

Ai hoor tochnaarmyn reên, laat eens dit opzet vaaren,

Uw'Stamme,uw Vader, en uw' Zuſter ten geval!

Maar wiltgealdeeze, nogu eigen zelven ſpaaren:

Denk, denk, dat Abſalom die ſchennis wreeken zal

Gy kent zyn ſchrandrenaart, in alles t'onderzoeken:

Hy zal ter zynertyd vergelden uw beſtaan.

Zynſheêgheid laat zig van geen ſchalke liſt verkloeken.

Hy zalmyn helper zyn, met Zuſtersſinaad begaan!

Zie daar, dit agtte ik nutteſchryven, om uw zinnen

Vanzulkeen dwaasheid afte wenden, door myn brief

Als Minnaar (dit voor 't laatſt) zal ikunooit beminnen:

Als Broederevenwel blyft gymy eeuwig lief

1716.

ADO



108 B R I E V E N.

ADONIAS AAN ABIS AG.

1 N H o U D.

donias, Zoon van Koning David, geteeld by Hag

gith, na het miſlukken van zyn eerſten aanſlag op de

kroon, legt toe, volgens raad van Abjathar en foab,

om AbtſagdeSumamitiſche, Davids ongerepte Weduw, ter

vrouw te neemen. Dit oogmerk maakt hy, by deezen, haar

bekend, en te gelyk, dat hy reeds ten dien einde door

Bathſeba het Koninglyke verlof had laaten verzoeken.

midlerwyl belooft hy zig, indien zy zyne minne begunſtig

de, en Salomon. op 's moeders voorſpraak zynen eiſch toe

ſtond, dat hy, met aan haar te trouwen, ligtelyk het Ryk

magtig worden, zig tot Koning en haar tot Koningin zou

de konnen verheffen, getrooſtende zig alle gevaaren, om

hier toe te geraaken, ja zelfs de dood, zoo zyn oogmerk

eensquame te miſlukken, en eindigt met eene verzekeringe

zynerongekreukte, trouwe liefde, enagtinge, voor haarper

ſoon en begaafdheden.

1 KoN. II. vs. 13-25.

W anneer gy, hier in 't Hof, o pronkcieraad dermaag

den,

Door vader Davidslaſt, uit Sunem wierdontboôn,

En geene Joffers zoo den gryzen heer behaagden,

Als gy, door uwe deugd, en regt natuurlyk ſchoon,

- - Toen
-
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;

Toen was het, dat zooras, ik zulkeen Morgenſtarre

- Opluikenzag, myn ziel getroffen wierd, door min,

Al ſcheen de hoope tot uw wederliefde verre,

Wylgy deplaats beſloegt van 's Konings bedvriendin,

Nu, nuiseindlykdiegewenſchtetydgebooren,

Datgy, ſchoon weduw van denafgeleefden held,

Nogtans, als zuivre maagd naarmyne ſtemkunt hooren,

Enluiſtren, buitenſchuld, naar'tgeen dit bladumeld.

Wareuwe zedigheid niet wars van eigen gaaven

Te hooren, gy zaagt die hier pronken op een ry.

'k Zou in verdienden lof van zieleen lichaam draaven,

Enſchetſen, hoe volmaakt de ſchoone Abiſagzy.

Ik zouuwkronklend hair, uw' duivenoogen pryzen,

Uwwangen, wit en rood, uw gloeijendmondkoraal,

Uw blanken boezem, zagt aan 't daalen en aan'tryzen,

Uw Engelyke vorm, en ongeleende praal:

Ik zou uw vroomheid en godvrugten wandelroemen,

Uw wysheid, die byna der mannen wysheid tart:

Maar d'allerſchoonſte bloem behoeft geen krans van bloe

men;

Dies gunſlegts, dat ik voor u openlegg myn hart,

Myn hart (dit weet hy, die het alles kan doorgronden,

En wiens doorzigtig oog, hetgeen verborgenligt,

Be
st
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Beſchouwt, en weet, en kent) vooreeuwiguverbonden »

Zoolang de zon beſtraal'Adonias gezigt.

Gy zieteen egten telg, geſprooten uit den ſtamme

vanIſralsTroonmonarch, dienwydvermaardenVorſt,

Getroffen door uW Oog , geblaakt door eene vlamme,

Die gy van langer hand ontſtaakt in Zyneborſt.

Gy, die den Vader koſt in d'ouderdom behaagen,

Wanneer zyn levenslamp bykans was uitgebrand 9

Gun datzyn oudſte Zoonu magter vrouwe vraagen,

Enleiden u opnieuws naar 't vorſtlykledekant.

Gun dathy, die voorheenzaghooggebooren Vrouwen,

Toen hy nogby het hof, als Kroonprins was in eer,

Opzig verlieven, omaan hem heur hand te trouwen,

Uheden zelfmetvlyt tot minnaares begeer'.

Geheng, dathy, die eerſt het huwlykvan Vorſtinnen

Dorſt afſlaan, ſchoon het hem wierd ſomtydsaangeboôn

Van vreemde Vorſten, uthans als zyn bruidmagminnen,

U, die hy hooger agt dan ſtaf en ſluierkroon.

MynBroeder, ik beken't, is weltentroon verheven,

En my aldus ontzet het wettigerſgebied:

Maar mogt ik ſlegts met u, mynwaarde Abiſag, leven,

'kMisgundeSalomon denſtoel vanDavid niet.

'kHebbe
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'k Hebbe onlangsraad gepleegd, met myn getrouwſte vrin

den,

MetJoab, Abjathar en andren hier omtrent;

Opwat voorwyzeik my beſt zoude aan u verbinden.

Nu wierd de zaak eens dus, en dan weêr zoo gewend,

In 't eind men raadde my de Koningin te ſpreeken:

Haar op 't ootmoedigſt met beweeglykegebeên,

Zooras gelegenheid zig op mogt doen, te ſmeeken,

Dat zytot myn verzoek haar Zoon wilde overreên,

Ik hebb''t vandaag beſtaan; 't gelukte myt'ontmoeten

De weêuw van David, juiſt zoo alszehofwaarts trad. .

Ikboog tot driemaal toe my neder voor heur voeten.

Zy vroeg my of ik iets haar te verzoeken had.

Het"# was: Mevrouw, 'k hebb'ſlegts een kleene

C. -

Gy kuntme hulpſaam zyn. Begunſtig myne min.

Myn hartewenſch is, dat de Sunamitſche, in ſtede

Van Davids vrouw', nu ſtrekk' zyn zoon ter gemalin,

DeHemel ſchonk het Ryk aan mynenjongſten Broeder:

'k Getrooſte my hier in, nogligter, als gy kunt

Te wege brengen, o genadige Vrouw Moeder,

Dat
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Dat Salomon my haar ten huwelyk vergunt.

'k Beloofmeiets goeds, indien gy zulx hem voor wilt leg

gen. -

A1't Hofisuit den rouw'. 't Is nu deregte tyd; Y

Ook zal die groote Zoon geen kleinen eiſch ontzeggen

Van zyne Moeder, pas ten ryxtroon ingewyd.

Uw gunſt verzelf'de zugt van eenregtſchapen minnaar.

ZoozeegneJacobsGod den heerſcher Salomon!

Hy maak den Koningvan zyn vyanden verwinnaar,

Ofſtelle in vrede hem tot aller vorſten zon!

Zoo doe d'Almagtige u nog veele jaaren gaderen,

O Konings Moeder en doorlugte KoningsWeêuw!

Zoo voer hy u hiernaten Hemelby d'Aertsvaderen.

ZooleeveopyderstonguW TOem, Van eeuw tot eeuw.

Hier eindigde ik myn reën, en neigde'thoofd ter aarde.

Zy reikte my de hand, en zei: myn Zoon, hou moed!

Uw 's Vaders dienſtmaagd is voor u te ſlegt van waarde,

Zoekliever een Princesuit't koninglyke bloed.

Dog ziende, dat ikumyn hart had opgedragen,

En van gemaakte keur' onmooglyk afſtaan zou,

Sprakze eindelyk; wel aan! kanze u alleen behaagen?

En wenſcht Adonias Abiſag tot zyn vrouw?

Ik zal“#efmyn woord) den Vorſt bekend gaanmaa

Cn,' -

En
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En vordren tot deeze egt zyn koninglyke ſtem.

Gebeurt dan, dat gy moogt door my uw doel beraaken,

Zoo juiche op 's Prinſen feeſt 't verheugd Jeruſalem.

Met zulk een goed onthaal en vriendelyke reden )

Verlietme Bathſeba. Nu leer de tydin 't kort,

OfSalomon ook zy met dit verzoek te vreden,

En my de vryheid tot dit werk gegeeven word'.

Staaft gy en hy myn beê, dan zie'k myn heilzonryzen,

Schoon haare luiſter thans een poos te rugge wyk'.

Als d'Oudſten zal dan elk my ſchuldige eer bewyzen,

En trouwe ik 's Konings weêuw, zoo trouwe ik ſtrax

het Ryk. *

Dan zal het baſtaardzaad erkennen, dog te ſpade,

Zyn'reukeloozen trots, en boeten's moeders ſchuld.

Zy beide zullen my nog ſmeeken om genade,

Als 't volkmy, in zyn plaats, op Davids zetelhuld.

H Men

* Dat dit de vaſtſtelling van Adonias ſchynt geweeſt te zyn, kan

men ook zien by Vondel; daar hy in het tweede Bedryf van zyn def

tig Treurſpel, A Do N 1 As, Abjathar, deezen Prins oprokkenende,

dus ſpreekende invoert:

Geluckt dit huwelyck, het kan den wegh bereiden

Ter kroone: want zoo ras Abizag uwe hant

Zal trouwen, wint uw recht meer velts door 't ganſche lant,

Naerdien geen ander dan de koning 's konings vrouwen

En weeuwen, naer den ſtyl van Aſië, magh trouwen.

Zie mede Calmet, in zyn Woordenb, op 't woord AB Is A G, en

Hoogleeraar Fr. Burman over 1 Kon. 2. bladz 8.
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Men zal dan in dit ryk niet langer oproer zaaijen.

Voor u, myn Zielvoogdes, als gy myn zyde ſluit,

Zal Iſrêl wierookgeur van zegenwenſchen zwaaijen,

En roepen: lang, lang leef de Koning met zyn Bruid!

Maar 't is nog wat te vroeg, om hier nogmeer temelden;

't Geheim dient nog bedekt, en eiſcht eenryp beraad.

'k Vertrouw my op 't beleid van veel beproefde helden,

En blyveueigen ſteeds, of't voor-oftegengaat.

'k Zal 't alles waagen, zelfs al moeſt ik 't leven derven. -

Zoo eens 't beſtek miſlukt: ik ſchrikk niet voor de dood,

Nog felle wederwraak, en zou blymoedig ſterven,

Als ik dan ſterven mogt in myne Abiſagsſchoot.

1717.
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A BIS AG AAN ADONIAS.

Jan wyl ik bezig was, van hofwoel afgeſcheiden,

Alleen in myn vertrek met zelfsbeſpiegeling',

En's Konings harpgedigt met maatzang uit te breiden,

Vondikmy haaſt geſtoord in zulk eene oefening':

Wanneer myn ſtaatjonkvrouw, ter kamer ingetreden,

Uw briefmy overgaf. 'kdeed ſtrax het zegel los.

Ik las aan 't hoofd daar van uwe al te heuſche reden,

En voelde 't aangezigt geverwd met blos op blos.

Hoe! ſchept een Koningsſpruit in my zyn welgevallen?

Bekoort Abiſag danten tweedemaal een Vorſt?

Ik ware ondankbaar, ja d'ondankbaarſte van allen;

Indien ik zulk een gunſt te ſtuurſch verſmaaden dorſt.

Ik minne Adonias, zoo welgemaakt van leden,

Zoo ryzig van geſtalte en ruſtig van gelaat,

Als ryklyk geſtoffeerd met koninglyke zeden,

De praal des Adeldoms van heel denJoodſchen ſtaat

Maar dat gy, te gelyk uw trouw my aan koomt bieden,

(De Prins vergeef het my) dat lyd de tyd nog niet.

Men moet zig wagten thans voor d'opſpraak van de lieden.

Zou ik, die kortelings het rouwgewaad verliet,

H 2 En
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En onlangs op de baar des dooden Konings ſchreide,

Reeds lykklagt wiſſelen voor juichend feeſtmuzyk,

Dus ras de bruiloftskoets betreên, op uw geleide,

En luiſteren naar 't aangebooden huwelyk?

Hoe zou dan menigeen op myn bedryf niet ſmaalen,

En zeggen: wat is dit! Abiſag weêr gepaard!

De droefheid ryſt niet hoog, die met het kleedkan daalen.

Is dit een teken van een wulpſche of kuiſſchen aard?

Neen, neen, zº is anders, als zy voor het oog wil ſchy
- 11CIl. -

Haar zedigheid is glimp ; blanketſel is haar deugd.

Aizie die dartele! zy kan haar minnepynen

Niet heelen, nog weerſtaan de prikkeling der jeugd.

Dus , gisſeik, zou het Hofen preutſche Vrouwentimmer,

Uitblindheid of uit nyd, beknibbelen myn daad.

Men keurtgemeenelyk het doen van andren ſlimmer,

Ofbeter, zonder reën, alleen uit zugt of haat.

Wantweet, dat ik allang op myne ſchoudren laadde

Den wrok van 's Koningshuis en Jofferen, zooras

Ik tekenen ontſing der vorſtlyke genade,

En boven veelen aan haar gunſt deelagtig was.

Maar ſtel, ik kreunde m aan geen agterklap van men

ſchen, -

Bewuſt voor God en my van een opregt gemoed,

Dat nooit beſmet wierd door onvoegelyke wenſchen,

En
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En toonde my niet ongenegen op dien voet,

Om my te kluiſteren aan zagte huwlyxbanden,

Te heelen op die wyz myne eerſte rouw en leed,

Den oudſten Konings Zoon myn harte te verpanden,

Zooals ik onlangs aan zyn zaalgen Vader deed;

Wat wontge dan? nog niets. myn wil is zonder kragten.

'K ſta onder het gewouwt van 't Opperſte Bewind,

En vinde my verpligt vooral eerſt afte wagten, 's

Hoe 't Hoofd des Ryx zig toonein deeze zaakgezind.

Maar, zegt gyin uw brief, ik hebbe een goede voorſpraak,

Daar is reeds voor gezorgd: de Koninginne heeft -

My byſtand toegezegd: indien zytot gehoor raak',

Niets is er, dat dan meêr myn wenſchen tegenſtreeft.

Hier mede vleit gy u: maar wiltge my gelooven,

Alſchynt dit ſtuku fix, en zoo het hoort , beleid;

Gy raakt, gy raakt dien hoek zoo haaſt nog niet te bo

Ven,

Ofheugt denPrins niet, dat het Hofhem wierd ontzeid,

Toen Salomon hem heeft, op zyn verzoek, vergeeven

Hetdingen naar de kroon, op veldheerJoabsraad,

Mids dathy nu voortaan altoos geruſt zou leeven,

Verr van 't beſtuur des Ryx, te vrede met zyn'ſtaat.

Koomtnu uw'Broeder eens deez' nieuwemaar ter ooren,

Dat gy in huwlyk eiſcht Vorſt Davids Weduwvrouw,

Ligt word daardoorinhem#e agterdogt gebooren,
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U zelven tot verderf en eeuwig naberouw.

Gy kent zyn wysheid, zoo ſtaatkundig en geſleepen,

Die merkt, 't geen merken zou van duizend naauwlyx

CCI1.

Vergeefs zoude iemant hem met fynbeleide greepen

Verſchalken willen, want hy ziet door alles heen.

Gebeurt het egter, dat hy u, op 'sMoeders bede,

My ſchenk ten gemalin, ik onderwerp me ſtil

Aan 't Goddelyk beſluit, naar 't rigtſnoer van de rede,

En volge, als onderdaan', gehoorzaam's Konings wil,

Maarhoopt Adonias op's Hemels hulp en zegen;

(Wantzonder 's Hemels hulp is alons poogen niets)

Hy ſta, dit bidde ik hem, zyn drift tot heerſchen tegen,

En werp zig in geen poel vol jammers en verdriets.

Of moet Abiſags min alleen een middel weezen,

Om nieuwen oproer te verwekken in het Land? -

Zoo zult gy nooit haar ziel tot wedermin beleezen,

En nimmer leene ik u, nog duwen myne hand.

Hoe ! zoudge weerſtaan hem, die, van om hoog gezegend,

Als Leidsman Iſraëlsten troon verheven werd,

En die nog onlangs u genadig heeft bejegend,

Schoon gy zyn Majeſteit tot wraak had uitgetart?

Zoudt gy uw'Vader dus beſchimpen na het ſterven?

En dryven met dien eed, dien duuren eed, den ſpot;

Dat Salomon nahem denſtafenkroon moeſt erven?

's- -- Zoo
-
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Zoo ſchendge's Konings wil, en kant u tegen God.

Die Gods beſtuur betwiſt, benadeelt meeſt zigzelven,

Zyn oogemerk vervalt, zyn raadſlag miſt en faalt.

Men ziet er menigeen een kuil voor andren delven,

Daar hy zyns ondanks vaak zelf eerſt in nederdaalt.

Wat heeft een Seba; a wat een Abſalom gewonnen, b

Toen 'treukeloos beſtaan in 't einde wierd te zwak?

Wat anders, als dat zy, die 't Regt der Kroone ſchon

nen ,

Hun leven lieten met een onuitwiſchbren lak?

Gy zyt, naardat het ſchynt, met veelen aangeſpannen:

Maar, byaldien myn woord op u nog iets vermag,

Ai wagt u , jonge Held , voor raad van wrevle man

nen! ..

Ontwyk, ontwyk in tyds het dreigen van den ſlag!

Want beurt het, dat eens koom deez toeleg uit te leeken

In't Hof en by het volk, wat naakt u ongevals!

De Koning zal zig aan de ſaamenzweerders wreeken,

En gy, gy zult dit zelf nog boeten met den hals.

Verſchoon my; ga ik rond. Prins ! denk niet, dat ik
revel'

Op al te loſſen grond, veragt geen vrouwepraat.

Ik duw voorwaar u dit niet toe uit haat of evel;

Maar om dat uw behoud my zeer ter herte gaat.

H 4 Ge

« » Sam. zo. * 2 Sam, 18.
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Getrooſt u in Gods wil: eer liever in uw Broeder

Den glans der Majeſteit. Zoo praame u nimmer wee,

Zoo zy d'Almogendeu een vryborgen behoeder!

Bemin Abiſag, dog bemin vooral den Vree

1717.
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H U W LY K

van

O THNIËL MET ACHSA.

JosUA XV. vs. 14-17. en R1 GT ER. I. vs. 12 - 15.

Wie immer luſt ſchept in geooreloofde vreugd',

Die haar vermaak ontleent uit deelſte bron der deugd,

Haal die by Naſoos niet, Properſſen, nog Catullen,

By Theokriten, nog by dartele Tibullen; -

Maar zoeke in 't Heilig Woord, dat, GodesNaam totlof.

Den"# wel geeft tot boet', maar ook tot blydſchap

ſto

De rouwzak moet altoos de lenden niet bedekken:

Men moet zigeeuwig in geen aſſche nederſtrekken.

God eiſcht niet dat de hand, ten blykevan getreur'

En hartelyken druk, het kleed ſteeds openſcheur'.

Daar is een orde en tyd van God tot alle zaaken

Beien: een tyd van rouw', een tyd ook van vermaa
CIl. 4 -

Wan

a Pitdik. 3. vs, 4,
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Wanneer de Hemel tot een gulle blydſchap noodt,

Misdoet hy alzooveel, die zugt tot blydſchap dood,

En trekt een mommegryns van droefheid aan, wen veelen

Met dankbaarheid Gods lof op luit en pſalter ſpeelen;

Als die, in vaſtens tyd, zig vrolyk maakt in wyn,

En op een boetedag wil dartel blyde zyn. . . .

Regtſchapen blyſtof kanmen uitGods woord ontfangen,

Dat ſchaft derDigtkunſt ook de keur van vreugdezangen;

Het zy triomfgelukke aan Godes veldbanier,

Het zy Gods gunſtlingdom ontbrande in heilig vier,

Dat, reeds van Edenstyd gevoed doorhuwlyxvlammen,

Den Staat en Kerke ſchraagt, gemeenten bouwt en ſtam
InCIl.

Toen Iſraël vol moed, en Juda, fier en fel

Gelyk een leeuwenwelp, op 't Goddelyk bevel,

En onder zyn gelei, de volkren had beſtreeden,

En, onder Joſua, gewonnen veele ſteden,

Veel heiren overmogt, veel' koningen geknot,

Als lievelingen en beminden van hun God,

Voor wien de Hemelſtreed, niettegenſtaande al't quaade,

Waarmee 't weerbarſtig Volk vaak tergde Godsgenade,

Draaft het zeeghaftig heir al voort en verder voort

Op Goddelyk gebod en hunner Hoofden woord,

Naar ſterke veſtingen en dikbemuurde ſloten,

En koomt,en ziet, en wint,en ſlaat 's Lands O I'grOOten.

- Geen
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Geen reus, hoe grof, geſpierd, kan wederſtaanden klaauw

Van Judaas fieren leeuw; dogvindzig in het naauw,

En ziet geene uitkoomſt nog ontzet, maar droeftemoede

Verſtuift, als kaf voor wind, en ſmoort in zynen bloede.

Na veel verwinningen, na meenge zegepraal,

Veroverd door den boog en pyl en ſnedig ſtaal,

Ziet het zeeghaftig heir, tot Godesſtryd vergaderd,

Zig , onder Caleb, tot voor Debir toe genaderd,

Wier naam in voorgen tyd Kiriathſépher was,

Terwyl ganſch Iſraël gerigt wierd, op dat pas,

Door geenemannen, die dermannen eer ontkroonden, 4

En zig ſlegtswyven in hun handelingen toonden;

Door geene loſſe jeugd nog kindren in vernuft:

Dog helden ſtuurden troer, wier vrugtbaar brein nooit

ſuft,

Maar voerde een herſenvat op hunne eerwaarde leden,

Daar zilvre wysheidskrans gepaard was met goê zeden,

Waaragtigheid en trouw, geregtheid en genaê,

Die d'onderdrukte weêuw en weezen koomt te ſtaê,

In plaats van onverhoord hen ietwes te beledigen;

Die 't agten voor hunneeerpartyen te bevredigen,

Dog zoo, dat egter nooit het regt, het heilig regt,

Gods dienareſſe op aard', de weteiſch wierde ontzegd;

Die nooit door ſchittrend goud, door forſſe dreigementen,

Door's vyands ſtreeling, nog door's vyands legerten: 2

. - - - CT
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Verbleekten vol van angſt, of juichten vol van vreugd',

Om goed, dooronregt meer vergaderd, dan door deugd:

Neen: mannen, juiſt naar het Moſaïſchpuikexempel, c

Die voerden in hun ziel godvrugtheids egten ſtempel,

Bevryd van huichlery', opregt voor God en menſch,

Voor wien was 't heil des volks het toppunt van hun

wenſch:

Godvreezend niet alleen, door zielegaaven kragtig

Bewerkt, maar boven dien in dappre daaden magtig;

Zoo datze door hun raad beraamden al het geen,

Waardoor, naaſt Godes hulp, Gods Volk veel heiren,

ſteên,

En al wat Cananyt ofAmoryt verzonnen,

Om verf geworpen heeft of ganſchlyk overwonnen.

In deez' doorlugte ry van mannen, trouw als goud,

Wier naam de landzaat ſteeds in 't harte leevend houd,

Blonk Caleb heerlyk uit, zoowel door 't wyzeraaden,

Als dappermoedigheid in veele heldedaaden;

Jephunes edle Zoon en Moſes regtehand,

Altoos behoed van God, van God gevoerd in 't land,

Daardeêlſte vrugten aan de gulſteboomen groeiden,

Daar melk en honig, als zooveel rivieren, vloeiden; d.

Die Caleb, die vol moed een riem ſtak onder 't hert

Desvolks, toen 't van de vreeze als wederhouden werd,

- En,

* Deut, I. vs. 13-18. d Num. 13, vs. 6-27,
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t

En, dreigend moèloos naar Egypte weêrtekeeren,

Gehoorzaamheid ontzeiden wille hunner heeren. | | |

Toen ſprak die Godsheld dus, volheilgen leeuwenmoedse

,,Spitsbroeders! hoe wat's dit? port zulk een heerlyk goed

» Van Gode utoegezegd, altoos getrouw in alien,

» Uw heldenarmen niet, omdapper aan te vallen

» Denvyand, die verwyfdgeen wapenhandel weet,

»Maar zuipt en braſt en zwelgt, die nooit met helden
ſtreed, N

,,Maar dartle deunen zong, en zig alleen vermeidde

,,Daarwulpſche knaap en pop elkaêr ten dansgeleidde,

» En pleegdenſchenniſſen op 't voorbeeldhunner Goôn,

,,Uw God, o Iſraël, uw waaren Godtot hoon,

» Die u ook helpen zal op, Ridderſchap, tepaarde!

,,OP, helden, kundig om metbooge enpyl en zwaarde

» En metden ſlingerſteen te vellen's vyandsheir 9

» Ofmetden ſtormram muuren ſlotte bonzen neer!

» 'k Zieuverwinnaars haaſt, bekroond met groene palmen,

» Een dankzang van triomf uw Heere en Godtoegalmen.

Maar't was de tyd nog niet tot dat doorlugtig werk.

Demoed wasnog te flaauw, 't geloove nogt'onſterk.

God moeſt door wonderdaan aan Iſrêl zig vertoonen,

Om hen te voeren op de Cananitſche troonen.

Dit deed hy, na dientyd, by trappen, maar vooral

Door

e Num, 14, vs. 7 - 1e.
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Door veldheer Joſua, toen, op'tbazuingeſchal,

Daar al de Prieſterſchaar tot zevenmaalen bromde

Naar 't Goddelyk bevel, ganſch Jericho zig kromde,f

Gelyk de hinden doen, op 't dommelendgebrom

Des donders, 't welk'tgebergt doet dondren wederom.

Langs deez' doorlugtige en meer diergelyke wegen

Wierd Iſrêls legertogt doorgaans verzeld met zegen,

En nooit gaf God hen ſtraf, dan als verbooden min

Of ſnoode afgodery betoverden hun zin.

Deez Caleb, vaak beproefd in veelerlei' gevaaren,

Van dat hy, tot 's Lands heil, by der verſpiedren ſchaare,

Van Juda was benoemd, of Joſua in ſtryd

Een regte wederhand geſtrekt had tot deez tyd:

Deez' Caleb, als een hoofd uit Judaas leeuwenſtamme,

Voeltnog in d'oudeborſt zyne oude heldenvlamme

Opwalmen naar omhoog, die ſpeelt nog door zyn leên.

Door deez' zag 't Reuzentalzig eindlyk overſtreên;g

Deez Caleb (zoovermaard vol roemsin Godshiſtory)

Bekroont dus eindelyk zyn ouderdom met glory 2

Niet om door ſlinx bedrog, maar vol van edlenmoed

Te ſteigren doen zyne eer, te groeijen doen zyn goed.

De held, nuryk genoeg, voor zig, van zegetekenen,

Begint het ook voor heil, ind’ouden dag, te rekenen,

- Mogt'

f Joſ 6. g Joſ. 15. vs. 14.
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Mogt' hy zyn ſtam eens zien geſtaafden vaſtgehegt,

Tot zynen bloei en groei, door een heilryken egt.

Een jongkvrouw, in wie deugd der ziele en lichaams

ſchoonheid

Op het behaagelykſt met vollen glans ten toon leit,

Een jongkvrouw, die byeen volmaakte jofferjeugd

Nog ſchat en adel had en agtbre ſtammedeugd,

Deez gadelooze ſpruit, van prinſen waardte minnen,

Is hier, ten dienſte van 't Gemeenebeſt, te winnen;

Deeze offert Caleb op, ten oorbaar van den Staat,

Door geenen wedloop naar geſtelde loopperks maat,

Gelyk Hippomenes (zooals de digters zeggen)

Zig Atalant tot vrouw zag voor een prys toeleggen :

Neen, 't is een edler band, die hier den trouwknoop ſluit,

Menſchikt tot heil des Lands deez' vorſtelyke Bruid.

Eén heldendaad alleen, tot heil des Lands begonnen,

Heeft, met het heil des Lands, ook deeze Bruidgewonnen.

,,'t Is langgenoeg getoefd. 'tistyds genoeg verſpild.

(Dus ſpreekt Jephunes zoon) het heir vergaat en ſmilt;

99 Indien men langer toef met daadelyk berennen

, Van deeze ſtad, die ons niet wil voor heer erkennen.

,,Een dappre ſtorm alleen, met volk voledlengloed,

,,Fnuikt ſtrax, dit ſtelleik vaſt, haar trotſen overmoed.

I Ter
t
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Terwyl hy zig dus uit, in diergelyke woorden, in in

Daar 't bloemtje van de jeugd den wyzengryzaard hoor

den, h

Bëament yder ſtrax dien loffelyken raad, h

En ſchynt om't zeerſt gehart ten dienſte van den Staat. n

De ſchrandre Caleb, die den adel dus zag blaaken, n

Om zigtenſtrydevoor 's Lands welvaart op te maaken,

Bedient zig van dien tyd, en, opdat hy nog meer

De hand des ſtryders ſterk', in'twerpen van de ſpeer,

In 't ſpannen van den boog, in 't ſlingeren der ſteenen,

In 't dringen door den muuren ſloten toren heenen,

Maant dus zynfelpetong (daar hy ſtond in den drom

Der braafſte jonglingſchap) de bloem van d'adeldom:

,,OJonge helden, die grootmoedig en regtſchapen,

, Voor Arons heiligdom en Iſrêls Staat, het wapen

,,Gegord hebtaan het lyf, tot ſchrik van Canaän,

,,Betoont nu ('t gaat op't laatſt desſtryds)u elkeen man!

,,Is deezeſtad aan ons; 'k zie 't ganſche land gewonnen.

,,Geen ſterkten zyn'er meer, die ons lang ſteuiten konnen

,,Om, naar Gods heilbeloft', te waſſchen onzen voet

,, In olye, en tot ſpys te nutten honigzoet.

,, 'k Zie ſchatten, zoovan goud, als zilver, enjuweelen,

» Reeds, groot in menigte, door al het leger deelen,

- - ,,En
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,, Enhave zonder tal. O Godsbeminde Volk!

,,De Hemelſpeltureeds verwinning uit zyn wolk.

,,Maar ſchatten niet alleen, ontbloot van geeſt en leven,

,,Zal tot cieraad en pragt die zegepraal u geeven.

,, Neen. d'allergrootſten ſchat, dien ik van God genoot,

,, Dien'kwon, in zyne gunſt, uitmyneweêrhelfts ſchoot,

,, De ſtut myns ouderdoms, de welluſt van mynleven,

,,Myn Dogter zal ik nog by all die goedren geeven;

,,Myn lieve Dogter, die ik tederlyk bemin',

,, En tot wier huwlykiknooitbuigen kon myn' zin,

,, Omdatde vaderzugt haar naauwelyks kan derven.

,,Wat wenſchte menig al tot bruid haar te verwerven.

,, Maar ſchoon dejonglingſchap, in alles haar gelyk,

,, Haar wenſchte; namnogtans duslanghaar hoop de wyk.

,, Zy bleef, tot beter eind, nogonder myne hoede,

,, Hoe ryk ookiemand waar', hoe adelyk van bloede;

,,Maar nu, nu is het tyd. Ikhebb' dekeur gedaan.

,, Aan dien, wiens hand hier zal Kiriathſépher ſlaan,

,,En winnen deeze ſtad met all' die daar in leeven,

,,Zal ik myn grootſten luſt, myn ſchat, myn Dogter

geeven.

Hier zweeg de Gryzaard kort, en lette op'twaalen van

't Gezigt derhoorderen, wien zulkeen aanbodkan

Behaagen, ofte niet. De meeſten waren vaardig,

En agtten zulkeen bruid wel eenenmuurſtorm waardig.

I 2 - Maar
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Maar even als een leeuw met breede maane en borſt

En krongkelenden ſtaart, als aller dieren vorſt,

Zig voelt gemoedigd, wen hy mag zyn' klaauwen ſcher

pen

Oproof, en zig daarheen metalzyn kragten werpen;

Zoo voelt de braave ziel van Calebs dappren neef*

(Wiens faam Romeinſche deugdzooverr' te boven ſtreef

Als eiken doen het riet) heur heldenvuur aan't blaaken.

Deglory ſpoorthem eerſt, daarna deblos der kaaken,

De ſtraalen van het oog, volleevendheid en vier,

Het purpre mondetje, der blonde vlegten zwier,

Afgolvend van de kruin, langs beide ſchouders neder,

En cierend 't ſchoone lyf, zoo ryzig als een ceder,

Vlug dryvendop een voet, die ſchoon niet naar de maat

Der dansfioolgerigt, met lugtepaſſen gaat,

Wen Achſa, in den rei van haare jeugdgeſpeelen

Voorttreedende, het oog der ridderſchap kan ſtreelen

Door welgeſchikten tooi, gerigt naar heuren ſtaat,

Waarin de deftigheid en kuiſchheid ſaamengaat.

De loflykheid der daad noopt hem, aan d'eene zyde,

Aan d'andre, het bezit van zulk een maagd, ten ſtryde,

Beluſt op eenen krans, daar myrte- en pallemblaên,

Gevlogten door Godsgunſt, op 't netſt te ſaamengaan.

In

* Othniël, zoon van Kenaz, jonger broeder van Caleb. -
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In 't eind dusandwoordhy, op Calebs wyze woorden,

Daarall' de zwygenden der jonge manſchap 't hoorden:

,, Ik zal, vermaarde Held van 't Goddelyke heir,

,,Ik zal, doorlugte Man, aangorden het geweer,

,,Nadat de harnaſchplaat hebb' deeze borſt omſlooten,

,,De helm het hoofd beſchut voor ſlaan, voor werpen,

ſtooten,

,,'t welkik thansben getrooſt, tot heil van't Vaderland:

,,O mogt my dit geſchiên, door zooeen Joffers hand,

,, Als gy ten ſtrydloon bied! het zou tot puikbedryven,

,,Naaſtuwe heldenreên, myn moed en kragten ſtyven.

,, Een eerbaare afſcheidskus, van haarenroozemond -

,, My, die in Gods Naamtrekk' ten oorbaar 's Lands, ver

gond, -

,,Zou my vol vrolykheid doen als ter bruiloft treeden;

,, Schoon de vyanden my van alle zy'beſtreeden.

,,Al wierp't belegerd volk van boven, wreed en fel,

,, Een hagelvlaag van ſteen opmy en Iſraël:

,,De zugt tot GodenStaat, verzeld met teedre liefde,

,, Diemy, o zuil des Lands, om uwe Dogter griefde,

,, Sint datzy oplook als een prille lenteroos .

,,Tot heden op deez' tyd, maakt myganſch vreezeloos

,, En willig, om zoo braafvoor 't Algemeen te ſtryden,

,, Als gy voor Iſrêldeed, reeds van Vorſt Moſes tyden,

,,Toen uw welſpreekendheid, gehuwdaanleeuwenmoed,

I 3 ,, Ernſt
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,, Ernſthaftigheid zoovaak inzulte in ſtreelend zoet.

,,Uw voorbeeld, heerlyk Hoofd van Judaas dapprehelden,

,,Zalter navolging nu eneeuwigbymy gelden.

,,Maar praaten baat hier niet de daadmoet ſpreeken, Heer.

,,Vaarwel. beveel my God',totdat ikwederkeer',

,,En, na vereiſcht bedryf, uw krooſt mag t huiswaarts

leiden,

,,Van't welk ik en van uthans, voor een tyd, moet ſchei

den.

Dusſpreekt de jonge Held, en wint, door dapperheid,

De tederheid, die noô van oom en nigte ſcheid.

Hy treed naar zynen poſt, en monſtert op haar ryen

De bloem van Judaas volk, om onder hem te ſtry'en,

All' mannen, afgerigt om met een ſnedig oog

Te mikken net van pas, te ſpannen fors den boog,

Te ſlingren op een hair, het ſtormtuig aan te voeren,

Te drillen taaije ſpeer, behendig 't zwaard te roeren,

Dat, met de regtehand, te dryven in den kop

Of hals des vyands, en, met d'andre, moedig op

Den ſchild een hagelbui van pylen af te weeren,

Terwyl de helm, bequaam een houwerſlag te keeren,

Den harden ſchedel dekt, langs welke fier en los

Afſlingert gins en weêr een heldenvederbos.

Dus ſtond het heir geſchaard. De Veldheer voor hunne

OOgen,

Met
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Met een ganſch cierelykpantſier om 't lyfgetoogen

Van 't zuiverſte metaal, aan 't welk de zonneſtraal,

Door weêrſteuit op het vlak, gaf eene gulde praal.

De vaſte voet op'tnetſt in 't ſcheenharnaſch beſlooten,

Stondals een koprezuil voor zyne togtgenooten.

Zyn helm vertoonde een leeuw, waaruitmen konbevroên,

Dat hy deleidsheer was van Judaas ſtrydblazoen,

Waarop verwyfde niet maar deftige pluimaadje,

Naarzynen rang, verciert deeze edle perſoonaadje.

Hy houd in d'eene hand (terwyl een ſtevig zwaard

Met gouden hegt zig aan aan de ſlinkerzyde paart)

Eens veldheers legerſpiets, die hy ter linkerzyde

Eerſt plant, waarna hy, met zyn regterhand, tenſtryde

Aldus zyn ſpitsbroêrsnoopt, in Gods en Judaasnaam:

,,O Helden, die hier zyt vergaderdall' te ſaam',

,,Gods helden, tot denkryg des HEEREN opgeſchree

ven,

,,Die in Gods Naam den doodbraveeren kunt, en 't leven

,,Geenleven agt, zoo gy datleven niet gebruikt

,,Tot heil des Staats, en ſchaé van die 's Lands groei be

fnuikt;

,,Die ook getrooſtzyt ſteeds op Gods gebod, dat leven,

, Voor Autaar en voor Staat, aan Gode weêrtegeeven,

,, En van het bedvan eer met eenen arendsvlugt,

,,Verwinnend ſtervende, te treên in ruimer lugt,

I 4 ,,En
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,,En op te vaaren by de zielen veelerhelden,

,,Die voor den Joodſchen Staat hun lyfen leven ſtelden:

,, Zooveel'verwinningen , zooveel doorlugte daên

,,Bekroonen u alreeds met eeuwgezegeblaên.

,,Koomt helden! helden koomt! ſtelt u nog eens te wa

pen.

,,Betoont u, deezen tyd, met God, nog eens regtſchapen.

,,Hegt deeze perle nog aan Judaas glorykroon',

,,En volgt, ofovertreft, in krygsmoed, Kenazzoon.

,' Ik wil, zooveel ik kan, u treeden voor, myn broeders.

, Verſtrekt met my te ſaam van Staat en Godshut hoeders,

,, Aärons prieſtertroep zal, met gebeden, God

,,Aanloopen in zyn Hof, om een gelukkig lot,

,,Terwyl dat gy en ik, al ſtil tot Gode ſpreekend',

,,Ons toonen helden Gods, al vegtende en alſmeekend',

,,DeHoogſte is onze hulp. zyn naam is Krygsman zelf

,,Al heerſcht Hy op een troon verr' boven 't ſtargewelf,

,,Nogtans zetHyde maat en paal aan alle zaaken,

,,Die hiereen ſtervelingberaamen kan ofmaaken.

,, Zyn raadſlot ſchikt Hyniet nu dus, dan anders weêr;

,, Maar 't eens beſlootene neemt nimmerwederkeer.

» Zyn raad, vol wysheid, ſtaaft Hy met de kragt van

daaden :

29Hy



O TH NI E L MET A CH S A. 137

!!

#

,,Hy redde nedrigheid, en kroont, met zegebladen,

,,'t Volk, dat Hem eert en dient, en afhangt van geen'

ſtem'

,,Om menſchengunſt of haat, maar buigt zig onder

Hem,

,,Van Hem, van Hem alleen hoopt op hun werken zegen.

go2 De zulken liet hy nooit in eeuwigheid verlegen,

,,Maar treft den trotſen kop van elk, die Hem veragt.

,, Dit bleek aan Faraö, en meenge vorſtenmagt,

,, DieGodes Veldheer won,en deed hen, na het ſtryden,

» Op 't Goddelyk bevel een dood, vol ſchande, lyden,

,, Deez zelfde heldenbaan, die Joſua betrad,

,, Die Caleb volgde, ſtaat nog open. Helden ! vat

, Vol moedde wapens aan. op! op! met God begonnen!

,,Die Leidsheer van de zon maakeu als zooveel zonnen,

,,Die ſchittren, Godtereer, naar uwenregten Pligt 9

,,Uw naam ten eeuwgen roem, den vyandin't gezigt:

22 Die worde daardoor blind en ſprietooge op die glanſ

ſen:

,,Die vlugte met zyn volk: die laate ſloten tranſſen,

,, Engeefzig over op genade en ongenaë:

,,God helpe ons! Broeders volgt, daar ik u vooringa.

I 5 - Dus
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w

Dus ſprak dat hart, vol moed en godesvrugtte gader,

Met woorden, voortgeweld uit waarekrygsdeugds ader.

Elk die ſlegts was begaafd met eenen droppel bloeds,

Daar edelmoed in ſtak, betoont zig ſtrax goedsmoeds

Enwelgeharttenſtryd door klem van 's Veldheersreden.

Men roept den Hemel aan met zugten engebeden,

Die egter geenentyd verliezen, maar van God

Stil ſmeeken, naden ſtryd, een vrolyk zegelot.

Hier koomt dejonglingſchap geen jofferen gelei'en

Ter danszaal, neen, maar ſtreeft, op 't klinken derſchal

meien,

Engrofbazuingeklank, en ſchettrende trompet,

Regtſchapen krygsmuzyk, met een manhaften tred,

Kiriathſépherwaarts. Deez ſtreelt zig met te hoopen,

Dat hy de ſtadsmuur eerſttenſtormleer op zal loopen.

Die dringt, in zyn gedagt', alreedsterpoorten in,

Geen vlamt op wapenroem en oorelogsgewin,

Een ander, dooreen zugt om voor Gods eer te waaken,

Wiloud, enjong, en man, en vrouw ter neder maaken,

Enmorzelen tot puin der afgodeerdren ſtad,

Kortom d'een ſtelt zig voor dit, en een ander dat.

EIk worddoor liefde tot het heil des Staats bewoogen,

En
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Enyder draagt een gloed van dapperheid in d'oogen.

De Veldheer, niet alleen vol van manhaftigheid,

Maar voegend'by die deugd ook oordeel en beleid,

Door Godes Geeſthem van zyn jongkheid ingegeeven,

Bedient zig van den moed, dien hy in 'their zagleeven,

En zet een yder op den poſt, hem toevertrouwd.

Hy roemthun dapperheid meer dan geſteente ofgoud,

Vernieuwt, dogkortelyk,nogeenszyn Veldheersreden,

Om 'svyands tegenweer braaf in 't gemoet te treeden;

En daar het leger ſtond gereed tot ſtorm en ſlag,

Toont hy zyn Godvrugt hier. zooals hy alszinsplag:

,,Beleider daarom hoog van al de werreldzaaken

,,(Dus#hy voor den ſtryd) wil ons zeeghaſtig ITlalal

,,Wy voeren 'toorlog vanJEHOVAH SEBAOTH.

,,Toon, Iſrêls Koning, datge ons Veldheer zyt en God !

,,Wilook, o Legervorſt, ons hier uw' hulpbetoonen

,,Gelyk aan Joſua! g pletſepteren en kroonen.

,,Met uwen yſren ſtafvan yder dwingeland,

,, Enmaakuw eigen Volk in 't krygen triomfant. w

,,Verſterk ons door uw kragt, laat ons als leeuwenharten

,,'t Verwyfde en trotſe hart van onzenvyandtarten,

Geef

g Joſ; 5. vs, 13 - 15, -"
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,,Geef, door uwe eigen' hand, Kiriathſépher, in

,,De handen onzes heirs: zoo wordeU, bly van zin,

,,Een danklied toegejuichd door 't krygsheir en de choo

TCI1,

,,Die in uw Heiligdom uw lofgalm laaten hooren:

,,Zoo zal uw Juda, vol triomfe, keerenweêr:

,,Zoo zal het blyken elk, dat Gy alleen de Heer

,,Der heeren zyt en blyft, de God van alle goden,

,,Die waakt voor onzen Staat, en red dien uit zyn noo

den.

Het heilig heir volgt ſtil des Heirtogtleiders beê,

En offert met zyn wenſch hun zugt aan Gode meê.

Elks hart ſcheen reeds in vreugde, in heilge vreugd' te

ZWCITAIIMCIl. -

Ook ſcheen de Hemel reeds hun bede toe te ſtemmen.

Het glinſtrend zonnegoud blonk, ganſch van nevel vry

In 't heldre lugtazuur, opJudaas legerry,

Daarzy, geharnaſcht in het blanke ſtaal, deglanſſen

Weêrkaatſten, die de zon hen ſchoot uit 's hemels tranſſen.

Een lugtigwindtje, dat zyn zugtje naar de ſtad

Als vol vioolen blies, deed hellemveders prat

En cierlyk trillen op het toppunt der helmetten;

Terwyl de veldbanier (daar Juda aan quam zetten

Vol ordenaar de ſtad, om ſtorm te loopen) fier

* . Zig
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Zigkromde bogt in bogt, of, met een flaauwer zwier

Al golvende, nu eens deedJudaas Leeuw aanſchouwen,

En dan weêrJudaasLeeuw deed duiken in de vouwen

Der ſtandaardvaan, die, tot een gids den krygsknegt

ſtrekt,

Terwyl het veldmuzyk den moeddeskrygsknegtswekt,

Om, onder Gods behoed, de torens, muuren, tinnen

Te ſloopen, en door bres ook deeze ſtad te winnen.

Ten juiſten tyde trekt de ſlagorde, op het woord,

Van alles wel voorzien, allengskens voort en voort,

En, nadrende ſtadswal, bedekt zig met hun ſchilden,

Gelyk de ſchildpad doet, voor die hen treffen wilden

Met ſteenen van denmuur, uitwerptuigofuithand

Des vyands, indien hy mogt bieden wederſtand.

Een waarborg, eer de noodtot regten noodweer dagvaart,

Betaamtaan yder, die het roer ſtuurt of het ſlagzwaard.

Een kabel in den ſtorm te zoeken is ganſch mis.

Zoo ook het oorlogstuig, als 't tyd van vegten is.

Veel beter was dit heir geleerd op wapenhandel

Door Moſes, Joſua, in den woeſtynewandel,

En 't ſtryden tegen 't volk van 't vrugtbaar Canaän,

Waarin de grootſte vorſt geen Iſrêl ſteuiten kan.

Nogtans was noodloos haaſt hun wapenruſtingsſterkte,

Wyl niemand uit de ſtad hun pooging tegenwerkte
n Met
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Met dapprenheldenmoed. De lafheid, die ſteeds gaat

Met wulpſche weeld'verzeld, deed hier geen braave daad,

Maar, ſchuilende in haar hol voor dreigende gevaaren,

Vlugt zy, zooveelzekan, voor Judaas legerſchaaren.

Dehanden wierden traag, de knyen wierden ſlap

Desvyands, zooras'their des Heeren, fier van ſtap,

Maarfierder nog van hart, vaſt nadert voor de wallen,

En, hoe 't meer nadert, hoe de moed meer is aan 't vallen

Des Steêvoogds, welke alreeds tot heil vanJudaas zaak

En nadeel zynes volks ziet nadren's Hemelswraak,

Die hy nogkortste voor, door dartelhoonen, ſarde,

Toen hy Gods legerkragt voor muiterst ſcheldendarde.

De Veldheerin het ſpits ontbrandin edlen moed.

Hy voelteen dapper vuur doortintelen zyn bloed.

Hetoog, voledle wraak', ſchiet ſtraalen, die hetharte

Zyn's volksontvlammen doen, en ſchigten vol van ſmarte

Van verre dryven in des vyands borgery,

Die weerloostrilt en beeft, nu deerlyk in de ly.

Nog groeit des Krygsheldsmoed van hand tot hand vaſt

meerder.

Hy weet niet welk een ſpoor van eer hem prikkelt teêr

der;

Het heil van Landen Kerk', waarvan hyſtrekt een ſtut,

Ofmin tot d'edle Maagd, gepaard met eigen nut. N

Ul

t Want daarvoor ſtond Iſraël by de Cananiten te boek.
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Nu denkt hy byzig zelfaan veelerhelden glory,

Dieleeven by hun God, en leeven in hiſtory

Des Joodſchen Borgerſtaats. Hier ziethy Abramsdaan,

Die keerde vol triomf na 't koningenverſlaan;

Daar ſtaart hy Moſes na in heerlyke bedryven;

Ginſch ziet hy Joſua Gods heirkragt dapper ſtyven

Met Zynen voorgang, ook beſpiegelthy de zeeg',

Die braave Caleb op zooveel tyrannen kreeg:

Dit ſtrekt de ſcherpſte ſpoor, omuiteen'moedige ader

Te ſchenken vrugten voor den Staat; gelyk de Vader

Vanzyn beloofde Bruid, injeugd en laater tyd,

Betoonde, daar hyzig had tot 's Lands dienſtgewyd.

De gaaven van de Maagd,haar ſchoonheid, haare zeden»

Haar zilverblanke deugd, haar lelywitte leden 9

Haare afkoomſt, wiſſeſchat, na's ryken Vaders dood D

Zyn inzyn'ziel' geprent, en doen hem allen nood

Kleinagten, welgetrooſt voor 't Vaderland te ſterven,

Ofheil, voor 't Land, voor zig, de Jongkvrouw te ver
WerVen.

Hierop draaft hy vol moed, in 't Voorſpits, naar de ſtad.

Debloemdeskrygsvolks volgtdes braaven Veldheers pad.

Wathoeft hier lang verhaal? Godsvreeze daalde neder

| OpKirjathſépher, en, als op een duiveveder,

Quam's Hemelsgeeſt vankragt, doorkundig krygsbeleid,

Stand



144 H U w L Y K van

Standvaſtheid in den ſtryd en vuurge dapperheid

OpJudaas heirtogt neêr. De vyandwierd geſlagen.

Men quam, men zag, men won. naauw was er eind aan

draagen

Van have, koſtlykheên, cieraadjen en geſteent'.

De ſtad is aanſtonds puin, verwoeſt ſtrax de gemeent'.

Geen zieleblyft'ervry. het zwaard doet allen ſneeven,

En neemt zoowel den vorſt als onderdaan het leven.

Geen wreedheidegter is 't, die dus uit bloeddorſt woed,

Maar omdat Gods gebodder zulker volkenbloed

Geëiſchtheeft, naar de wetdoorMoſeshandgegeeven,

Tot ſtrafder gruwelen voorheen van hen bedreeven,

En opdatze Iſraël door ontugt, afgodseer,

Niet zouden trekken van hun waaren Opperheer'.h

o Welbeminde Godst obloem van Judaas ridderen,

Die, doorGodskragt den trotsvan wrevelen doet ſidderen!

De Hemelſtreed voor u: dies hebb' de Hemel dank

Vooreerſt, hem toegebragt door danktriomfgezangk;

Daarna loof Judau, en roeme uw heldenzeden,

En hou in 't hart geprentuw naam in eeuwigheden,

En wyze't nageſlagt, in 's Lands geſchiedenis:

,,'t Is Othniël, door wien, die ſtad gewonnen is.

,,'t Is Othniël, door wienonskrygsheir zegepraalde,

,,Endie, door deez'triomf, de braafſte vrouw behaalde.

De

sh Deut, 2o, vs. 16, 17, 18.
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:

De ſtryd dus welgelukt word ſtrax aanJudaas Vorſt, *

(Die reeds naar tyding, als één hart naar bronnat, dorſt)

In 't net geboodſchapt door den mond van vluggeknaa

pen, - -

Die melden aan al 't volkhoe't ſtain'their geſchapen.

't Isaltriomf! triomf! 't is alszins vreugdegalm.

't Levitiſch Zangchoor heft ſtrax tot Gods eer een pſalm

En blyden reizangaan, om hier, op 't ſpoorder Engelen,

Den God van Abraham een lofzangkroon te ſtrengelen.

De keur vanJubalswerkhuwt zig, opjuiſte maat,

Aan 't kerkmuzyk, het welk der zangrentonge ſlaat.

Inmiddels had de Held zynkrygsbevel gegeeven,

Hoe met den beuit in d'overwonnen ſtadteleeven.

De krygstugt, ſtreng gepleegd, lyd geen baldaadigheid,

Nog dat er een van all' zyn handten quaade leit.

Hy vogt vooral den Staat. hy, keerende met vrede,

Brengt het veroverdgoed voor al den Staat ook mede.

Debeuit alleen, die hem, naar krygsregt, toebehoort,

Schikthy ſtrax toe aan haar, die ganſchzyn ziel bekoort,

Metwelke hy alreeds, als zyn gewonnen vrouwe,

Nadappreheldendaän,agt één te zyn door trouwe

Hy zend 't geſchenk vooruit en koomt allengs van verr'

Als overwinnaar op een vlugge zegekar,

Daar 'tpruiſſchendviergeſpan treedtripplendin gareelen,

K Die
e

x Caleb.
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Die, door hun ſchittering, het oogenzintuigſtreelen.

Zy zeggen zelfs, als met een blyden vreugdelach,

Het mondſtuk knabbelend', al ſchuimende, hëah!

Op 't nadren van het heir koomt ſtrax een rei van jofferen,

Ganſch Judaas maagdenkeur, haar lof den Veldheere of

fëren;

Met beevende orgelkeel', bykeer en wederkeer,

Lofzingende eerſt vooral den Naam van God hun Heer',

Daarna, op 't hoogen en het laagen der muzyke,

Den oorlogsmoed des Helds, het vyandlyk bezwyken,

Den ſtedeſtorm van 'their, de zege voor den Staat,

DoorOthniël teweeggebragt, op Calebs raad. |

De handtrom wordgehoord met aangenaam gedommel.

Het rinkeltuig voegt zig al ſchettrend by den trommel

En zet een cieraad by aan zangerige keel',

Terwyl deteedrehand der maagden daar op ſpeel'.

De bloem des Adeldoms bekleed's Verwinnaars zyde l

En oogt denjoffrentoe, ganſch welgemoed en blyde,

Daar elk een Othniël en elk eene Achſa ſchynt.

Een krygsheld daar een maagd, een maagd een krygº

held mynt;

Deeze om zyn glory met een lieve gaê te deelen,

Die, om, na 't ſtryden, hem, als egte vrouw,te ſtreelen,

En, als hy wederkeert, begruiſdvan ſtofen bloed,

Te wellekoomen, vol van kuiſſchenliefdegloed,

Te
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Te koeſtren haaren heer, zyn laſt te helpen draagen,

En, met zoet onderhoud, zyn zorgen te verjaagen. -

Dus hoopt vaſt deezeen die, dat hy ofzy haaſt zal

Een bruigomworden of een bruid, by dit geval.

DeJongkvrouw, Calebs krooſt, de luiſter zyner ſtamme

De bruid, daar 'talom danſt, voelt een verborgen vlamme

Opflikkren in de borſt, zoo ras zy (ſtil enkuiſch

Naarbraaver maagdenwyz'zighoudende tehuis)

Den vreugdebriefontfangtvan heur doorlugten minnaar,

Die, weggaande als een Held, nu keert als Overwinnaar,

's Lands Vader, heiland voor den Staat van Iſraël;

Ontmoet van jofferzang, geleid van oorlogsſpel,

Bazuin, trompetgeklanken hoogezegezangen,

Die eerſt aan God den dank, den held doen lofontfangen.

Hy nadert vol van glans gelyk een Godeszoon.

De zegetabbert waait zagt ruggewaarts. volſchoon,

Vol ernſt en minzaamheid aan edel en onedel

Vertoontde Winnaar zig, wiens triomfante ſchedel,

Vervuld met edel brein, geſpitſt op kunſt van ſtryd,

Draagt op den gulden helm pluimaadje, wyden zyd

Afgolvende vol zwier, naar wyze van de helden,

Dieals een Legerhoofd, voor 't Landhun leven ſtelden.

De ſtafvan hoogbevelverciert zyne eene hand,

Terwylhy d'andre reikt tot heilvan 't Vaderland,

K 2 Wan
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Wanneer't zyn hulp weer mogt vereiſchen in zyn nooden.

Inmiddels word van hem al ſtil zyn hart gebooden,

Als d'eerſte gift, aan zyn', door ſtryd gewonnen', bruid.

Hy koomt, en met hem koomt een menigte van buit.

Strax ziet hy Caleb met ernſthafte treden blyde

Allengskens nadren by 't gezeet ter regte zyde.

Deez welkoomt hem van verr' met 't oog reeds als zyn'

ZOOIl , - -

De zuil van Staat en Kerk', een paerle aan zyne kroon'.

De Veldheer ziet dat naauw; ofdoet de gulde wielen

Strax ſtilſtaan, ſtygt daar af, en, met pligtpleegend

knielen,

Treed hy dien Oudſten, vol van gryze eerwaardigheid,

Vlug, vrolyk in't gemoet met vorſtenmajeſteit.

Waarop deez' Mannen, bei geſchapen tot beſchermen

Van Altaar, Stamme en Huis, elkandren teêr OIſlaIIImen.

Na d'eerſte ontmoeting treên zy, midden in een drom,

Beſtaande zoo uit volk als hooger adeldom,

Allengskens vrolyk toe, op 't juichen der Hozannen

Van kleine kinderen zoowel als ouder mannen.

Een prieſterlyke ſleep, verordend tot deez daad,

Een afgezantſchap uit der Jooden wyzen Raad

Ontmoet den jongen Held, en zegent hem in Gode,

En dankt hem voor de hulp aan Judaas Staat gebooden.

Hy andwoord, naar den eiſch, wel kort, dog vol van zin:

,,Heb
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:

Ik

ſ",

#

,,Heb dank, Gods Prieſterdom, heb dank voor het begin

, Vanmyn triomf, die gyvanGod hebt afgebeden,

,,En my, op uw gebeên, zoo ryk vergund is heden.

, God zeegne uw altaardienſt. God kroone uw choorge
Zang p

,, En geeve u 't Hemelſch heil oneindige eeuwen lang.

,,En gy, o Vaders 's Lands, die, onder zilvre grysheid,

,,Bewaart een edel brein, vol allerhande wysheid:

,, 'k Verdien geen lof, o neen, van u. myn goed enbloed

,,Behoortaan 't Vaderland en is uw eigen goed. -

,, Doet daarmeê, zoo'tuluſt in allerlei gevallen,

,, En (zyn 'er hier begaan) verſchoont all'myn misſtallen.

Dus geeft hy Gode alleen den dank, den Staat al d'eer,

En Kerk- en Raadsgezant neemt bly den wederkeer,

Om aan hun Zaamening uit voller hart en monden,

God en den Held ten prys, de zege te verkonden.

Vervolgens koomt hy zagt, in 't midden van den ſtoet, . .

Die zyne zyde omſluit, te paard zoo als te voet',

Aan Calebs wooning. Strax word hy van edelknaapen

Bepligtpleegd, vlug te voet', tot hoofſchen dienſt ge

- ſchapen. ' -

Zy biên den Veldheere aan t'ontgeſpen't wapentuig,

Den helm te ligten van het hoofd, wyl yder buig'

En eerbied toone voor den Loſſer van den Lande,

Beſtuwd met deugd, met eer', met gaaven veelerhande.

K 3 Hy
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Hy ſloeg ganſch hoffelyk dien dienſt af, en beval,

Dat zyn trouwanten ſtrax de beſte goedren all'

Voortbrengen zouden, om nog in zyn krygsmans kleê

TCIl ,

Zyn haaſtaanſtaande Bruid en Vrouw die te vereeren,

Die in een ruim vertrek, met heur ſtaatjoffren, ſtil

Dankoffert met gezang aan Godes hulpe en wil,

Ten goede van den Staat, tot glory van den Winnaar,

Dien zy vol tederheid geliefd had als haar minnaar,

Sint dat hy uitblonk op deez braaven legertogt,

En niet het futſelboek, als andre leuiaards, zogt.

Kon 't ſtom geheimvertrek, daar zy, naar orde en

zede,

Voor den regtſchapen Held uitſtortte haare bede,

Verkonden, met wat vuur heur hart, als op den mond,

Nadat hy heen was, voor God, in de breſſe ſtond;

Opdat toch geene pyl zyn boezem mogt doorſteeken;

Opdat geen ſlingerſteen't bemindſte hoofd mogt breeken;

Opdat geen taaije lans mogt knakken op het ſtaal,

En, vliegende in het oog, uitdooven zynen ſtraal:

Maar dat de Hemel hem mogt gaêſlaan met zyn hoede.

Ook was't de Hemel, die aan hem gedagt ten goede,

En bragt hem tot dusverr als Overwinnaar weêr,

Dies loofnu Achſa vry de goedheid van den Heer'.

Heur Vader brengt den Heldallengskens na en nader.

-

Zy
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Zyryſt, vol nedrigheid, op't nadren van heur Vader,

'En neigt zig laag voor hem met nederigen groet.

Heur voorbeeld volgt ook ſtrax heurkamermaagdenſtoet.

De Vorſt vanJuda met 's Lands Veldheere aangetreeden,

Gevolgd van luttel ſleeps, barſtuit in deeze reden,

(Terwyl de vrolykheid, op het verjeugd gezigt

Vanden erntfeſten man haar zetel had geſtigt)

TotOthniël: ,,Zie daar, roemwaardigſte der helden!

,, Den loon, waarvan gy, voor den ſtryd, my hoorde

melden :

,, Een Maagd, van menigeen verzogt tot egte vrouw,

,,Maar ookaan menigeen ontzegd, tot zynen rouw,

,,Niet dat ik door den trots myn dogter zoo bezinne

,,Meer dan ze waardig zy, of dat regtſchapen minne,

,,Vol heuſchheid haar geboôn, by my veragtlyk ſcheen,

,, Als moeſt myn dogter tot nog hoogerhuwlyk treên.

,,Neen.# trots ('k dank God) vervulde nooit myn

tC.

,,Ook baart die trots veelzins dermaagden oudren ſmarte,

,,Wanneerhaar lentetyd gegleeden is voorby

,, En niemand wederkoomt, die haar ten bruigom zy.

,,Maar rede, die ik had om deez' myn ſchat op aarde,

,,Myn welluſt, al myn vreugdvan onwaardeerbre waarde,

,,Te houden buiten trouw dus lang als ſtille maagd,

,,Was deeze; dat geen één my heeft zoo wel behaagt,

K 4 - Als
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,,Als gy, myn Bloedverwant. 'k voorſpelde iets groots

in 't wezen,

,,Zoo haaſt als iku zag tot manbre jeugd gereezen.

,,Geen laffe kinderpraat, geen geeſtelooze kout

,,Behaagde u, veelmin quaad, maarkragt van zin en zout

,,In netgeſchikte taal en welgegronde rede,

,, Betreffend weetenſchap aangaande kryg of vrede,

,,Ofietwes anders, 'twelk een manshartregtbetaam',

, Voorſpelde my welhaaſt van u een groote faam,

,,En nog doorlugter daän. geen woelen nogrinkinken

,,Behaagdeu. dapperheid betoondege in geen drinken

,,Ofpochgen met den mond, maar daar het quam te pas,

,,Toonde Othniël, dat in hem edle krygsdeugd was:

,, Dies dagtik (toen ik als een krans hebbeopgehangen

,,Myn Dogter, die hier was ten prys voor hem t'ontfan

gen, * - |

,,Die Kirjathſépher won) op een gewiſſen grond,

,,Dat gy zoudworden haar', zy d'uw' door 't egtverbond,

,,Koom, neemze van myn hand. ik geef ze u, en myn'

Zegen. - -

,,Zie daar uw Bruidegom, wiens deugd u heeftver

kreegen, -

,,Myn Dogter, wiens gewaad nog is beſprengd van bloed,

,,Derhelden beſt cieraad. Welaan! welaan, ontmoet

/ rHemmet die liefde, welke u toeſtraalt uit zyne oogen!

Dejongkvrouw, door deez'taal tot in de ziel bewoogen,

Ver
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Verbleekt, verblooſt, verſtomt, en ſpreekt nog door 't
gezigt,

Terwyl ſtrax Othniël zyn andwoord 'thenwaartsrigt: -

,,Heb dank, doorlugteman, en dapperſte derhelden,

,, Wienskloeke handen eens de reuzen nedervelden i,

,, En wonnen have en ſchat. Heb dank, obrein volraad,

,,OVraagbaak in gevaar voorganſch den Joodſchen Staat.

,,Heb dank voor uwe gunſt, zoo braaf, zoo edelmoedig.

,,Al viel, door Godeshulp, de ſtadswinſt minder bloedig

,,Danmen zig had verbeeld; gy houdgetrouw uwwoord

,,Vry meerdan Laban deed. Ik neeme van nu voort

,,Uw Dogter tot myn Vrouw, met open harten armen.

,, 'k Wil haar beminnen, ganſch mynleven, en beſchermen,

,,'k Wilmet haar leeven, en, behaagt het God, gelyk

,,Ook met haar ſtervend', gaan naar 't Hemelſch koningryk

,,En Gy, regtaarde Spruit van uw'hoogedlen ſtamme,

,,Begunſtig met uw min myn kuiſſche liefdevlamme 39

,, Die my, tot eer van u, deed alles onderſtaan,

,,'K volbragt dat alles ook (God lof!) door myne daân.

,,En biedeu tot een blyk van agting deez' ſchenkaadjen,

,,Kleedy, kleinoodiën voor hooge perſoonaadjen.

,,Neem keur uit al den hoop. o toegezegde Bruid,

,,Ontfang van mynehand, tot bruidsgaaf, deezen buit.

» Deroem is mygenoeg niets luſtme meer op aarde;

K DO

i Joſ. 15, vs. 13 - 16. 5 8
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»Dogeene zaak nogtans van onwaardeerbre waarde

,,Is't die'k daar by nog wenſch'. die hebt gy in uw'magt.

,,Gy zyt het,Jongkvrouw, zelf, my daadlyk toegebragt

,,Door uwen Vader, diezig toontmy te beminnen.

,,O! ofgy nu ook my dustoonde, datuw zinnen

,,Zoozeer door liefde, alswel door vaderlyk ontzag,

,,Tot egte trouw met my zig neigden op deez dag.

,,Alzie ik een majeſteit in 't zedig wezen leeven,

, 'k Zie ook, oedleMaagd, een vonkje liefde zweeven

, (Vleijeikmy niet te veel) opborlend uit het hart,

,,Naar 't aanzigt, dat bekleed met eerbaar purper werd.

Hier breekt hy ſchielyk af, en drukt, na lang verlangen,

Met eenen kuiſſchen kus, ter welkoomſt', haare wan

gen;

Ook blinkt, in deeze daad van teedre hartstogt, uit

Iets manlyks, waaruit elk zyn heldenaardt beſluit.

Strax treedhy wat terug... de Jongkvrouw ſtaat verlegen.

Heurhart wenſcht aan hem toe van God den hoogſten ze

gen »

En zig tot zyne vrouw: maar ſchoon aan deeze Maagd

Held Othniël om deugden braafbedryf behaagt,

Nogtans doet maagdeſchaamt haar ſtamelende bloozen.

Haar aanzigtſchynt beplant meteenen beemdvan roozen,

En als het witſtyvoor beſprengd met purpergloed,

Daar hy zeo rond en heuſch haar opvraagt en begroet.

- Zy
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Zy andwoord ja nog neen, ofſchyntze al ja te zeggen,

't Woord egter blyft nog wel ter halve tonge leggen,

En ſteuit als weer terug op d'elpe tandenry,

Eerdat het langs de lip zigruimer nedervly',

En ſtreele 's Minnaars oor: nogtans haar zagte zeden,

Haar woorden, anderszins vol errenſthaftigheden,

Haar minnelyk gedrag omtrent den jongen Held

Beweezen, dat zy was niet min op hem geſteld,

Dan hy zig toonde om haar geblaakt door reine liefde:

Dus dat de liefdetogt hun beider harten griefde.

De tyd gaf korts daarna meer blyk van deeze zaak';

Toen Judaas Borgery haar Veldheer, vol vermaak,

Ten loon van heldendeugd, ten loonder trouwſte minne,

Gehuwlykt zagen aan zyn liefſte Hartvriendinne.

Men viert de Bruiloftsfeeſt vol ſtacy, naar 's Lands

Zeën,

En 't was een ſchoone zon die Othniël beſcheen,

Wanneer 't doorlugtig paar elkaêr zig toe zag lei'en,

Op'tjuichen van al 't volk, met jofferlyke reijen,

Al zingend beurtelings de ſchoonheid van Mevrouw',

Die door blanketſel eer haar glans verliezen zou, ,

Als die vermeerderen, zy preezen 't zedig hullen,

Omdat de braave Bruid niet hoeft vermomde krullen. -

Natuurlyk was vercierd haar lichaam en haar geeſt, 'p.
e

* Zie Mel antiq. Sacer, Sect. 1v. cap, 8, en Godw, Moſes en Aäron

53c bladz. -
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Dekeurderjonglingſchap zette aan dit heerlykfeeſt

Ookgrooten glansby, door 't hoogdraavende vermelden

Desroemsvan Othniël, de bloem vanJudashelden. f

Een deftige kleedy ſtrekt Othniëls cieraad.

Zyn. Liefſte en ſchoone Bruid blinkt uit in een gewaad,

Regt paſſend heuren rang en edle perſoonaadje.

Het blanke voorhoofd droeg een gulden hoofdeieraadje.

Dehairlok, opgeſnoerd deelswyze in eenen ſtrik

Des perlen hairbands, zeeg, met flikkerend geblik,

Als zilver ruim zoo blond, langs hals enſchouders neder.

Armringenhegtten zigaan d'armen, blank en teder.

Het oorcieraad, voorzien vankoſtelyk geſteent',

Schoot heldre glanſſen, en ſcheen als met 'toor vereend.

Een kleed van koſtle ſtoff”, gedoopt in gloed van verven 2

Die door geen heete lugt verſchieten of verſterven,

Omſluit het eerbaar lyf der allerſchoonſte maagd,

Die, tot haar tooi, in't minſt geen merk van wulpſchheid

draagt,

Maar't dekſelhoudhaarop het allerkuiſchſt omtoogen,

En geeftgeen voedſel voor den luſt van dartele oogen.

Dusrigtzezig als bruid, naar ſtyl van bruiloftspraal,

Met haar gereedſchap toe en bindſlen altemaal. -

De trouwzang word gehoord, opgeene geile wyzen,

Maar vol van heilge ſtoff”, om God en 't paar te pryzen 'T
- - e

t Mel ibid, en Godw, 531 bladz.

T:

::
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Te melden beider deugd en ſchoonheid zonder gaê.

Deez wenſcht, dat Leaas lot het bruidsbedkoom te ſtae.

Die wenſcht haar, datze met haar Heer' zoolang mag lee

Ven tº S

157

Als 't God aan Abraham metSara wilde geeven

Oflanger nog: ja dat de dood hen ſaamen lei', ... -

wanneerze ſterven, in des Hemelsbruiloftsrei. - - - -

Hier voelt zig't keurig oor met klankvanſchellekeelen,

Daar met de harpe en luit en cimbelſnaaren ſtreelen.

Terwyl, op 't zoet muzyk, Gods Heilgeeſt nederdaalt,

En met zyn hemelvreugd de ganſche feeſt beſtraalt.

Duszietmen deezentyd tot bruiloftsvrolykheden,

Gepaard met dankbaarheid voor 's Heeren gunſt, beſtee

den.

Terwyl begint de nagt te wyken voor den dag,

Dies leidmen naar het bed, vol eerbied en ontzag,

Hetpaar aan Godgewyddoor 't zegel van de trouwe.

Thans wagt ganſch Juda reeds uit zulkeen man en vrouwe

Regte Achſaas, die, getrouwd, ook trouwen voor den

Staat,

En Othniëllen, kloek, godvrugtig, vol van raad,

TOtle: Moſes Wet, tot ſtaaving van 's Lands vry

C1Cl;

Wanneerſomwyl de Kerk ofStaat te laag aan ly leit,

Om dan voor het altaar te waaken en al 't volk,

Fors
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Fors dryvend met het zwaardterug des vyands dolk.

De Bruiloft wierd verzeld vanmiddlen , om teleeven,

En een vereiſchten ſteun aan 't huisgezin te geeven,

Naar der getrouwden ſtaat. Vorſt Caleb, op de beê

Vanzyne dogter, geeft haar land ten huwlyk meê

Van veelerleie ſoort', 't welk, langs zyn groene zoomen,

Beſpoeld en vrugtbaar word gemaakt, door friſſche ſtroo

men. * -

De Veldheer Othniël kortom wint, in één Vrouw',

Deugd, Schoonheid, Rykdom, Staat, vier zuilen van de

trouw'.

* Regter. 1. vs. 14, 15. en Calmets Woordenb. op 'twoord OTHNIEL.

1724

MA-
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T O E É I G EN IN G

aan den zeer geleerden HEERE

H EN R IK SN A K EN B UR G.

Vanna van de Poëzy'

Ontfang, behaagt het U, van my

in. rym geſteld, totGodes lof,

Deez' beige vorſtelyke ſtof,

My zelf tot ſtigting, zonder tooi

--

Van Heidenſch oud verdigtſelmooi. t

Gods Waarheid, vol van majeſteit,

Hoeft geen geleende uitwendigheid, , |

Maar brengt haar eigen ſchoonheid mee.

Schoon ik hier in niet vlugger treé

En ſtaamlend volge in rym van verr'

Gods Geeſt, als eene vaſte ſtar;

Al is hier weinig kunſtcieraad, k

Neem egter 't willen voor de daad

Van hem, die blyft, zoolang hy leeft,

Een, die U ſchuldige eere geeft.

P. DE LA RUE.

1724

MA-
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H E R. s T E L D." -

Myn geeſt gaat zwanger van een reeks beſpiegelingen,

En, feilt myn oordeel niet, van ſtigtelyke dingen,

Die zig vertoonen in Gods wonderlyk beleid,

Waarmee Hy ſtrafte in 't eerſt d'ontglanſte Majeſteit.

Van hem, die op dentroon, denleeuwentroon regeerde,

Eer Gods getergde wraak tot ketens hem verneêrde;

Totdat de Hoogſte, na het lyden van de ſtraff'

In 's vyands kerker, hem zyn ryxkroon wedergaf,

En met de kroone ſaam d'opregte hartsbekeering,

Den grootſten zondaars tot waarſchuwing trooſt en lee

ring.

O Geeſt van God, door wien deez keurgeſchiedenis,

Vol trouw, vol kragt tot nut van elk geboekſtaafd is,

Die niets vergeefs hebt in de Godsrolle aangeſchreeven,

En ook niet dulden wilt, dat menſchenzinnen zweeven

L Ter

W d: Zie de Geſchiedenis (van my kort op 't ſpoor gevolgd) 1 Kon.

2 1. en 2 Chron. 33.
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Ter regte of flinke zy van't geen gyleert in 'tWoord;

Hoe zeer die weeligheid ooit vondryk brein bekoort;

Beſtuur myn zwakke pen: verligt myn's geeſtesoogen:

Rigt myn verſtanden hand, opdat diebeidemoogen

Schoon ſtaamlende, van verr', met nederig gezigt,

Stip volgen , als een gids, den voorgang van uw ligt!

Naauwſloot de dood den Vorſt, die vroomregeerde, b

d'oogen, -

En hadJeruſalem met diepen rouwe omtoogen c;

Ofal het Volk des Lands erkent aan 's konings Zoon

Des brievenVadersdeugd, en voert hem op den troon,

Den troon, daar Salomon en veel doorlugte Vorſten

Den Scepter zwaaiden en degouden ryxkroontorſten,

En gaven hun gebod, naar Moſes borgerwet,

Van God, in 't Oud Verbond, voor Iſrêl ingezet,

Voor Iſrêl, als een Volk, dat Godalleen erkende

Als Oppervoogd, en zig naar niemand meergewende.

Manaſſe, nog een kind injaaren, word hier door

Een Vader des Gemeens, zooras men hem verkoor

Ten Schermheer van al 't Ryk in oorlogen in vrede,

Zoowel langs 't platte land als in beſlooten ſtede.

Van hem hangt heden af al 't regement van Staat,

EnkrygSmagt, en al 'tgeen in 't Godsryk ommegaat.
- - «f Be

* 2 Kon. 18 vs. 3. e 2 Chron. 32. vs. 33.
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Belaên met zulk een laſt, gekroond metzoo veeleeeren,

In plaats van nedrig zig tot zynen God te keeren,

Gelyk eens Salomon, een jongeling ook teër,

De wysheid bovenal afſmeekte van den Heer'; d.

In plaats van regt te doen naar Godes ryxgeboden,
- 5 e A

-

Buigt d: verdwaalde Vorſt zig neêr voor valſche go
en , €

En grondden ſtoel zyn's Ryx in allerhande ſoort

Vangodeloosheid, die zyn wufte jeugd bekoort, .it

Ookmooglykop denraad van zotte hovelingen,

Die jonge prinſen tot degrootſte misdaän dringen;

Wanneer de vleijery, gehuwd aan trotſen moed,

Godsdienſtigheid vertrapt, en zuigt der borgren bloed,

Zooals het gunſtlingdom Rehabeam verleidde

Tot tyrannye, die het ganſche Ryk beſchreide: f

Dog't zy hiermeê, hoe't zy: dit 's zeker en gewis,

Geen Zoonſchynthy van dien, wiensZoon hy egter is.

Ofzyne Moeder ook geweeſt zy wulpſch van leven,

Aan afgodsdienſt en weeld' ganſchovermee gegeeven,

En dus, naar heurenaardt, gebaard hebbe uit haar ſchoot

Manaſſe, haaren bloed-, een poos, haar feilgenoot,

Dan ofzy ook gelyk een deugdlyke Vorſtinne

Hebbe uitgeblonken, en behaagd Hiskiaas minne

e , . - L 2 Door

d 1 Kon. 3. vs. 6-9, e 2 Chron, 33 vs. 3. f1 Kon, 12, vs. 8 - 19



164 M A N A S S E

Door ziels en lichaamsſchoont', gelyk deed naderhand

De nigt van Mordechai den Vorſt van Perſenland;

Dat zwygt Gods Geeſt, en wy, wy volgen zyne ſchre

den,

Om niets te ſluiten, 't geen niet ſteunt op Bybelreden.

Manaſſe dan, verdwaald reeds in zyn lentetyd,

Heeftſtrax zyn levensjeugd aan valſche goôngewyd,

Dus drukkende het ſpoor der volken, die voorheenen

Als damp en miſt en rook en ſchimmenſtrax verdweenen

VoorJudaas Leeuwsbanier, voor 't dreigenvan den Varr'

Van Efraïm, en voor de kragt van Iſſaſchar, g

Toen Moſes, Joſua en ſeſtien Regters ſaamen

Den Staat beveiligden, en breidden Iſrêls naamen

Vol glans de werreld door, tot dat zyn heerlykheid

Bloeide onder het gezag van hooger majeſteit, h

Die regt deed in Gods oog, en naar Gods harte rigtte

Zyn gangen voor den Heer, den zuivren Godsdienſt

ſtigtte

Ter eer den Tempel en al 't godgewyd cieraad,

Wiens geeſtbeduidenis op nog iets hoogers ſlaat.

Uit zulk een edlen tronk was onze Vorſt geſprooten.

Tot

g Over de verſcheidene banieren der Stammen kan men zien

Cuneus Repub. der Hebr. Godwyns Moſes en Aäron en Calmets

Woordenb. h Naamelyk der godvrugtige koningen, David, Sa

lomon , Joſafat, Aſa enz.
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:

Tot ſmaad van God en dien plaatſt, met zyn ſchuldge

InOOten ,

Die verr vervallen Prins nogtans het afgodsrot,

VanGod voorheen gedoemd, in 't Huis van Iſrêls God.

O gruwel, al te ſnood! oſchennis niet te dulden!

Het Roomſche bygeloof mag nu nog wat vergulden

Hun misgreep, dat het beeld quanſuis de ſchildery

Der zaalge Jongkvrouwe of van groote Heilgen zy;

Hier geld dat momtuig niet, 't geen daar dekt beeld en

ouwel.

Manaſſe bant den God van Iſrêl, ſtelt den grouwel

Der grouwlen in zyn plaats, en zet in 't Heiligdom

Het Boſchbeeld, i van het welk de Digters liever ſtom

Gebleeven waren, als met godvergeeten zwieren

Het zelve, vol van kunſt', geilaardig op te cieren,

En aan wier uitleg, of men 't nog niet klaar verſtond,

De vlyt van mannen, vol geleerdheid, k wierd vergond,

Naauw beter in die zaak als dartele Manaſſen,

Schoon anderszins hun roem bereike 's werrelds aſſen.

Dus wierd deTempel dan, door Salomon verblyd

L 3 Aan

* Naar 't gevoelen van ſommigen (en daar onder ook zoo 'tſchynt

van J. F. Buddeus in Hiſt Eccleſ. Vet. Teſt. tom. 2. pag. 553.) Pria

put,. den verfoeilyxten Afgod der Heidenen, waarmede zelfs ver

ſcheidene digters onder hen in hunne onkuifſche byſchriften, als

Catullus, Tibullus enz. opentlyk den ſpot gedreeven hebben.

# Voornaamelyk in de aantekeningen van verſcheidene over de be

kende Priapeia, -
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*

Aan Godgeheiligd, l nu den Boſchgodtoegewyd.

Te kranke hulp nogtans wagt hy van deezen éénen;

Dies vult hy hoogtens aan voor koper, hout en ſteenen,

Die door den kunſtenaar, zooals 't de Vorſt begeert,

Strax worden, naar dewyz der Heidnen, m geformeerd.

Hier grynſteen Molochskopmet opgeſparde blikken,

Gekrulde lip en neus, gevormd om te verſchrikken,

Hen, die, door waan, meer zyn benaauwd voor gui

chelſpel,

Dan wel voor God, den Heer van hemel, aarde en hell'.

Zyn altaar, niet te vreên met wierook, wyn ofſtieren,

Eiſcht voor zyn klaauw en buik onnooſle zooglingsſpie

ICIl ,

Daar hy het tederkrooſt in gloeijende armen prangt

Of in den hollen buik hetjammrend kindtje ontfangt,

't Geſlagt des Konings zelf, ſchoon ongedeerd aan 't leven,

Word door den vaderhier, by wydingsform, gegeeven

Den Molochtot zyn dienſt, gelouterd door het vuur, n

Een ſchendaad, lang gedoemd door 't eeuwig Albeſtuur. o

O blinde Godsdienſt, by uzelven wys en heilig,p

Wat maakt gy Godzelfzwart, als waar de dienſt onveilig

\ Van

l 2 Chron. 7. vs. 1 -7. m 2 Chron. 33 vs. 2. n Vs 6. zie

C. Mel antiq. Sacer pag. 23. o Lev. 18. vs. 21. p. Want het is

waarſchynlyk, dat afgodendienaars, ſomwyl met hunne dwaasheden

meien Gode een dienſt te doen, zoo als Paulus , voor zyne be

keering, in 't vervolgen der Gemeinte. Hand, 16, vs. 9-11.
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Van Hem, wiens dienſt alleen de regte vryheid is,

Daar Hy een vreugdefeeſt diſcht ſtadig aan 't gewiſſ”;

Als waar Hy hard en wreed, die, met geen gloeijende ar

ImCI) , " " , .

Maar armen van genaê, den zondaar wil beſchermen,

Van wien, vol nedrigheid, een regt verſlagen hart - -

En kinderteedre geeſt aan Hem geofferd werd. q

Zoo volgt nog Roome vaak ('k beledig hier geen zielen, r

Die niet uit wrevelmoed, maar blind, ocharme! knielen

Voor beelden, ſnood verleid door menig offerpaap,

Die magt van ongoônteelt, opdat hy ſchyven raap')

Zoo volgt nog Roome vaak GodsJuda, dus verbaſterd:

Zoo word in Roome nog de waare God gelaſterd;

Terwyl in Sodoms van de klooſtercelle en kerk'

Men dikwerf bezig is met 's Boſchgods offerwerk, s

En wyd daartoe de jeugd alvroeg door ſlinxe treken,

Daar zy van beider ſex de bloem in klooſters ſteeken,

En pynigen, byna als Molochs offerrot,

Den menſchmet touw of zweep, verboôn door Gods ge- ,
bod. t w

- L 4 Dog

q Pſalm 51. vs. 19. . r Als zynde deeze, in hunne blindheid,

dikwyls vry godsdienſtige menſchen, meer te beklaagen, en door

den geeſt der zagtmoedigheid te regt te brengen, dan met meeſter

lyke hardigheid te beſtraffen. s Tewe eten allerleie onveiligheid,

gelyk etlyke Schryvers, onder Roomſchen zelfs , getuigd hebben

op verſcheidene tyden. t Coll. 2. vs. 2o-23. en 1 Tim. 4. vs, 1, 2, 3.
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Dog weer tot onze ſtof Manaſſe bouwtaltaaren,

Niet om, naar Moſes ſtyl, door opperofferaaren,

In't plegtgewaad gedoſt, eene offerhand', die God

Behaage, Hem te biên, op 't plegtige gebod, u

Ofom met heilig vuur, vol godgewyde zorgen,

Te rooken Iſrêls Heer', op 'tryzen van den morgen,

Of's avonds, als de zon de weſterkim genaakt,

En daalend' , hand voor hand, de ſchaduw grooter

maakt: 2v -

Dus paſte het hem regt, om God daar doorte looven;

Maarneen, wel verr' van daar de godgewyde hoven

En 't Godshuis, d'offerplaats van Levisprieſterdom,

Ontwyd hy en vervult dat zelve met een drom

Altaaren, 't Starrenheir, naar hun verſcheiden naamen,

Als zooveel goôngewyd. x want van geſtarntensquamen

Waarſchynlykin den menſch, uit menig herſſenbeeld,

Die reeks van afgoôn, hand voor hand ſteeds voortge

- teeld. y -

DeMoloch was Saturn of Mars, deBaälsnaamen

Verbeelden Jupiter, in veelen opzigt', ſaamen.z
n .. - we - - - - - Men

u Geboekt voornaamelyk in Leviticus of het Prieſterboek. w Mor

gen- en Avondoffer, waarvan zie Exod. 29. vs. 39-41. Num. 28.

vs. 4. x 2 Chron. 33. vs. 4, 5. y Immers dit is 't gevoelen der

Geleerden ; dat d'eerſte afgodery beſtaan hebbe in het eeren van

zonne, maane en ſtarren, als goden, ter oirzaake van 't nut 't geen

hunne invloeden denmenſche en andere ſchepſelen baarden. zet:
- l 3G
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Men diende Venus ſtar met d'eer' van Aſtharoth

Dus ſtrekte meenge ſtar op deeze wyze een God,

Daar één God d'eer verdiende, alsSchepper aller ſtarren,

Dus zagmen dagelyx den wulpſchen Prins ververren

Van 't vroome heldenſpoor, dat David had begaan,

Waarop een Aſa en Hiskia had geſtaan.

Hierby quam nog een hoop van bygeloovigheden,

Ganſch ſtrydig met de Wet en Moſes zuivre zeden,

Die geen waarzeggery, geprevel nog gelol

Gehengt uit't deuſlig brein vanhex oftooverkol;

Die Iſraël verbood op raafgekras te letten

En 's vogelengeſchrei tot hun profeet te zetten,

Ofheil of ongeluk te raamen uit het hart'

En ingewand van 't vee, door wichlaarsopgeſpard; a

Een ſchenniſſe, gepleegd by d'oude Cananiten,

Waar in 't nu Juda wint van godlooze Amoriten b,

Die God verdreeven had door meenge heldenhand;

opdatHy't Joodſche Volk't bezit ſchonkvanhun Land,

Toen, by't bezitregt, Hy door Moſesin liet zetten, ,1

L 5 Ten

de Heidenen hunne verſcheidene gebynaamde Jupiters, als Ferrari",
olympius, Hammon, zoo hadden de afgodiſche Jooden ook hunne

verſcheidene Baäls, van welk alles zie breedvoerig Seldenus de Dit

Syrie. a Deuter. 18. vs. 9: 12, Exod. 22 vs. 18. Lev. 19 vs. 26.

# 2 Kon, 21, vs. 2, 11, -
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Ten rigtſnoer hunner daän, plegt-zede- enborgerwetten 2

Maar die, nu ſhood vertrapt, tot nadeel van den Staat

En Goddelyken hoon, voorſpellen alle quaad.

In plaatſe als Säul deed (eer hy van God verlaaten

Zogt Endors toovergeeft) te bannen uit zyn ſtaaten

De duivelskonſtnaars ofte ſtraffen met de dood, c

Word hierde Koning zelfhun vriend en metgenoot,

En ſtelt, als ſchermheer, aan een rot van wufte knaapen, d

Die door beguicheling d'onnooſlen't geld ontſchraapen.

Paſt dit, o Opperhoofd van het doorlugtigſt Ryk,

Zoo dikmaalgul bedaauwd van 's Hemels gunſteblyk,

Zoo heerelyk vercierd met ſchoone Godsdienſts ſtacy

In Hutte enTempelchoor? voegt zulk een doen, eilacy !

Aan degten bloedgenoot van David, en de zon'

Derryxmonarchen, den heilryxten Salomon

En Joſafat? paſt dit aan Jehiskiaas Zoone?

Te zeer beſmet, o Vorſt, die wandaad Judaas kroone,

voor welkein vroeger tyd, volzugt en nedfigheid 2

Zig boog, met goud en geur, de Zuidermajeſteit;

Toen 's Overgrootvaêrsmond, als met veel gouden ſcha

kelen,

De

c 1 Sa m, 28. vs. 9. d 2 Chron. 33. vs. 6.
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De ziel dier Ryxvorſtin bond aan zyn wyzeorakelen. e

Maar 't ſchynt gy moet alvoort tot hooger gruwlen

treën, e

Eer Godsgeſarde vuiſtu werpt in boeien ſteen. . . . . .

D'Onkuiſchheid ſtigt haar troon naaſt ſnoode afgoderye.

Geen ontugt (ooit bekend, die zig aan alle zy'e -

Verſpreiddein Canaän, feer't blindeHeidenſch rot

Geroeidwierd uit hun erf, door ſtraf van Iſrêls God)

Word hier uit 't Land geweerd, maar vult al 't Land met

vloeken.g

Wie telt in 'sHEEREN ſtad, zoo heilig, thans de hoeken,

De hoerenwinkels all'? ik zwyg van Sodomsgloed,

(Door God met vuurgeſtrafd) o helſchen overmoed!

Geſtigt nu naaſt Gods Huis. h waar bleef hier 's Hemels
donder?

Waarom wierp niet Gods hand met blixemvuur naar on
der

Het tweede Sodom, in Jeruſalem herbouwd?

Jeruſalem, dat nu op God niet meer vertrouwt,

Maar liever, als hun goôn, wil eeren enbeminnen

Het hef van pollen en het uitſchot van boelinnen,

Vervloekte goden, die hun dienaars, op hun tred,

Tot

e 1 Kon. 1o. f Levit. 2o. g Schoon er wel niet uitdrukkelyk

gemeld ſta van ontugtigheden: egter meene ik dat die genoeg aan
begreepen worden onder grouwelen der Heidenen 2. IKon. 21. VS. 2•

voeg daar by, dat de dienſt veeler afgoden onafſcheidelyk met ontuge

gepaard ging, h 2 Chron. 23 vs. 7. -

3
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Totontugt porren en doen ſchenden't egte bed.i

Watwonder dat al 't Volk word vol van zulke ſnooden;

•Daar zulk een Vorſt regeert en invoert zulke goden?

Daar zulk een Vorſt regeert, diein het hoogſte quaad

(Dus brandmerkthem Gods Geeſt k) al't quaad te boven

gaat?

Daar zulk een Vorſt regeert, die ſchend JEHOVAHS

Tempel,

Zyn dienſt ter deure uit bonſt, plaatſt Baäl op den

drempel? -

Daar zulk een Vorſt regeert, die, in de plaatz' van voor

Te gaan, den ladder tot de hoogſte gruwlenkoor,

En, in de plaatſe van zynryxvolk te doen bloeijen

Intugt en heiligheid, hen leert in ſchennis groeijen?

O ongelukkig Ryk, wiens koning is een kind

Gelyk Manaſſe was, maar dat zigheilryk vind

Zooraszyn bloed, l een kind nogjongertweepaarjaaren

Dan toen zyn Grootvaêr was, den laſtigen, den zwaaren

Verandwoordvollenlaſt, metluiſter van de kroon',

Ontfing van 't Volk desLands op 's Grootevaders troon!

Dus leefde deeze Vorſt, zoogrouwlyk en verwaten:

Dus volgden hunnen Heerhetgrosder onderzaaten,

- d'Al

i Hier van getuigen overvloedig de Mythologiſche Schryvers,

daar zy de goden en godinnen van Grieken en Romainen vermel

den, zynde die dezelfde, ſchoon anders benoemd, welke by d'af

godiſche Jooden gëeerd wierden. k 2 Kon. 21. vs. 9. 2 Chron,

33. vs. 6. l 2 Kon: 22- 2 Chron, 33, vs. 25,
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D'Almagtige, eindelyk door all die euveldaan

Geſard, ſpoort doorzyn Geeſt zyn trouwe tolkenaan,

En blixemt door hun oogen dondert doorhunmonden,

OmJudaas Vorſt en Volk hun gruwlen te verkonden. m.

De Zoon van Amoz, n die den bovenzang in't choor

Van Godsprofeeten houd zoo heerlyk, 'tzy hykoor,

Uit Godes laſt, tot zyn voorzegſtoframp ofplaagen,

Verdiend door afgodsdienſt en weelde, 't zy hy't daagen

Der Vredezon voorſpelde en zong het hoogſte lot

Dat eens de Kerkbruid zou verkrygen van haar God;

Als zaag hy zelfde Spruit uit d'Eêlſte der jongkvrouwen,

Dien Zoon des Oppergods, zyn geeſtlyk Sion bouwen,

Haar gronden in tieras van zweet en hartebloed,

En winnen, door zyn Kruis, voor haar het eeuwig Goed,

Een yder aangeboôn voor niet, die zwaar belaaden

#

Den toevlugt tot Hem neemt, verloochnende eigen daa

den: o

Deez konings neefp beſtraft desvroomen koningszoon,

Die al te godloos heerſcht, zyn's VadersGod ten hoon

Op

m 2 Kon. 21. vs. 21. n Men vind eigentlyk wel niet gemeld,

dat Jeſaia onder Manaſſe nog geleefd en geprofeteerd hebbe. Ook

zyn 'er die het geheel tegenſpreeken, ſchoon anderen dat weder als

zeker ſtellen. In eene zaake derhalven van dien aardt ſtond my de

keur vry om 't gevoelen der laatſten te volgen. Zie voor en tegen

hierover Calmets Woordb. op MANAssEen JEsAIAs, en D. Knibbe den

zoon, Hiſt. der prof. 272 bladz. o Jeſ 53, 55. P. Jeſaias; want

men agt hem een zoon van Amoz, broeder van Azaria, koning van

Juda , geweeſt te zyu.
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Op d'één en zelfden ſtoel, dogop veſcheiden wyze,

De Zoon tot Godesſinaad, de Vader God tenpryze.

Zoo blykt dat Gods genaê niet voorterft, als het goed

En ſomwyltiteleer, op 'tadelyke bloed.'

Dit hooftcieraad der ziel ſchenkt 's Hemels vrymagt dee
ZCIl

Als vader , en doet zigvan die als rigter vreezen,

Nadatzy, door den Geeſt ten goede niet geſchikt,

Zig vinden, om hun quaad, voor 's Heeren wraak ver

ſchrikt,

Die ſomwyl ſchielyktreft, en vaak met loode voeten,

Maar wis, den zondaar vind, om dus zyn ſchuld te boeten.

Hieregter troont de Bron van al wat leven heeft

Den Vorſt van 't quaade eerſt af, daar Jeſaïas geeft

Metandre tolken meer, door Goddelyke orakelen,

Hem leſſen van berouw: dog hy, hy agt het kakelen

En viezevazery, die d'oude Vader droomt.

Een dweeper ſcheldhy elk, die van Godsweegekoomt

Den Vorſt van Judaas Ryk door nutte enwyze leering,

Teſaamen met zyn Volk, aanmaanen tot bekeering, q

Thansklonk deez donderſtemr den Koningin het oor:

,,Dewyl Manaſſe zyne afgodery verkoor,

, Verr boven mynen dienſt, en deed veel ſlimmer dingen

,, Alszy, dien myne magt kon landen ſteen ontwringen;

* Op

4 2 Chron. 33 vs, Io. r 2 Kon. 21: vs, 19-17,



VERNEDERD eN HERSTELD r7;

:

,,Opdat ik 't Juda gaaf, mynVolk toen, nu niet meer,

,, Sint dat het my verliet, voor drekgoôn van zyn Heer'.

,, Daarom, oKoning, hoor! (dus deedGod doorprofee

tCIl ,

Als zyn gezantendom, zyn wilden Ryxvoogd weeten)

,,Zie nu en let er op, o Vorſt metuwen Staat 9

,,Verbaſterd van al 't goede en vol van alle quaad! *

» Zie nuen let erop, wat ik, deHEER, haaſt doen zal !

» 'k Zalmaaken dat eerlang uwganſcheRyk bevroën zal

» Zooblykbaar eene ſtraf, zoo zeldſaam eene plaag,

,,Dat elk die 't hoort, hoezeer dat Judamymishaag'

,,En ik hen des metregt, nalanggeduld, verbolgen -

,,Met myne heilge wraakten ſtrafloon wil Vervolgen,

» ZooZeer verſteld zal ſtaan, als een die doofen ſtom

,,Te worden ſchynt, wanneerhy hoorthetgrofgebrom -

» Ofſchetterend gekraak van rommelende donderen
e

» Daarwolkop wolkeploft en perſt een klank naar onderen,

: ,,Die het gehoor ontzet door't dreunende geraaS.

,,Ik zal Jeruſalem, zoo gruwelyk, zoo dwaas

,,Van my, de Rotz des Heils, als Iſrêl , afgezworven,

»9ok geevenloon naar werk, gelyk ik hebb'verdorven

»Samaria en thuis van Achab, naarmyn ſtem.

,, Zoozal ik heden doen aan ganſchJeruſalem,

» Gelykm een ſchootel kuiſcht van Zyneonreinigheden,

» Zal ikJeruſalem uitzuivren van haarzeden

En
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,, En quaê gewoontens; wen ik haar berooven zal

,Van Vorſt van Overheid en godloos borgertal.

,, Ik hebb weleer, 't is waar, beloofd, dat mynehanden

,,Nooit ſtraffen zouden of verlaaten Iſrêlslanden: s

,,Maar nu, nu tergt de Vorſt en 't Volk tot wraak myn

hand,

,, En maakt dat om veel reên op hen myntoorne brand,

,,Diesſal ik Judaſaam metIſraël verlaaten,

,,Voorheen myn liefſte Volk en eigene onderzaaten:

,,Nogtans zal ik hen om hun groote gruweldaan

s

, Voor 't aangezigte van hun vyandlaaten ſlaan.'

, 'k Zal all hun goederen in 's vyandshanden geeven,

,, Enhen, als ſlaaven, in zyn kluiſteren doenleeven,

,,Alleen omdat zy, ongetrouw van hunnen kant,

,,Sint dientyd dat ik hen leidde uit Egyptenland

,,Met eenen ſterken arm en onweerſtaanbre kragten,

,,My, my, hun eenig heil, beſpotten en veragtten,

,, Enriepen Apisaan, en ſchreeuwden: dit 's uw God,

,,o Iſrél! t my, den God van Iſraël, ten ſpot. -

,, Sint deez'tyd namen toe hun ſnoode afgoderyen,

,,NaMoſesenzyn Knegt, uin all der Regtrenty'en

,,En menigmaalen toen het koninglykGezag

,,Dentroon beſtapte, tot nog heden op deez dag,

s 2 Kon. 21, vs. 7,8, t Exod. 32. vs, 8, u Joſua.

Die
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,, Die uitmunt in al 't geen wat godloosheid kan heeten;

,, Dies zullen zy eerlang by ondervinding weeten,

,,Dat ikJEHOVAHben, geen afgod zonder kragt,

,,Maar die volwraake ſtraftal't volk, dat my veragt.

Te regt, o Heilig God, die eeuwig haat de quaaden,

Is 't, dat gy dit al dreigt een' Prins , vol euveldaaden,

Een Volk, gelyk zyn Hoofd, dat draaft op's Vorſten ſpoor:

Maar ſchoon uw dreigingsſtem dringe aan op 't vleeſchlyk
OOT ;

Schoon Sinaï alom zyn blixems ſprei naar onderen;

Schoon al de woeſteny weêrgalm van ſchorre donderen,

Die rollende door dalen heuvels, grofvan klank,

Doen ſidderen het Volk, van doodſche vreeze krank: ov

't Is niets o Heer; zoo niet uw Geeſt zelf breeke 't harte,

Zoodat het voor U ſmilte in waar berouw en ſmarte.

Vergeefs zag Faraö de plaagen van uw hand;

Vergeefs zag Achab door uw vloek geraakt al 't Land;

Vergeefs liet Gy hen bei, van hun vereiſchte pligten,

Door Wetgeleerden en Godstolken onderrigten;

Terwyl d'een Moſes vloekt, als eenen ryxrebel,

En d'andre Elias, als een peſt voor Iſraël.x

Hiskiaas Zoon koomt hier den boozen Achab nader

(Met hem in afgodsdienſt gelyk) dan zynen Vader.

- M Zooals

w Exod. zo. vs. 18 - 21. x Exod. 14 vs. 4. en 1 Kon. 17.

vs. 1. 18, vs. 17. en 21, vs. zo.
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r,

Zooals een adder, die blyft voor bezweering doof,

Houd zig Manaſſe trots en even fier ten hoof

Wat zegge ik? even fier? bloeddorſtig en verwaten

Word hy, inplaatz van Vorſt, een beulder onderzaaten,

Schoon Godes wraak hem dreigt hy ſtapelt d'eenenberg

Op d'andren volgehoopt van 't ſnoodſte zondenerg

Dus volgt hy Achazhier, die, drukvol, Godtrotſeerde, y

Schoonhy, in Achazſtaat, zig naderhand bekeerde.

Het zwaard was zyne hand, als Godes Dienaareſſ”,

weltoevertrouwd tot ſtrafvan die met dolk of mes

ofander moordgeweer den borgerſtaat ontruſtten; *

of vierden ruim den toom aan alle ſnoode luſten;

Ofwillig, ongeſard, vol helſche dartelheid

En wrevel, ſpotten met Gods Oppermajeſteit,

Den Godsdienſt voor een ſprookje, en all Gods ſchriften

agtten

Voor vond van ſtaatkunde, opdat d'Overheden bragten

Gemaklyk, onder 't juk der heerſchappy', 'tgemeen: a

Dogin de plaatz' dat ſtraf, naar billykheid en reen,

Door 't zwaard der Majeſteit, op hooge ſtrafſchavotten,

Gods wraak volbragt had aan van God gevloekte ſtrot

ten; -

Keert hy dat zelfde zwaard doldriftig anders om,

En treft daar 't hart mee zoo van Volk als Adeldom:

Ligt

y 2 Chron. 28. vs. 22. z Exod. 21, vs. 23 - 25, 4 Levit. 24.

VS 1o - 16.
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Ligtzulker, die niet, blind pluimſtrykende den Koning,

Zynbitterzondenroet waardeerden deugdenhoning,

Ligt zulker, die niet ſtrax der vorſten dwinglandy

Voorſpraken overal, als Regt van Heerſchappy',

Dat hoogſt uitmuntend is, b en elk den mond leert ſtop

pen, -

Alzou de Deugd en 't Regt zig aan dien brok verkroppen;

Ligt zulker, die niet al des Opperheerſchers quaad

Oppronken met den momvan redenen van Staat.

Hen ſtoot men uit hetampt niet ſlegts, maar doet rivieren

Van bloed, uit 't eerlykhart, door all' ſtads wyken zwie
ITCIl.

De moordluſt zuipt zigzat aan koſtlykborgerbloed,

En walgt van all' de plas, en braakt daarna een vloed,

Een zondvloed uit van bloed, die, door het nederzinken

Van heuvlen af, de ſtad dreigt eensklaps te verdrinken.c

DeJoodſche Geeſtlykheid, hoezeer vanGodgewyd,

Blyft voor dit woên niet meer, dan Stad en Hof, bevryd.

Hier geld geen graauwe baard, geenbrein, dat, vol van

wysheid - » -

En godvrugt, is bekroond meteene zilvre grysheid.

Hier geld geen plegtgewaad. Godstolken zyn niet vry

Voor's Vorſtenbloeddorſt en vervloekte dwinglandy.

M 2 Men

b. Het zoogenaamd Dominium eminens, dat , gelyk het wel ge
bruikt, in ſommige gelegenheid, veel nuts baart, zoo ook , mis

bruikt, eene bron van alle geweldenarye is. • 2 Kon. 21 vs. 16.
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Men zegt (het heeft ook ſchyn van meer dan loſſe giſ.

- ſing' ; d - -

Schoon't geene Godsſpraak zy, ganſchvry van alle mis

ſing')

Dathy, die, hoog van ſtam, door ciertaal van Gods Geeſt

Zyn ſpreekſtylheerlykſchoeide op vorſtelyke leeſt,

Als puikſteen aan de kroon der heilge Bloedgetuigen,

't Eerwaardig gryze hoofd voor 's Konings wrok moeſt

buigen,

En 't afgeleefde lyf, reeds uitgedroogd en traag,

Tot zoen des wrevels moeſt zien ſchenden door een Zaag;

Ligt omdat hy te na getroffen had de Grooten,

Miſſchien den Koning zelf, eer dat hy ganſch verſtooten

Van majeſteit nog was, en, als de ſtammezoon

Van David, toen't gebied handhaafde op Judaas troon.

Doorlugte zielen, en gy, glory der profeeten

(Het zy men uwen naam of weete of niet kan weeten)

Het purper van uw bloed praalt vol van glans enzwier,

Uw roem leeft eeuwig op Gods ſneeuwwit heilpapier;

Terwyl uw geeſten nu, op Cherubyneveeren

Klapwiekend', voor den troon van God en 'tLam ſpan

ſèeren:

Uwvoorbeeld wenkt ons toe, om trouw aan God veelmeer

Tezyn dan aan den dwang van zulkeen opperheer',

Die

d Immers word dat door vermaarde Schryvers beveſtigd, ſchoon

weder van anderen tegengeſproken. Zie Calmets. Woordenb. op
MAN ASS E.
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Die het geheiligd Regt, Godseigen' dienaarinne,

Ontwyd en agt haar als een ſchendige boelinne,

Opdat hy haar op 't bed van dwinglandy' verkragt',

D'onnozelheid verdrukk'; terwyl hy God belacht

En Hem in 't aangezigt braveert en durft beſpotten;

Maar God zal zulken alſ ook, als Manaſſen, knotten,

En ploffen hen, indien bekeering hen niet leer'

t'Ontwyken hunnen val, in alle rampen neêr.

Dat zulken zig toch eens regt ſpieglen aan deez' Koning,

Dien Godeswraak wel ſtrax niet bonſte uit zyne wooning,

Maar, ſchoonze langzaam quam, met des te meer gevoel,

Den Vorſt in boeijen wierp van zynen koningsſtoel.

Gods raadſlot, dat zig dient, tot uitvoerzyner wraake, /

Van menſchen, dus dat menſch't den menſch vaak bange

maake -

En als een quelgeeſt ſtrekk of harde weêrparty,

Straft, door een Heidenſch Prins, deJoodſche afgodery.

Benmerodach, e beluſt op goud en gouden vaten

Des heilgen Tempels en den ſchat der onderzaaten,

Die, weelig ſpatten uit in alle dartelheid,

Op 't ſpoor van hunnen Vorſt, 's Ryx Oppermajeſteit;

Benmerodach zenddies een drom van yſte lieden,

- M 3 Die

e.. Dus ſtaat deeze Koning van Aſſyrie bekend by F. Burman over

2 Chron. 33. Dog Calmet noemt hem in zyn Woordenb. Sargon of

Aſſaraden op 't woord MANAssE.
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Diehy, inzyne plaatz'zyn Veldheer laat gebieden.f

Deez'koomt gelyk een ſtroom, wiens ſnelle waterval

Langs hooge rotſen ſchuurt, en valt in laager dal

Al bruiſſchende, zoodat zyn ſchuim neerſtortend klatert

Door d'omgelegen ſtreek en al het land doorwatert,

Of als een vuurvlam, die, van iemand aangeſtigt,

Eerſt r: en ſmeult, maar ſtrax, vol rookrig flikker

13t -

En eindlyk fellen gloed, met onweerſtaanbaar blaaken,

De wooningen doorgolft en uitbarſt door de daaken:

Zoo rukt Aſſyrie aan, met helm en ſpietſe en boog

En pyl en ſtormgevaart', en ramt den muur omhoog

Terneêr, en dringt daarop ter bres door, blankin't wa

pen.

Jeruſlem was gewoon lang zorgeloos te ſlaapen,

Teſchoeijen alleszins op dartler Heidnen leeſt,

Te vieren Bacchus of een Succoth-Benothsg feeſt,

Zig te verheugen op de luit ter elpe ſtede,

Met yder, zoo het ſcheen, maar niet met God in vrede;

Elkaêr te vullen op, uit geilgebeelde ſchaal

En lof te zingen aan Aſtarte ofaan den Baäl; h.

Tetripplen over ſtraat met naakte borſt, en hairen,

Die op het weeligſte langs hals en ſchouders waaren;

Ter

f* Chron. 33. vs. 1 r.. g. Wie deeze geweeſt zy, zie by Godwyn

in Moſes en Aäron 4co bladz. Cuneus Rep, der Heb een 2de deel

29o bladz. h Amos 6, vs. 3 - 6.
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Terwyl de zyde keurs van goud borduurſelkraakt,

't Geſteent de leden klemt, het oog van ontugt blaakt

En dartele parfuim en geur van Arabye

't Gewaad doorſtrekt, en ſpreid zyn reuken t'aller zy'e.

Gy ziet, gy ziet eerlang, hofpoppen, al uw pragt

Door den Aſſyriër ontluiſterd en verkragt;

Terwyl hy u op 't lyk van woeſte en wulpſche heeren

(Uwe afgodeerders pas) te deerlyk zal ſchoffeeren;

En, als hy handen hals ontroofd hebb''t diamant

En krongkelenden ſnoer van perlen, in den band

Van boei en foltertuig dan kneevlen hals en handen,

U leidende, geſchaard by ryen, in zyn banden,

Voor's Veldheers zegekoets, daar yzertuig en ſtaal

U dan zal cieren, maar geen ryk geſteentes praal,

En zoo gy perlen nog aan uwe leên ziet hangen,

Het zullen perlen zyn van traanen op uw wangen;

Wanneergy, met het oog ganſch neêrgebukt naardaard',

Het puik der adeljeugd gedood zult zien door 'tzwaard,

En u beſchimpt van elk, mishandeld door ſoldaaten,

UW’ huizen omgeſtort, verwoeſt uw' Stad en Staaten,

Ontbloot van allen ſchat, gekneusd van krak op krak,

Neêrkruipende langs 't ſtof, gedompeld in een zak:

Ja mooglyk, eerdat gy rampzaliglyk zult ſterven,

Zult gy uwaanzigtzien en trotſe boezems kerven;

M 4 . Ter
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Terwyl de teedre borſt, nog onlangs vol van gloed

Der dartle minnevlam', ſtrax 's vyands vraatluſt boet,

Als hy, na 't ſchenden vanuw lyven door zyn handen,

Vol helſche woedekaauw dat vleeſch met wolvetanden,

Zoo klimme d'Aſſyrier ten hoogſten gruweltrap

En lach haaſt om den val vanJudaas hoovlingſchap.

Dit's geen naargeeſtigheid, geen vreezen voor zyn'
ſchimmen.

De Godsſpraak luid zoo zelf i Ik hoor 't geween al klim

men

Ten hoogen hemel. 'k zie Jeruſalem in bloed,

In drabbig bloed, vermengd met zouten traanenvloed,

Verdrinken, om aldus door deez' vergooten plaſſen

't Bloed van Gods heldenſchaar', zoo dierbaar, af te waſ.

ſchen.
-

Hier blaakt, daar moordmen, gins bedryftmen maagde

kragt: -

Hier word de huisvrouw op het lyk haar 's mans geſlagt;

Daar ſloopt een havixklaauw, met grinnekend verblyden,

Vaſt menig rykaards kas, en velt hem onder 't ſtryden,

En breekt in 't vrouwenhuis en ryt haar tooicieraad

Aan flenters, rooft haar ſchat en jaagt haar naaktop ſtraat,

Opdatze voorts voldoen, van deez naar geen geſtooten,

Den luſt der Hoofden en der mindre ſtrydgenooten.

Dus ryſt, in plaatze van't geluid der vedelſhaar'

Ge

i Jeſ:3, en 2 Kon. 21 15.
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Gehuwdaan hoerendlied, handwring, en misbaar,

En deerelyk gekarm van ,, och, och, och! eilacy!

,,Hoe duiſter word ons goud! hoe valt alle onze ſtacy ! k.

,,Wiebergt nu onzen ſchat? wiezorgt nu voor onzeeer?

,,Regtvaardigtorſſen wy de ſtraf van God den Heer'.

,,Regtvaardig zienwy nu, om ons hardnekkig miſſen,

,,Al ons vermogenuit, alseeneſchotel, wiſſchen,

,,Dieleêg word omgekeerd op haare holligheid:

,, En wy, wy ſmilten weg voor Godes Majeſteit! l

Duskneuſt deeze oorlogsbuihetryk tot aan den wortel,

Ook bonſtmen's Konings Hofomverr' totpuin en mortel
En ſlaat de klaauwen in Hiskiaas ſchattreſoor. m er

De laffe Vorſt nu ſtrax verwyfden vlugt verkoor,

Verlaaten van Gods Geeſt, dien Geeſt van raad en ſterkte,

Die David, Joſafat en Aſa eer bewerkte; *

Wanneerze, als leiders van JEHOVAHS heirkragt, fier

Braveerden 's vyands vaan, met Judaas leeuwsbanier,

Die, krongklende den ſtaart en ſchuddende de maanen 2

Door Godes hulpe kon voorJudazege baanen. -

Hier is geen krygsmans hart: hier is geen heldenmoed.

De dwingland, die voorheen zyn purper met het bloed

Bevlekte wreed en ſtug van Godes Heilprofeeten,

Verſteekt zig hier en gins, in hoeken, holen, resten,

M 5 - En

# Jerem. 4 vs. 1. l 2 Kon. 21. vs, 13, m Naar het voorzegde

2 Kon. 2o, vs. 12 - 18.
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En ylt in't eind', gelyk een onbedreeven paard,

Nu hollende onbeſuisd, dan ſleepende langs d'aard',

(Opdat men hem toch niet beſpiede) in dorenboſſchen:

Maar neen een dorenboſchkan u thans niet verloſſen

Van's Allerhoogſtenwraak', die in een braamboſch eer2

Vol gloed, vol vreeſlykheid, daalde uit den Hemel neêr;

Toen Hyeerſt Moſes riep', n wiens Grondwet g hebt ge
ſchonden;

Dies nu ookMoſesGod, met ketenen gebonden, o

Na datmen eindelyk u daar gevangen had,

U voeren liet, vol ſchand', naar uwes vyands ſtad,

Om daar de hoovlingſchap in Babels galeryen

(Als Simſon eens moeſt doenp) al ſcherſſend te verbly'en,

Terwyl de kopre boei u wederwraak ontzegt,

Daar gy, gelyk een hond, zyt aan den band gelegd.

Buig nu, nuis het tyd(dus mogt God ubeſchimpen

Met regt) ,,voor uwe goôn, vol valſche enydleglimpen.

,,DatMolochs vuuruhelp'. dat Baälnuzy uw God.

, Roep nu het Boſchbeeld aan laat nuvry Aſtaroth

,,U, in het midden van uw ſmarte en zielsverſchrikken,

,,Met een ſchandjongen ofeen geile hoer verquikken.

,,Ligt dat haar tooverzang u hier, geheel ontruſt

,, En naby raazerny, een poos te ſlaapen ſuſt.

,,Ofſpringt te hevig op het ſlot van uw geweten, D

GS

» Exod. 3. vs. 2. • 2 Chron. 33. vs. 11. p Rigt, 16. vs. 25.

-w
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,,Des datge wenſchen zoud in d'allernaarſte reeten

,,t'Ontvlugten mynewraak, die nu ter ſtraffe ſhelt?

Dus billyk wierd van God uw quaad u voorgeſteld.

My egter deert, o Vorſt; my deert uw lot, o Koning •

Die, ſchoongy ſchuldig torſt de ſtraf van Godeshooning',

Nogtans tot medely een welgeäarde ziel

Beweegt, in deezen ſtaat, waartoe uw glans verviel.

Gy zyt en blyft het nog, en zult haaſt, buiten vreezen,

Weêr Gods gezalfde zyn, in Godes gunſt'. Uw wezen,

Hoezeer naar lyf en ziel misvormd, vertoont nog iet,

Dat vorſtlyk is, o Prins. In dituw hoogſt verdriet

Straalt nog iets deftigs door, voortdaalende in uwe aderen

Uit het doorlugtigſt bloed vanuwe ſtammevaderen.

Al buigt hier Judaas kroon zig neêr in Babels ſtof,

Nog zorgt voor Judaas kroon God in het Hemelhof

Zyn liefde, trouw en eed, aan David eens gezworen,

Heeft Hy niet ganſch en gaêr uit heugeniſſ' verlooren,

Maar loutert u hier in verdrukkings kroes, opdat

Hy u een rykdom ſchenk van meer genadeſchat.

Na kerker, boeien band, doorlugtige Gevangen,

Zult gy weêr kroon, en troon, en ryxgewaad ontfangen ;

En nog iets uit Gods hand, te ſaamen met uw ſtaf,

't Geen d'allerhoogſte Heer totnogtoe u niet gafq

Zyn

4 Gelyk bleek uit zyne bekeeringe, die genoegzaam voor eene

waaragtige, uit Gods Woord, op te maaken is, en daarvoor ook .

van de meeſte regtzinnige Godsgeleerden gehouden word. Zie bree

der daaromtrent F. Burman over 2 Chron. 33.
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Zyn Heilgeeſt zal uw hart door heilge vreez beroeren

En u in het gezigt van alle uw grouwlen voeren;

Zoo datge zugten zult met een geſlooten mond,

Uitſchaamt': ,, gewisik hebbe ontheiligd Gods verbond.

, Gewisikhebb'niet ſlegts verdiend deez'harde plaagen:

,,Zyzyn nogkleinen kort, naar maatevan dedagen,

,,Dat ik, vol overmoed, my toonde als een rebel

,,VanJudaas Opperheer', den Godvan Iſraël.

,,Ikkuſſch'zyn'roede. 'k wilzyn gramſchap williglyden,

,,En'k durfnaauw hoopen dat zyn hand my zal bevryden.

Duszultge, poosoppoos,door vyfpaarjaaren lang, r

Naar lyfen ziel nu eens wat min dan meerder bang,

Enhartelyk bedrukt, met ſmeekingen met boeten

En bedeloften, God en zyne wraak verzoeten;

ZoodatHyu, vol gunſt', vrymagtig op zyn tyd

Des vyands magt ontrukken weer ten troon inwyd'.

Alknarſt de wangunſt dan en ſchynt van ſpytte ſterven,

Gyzultvan God weër, als vanuwen God, verwerven

Niet ſlegts de koningszalf, maar zalving van zyn Geeſt:

Die zal u maaken wys, heldhaftig, onbevreesd,

Om, als een Voedſterheer, de Kerkete beſchermen,

En, als 's Lands Vader, 't Ryk tekoeſtren in uwe armen. -

Daar ryſt, na tien jaar tyds, naduizende gebeên s

- - - En

, Men meent, dat Manaſſe tien jaaren lang gevangen geweeſt is,

•s 2 Chron. 33. VS. 12, 13

E

v
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En onuitdruklyke zielangſten, thans doorſtreën,

Uw'heilzon handvoor hand alreedster Ooſterkimmen.

Men ziet haar (ziet gy't niet?) met nieuwe glanſſen klim

men ;

Gelyk een bruidegom, die uit zyn ſlaapzaal gaat

En praalt vol vrolykheid in 't witte feeſtgewaad. t

De Hemel is verzoend. Godsgramſchap is verbeden.

Hy werpt reeds agter zig uw jeugds verdorven zeden,

Hy wiſcht genadig uit uw grove zondenſmet,

En ſtelt u rein voor zig, tot vrugt van uw gebed.

Koom herwaarts, Roomſch geloof, loop niet meer naar

Sant Peter.

Dat gy GodsHeilwoord hierin volgde, gy deed beter.

Koom arme, blinde ſchaar, door enklen paapendroom

Verleid, zie hoe deez' Vorſt zy Gode wellekoom,

Hoe godloos hy ook waar'; al zogt hy geene Heiligen,

Uit feilend bygeloof, om hem voor ſtraf te veiligen;

Al ſtort hy't hart niet uit in 's Prieſters oor, maarGod,

Maar God alleen zoekt, en Hem biegt in dit zyn lot.

Zoo volgde Davids bloed hier Vader Davids ſchreden,

Wanneer hy ſprak: ,, o God! 'k hebb'grootlyx overtree

den

,, En tegen U alleen geſeild door euveldaad:

,,En daarom bidde ik nu vanU alleen genaad'. v

Ge

s Pſ. 19. vs. 6. v Pſ. 51. vs. 6.
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Genade vind hy ook. Die liefderyke Vader,

Zooras 't verlooren kind ten zynen huize nader',

Omhelſt de droeve ziel, met alle tederheid,

Des boetelings, door rouw ter beſte vreugd geleid,

Daar vingerling en kleed en keurgeregt van ſpyzen

Hem ſtrekken wiſſe en ganſch onwraakbre gunſtbewy

Z€Il. t/

Zoo doet de Hoogſte ook den bekeerden Koning thans.

Manaſſe, vroom en vry, keert weer met grooter glans,

Dan hy, vol lafheid, ſchuw voor ſpietſe en pylen ſabel,

Gevanklyk, door Godsſtraf, wierd weggevoerdnaar Ba

bel. -

Manaſſe, voor zyn Stam weleer een vlek en hoon,

Geſchopt in vangnishok uit zynen glorytroon,

Keert nu geheel vernieuwd door Gods genadekragten,

Als een regtſchapen telg van Davids nageſlagten,

Waarop zig 'sHemels gunſt uitſpreidde in overvloed,

Gelykop Hermonstopdenugtre dauwdrop doet.

Manaſſe keert hier weêr, niet als een afgodeerder,

Maar als Hiskiaas zoon , vanJudaas God een eerder.

Manaſſe keert, niet meer met prieſterbloed beſmet,

Maar als een ſtaaver van der Vadren zuivre Wet,

Welkein dientydkringGod aan Iſrêlhad gegeeven,

Door dienſt van Moſes tot eenrigtſnoer van hun leven.

Kon

* Luc. 15. vs. 11-32.
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Kon Jehiskiaas ziel, reedsjuichend by haar God,

Zig nog verheugen in zyn's Zoons verheerlykt lot;

Wat had hem dit een ſtof omhoog zelfs doen erlangen;

Om God te looven voor die gunſt met dankgezangen,

Zooanders 's vroomen geeſt zig nog moeit, na de dood,

Met ongeluk ofheil van ryx- en ſtamgenoot.

Manaſſe nadert dan op nieuwsJeruſlems muuren, w

En gaat weêr, in Gods naam, als Hoofd des Ryx beſtuuren

Die ſtad, zoozeer van God geliefd, datzy bequaam

Alleen geſchat wierd ter grootmaaking van zyn Naam. x

' Het Hofontfangt den Vorſt, nog onlangs opgeſlooten,

Aan kluiſtertuig geboeid, van ydereen verſtooten,

Nu weêr van ydereen vol nedrigheid onthaald,

Geëerd naar zynen rang, als van wiens aanzigt ſtraalt,

Gereinigd van het ſtof, ontrukt des kerkers duiſter,

Hetvorſtelyk cieraad en de gewoone luiſter

Van glans, dien God doorgaansop ſtaavers van het Regt

Of zorgers voor den Staat ter noodige agting legt.

l Elk bied ootmoedighem weêr hulde als zynen Heere,

#

Daar hemhet ryxpalaisontfangt met vorſtlyke eere.

Zoo draait de hoofſche gunſt, die nedrig wierook zwaait

Den Vorſte toe, zooras't geluk ten goede draait.

Veel'hof en krygslien, die hun Koning eerſt verlieten,

Ganſch

* 2 Chron, 33 vs. 13. x 2 Chron. 33. vs. 4.
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Ganſch red- en wapenloos in alle zyn verdrieten,

Geſmaakt in d'eerſten val en zynen verdren druk,

Waarſchynlyk, op 't gerys van zyn vernieuwd geluk,

(Gelykeens Simeï y) lafhartig aan zyn voeten

Zigwerpende, op zyn hoofſch hem nuherſteld begroetten,

't Is ook niet minder vol van veel waarſchynlykheid,

Dat trouwe Raadsliên de herſtelde Majeſteit -

(Die dikwyls al te los en onbedagttevooren

Hun raad verwierp en voor vermaaning ſtopte d'ooren)

Nu wellekoomden met een dankbaarharte aan God 59

DatHy door vryegunſt dus keerde'tdroevig lot

Des Konings eindelyk tot zulk een heerlyk ende,

En lyfs- en zielsheil gaf voor lyfs- en zielselende.

Wie twyfelt of hier by heeft zig de Prieſterſchaar

En het Profeetendom gevoegd, dat dus het waar .

Der Godsvoorſpelling zag in hem vervuld by deelen, z

Dien nu Godsregterhand weêr quam met zegen ſtreelen,

Nadat deſlinker hem bezogt had met haar tugt?

Ligt datzeuit Godes naam, veel heils, veel vroomheids

vrugt

Thans wenſchten aan den Zoon; dat God, als vanzyn'

Vader

w- Wel

y 2 Sam. 19. vs. 16- 2o. 3 Want de bedreiging, door Godge

daan 2 Kon. 21. vs. 12-15. wièrd wel ten deele in Manaſſe bewaar

heid, dog op zyne bekeering, uitgeſteld tot laater tyd, eerze geheel

#d. Zie J, Leidekkers Adam, Moſes en Chriſtus 199 bladz.
IltC GCCI, w
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Weleer, zyn Godmogt zyn, zyn toevlugt, rotsen raa

der,

En hy doorlugtiger mogt gaan in godvrugt voor,

Als hy ooit vuurigden afgodendienſt verkoor.

Het zy hier meê hoe't zy: wyzwygenmet het zwygen

Van Gods Orakelgeeſt. tenminſten, op 't verkrygen

Van zooveel nieuw geluk (dus meld Gods heilig blad) a

De Vorſt van Juda God, als zynen God, aanbad.

Thans zoekt hy Moloch niet. thans wydhy geene Aſtarte,

Geen ſchandlyk Boſchbeeld toe het koninglyke harte.

Thans eert hy Nergal niet nog Nebo, b maar den HEER

Van Iſraël alleen: dien bied hy offereer,

Naar Moſes zuivre Wet, met dank- en lofgezangen.

Den waaren God alleen doet hy den roem ontfangen

Van zyn herbooren heil, erkennende, dat hy

Alleen ter helle werpt een hart, vol hovaardy',

En weêr ten hemel beurt een ziel, yol rouw', zig teder

Om de genade van JEHOVAH buigend neder

In zak en aſſche en ſtof, terwyl een traanenvloed

De bedſteê en 't vertrek des ſmeekers zwemmen doet. c.

Nooit wierd die gift vergeefs den Hemel opgedragen; d

Al waar 't van zondaars, vºl van ſchenniſſe, oud van da

3en ,

N Wen

a 2 Chron. 33. vs. 13, 15, 16: b Zie wegens deeze twee afgoden

2 Kon. 17. vs. 36. Jeſ. 46. vs. 1. en Jerem, 48, vs. 1. c Pſ. 6 vs,7.

'd Pſ 51. vs. 19. | | -
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Wen ſlegts d'opregtheid blyk', na reddingvan de ſtraff”,

En zy nooit wyken weêr van God, hun Losheere, af e

't Laatſt deed Manaſſe niet, maarhoud een weg vry vei

liger.

Hyword van dag tot dag in all' zyn werken heiliger

Door d'onvermoeide kragt der godlyke genaê,

Die eeuwig onderſteunt elk, dienze eens quam te ſtaë.

Blonk ooit een Moſes uit in 't kalf ter neêr te werpen; f

Staat Pinehas geroemd om zyn godvrugtig ſcherpen

Der ſpeere op d'ontugt van een pol met zyne boel;g

Hield God voorheen in ſtand vol glans den koningsſtoel

Van Aſa, Joſafat h en andre vroome Vadren

Vandeezen Vorſt, nu zoovol geeſts als bloedsin d'adren

Uitdien doorlugten Stam, hy, een regtſchapen Zoon.

Verſtrekt een perle thans aan hunne glorykroon'

En ook 't doorlugtigſt blyk der Godlyke genade,

Dat, door Gods Geeſt geboekt, boetvaarden koomt te

ſtade.

Hy handhaaſt met de hand, die eer de wetten brak,

's Ryx grondwet, Moſes gift, zoo keurig en zooſtrak,

Als Joſua voorheen en Gedeon, en Vorſten,

Die op't godvrugtig hoofd dekroon van Judatorſten.

Men rigt Gods altaar toe, door Levis Prieſterdom,

En

e Pſ 85. vs. 9. f Exod, 32, vs. 19, zo. Num. 25. vs. 6-8,
h 2 Chron. #s. f 32 9 8 5
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: En geeft den Hemel lof met fyn en grof gebrom

Van ſcheltrompetgeklank, bazuinen harpe en horen,

Terwyl het Zangerdom Godpryz'bybeurte, in chooren,

Naar Davids Tempelſtyl, i en d'offervlam omhoog

Verſpreide een zoeten geur naar 's hemels heldren boog, k

Nadatmen had vernieldeen dromvan afgodsbeelden,

Die, in verdorven brein, de blinde Heidnen teelden,

Waarvan men deez'met bloed verzoenen wilde, en geen'

Met het bedryven van vervloekte onreinigheên;

All' gruwlen, die te voor het voorhof met den drempel

En 't binnenſt Heiligdom beſmetten van den Tempel.

Die hand, die zelfde hand, die hen daar plaatſe gaf,

Thansomgekeerd, rukt hen van 't godloosouteraf,

Diehy uit Godes Huisen Hof en Stadten wortel

Verdelgt, en heenen werpt, gemaaldtot puin en mortel

Saam met het Boſchgedrogt, dat, Godelang ten trots,

Te ſchandelyk beſloeg het Huisdes hoogſten Gods.l

Dushandelde deez' Vorſt, wanneer, by't wederkeeren

Opzynen koningsſtoel, hy in het Huis des HEEREN

Goddiende vlytiger dan d'afgoôn van te voor',

Nadat Gods Geeſt hemhad gebragt op 'tregte ſpoor.

Numaant hy metmeer vlyt, door nutte zedeleſſen,

- N 2 - Dan

i Zie daarover breedvoerig S. van Tils Digt- Zang- en Speel

kunde der Ouden. k 2 Chron, 33. vs. 16, l 2 Chron. 33 vs. 15.
-
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Dan hy eerſtvolgeweld ſchoot in den Godsdienſtbreſſen,

Zyne onderdaanen, door hem afgeleid weleer,

Tot den opregten dienſt van Judaas God en Heer!

Vergeet, oJuda, ai vergeet de voorgetreden

Uws Konings voor altoos, en volg zyn nieuwe zeden,

Daar hy niet ſlegts alleen vergruiſt d'afgodery,

Maar alle bygeloofwerpt eensklaps aan een zy'.m

Laat ookuw boſſchen eens, en wil opnieuws den HEERE

Nog reiner huldenin zyn Huis met ſchuldige eere.

Volg dus op beter weg ten Hemel uwen Vorſt,

Dan gy hem deed in't quaad, uit onbedwongen borſt.

Maar zorgt die Voedſterheer om Godsdienſt te verſter

ken;

Hy zorgt, als Schutsheer van het Ryk, door braave wer

- ken,

Ook voor den ganſchen Staat, het zy die blyve in vreê,

Hetzy die weder wierd gedreigd met oorlogswee.

Jeruſalem! o Stad juiſt uitgekeurd ter wooning

En naamsverheerlyking van d'allerhoogſten Koning!

O Sions Jongkvrouw! gy ziet uwen hals vercierd

Met eenen praalſnoer, die om hals en boezem zwiert:

Gy ziet u, vol ontzag voor uwe nagebuuren,

m 2 Chron. 33. vs. 16, 17.

Y- Van



VERNEDERD EN HERSTELD. 197

#

Van uwen Koning ſchoon omringd met nieuwemuuren

En torens ryk bekroond; zoodat gy als de bloem

Der ſteden uitmunt, uwen Vorſt tot eeuwgen roem. o

O Bouwkunſt, beur, vol vreugd', noghooger dan eentoren , e

Uwhoofdop: roemvry op de gunſt,u toebeſchooren

Voorheen door Salomon eneen godvrugtery

Van Koningen nahem: dat ſteeds uw agtingzy

Enin heur waarde blyfby hooge perſoonaadjen,

Om Godsdienſtsplaatsen ſtad en huis met bouwcieraadjen

Te kleeden, door den geeſt van een Aholiab

Of die Bezaleël in ſheêg vernuft naarſtapp', p

Terwyl de bouwſtof word bereid met nette zwieren

En orde, naar de kunſt van ſchrandre Sidonieren.q

Maar wat baat bouwkunſttoch of hegte veilingbouw,

Zooniet een beter muur van mannen, houwentrouw,

Voorzien met leeuwenmoed en alle noodig wapen,

Het lieve Vaderland op hunne zorg doe ſlaapen,

Naaſt God,tot weer van nood, die dreigt, ofomvol moed

N 3 Den

, o a Chron, 33. vs. 14, p Exod. 35. vs. 3o- 34 a 1 Kon. 5.

• w«
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Den vyand punt te biën, wen hy vol wrevel woed?

Dus paſt het Prinſen ook en prinſlyke Overheden,

Eer dat een Staat ofſtad word onverhoeds beſtreeden,

De bloem des krygsvolks t'onderhouden, tot beſchut

Van vryheid, ruſte en vreê, ten algemeenen nutt'.

Dit deed Vorſt David, ryk beſtuwd van oorlogsmannen,

En andereop zyn ſpoor, van wie, ſtaâg ingeſpannen

Ten oorbaar van al 't Ryk, die Staatles wierd betragt

Van ſterke veſtingbouw en zorg voor legermagt.

Hierin dies volgt myn Held nu ook, na zyn bekee

ring,

Die voorge Vorſten na van loflyke regeering'.r

Manaſſe zondigt, valt, ſtaatop in yder deel,

En na's Ryx val ſtelt hy't, met God, weêrin't geheel.

Manaſſe ron tot quaad 's Lands ganſche borgerye;

Maar leert haar ook daarna, hoe zyzig Godewy'e.

Manaſſe maakt zig met kerkſchenniſſe eerſt beſmet,

Maar ſtaaft, als VoedſterheerderKerke, weêr GodsWet,

Dus word de Vorſt, die eerſt was Godes Volktot ſmarte,

Een regte Davidszoon, een man naar Godes harte 2

Een, die in Godsdienſten Gemeenszorgelk ging voor,

r 2 Chron. 33, vs. 14,

En

|
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En wees, als Vader 's Lands, al 't volk 't regt deugden

ſpoor. - -

Uw leven, Judaas Vorſt, een proefſtuk, zonder gade,

Der Goddelyke wraak', der Godlyke genade 2 -

Verwint de glory van der oude helden ry',

Wier naam vereeuwd ſtaat door der Heidnen poëzy.

Gezegend zydehand, die, door Gods Geeſtgedreeven,

Zoo ter waarſchuwinge als tot trooſt, ons heeft beſchree

Ven.

Uw'ondergang, door ſchuldVan UlW bedreevenquaad,

Uw opgang, ſpruitende uit de vrye Gods genaad':

O groote Hemelvorſt, die niet den minſten letter

Vergeefs, door uwen Geeſt, liet ſtellen van den zetter

In aller boekenBoek, uw Vraagbaak, 'tHeilig Woord,

Den gids ter Zaligheid, geleezen of gehoord,

Geleezen ofgehoord, metuwes Geeſtsbewerking' * *

Op 'tmenſchelyk gemoed, ter leeringofverſterking:

Ach dat dit Voorbeeld vanuw'zeegrykeGenaë

My, en, benevens my, veel andren quaam te ſtaê, .

Om nooit tot zorgloosheid, ofwanhoopte vervallen!

Maar doe er liever veel op uw verloſſing brallen

N 4 - Voor
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Vooreerſt en al van ſchuld, na heilge zieledruk, |

EnU voorts danken voor hunlyfs en zielsgeluk.

Leer Gy ons ydereen van jongsafaan teleeven

Naar uw volmaakte Wet; dog hebbenwe misdreeven,

Gezondigd tegen U, en die volmaakte Wet, -

In alle haar' geboon, door ſchenniſſen, beſmet,

Kaſtyd ons dan met maat', en niet in arren moede

Ofmet vergramde vuiſt, maar met een vaderroede;

En als die vaderroê op ons geſleeten is,

Laat dan uw zalfvan trooſt en ſchuldvergiffeniſſ',

Als Arons Prieſterzalf, langs hoofd en leden vlieten,

En heelen voor altoos ſchuldbreuk enzielsverdrieten. l

Ach,word verbeden, Heer! hoor naar 't geſmeekyan all',

Wier knie, vol ootmoed met gebroken harte ooit vall'

Terneder voor uw troon, den troon van uw Genade!

Een, waarberouw, o God, zy by U nooit te ſpade!

Uw rommlend ingewand van Vaderliefde toon

U, in uw' Zoon , verzoend voor elk verlooren zoon,

Voor regtboetvaardige Manaſſent aller tyde,

Die, buiten uw'Genaê, nooit zoeken iets ter zyde,

Maar zig vernederen voor U , met ſtaâg gebed

En diepe ootmoedigheid om hunner zonden ſmet.

Maakhen alle Efraïms, uw lieve troetelkinderens

- - En

s Jerem 3 I. vs. 1o.
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En laat in eeuwigheid geen valhen meerder hinderen,

Maar voer hen, vol van heil, ook eens, na hunne dood,

By den bekeerden Vorſt Manaſſe, uw gunſtgenoot.

Gryp Prinſen in het hart, die vooralsnog vermetel,

Door afgodsdienſt verblind, U tergen opuw zetel,

Engeeven hout en ſteen iets, dat alleen behoort

U, Heer, die met één woord, uit niet dit Albragt voort:

Breng hen tot inkeer eens: doe hen zelfs nederſtormen

Alle afgoôn, die nu nog het Chriſtendommisvormen,

Gelyk Manaſſe deed, nadat uw zaalgend ligt,

Zelfs in een duiſter hol, verklaard had zyn gezigt.

Geefandren, (kan't geſchiên?) dat heil in hun paleizen,

Laat liever niemand een Manaſſes drukwegreizen:

Maar moet dat egter zyn; zoo laat dan die elend

: Tot ſlot ookzyn bekroond met zulk een heerlykend',

Alsgy Manaſſe gaaft, die wederom verjeugde

Enlangnog 't heilig Ryk regeerde in vrede en vreugde,

Totdat hy, welbejaard het leven leggende af,

Zyn ziel den Hemelliet, zyn lyfaan 't vorſtlyk graf

Dus raakeuw'lieve Duifeens vrolyk buiten kommer

En kirr'niet in de reet', maar klapwieke in delommer

Van Vorſten groot van magt, en Chriſtlyke Overheen

Van allerhandenrang; zoolangz hier is beneên.

N 5 Laat
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Laat Koningen ſteeds zyn haar trouwe Voedſterheeren,

Laat Koninginnen en Princeſſen zorgen leeren

Vooruwe Kerkbruid. O datydereene trouw

Haar eerſt een queekſter zy, daarnaeen ſtaatjongkvrouw!

En doe dan eindlyk ook die Vrouwen met dieHeeren,

ByU en uweBruid, ſaam'eeuwigtriomfeeren,

En ons met alle die, o Oppermajeſteit!

Zoo worde U van ons all daar eeuwig lof gezeid,

4- MEN
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OUDE TESTAMEN T.

JACOBS GROETE,

aan de hem tegemoet koomende

R A C H E L. f

Geneſ. 29. vs. 9 - 12.

O Bloem van Ooſtlands Maagdenry',

Opluikende in uw lentejaaren,

Hoe heerlyk praalt uw ſchoonheid, by

Uw zagtgewolde lammreſchaaren,

Wier aardt te regt een zinbeeld ſtrekt

Van uwes inborſts zagtheid, boven

Al, wat het hart tot liefde trekt,

Op het eerbiedigſte te looven!

Gelukkig is dit chriſtallyn,

Dit

At Schoon de text niet meld, dat Jacob, eer hy Rachel kuſte, iets

Wegens haar zeide, is het egter zeer waarſchynlyk dat hy zig vooraf

op eene heuſche wyze aan haar zal bekend gemaakt hebben. Dus

oordeelt ook de groote GodsgeleerdeA Rivetus,Exercit. ad Geneſs.29.
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Dit vloeijend chriſtallyn te ſchatten,

tzy't u verſtrekke een ſpiegelſchyn;

Het zy 't uw voetjes koom beſpatten,

"Terwyl gy, onder't dadellof,

Ontwykt den gloed der zonneſtraalen,

Opdat haar hitte u geene ſtof

Verſchaffen moog tot ziekte en quaalen j

Ofbluiſter 't roosje, en 't lelywit

Der juiſte en onvervalſchte verven,

't Welk op uw'zigtbre leden zit,

En roos en lely doet verſterven.

Het was, o Herderinneroem!

O Huishoop van uw waarden Vader!

(Wier naarſtigheid verwint de bloem

Van zyne dienſtboôn al te gader)

Het was geen dartle weeldeluſt

Van 's lichaamsſchoont', voor 's lichaams oogen,

Wier glans, zoorasze is afgekuſcht,

Met haar gedagtnis is vervloogen;

't Was geen betoovrend ooggelonk,

't Hoogſt liefdedoel van wulpſche knaapen;

't Wasgeen uitwendig tooigepronk,

Waarin zy meeſt hun welluſt raapen:

Neen, Jongkvrouw, neen: dit zy het wit

#

Van
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Van allen in wier dwaaze meining'

Een valſche waan van ſchoonheid zit,

De waare ſchoonheid tot verkleinig:

Een edler vuur was't, dat my dreef,

Een’, tot uw deugd, onbluſchbreliefde,

Een zugt, opdat ik met u leef

In degte trouw', was't, die my griefde.

Hierdoor verliet ik 's Vaders huis,

Getrooſt, van Iſäk en Rebekke,

In myne ziele en lichaam kuiſch,

Naar Labans tent en krooſt te trekken,

Op moederlyken trouwen raad;

Veel liever willende u genieten

(Wou't God!) al waart gy arm van ſtaat,

Dan d'eêlſte puikroos der Hethiten;

Verwagtende dus van myn God,

Die het gehoorzaam kind ſteeds zegent,

Voor my zoo een gezegend lot,

Als my reeds in 't begin bejegent,

Nu ik, door zynen Geeſt geleid,

Na myn reeds afgelegde wegen,

U hier ontmoet', vol eerbaarheid,

Dog egter ſtuurſch nog ongenegen.

't Ge
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't Gewenſchte voorſpel (magmen goed,

Uit d'intreê, voor het volgend raamen)

Belooft my geenen tegenſpoed,

Of dat ik my der reiz' zal ſchaamen. -

Dog, eer ik mynen dienſt aan u

Met meerder vryheid mag bewyzen,

Ontſluit myn arm den bornput nu.

Myn' tong verlangt om u te pryzen,

En, zoo'tu maagdeſchaamt gehengt,

Ontfang op uwe roozewangen,

Deez kus, dien u eerbiedig brengt

Hy, die uw weêrmin hoopt t'erlangen,

JO
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Jos EF s K LA GT,

aaIl we ontaarde -

B R O E DE R E N,

hem in den put nederlaatende.

Geneſ. 37. vs. 24.

Kan ik dan 't harde hert niet breeken,

O Broeders, nu geen broeders meer,

Door heete traanen, die vaſt leeken

Uit 't oog langs deeze wangen neer?

O waarde takken, voortgeſprooten

Uit eenen zelfden ſtamboom, hoe

Maakt gy 't den tederſten der looten -

Helaas! dus naar en droef te moe?

Trekt bloed by u geen bloed dan langer?

Zoo overtreftge een tygers aardt,

Die, ſchoon hy ga van gruwlen zwangers

Nogtans op 't teêrſt zyn jongen ſpaart

Maar kan myn jeugd u niet beweegen?

O Heeft
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Heeft haat en ongegronde nyd

Zooverre uw hart reeds ingekreegen,

Dat uw gehoor geen ſmeeking lyd?

Ai laat dan 's Vaders hooge jaaren,

Van zorgen graauw, van wysheid grys,

In u een mededogen baaren.

Dus kieſtge wis de beſte wys.

Verbeeldt u eens, o myne Broederen!

Verbeeldt u eens, hoe gy te moê

Zoudt immer zyn in uw gemoederen;

Wen gy (daar God u voor behoê !)

Uw liefſten zoon dus zaagt mishandelen.

Zou niet het vaders hartebloed,

Door medelydens kragt, verwandelen

(Zoo 't anders kon) tot zyn behoed?

Verbeeldt u dies, op deeze wyze,

Hoedat het afgeleefde hart

Van Jacob, dien godvrugten Gryze,

Zal zwemmen in een zee van ſmart,

Wanneer hy uit uw mond zal hooren,

't Geen hem vervullen zal met druk

Omtrent my, dien hy had beſchooren

(Zoo als gy meinde) een groot geluk.

My dunkt, ik zie zyn traanen ſtroomen

Langs
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Langs'trimplig vel en gryzen baard.

My dunkt, ik zie zyn kleederzoomen

Geſcheurd, en hem in ſtof en aard'

Gewenteld, en zoo groot een rouwe

Bedryven, als hy immer deed

Om zyne ſchoone en lieve Vrouwe,

Zyn Rachel, vol van harteleed.

My dunkt..... Maar ach, ik voel myn longen,

Bezet met éenen droogen dorſt,

Door zwaaren druk zoo toegewrongen,

Dat ik naauw loozen kan myn borſt.

En trouwens wat zou het ook baaten;

Dewyl ik uit uwe oogen zie,

Dat gy my doodelyk zult haaten,

Schoon ik u niets dan liefde bie?

Word gy derhalven niet bewoogen,

Door deez twee middelen tot pais: v

Zoo ſla 'k, voor 't laatſt, myn treurige oogen

Naar God, myn God, in 't Starpalais.

Dus ſtaarende, ſchoon zonder ſpreeken,

Zal ik veel kragtiger van Hem

Geduld in deezen rampſtaat ſmeeken

Als d'allernetſt geſchikte ſtem,

En God, die zig noemt eenen Wreeker

O 2 Naar
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Naar regt, en die d'onnoozelheid

Beſchermt, zal (immers 'kvreeze 't) zeker

Eens zoeken uw verkeerd beleid.

O! dat gy dan, om alle ſchatten,

Niet wenſchen mogt, door naberouw,

Deez dwang, met liefde, te hervatten,

Wyl't dan te ſpade weezen zou.

Ik hoope ook niet van mynentwegen,

Dat myn God, dien ik eere en dien

Hierom onttrekken zal den zegen,

Ofmet zyn wraakgloed op u zien.

Maar raakt hy u ooit in het harte

Met een gezegend naberouw; .

Zoo matig hy uw zieleſmarte,

Eer die u ganſch verſlinden zou.

En ſtaat het in zyn raad geſchreeven;

(Want uwe ontaarde tyranny

Zal dien niet ſteuiten) ſtrekk' myn leven

U ſtaâg tot hulp en dienſtvaardy:

- Het zy myn droom erlang zyn wezen;

Het zy een minder vrye ſtaat

Door Gode my worde uitgeleezen;

Het zy, hoe 't zy, ik wil met raad

En daad, hoe klein gy dat mogt agten,
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U dienen, zelfs tot goed en bloed,

En dus alszins den pligt betragten

Van een regt deugdelyk gemoed,

Dat, door geen wraakzugt voortgedreeven,

Maar winnende zig zellef, kan

Zig heerlykſt wreeken met vergeeven.

Op deeze hoope neeme ik van

U allen afſcheid droefen teder,

Terwyl gym in deez' kuil bonſt neder.

1722.
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J AC O B s K LA GT,

o v E R.

JOSEFS VERMEINDE DOOD.

Geneſ. 37. vs. 34, 35.

O Zoon van Rachel, in myn jeugd,

Als d'oirzaak van myn grootſte vreugd',

Gediend, geliefkoosd zeven jaaren,

Om haare wedermin te gaêren:

O lieve Spruit van 't ſchoonſte beeld,

Dat nog in myn geheugen ſpeelt!

Was 't niet genoeg, dat onryp ſterven

Uw waardſte Moeder my deed derven?

Moeſt gy, myn hoogbeminde Zoon,

Die heerlyk voert heur aardt ten toon,

Op zulkeen wreede wyze ſheeven,

En miſſen het opluikend leven?

O Puikbloem! o myn liefſte Zoon,

Geboren eer tot eene kroon,

Dan om, och arm, gelyk in deezen,

Voor 'twildgedierte een prooi te weezen! W

aS
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Was dat de hoop, onnoozel lam! w

Die 'k op u, als een ſteunzuil nam

Van myn haaſtafgeleefde dagen?

Wat troffen, laas! al donderſlagen v

My, door uw lieve Moeders dood, -

Door 't ſchenden myner bedgenoot'

En Dinaas deerelyk ſchoffeeren

Van een der ſnoodſte werreldheeren,

Nadat ik pas in Hemors land

Ontvlugt was 's wreeden broeders hand.

Deed God my vaak, met blyde klanken,

Voor veel gelukszyn Naame danken;

Ach! ach ! al 't voorige geluk

Haalt niet by deezen laatſten druk.

Een zak, ten teken der elenden,

Bekleê my. Och, waar zullen ze enden!

Myn Joſef Joſef: liefſte kind,

Van my zoo tederlyk bemind!

Had gy het leven moeten derven,

En dus vroeg, naar Gods raadſlot, ſterven;

Gelukkig, o gelukkig dan

Ik nog, helaas! rampzalig man;

Hadde ik uwe oogjes, pas gebroken,

Met een liefdryke hand gelooken; -

O 4 Had
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Had dan, tot eeuwige afſcheidsruſt,

Myn monduw veegen mondgekuſcht;

Hadde ik uw lyf, na 't zielverſcheiden,

Naar 't graf der Vadren moogen leiden,

Om daar, met hen, vry van geklag,

Te ruſten tot den laatſten dag.

Maar och! wie zalme heden zeggen,

Waar uwe teedre beentjes leggen,

Opdat ik ga, en die bewaar',

Om met my ſaamen op de baar,

Na 't eindigen van myne dagen,

Naaſt myne zy, te laaten draagen?

Ach! ach! niets blyft my over nu,

Dan dat ik, ſteeds voor menſchen ſchuw,

Door all myn laatre levensjaaren

Myn zugten blyf met traanen paaren,

Totdat ik in het duiſter graf,

Al weenend', legg myn leven af

I722,
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WI

JACOBS JUICHGALM

over zyner Zoonen

B L Y DE BOODSCHAP.

Geneſ. 45. vs. 26-28.

Nooit quam my blyder maar ter ooren -

Als heden. O! myn Joſef leeft,

En is tot Memfis Voogd verkooren,

Daar hy 't gezag naaſt Farö heeft!

Gafzyne Moeder Rachels liefde

My d'eêlſte blydſchap door haar trouw;

Nog grooter vreugd is't, die my griefde

. Thans, na d'eerſt uitgeſtaanen rouw.

MynJoſefleeft! wat twyffie ik langer? -

'k Zie van zyn liefde blyk op blyk.

'k Zie d'ezeldrift al torſſend zwanger

Gaan van ſchenkaadjen uit het Ryk.

Ja 'k zie voor my, reeds oud van dagen,

Tot myn noodruftig lyfsgemak,

Ter overvoering ros en wagen

Gereed. 'k Gadies met pak en zak

O 5 En
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En al myn huis naar 't ſchoone Gozen.

Koomt, Zoonen, wakker ruſt u toe.

Geen tyd hier te verwaareloozen.

,,O groote Hemelkoning! hoe,

,,Hoe werkt uw voorzigt in de zaaken

,,Der menſchen! heilge Majeſteit,

,,Ons klein verſtandtje kan niet raaken

,,By uw onpeilbaar Godsbeleid.

,,Gy naamt den liefſten myner zoonen,

,,Om hem my, niet als herdersknaap,

,,Maar als een Voedſterheer, te toonen,

,,Op wiens zorg ganſch Egypte ſlaap'.

Koomt, Zoons, koomt, ſpoedt op blyde voeten

U naar Egyptes land en erf,

Opdat ik Joſef moog begroeten,

Als heer en zoon, eerdat ik ſterf,

1723
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Jos EFS ROUWKLAGT,

O V E R.

AERTsv ADER ISRAËL.

Geneſ. 5o. vs. 1.

Zoo gaat dan, o myn lieve Vader!

Uw ſchoone zonglans voor my ſchuil,

Zoo daaltge, o eertyds trouwe raader

Van myne jongkheid! in den kuil.

Zoo kan uw deugd u niet bewaaren,

Voor't geen gezet is ydereen',

Voor met den geeſt tot God te vaaren,

En met den ſtofromp naar beneên.

Zoo gaatge dan, gelyk de lampen

En 't afgebrande kaarsligt, uit,

Vry van veel pyne en lichaams rampen,

Vaak eigen een', die 't leven ſluit,

Gewis 'k had meerder reên tot klaagen,

(Schoon't oog nu ook druipt van getraan)

Waart gyme ontrukt in vroeger dagen,

Toen ik nog aan uw hand moeſt gaan;

Of
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Ofhadge in Canaän geſtorven

Van rouwe, om my, uw liefſten zoon,

En leevend nooit het heil verworven

Van my te zien, zoo na den troon.

Maar neen dit kon uws Gods genade

Niet lyden, die in d'eerſte jeugd,

In manbren ouderdom, en ſpade

Beloonde, met zyn heil, uw' deugd.

Hy quam u als een worſtlaar tegen,
* *

-

* *

Wanneerge voor een Eſau vlood; .

Maar ſlegts om van een grooter zegen

U te doen zyn een deelgenoot.

Dus deed hy u een lutteljaaren . . . . .

Doorbrengen in veel rouwe en druk, -

Om heerlyker uw vreugd te paaren

Met myn, uw's liefſten Zoons, geluk-

Hier heeft u zyne gunſt gegeeven -

Te ſmaaken ſchoonen ouderdom - - - - - -

En, aan den Paalſteen van uw leven,

Den dood te heeten wellekom, - -

Als eenen ryksbode, afgezonden -

e * *

Van aller heeren Opperheer', - 3

Om u, zyn knegt, nu vry van zonden,

Te voeren op tot hooger eer.



OUDE TESTAMENT. 22E

Gy volgt, nadatge zeer verheven,

En met de ſchoonſte profecy',

Den laatſten zegen had gegeeven

Aan ganſch uw Huis, Gods bode bly.

Gy legt u, hooggereezen Ceder,

Uitmuntende in Gods luſthof, niet

Door dwang, maar zeer vrywillig neder,

Om haaſt, bevryd van al't verdriet

Der werreldſtormen, aardſche zorgen,

In'tParadys voor Godes troon,

Beſtraald van eenen eeuwgen morgen,

Te groeijen eeuwig evenſchoon.

Deez hoop maakt mynen geeſt gelaten.

Deez hoop doet my ook hoopen, dat

Ik, na 't beſtuur van Faroôs Staaten,

U zal ontmoeten in de Stad

Des Hemels, nog met grooter vreugde,

Als toen uwe oude en koude borſt,

' Myn Vader! op uw koomſt verjeugde,

Toen gy my groette, als eenen vorſt,

Wel eerevol, dog mede wanklyk:

Maar daar, maar daar zal ik met u

In glory leeven onvergangklyk,
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Bevryd van ryxzorg', die my nu,

Naar uwen raad en myn vermoogen,

Getrouw doet weezen aan myn Heer',

Steeds houdende in myn doen voor oogen,

Naar mynen pligt, Gods vrees en eer.

Al zalmen u naar vorſtenwyze

(Dit eiſcht uw vorſtelyke Naam*)

Begraaven, uw verdienſt ten pryze,

Ter eer van uw doorlugte faam;

Nogtans verdient uw deugd meer glory,

Als doenlyk is door kunſt ofpragt.

Zy blyf vereeuwd in Gods hiſtory,

Ter leere voor het vroom geſlagt.

De keur der eêlſte kruideryen

Word tot uw ſtacy wel bereid,

Maar uwe Godvrugt t'aller zy'en,

Verſpreid vry zoeter geurrykheid.

Ook zal geen balſem uwe leden

Zoolang bevryden voor 't vergaan,

Als heugnis aan uw vroome zeden

En leſſen in myn hart zal ſtaan.

Vaarwel dan, geeſtkas van myn Vader!

Vaarwel, o dierbaar lyk! vaarwel!

* ISRAEL, Geneſ, 32, vs. 28.
Gun
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Gun dat ik u eerbiedig nader',

O zagt ontſlaapen Iſraël,

Tot d'allerlaatſte pligtbewyzen.

Dat paſt een kind, dat wil ook God.

Die kinderpligt, van elk te pryzen,

Heeft de beloft van 't heilrykſt lot.

Dit voorbeeld volge in laater dagen

Elk, die op 's Vaders lyk moet klaagen.

1723.

SMEEK
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s M E E K R E D EN

- 's

D E R.

B R O E D - E R EN

A A N -

J O S E F,

NA 's VADE Rs ovERLYDE N.

Geneſ. 5o. vs. 15 - 19.

Op nederige voeten

Wy, broeders , u ontmoeten,

O Broeder, die door eer

En ſtaat ook zyt onz' heer;

Dat niet ontſteeke uw toren,

Maar wil ons gunſtig hooren.

Onz vader, eer de dood

Zyn's lichaams oogen ſloot;

Beval ons u te ſmeeken

Met nedrig dus te ſpreeken:

» Ver
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w

,,Vergeef toch, uit genaê,

,,Uw broedren, die u ſchaë

,, En jammren deeden draagen.

,,Gedenk niet meer dier dagen,

,,En zie ook niet op hen,

,,Maar op hem, die u en

,, Hen ſaam uit éénen bloede

,,Geteeld heeft. Godbehoede

(God onzer Vadren God,

God, onze God) uw lot,

Uw ſtaatlot eeuwig heerlyk.

Verſmaad ons niet te deerlyk:

Maar koom, ryk van genaê,

Uw eigen bloed te ſtaê.

1723.
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J O s E F s

AND Woo R D.

Geneſ. 5o. vs. 19-22.

Neen, Broeders, neen! verwagt niet, dat ik zal,

Door wraakzugt aangeſtooken,

Na 's Vaders dood in eenigen gevall',

Met toorne, omtrent u rooken.

Dit leerde ik nooit in onzer Oudren huis,

Maar wel het quaad vergeeven

Hen, die my hoon en allerhande kruis

Vroeg brouwden, in myn leven.

Vroeg leerde ik dus verwinnen 't eigen Ik.

'k Wil dat ook dies betragten

Nu liever, dan dat uw hart voor my ſchrikk'.

Wilt my uw Schutsheer agten.

God deed uit quaê gedagten ryzen 't goed',

En zond my herwaarts heenen;

Opdat ik mogte een groot Volk tot behoed

Verſtrekken in zyn weenen.

Nu dan grypt moed! vertrouwt myganſchuwſtaat,

'k Zal voor u allen zorgen;

En
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En niet alleen voor u, maar voor uw zaad,

. Tot d'avond van den morgen,

Zoolang ik leef, zoolang ik hebb' de magt.

Voorts, wat gy hebt bedreeven,

Delge ik uit in een eeuwig duiſtren nagt,

En wilt u al vergeeven. -

Ten blyk dies, dat ik deelneeme in uw ſmart,

Ziet gy in bei myne oogen

Getraan* van liefd ontſpringen uit het hart,

Wiens vogt ik op wil droogen,

Met blydſchap, die ik altoos ſcheppen zal,

Daar ik u dienſt mag doen in elk geval.

* Zie vs. 17.

I723.

P 2 KLINK
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K L IN K D I G T,

- or everen en

F A R A o.

Exod. 5. vs. 2. Wie is de HEER, enz.

-

G, vraagt, wie is de HEER? doldriftigen verwaten,

Tyran, die nietverdient deneernaam van een Vorſt;

Die maakt, dat donderdaan ondraagbre laſten torſt,

En ſtrekt geen Vader, maar een roê der onderzaaten.

Eerlang zult gy het zien, wengy van alle uw'Staaten

Eensklaps beroofd zult zyn en ſlinken zien die borſt;

Waar uit ge d'Opperheer zoo bits trotſeeren dorſt,

Als gy uw kroon en troon in't Roode meirzult laaten;

Nadat een tiengetal van plaagen, even fel,

Alsvoorboôn van Gods wraak', als leiders naar de hel,

(Want gy u daardoor nogtot God niet wouwt bekeeren)

U hebbe gematteerd, en ganſchgeſloopt uw ryk.

Dus, ſtervendna veel ramps, ſchryfmen ditopuw lyk:

Hier ligt de ſchandvleken het ſchuim der werreldheeren.

I723.

ZE
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ZEGEN EN VLOEK,

Uitgeſproken over

I S R A É L.

Uit het 28. Hoofdſtuk van Deuteronomium.

Dus ſprak weleer de Tolk van 't Oud Verbond,

Tot Iſraël, daar 't voor zyn aanzigt ſtond

Om, 't geen hen in 't toekoomend was beſchooren,

Uit zynen mond, als uit Gods mond, te hooren:

O Volk, dat voor uw koning God erkent, VS. I

Indien gy nooit zyn ryxgeboden ſchend,

Maar zynen wil, met woorden en gedagten

En werken, zoekt in alles te betragten,

Zoo zal de HEER u groeijen doen in magt

Verr boven al het menſchelyk geſlagt,

Dan zult gy, als des HEEREN lievelingen, 2.

Genieten all' deez' groote zegeningen.

Gezegend zult gy in uw ſteden zyn. 3

Uw land zal vol van koren ſtaan en wyn.

Gezegend zult gy weezen in uw zoonen

En dogtren; ook zal zegen zig vertoonen -

P 3 In
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In vrugten van uw vee, wiens groot getal

In groenende waaranden weiden zal. vs. 5

Uw huisgezin zal nimmer ſpyze ontbeeren,

Maar overvloed ontfangen, naar begeeren.

Gezegend zult gy zyn, naar ziel en lyf, 6

In uw beroep en dagelyx bedryf

De HEER zal aan 't hoofd uwer legerbenden, 7

Als leidsman gaan, en 's vyands heirkragt ſchenden,

En maaken, dat deez' hier, en gene daar

Zal vlugten voor uw triomfante ſchaar.

Het gulle graan zal vullen uwe ſchuuren. 8

De HE ER zal al uw doen ten beſte ſtuuren

En zeegnen u, in het beloofde Land,

Dat gy haaſt zult ontfangen uit zyn hand.

De HEER zal u, uit allen uitgekooren, 9

Regeeren, en, gelyk Hy heeft gezworen,

Beveſtigen, wanneer gy uwen God

Zult eeren, en volvoeren zyn gebod. IO

Dan zal al d'aard u voor Gods Volk waardeeren,

En, met ontzag, u huldigen en eeren. I I.

De HEER zal u verſchaffen overvloed

Van vee, van graan, van nakrooſt uit uw bloed.

Dit alles zult gy zegenryk vergaderen

In 't Land, door Hem, gezworen aan uw vaderen. 12

De
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De HEER zal met een aangenaamen douw

En regen, op zyn tyd, uw akkerbouw

Zoo zegenen, dat gy u zelfs zult kunnen

Verzadigen, en andren voedſel gunnen. VS. I3

De HEER zal u verheffen hoogſt in magt.

Ook zal uw' magt nooit t'onder zyn gebragt,

Maar groeijen, zoo gy zyn geboôn wilt hooren,

En nimmer u, door dwaaling, laat bekooren, I4

Om andren Goôn te bieden hulde en eer,

Dien gy alleen zyt ſchuldig aan den HEER'.

In tegendeel, wanneer gy zult veragten 15

Gods wetten, hebt gy niets, dan quaad, te wagten,

En vloek op vloek zal u van allen kant

Omringen. In de ſtad en op het land 16

Zal u de vloek aankleeven. Gy zult derven 17

Goed voedſel, en, van honger, deerlyk ſterven.

De vrugt uw's buiks zal door den vloek vergaan. 18

Uw land zal dor en vol van onkruid ſtaan.

. Uw vee zal geen gezonde jongen baaren.

Gy zult geen room van uwe koeijen gaêren. I 9

Vervloekt zult gy zyn, naar de ziel en 't lyf,

In uw beroep en dagelyx bedryf

Al, wat gy doet, zal nimmer wel gelukken.

De ſtrafroê van den HEERE zal u drukken, 2O

P 4 Totdat
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Totdat gy heel verdelgd zyt, en vergaat,

Om dat gy Hem zoo trouweloos verlaat. VS. 2 I

Des HEEREN peſt zal Canaän doorwaaren,

En rukken weg onnoemelyke ſchaaren.

De teering zal u knaagen, en de gloed

Van koortſe en brand verderven zap en bloed.

Gy zult van dorſt en felle hitte ſterven.

De ſchraale lugt zal uw gewaſch verderven.

De Hemel zal omhoog zyn als metaal,

En d'aarde omlaag, door droogte, hard als ſtaal.

Het ſtof, eerſt door den wind omhoog gereezen

Zal eenig en alleen uw regen weezen,

Wanneer het weêr ter aarde vallen zal.

Dus groeit, van hand tot hand, uw ongeval.

Uw vyand zal alom uw legerbenden,

Door 's HEEREN laſt, om u te ſtraffen, ſchenden,

En van u zal deez' hier en gene daar

Wegvlieden voor zyn triomfante ſchaar.

Veel vorſten zullen, ſaamen aangeſpannen,

Uw borgeren uit uwe ſteên verbannen,

Ofſneuvlen doen op een barbaarſche wyz'

En laaten hen aan 't roofgediert tot ſpys.

De HEER zal u ook torſſen doen de plaagen,

Die eer Egypte om uwentwil moeſt draagen.

22

23

25

26

27

Hy
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Hy zal u ſlaan met ſmarten, zonder tal, -

Die artſeny nog heelkunſt heelen zal. vs. 28

Gy zult, in 't brein bedwelmd, onzinnig raazen.

Eene ydle vrees zal u zoozeer verbaazen, . . .

Dat zelfs het ligt zal ſchynen duiſterheid, 29

Omzwerven zultge ontbloot van goed beleid,

En, ſchoonge u dan by dage en nagt zult quellen,

Zal niemand ooit nogtans uw heil herſtellen.

Een ander zal zig neemen, tot zyn vrouw, 3o

De bruid, aan u verknogt door ondertrouw.

Gy zult in 't huis, door u geſtigt, niet blyven,

Maar dood of kryg zal u daaruit verdryven,

Al plant uw hand een wyngaard; van den wyn

Dier beziën zult gy niet vrolyk zyn. . 31

Van 't rundvee, datmen voor uw oog zal ſlagten,

Zult gy vergeefs het vleeſch tot ſpys verwagten,

Uw laſtdier zal, geroofd door 's vyands hand

En heengevoerd, niet keeren naar uw land.

Uw kleinvee zal 't vyandlyk leger voeden,

En niemand zal u deeze ſchaê vergoeden.

Men zal het puik van uwe Maagdenry' 32

Enjonglingſchap verr heenen voeren. Gy

Zult wel uw krooſt, met traanen in uwe oogen

Nakyken, maar nogtans niet redden moogen, -

P 5 Een
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Een uitheemſch volk zal van uw land de vrugt vs. 33

Genieten, daar gy om 't verlies vaſt zugt.

't Aanſchouwen van zooveel bedroefde zaaken

Zal u, in 't eind', geheel onzinnig maaken.

De HEER zal u, van boven tot beneên,

Verlammen, en, door zweeren, vleeſch en been

Inkankren doen: onmooglyk te geneezen

Door kruid of zalf zal deeze quàale weezen.

Gy zult u ſaam met uwen koning, dien

Gy u verkooſt, van vreemde vorſten zien

Verwinnen, en, gepraamd door hun geboden,

U buigen voor hun houte en ſteene goden.

Ter plaatſe, daar de HEER u leiden zal,

Zultgeydereen verbaazen door uw val.

Ook zal geen menſch uw ongeval beklaagen,

Maar yder zal nog ſpotten met uw plaagen.

Het zaad, waaruit gy doorgaans vrugt geniet,

Zalt ongedierte afknaagen, als het ſchiet.

De wyngaard, dien gy planten zult, zal ſterven:

want het gewormt zal zynen groei bederven.

't Olyfgewaſch, geſchroeid door quaade lugt

Zal, voor den tyd, afwerpen zyne vrugt.

Gy zult uw krooſt van wreede dwingelanden.

Zien kluiſteren aan voeten en aan handen,

34

35'

36

37

39

49

4I

De
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De vrugt uw's lands, en uw geboomt' zal zyn

En blyven ſteeds een aas voor boos fenyn.

De vreemdeling zal u in magt trotſeeren,

En gy zult u, voor hem, in't ſtofverneêren.

Hy zal u, die beroofd zult zyn van goed,

Doen leeven ſlegts uit zynen overvloed.

Verr boven u zal hy zyn opgereezen.

Laag onder hem zult gy vernederd weezen.

Deez vloek en all', waarmede u God zal ſlaan,

Zult gy, tot u verderf, dan ondergaan,

Wanneer gy, door een onbetaamlyk leven,

DesHEERENWet zultreukloos wederſtreeven.

Ook zullen all' die vloeken, tot een blyk

Van 's Hemels wraak, verſtrekken eeuwiglyk,

Voor u en voor 't nakoomende geſlagte,

Omdat gy uw' Beſchutsheer trots veragtte,

En, weelderig door uwen overvloed,

Uw God niet zogt met een opregt gemoed;

Dies zult gy in de felſte ſlavernye

U buigen voor uw harde weêrpartye.

Uw vyand zal met werk u overlaên,

En doen u dus, van dag tot dag, vergaan.

Een uitheemſch volk met oogen, vol van toren,

VS.42.

43

44

45

46

47

48
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Dat
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Dat oud en jong in hunne ruſt zal ſtooren, vs. yo

Zal nadren, als een arend in zyn vaard,

En ſlaan u met zyn alvernielend zwaard.

Dat volk zal voor uwe oogen weelig tieren 51

By't voedſel van uw veldgewaſch en dieren,

Terwyl gy, door gebrek van wyn en brood

En vleeſch, vergaat van fellen hongersnood.

Het zal u in 't beloofde Land beſtooken. 52

Uw ſterkten zult gy door hun kragt verbroken,

Uw veſting door hun heir omcingeld zien,

Dat u de vlugt naar elders zal verbiên.

Ook zal gebrek van ſpys, door dit benaauwen 53

Veroirzaakt, u het raauwe vleeſch doen kaauwen,

En knaagen aan 't gebeente van uw zaad.

Hy, die alleen vroeg aan zyn luſten raad 54

In keur van ſpys, zal zig afgunſtig toonen

Aan zyne vrouw', zyn broeder, zyne zoonen;

Omdat hy hen misgunnen zal een deel 55

Van 't vleeſch zyn's kinds, 't geen hy voor ziggeheel

Bewaaren zal in deez' bedroefde dagen. -

De dartle vrouw, die al heur welbehaagen 56

In welluſt zogt, en nooit de ſtraat betrad,

Maar zig alom liet voeren door de ſtad,

Zal haaren man, haar zoon en dogter ſchuwen,

(Wie
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(Wie moet niet voor dat ſchriklyk oordeel gruwen!)

Wanneerze zig in baarensnood bevind;

Opdatze dus haar pas gebooren kind, vs. 57

Met nageboorte en all' d'onreinigheden,

Voor zig alleen bewaare; om haare leden,

Door hongersnood ter dood toe uitgeteerd,

Te ſterken, daar zy andre ſpyze ontbeert.

Indien gy ooit gehoorzaamheid zult weigeren 58

Aan'sHEERENWet, zal Hyuw'ramp doen ſteigeren

Zoohoog, dat elk zig des verwondren zal,

Ook zal dan een verſchrikkelyk getal

Van krankten en van ongeneesbre quaalen, 59

Na uwe dood, op uwe kinders daalen.

De ſtraffen, die Egyptenland voorheen 6o

Moeſt torſſen, zult gy lyden niet alleen,

Maar nog veelmeer als ik u heden dreige, 61

Totdat uw ſtaat ganſch ten verderve neige.

Omdat gy waart weêrſpannig tegen God

Zal Hy van u ſlegts weinig overſchot 62

Bewaaren, en van burgren u berooven,

Wiertal voorheen de ſtarren ging te boven. -

Ook zal de HEER, die u in voorgen tyd 63

Gezegend heeft, en zig daarin verblyd,
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U ſtraffen, en zig ook niet min verblyden,

Als hy u doet de zwaarſte ſtraffe lyden,

Totdat gy uit het land, u toegezeid,

Verdelgd word, en al 't aardryk door verſpreid.

Als ballingen zult gy in alle landen VS. 64

Omzwerven, en opheffen uwe handen

En buigen uwe kniën voor valſche Goôn,

Wier dienſt de HEERuw Vadren heeft verboôn.

Aldaar zult gy geſtadig moeten ſlaaven, 65

En vreemden, dag aan dag, ten dienſte draaven,

Zoodat gy, door den arbeid ganſch verſmagt,

Zult miſſen uw gezondheid, vreugd en kragt.

Uw leven zal u ſtaâg misnoegen geeven. 66

Vreezagtigheid zal u des daags doen beeven.

Van angſt zult gy 's nagts trillen op uw bed,

Als hadde zig de doodverw reeds gezet.

De dageraad, die yder kan verguikken, 67

Zal u nogtans doen treuren en verſchrikken.

De nagt, die door den ſlaap de zorg verzagt,

Zal met zyn koomſt vermeerderen uw klagt,

En op deez wyz zult gy ten allen tyden

verquynen door een onophoudlyk lyden;

En eindlyk zal de HEER, wiens wondre hand 68

U kragtig uit het ſlaafſch Egyptenland Droogs
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Droogsvoets deed gaan door d'opgepreſte baaren,

U weder doen met ſchepen derwaarts vaaren.

Dan zultge u zelfs, voorheenen vrank en vry,

Weêr werpen in uwe eerſte ſlaverny,

En willig onder hunnen dienſt begeeven,

Om onderhoud t'ontfangen tot het leven.

Ja gy zult zelfs u veilen, maar daar zal

Geen kooper zyn. Dus zultge uw ongeval

Van hand tot hand geſtadig aan zien waſſen,

Zoo gy ontzegt op 's HEEREN Wet te paſſen.

1719.



24s MENGELSTO FF EN UIT HET

U 1 TB R E ID IN G

L O F Z A N G S

DE B o R A.

Regt. 5.

Koen zanggenoot ! koom braave Held ! f loof

God VS. 2

Met my te ſaam'. doe op den klank der ſhaaren,

Met ſtemgeluid, ten hoogſten Hemelvaaren

Een dankgezang voor Iſrêls zegelot.

LoofGod. loofGod, diemoed gaf in de harten

Van Iſrêls heir, om, vol van edle wraak',

Te ſtryden voor den Staat en goede zaak',

Toen 't Siſera durfde in de wapens tarten.

Hoort Koningen! hoort, Vorſten, grootvan magt! #

Die zwaait den ſtaf op troonen, of te paarde

Het veld doordraaft met ſchittterenden zwaarde,

Hoort

- t Barak.
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Hoort't Lof, dat ik den HEER' te juichen trage,

Myn boezem gaat van 'sHEERENglory zwanger.

Myn hart geeft my een bly triomflied op.

De zangkunſt voer myn ziel ten hoogſten top,

Opdatze zing gelyk een Hemelzanger.

O Hoogſte HEER! o aller helden Held! VS. 4

Toen Gy, vol glans, een leidſtar vooruw ſchaaren

Verſtrekte, en zooveel ryksgeweldenaaren

Deed vlugten voor haar aantogt uit het veld;

Toen ſcheen de Hemel weenende te weezen,

En d'aarde zig voor ſtorm en blixemſchigt

En donderdreun t'ontzetten uit 't gewrigt. -

Gods aangezigt deed al de bergen vreezen; 5

En Sinaï, die met zyn hoogen kruin

De wolken tergt, vertoonde, voor Gods oogen,

Zyn nedrigheid, ootmoedig neergeboogen,

Bedugt, dat hy vermorzeld wierde in puin.

Held Samgar, die zig in de breſſe ſtelde 6

Voor Iſrêls heil, beteugelde den wrok

Des Filiſtyns met eenen oſſenſtok,

En Hebers vrouw des vyands heirvoogd velde,

Ontlaſtende het Land dus van geſtroop

En roovery', waardoormen naauw zyn gangen
A 1- Q Ver

* • •
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Verzette, of wierd van vyanden gevangen,

Enlanden dorp raakte alszins over hoop. vs. 7

Toen was het, toen was 't 's Heeren welbehagen,

Dat ik, bedeeld van zynen heilgen Geeſt,

Een moeder ben in Iſraël geweeſt,

En ginghen voorin Godvrugt all myn dagen;

Schoon't gros des Volks verkoos afgodery 8

Voor Godes dienſt, en dies te regt, vol vreezen,

Lang wapenloos moeſt voor den vyand weezen

En God hen liet regtvaardig in de ly.

Op! op myn geeſt! bazuin verheven klanken. 9

Rigt u, welaan! vol eerbied, naar den Raad

En't Heldental, 't behoud van Iſrêls ſtaat,

Naaſt God ſpoort hen, om onzen HEER te danken.

Gods Zoonen, hoogverhevene aardſche Goôn, IQ

Die praalryk rydt op ſpierwitte ezelinnen,

Welke in haar verw’ den reinſten ſneeuw verwinnen;

O Regters, die zit op den regterstroon,

Ja alle gy, o hooggebooren mannen

En vrouwen, en gy puik der adeljeugd

Van onzen Staat, vervult den weg met vreugd':

Zingt keur van Hallelujachs en Hozannen!

Ook gy, die van een laager ſtandplaats zyt,

Be
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Bereidt u, om Godlofte doen ontfangen,

Verſchuldigdlof, door hartlyke gezangen,

Den hoogſten Zangbeminnaar toegewyd.

Vreeſt nu niet meer. devyandis verwonnen.

Hy ligt er toe hy zal geen ſchaê meer doen.

Op jeugdeſchaar! zing Godein'tlommergroen vs. 11

Een lied van dank, by koele waterbronnen.

Op herderen! op herderinnery!

Geen ſchender zal, geſchoolen tuſſchen haagen,

Daar gy uw vee te wedd dryft, u belaagen.

Heft aan een galm, die God betaamlyk zy.

Zingt daar by beurt en beurt'. Juicht daar by keeren

En tegenkeer, en vrolyk ſlotgeluid.

De ruispyp, de ſchalmei en herdersfluit

Speel loftoe aan den HEER van alle heeren,

Voor wien vol ſchrik de norſſe vyand vlood.

Op landjeugd! wil met dorpjeugd u verbly'en

In 't heerlyk groen van veld of wandelryen.

Weg is de vrees voor ſchennis, roof en dood.

Op, Debora! zongtge ooit met heilge galmen, If 2

Met golvend, net, helklinkend keelgeluid

De groote daän van Jacobs Losheere uit;

Zing nu vooral de keur van zegepſalmen!

Op Barak zoon van Abinoam
VPP Barak, gy Q 2 2 Door



244 MENGELSTOFFEN UIT HET

Doorlugte held! lei, op 't geluid der Zangen,

Nu in triomf uw vyanden gevangen,

Die uwe hand in hegteniſſe nam.

Laat Iſraël nu ſaamen met my zingen: vs. 13

d'Almagtige, de Hoogſte, vol van toorn',

Op's vyands heir, verhefte mynen hoorn,

En deedme in 't land van mynen vyand dringen.

'k Sloeg vorſten neêr voor myne Leeuwsbanier.

Der heiren HEER geeft my't beſtuur in handen

Van Grooten, die, (nog onlangs myn vyanden)

Nu ſmilten voor des Hemels torenvier.

Het purper word nu bleek van angſtig vreezen.

De ſluiërkroon van Jabin, t'einde raad,

Duikt voor den helm van Barak, en de ſtaat

Van Iſraël is weêr in glans gereezen.

O Efraïm, hoe trokt gy fier van moed I4

Ten heirtogt uit, aan 't ſpits! eene edle vlamme

Gaf moed en kragt den Benjaminer Stamme.

Manaſſe gaf bevel aan al den ſtoet,

Dien Zabulon, als Iſrêls legerſchryver,

Gerold heeft en gemonſterd tot den ſlag,

Waar bymen ook de bloem des adels zag 15

Van Iſſaſchar, met 't hart vol heldenyver.

Held Barak draait, zoo vlug gelyk een hind,

Of
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Of adelaar, de koning aller vogelen,

Wanneer hy, ſnelſt van oog en vlugſt van vlogelen,

De zon ſtreeft in 't gezigt, door damp en wind.

Ik Debora, een vrouw, teêr van geſlagte,

Dog ſterk in God, gryp', door Gods kragt, een moed,

Als een heldin ten oorloge opgevoed,

Met Barak, die op myn gezelſchap wagtte.

Die Veldheer ſtreed niet op een ros, bekleed

Met donder om den hals, op krygstrompetten

Beluſt de borſt op 'theirſpits aan te zetten,

Daar 'tſhoft, en ſchuimt, en pruiſcht, en moedig treed,

Maar ſlegts te voet, groothartig en regtſchapen.

Al dekt zyn hoofd 't gevederde helmet,

Schoon hy zyn lyf in't blinkend harnaſch zet,

En zwaait het zwaard; nog een veel ſterker wapen

Verſtrekt, aan deezen held naar Godes hart,

God, die dennaam van krygsman draagt. de Hooge,

D'Almagtige bewaakt hem met zyn ooge, .

#

En maakt alleen, dat hy verwinnaar werd',

Schoon Ruben was vanJacob d'eerſtgebooren;

De treflykſte nogtans was hy hier niet:

Veel in den mond, maar als hy 't ſtryden ziet

Is't, of hy hebbe al zynen moed verlooren.

O Ruben! o hoe kon het u van 't hart' vs. 16

Q 3 Te
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Te zitten log en laf by uwe ſchaapen,

Daar gy uw bloed geharnaſcht zaagt in't wapen,

En Iſrêls moed tot 's vyands val geſard?

Gylyd dit? ja? met nog drie andren ſaamen,

MetGalaäd, met Dan en Aſer, laf

vs. 17

t'Huis blyvende, in de plaats van regte ſtraf,

Door wapens, voor's Lands vyand te beraamen.

O Zabulon! voor eeuwig ſta met goud, 18

By Neſthali, in Iſrêls ſtaatshiſtory,

Ter navolging geprent uw heldenglory, A

Die haaren roem onſterfelyk behoud.

Gy, met de bloem der oorlogskeurelingen,

Drongt, even als een ſterke waterval,

In's vyands ſpits met moedig krygsgeſchal,

Om al zyn heir tot d'overgaaf te dwingen.

Gy naamt uw ziel grootmoedig in de hand,

Gy liet u niet door 't vyandlyke raazen

Of veldgeſchrei of wapentuig verbaazen,

Maar bleeft, gelyk een rotſe, fier in ſtand.

Schoon al de Vorſtenmagt der onbeſneênen 19

Aanſtoof, gelyk een digte hagelvlaag,
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Zy keerden weer (dat God dies d'eere draag')

Zy keerden leeg, zooals zy quamen, heenen.

De Hemel ſtreed voor Iſraël. 't geſtarnt vs. 2o

Schoot blixems op des vyands veldheer neder,

En ſloeg hem, als een ſtormwind treft den ceder,

Uit 't blaauw azuur, waarin het flonkrend barnt.

De beeken zelfs, die anders 't hart verquikken,

Wen 't zilver van haar ſtroomtjes ruiſchend ſpeelt, 21

En liefelyk de groene boorden ſtreelt,

Thans dienden, om den vyand te verſchrikken;

Wanneer hy zig, door 't water, (t'allenkant

Op 't felſt gepreſt van loeijende onweerbuijen,

Aanſchennende het Noorden tegen 't Zui'en

't Ooſt tegen 't Weſt) vond in een naaren ſtand.

Op, op myn geeſt! ſtel hooger nog uw wyzen!

Vertree op 't fierſt de ſterken met den voet,

Vol edelen, manhaften oorlogsmoed;

Voortgaande midlerwyl met God te pryzen.

Vergeefs vertrouwt op wagen of op paard 22

De legerbloem van onzen trotſen vyand.

Geen rad nog hoef ſchaft hier den vlugtling byſtand,

Daar wy, met God, hem vellen in zyn vaard.

Q 4 Vloekt
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Vloekt Meroz, o gy Helden, die door 't ſtryden vs. 23

Uw'borgerſtaat, uw Vaderland uit nood -

Verloſt hebt: want Gods Engel dit gebood.

Vloekt Meroz, die desHEEREN kryg wou myden.

Voor altoos zy vervloekt haar borgerſchap!

Woeſt ligg haar ſtad door arme neeringloosheid,

Omdat zy, in het woên van 's vyands boosheid,

Tot uwe hulp verzette niet één ſtap.

In tegendeel bedeeld van alle zegenen, 24

Naar ziel en lyf, zy Hebers Egtgenoot'!

Zy ſtrekk' de praal der vrouwen! 's Hemels ſchoot

Wille al haar huis met eeuwig heil beregenen!

Wanneermen in des Lands gedenkboek leez',

Zegge onzejeugd, maar pas met kindſchen monde:

,, De Vrouw, door wie de HEER eens zege gonde

, Voorheen aan onze Vaderen, is deez'.

De krygsliſt, net van pas in 't oorelogen*

Geoorlofd, bruikteze op den juiſten ſtond;.

Wanneerze ſprak's Ryks Veldheer naar den mond,

Thans raadeloos naar heure tent getoogen.

Hy, die voorheen den wyn tot zatheid toe 25

Miſſchien wel had gegulpt uit goude ſchaalen,
- - k Daar

* Wel is waar dat Jaëls huis vrede had met Jabin: dog als eene

Godsheldin, agt teze hier den vyand van Gods Volk ook den haaren,

vid. D. Paraeum adh. l. Zie ook F, Burman over Rigt, zoS bladz.
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Daar hy zat in zyn overmoed te praalen,

Bad haar ſlegts om een teugje nats, ganſch moê.

Hy eiſchte haar wat waters vol van eere

En agting brengt zy, in een vorſtenſchaal',

Melk, vet van room, al ſtrax ten avondmaal,

Ganſch hoffelyk, aan deez' gevangen heere.

De doffe ſlaap look naauwlyx 't vaakrigoog, VS. 26

Of zy doorſloeg allengskens ſtyf en ſtyver

Des heirvoogds hoofd, en ſneed met heldenyver

Het van den romp, zoodat de romp zig boog 27

En kromde van d'ondraagelyke ſmarte.

Somwyl hiefhy, zoo 't ſcheen, zig op, maar och!

Onkundig van dit heilige bedrog,

Boog hyzig weêr, en 't leven vlood uit 't harte.)

De moeder van den heirtogtleider keek 28

Ter venſter uit van haar princeſſèwooning',

En riep: ,, waar blyft de gunſtling van den koning?

Zoodatze van verlangen haaſt bezweek.

,,Waar blyftnogeens (dus vaartze voort met klaagen)

,,Staatjofferen? aizegt'tmy, zooge 't weet.

,,Waar blyft de held, mynzoon? in het gezeet

,, Wagtte ik hem ſtraxte paardeofwelte wagen.

,,Waarofhy blyft? waarof de hovlingſtoet,

,,'s Ryks adeldom, op preutſche legerroſſen,

Q 5 In
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,,In 't goud pantſier, gekroond met vederboſſen,

,, Zoolaat vertoeft? 'k zag hen reeds lang te moet'.

De wysſte der Staatdogtren, of die 't meenden, vs. 29

Vol ydlen waans van eigen lof en prys,

Al vleijende op gewoone hoofſche wyz',

Aan heur Vorſtin hierop wat kouts verleenden,

Tot voordeel van den Veldheer', haaren Zoon.

In't eind trooſt zy zigzelve, met deez'reden:

, 'k Wagt nog zooras myn held niet neen, want heden

,,Is 't eerſt de tyd, dat zy, tot ſtryders loon, 30

,,Den roof van de verwonnelingen deelen,

,,Waarvanmyn Zoon dan keur krygt, naarzyn zin.

,,Ook zal miſſchien een ſchoone hofjodin

,,Oftwee den held met minnekoozing ſtreelen.

,,Dit's krygsmans ſtyl. die met een moedig hart

,, Den Krygsgod dient in dapperlykte ſtryden,

» Magzigook, na de zege, wel verblyden

» In 't minneſpel, ter eere van Aſtart'.

,,'k Zie hem nogtans, als liefde is aan 't bedaaren,

,, Eerlang hierin triomf, beſtuwd met buit,

,,Op zegezangen blytriomfgeluid,

,,Aannadren met een vragt van ryke waaren.

Maar och wanneerze hoort, ter naauwernood,

Dat al het heir is dood en ganſch verſlagen,

Wat
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Wat zal dat aan haar trotſen moed mishaagen,

Voornaamelyk als zy hoort Siſ'raas dood?

Zoo daal de trots des vyands in zyn kimmen. vs. 31

Zoo ryze, o HEER, de glory van uw Volk,

Gelyk de zon, als die, van damp en wolk

Ganſch onbeſmet, haar glans in kragt doet klimmen.

I723.
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TL O F Z A N G

V A N

H A N N A.

I Sam. I. VS. I - IO.

Toon. Simeons Lofzang.

Myn hart ſpringt op van vreugd', VS, I

Nu my de HEER verheugt. e

Myn mond zal vrolyk zingen,

Myn vyanden ten ſpyt';

Nu gyme, o HEER, verblyd,

Met zulke groote dingen.

Geen was er immermeer - 2

Zoo heilig als de HEER,

Geen onder alle goden.

Nooit is'er, Weſt ofOoſt,

Van iemand zulk een trooſt,

Als van Gods hand, gebooden

Nu ſpreek niet al te trots. 3

De magt is enkel Gods.
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Hy is de bron der Wysheid

En regt zyn all' zyn daän,

- In zyn geheel beſtaan j

Volmaakte lof en prys leit.

De ſterke neigt ten val.

De zwakke maakt geſchal

En juicht in God, zyn Heere;

Die hem, op vaſten voet,

Zoo ryk voorziet van moed,

Dat hem nooit trots verneêre.

Die zat van rykdom was

Slaaft nu om nooddruft pas

God wil nooddruften geeven

Een ryken overvloed.

Daar 't een huis derft al 't bloed,

Baart'tander vrugtbaar zeven.

d'Alleenheer van de dood

En 't leven brengt in nood

Den menſch wel, ter beproeving,

Als of hy reeds den gloed

Der hell' voelde in 't gemoed,

Dog red weer uit bedroeving

- aan

De
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De HEER, ten almagts blyk, vs. 7

Maakt arm, en wederryk.

Ook wil hy vaak gebruiken

Vernèdring voor een tyd,

Om naderhand verblyd

+ Den menſch te doen herluiken.

Zyn vrye magt tot lof / 8

Verheft hy uit het ſtof

Nooddruftigen en armen,

En zet hen op den troon

Geplaatſt by aardſche Goôn,

R Om d'andren te beſchermen.

Zoo toont God overal,

Dat Hy in elk geval

Legt, naar zyn wil, de gronden,

Met zulkeene oppermagt,

Als waarmee Hy vol kragt

't Heelal heeft ſaamverbonden.

Y

Hy, dien Gods heil ontmoet, 9

Zal ſtaan op vaſten voet;

Maar 't godloos rot moet zwygen

In duiſterniſſ'. Geen menſch,

Hoe groot, kan zynen wenſch,

Door eigen kragt, verkrygen.
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Den menſch, die ſtug en hard VS. IC

Des HEEREN glory tart, » -

Zal Hy met ſchrik bedondren,

Maar over 't heerlyk Ryk

Zyn's Konings, wyk aan wyk,

Zal 't aardryk zig verwondren,

Die Koning, hooggëagt »

Uit Abrahams geſlagt,

Zal vol van ſterkte weezen,

Verheugend 't vroome hart,

Maar die zyn hoogheid tart,

Zal Hy zyn wraak doen vreezen.

1723
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L. o F z A N G

D E R.

ISRAËLITISCHE v RoUWEN,

- ty de triomf van

s A U L en D A v I D.

1 Sam. 18. vs. 6-8. •

Toon. 91 PsALM. -

L Z A N G.

Wie zien we daar op gulde raên,.

Met trippelende roſſen,

Aanrollen langs die ruime baan,

Beſtuwd met vederboſſen

En helmen , daar de zonnegloed

Op weêrligt met zyn glanſſen,

Die, met hun adelyken ſtoet

De trotſe kar omſchanſſen?

I. TE
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I. . T E GE N ZAN G.

Het is de koning, ons van God

Door Samuël gegeeven.

Hy keert met een gezegend lot.

De vyand is verdreeven.

Voor Iſrêls heir vlood al de magt

Der godlooze onbeſheênen.

Lofzy, naaſt God, onz' legerkragt.

Die won de Filiſteenen.

II. Z A N G.

Maar welk een Held vertoont zig daar,

Als een der Hemelboden

Van aangezigt zoo ſchoon? voorwaar

Hy ſchynt een zoon der Goden,

Gezeteld op een ſneeuwwit paard,

Dat, fier op zynen heere,

Brieſcht, ſchuimt, graaft met de hoefin d'aard'.

Wie is die held, vol eere?

II. T E G EN Z A N G.

Het is de zoon van Iſaï,

Die leeuwen won en beeren,

Tot zyner ſchaapen hulp, en die

R Den
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Den Reus ook dorſt verneëren:

Die Reus, die Godes heir voorheen

Quam met zyn uitroep dreigen,

Moeſt hier voor Davids ſlingerſteen

Zyn trots, al ſtervend', neigen.

III. - Z A N G.

O Glory van het Huis van Kis,

Aanzienlykſte onder allen!

Een duizendtal vyanden is

Voor u , o Held, gevallen.

O Joffrenrei en adeljeugd

Van Gath, beweent uw' helden;

Terwyl wy Gode dank, vol vreugd,

En lof den Vorſte melden.

III. T E G EN Z A N G.

De Majeſteit vergeef 't ons. Ja

Haar duizend won zy heerlyk.

Wy agten nogtans Gods genaë

In David bet waardeerlyk; -

Dewyl hy, door zyn' ſlingerkingt,

Daar hy den Reus meê velde

Meer, dan die 's vyands andre magt

Verwon, den Staat herſtelde.

- TOE
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T O E Z / A N G.

Menjuich den Helden zege toe

Met trommelen en reijen.

Op! ſpeelnoots, laat ons, bly te moê,

Hen hovewaarts gelei'en!

Vorſt Säul won zyn duizend wel;

Maar tienmaal meer vyanden

Verwon ons zeegryk Iſraël,

Alleen door Davids handen,

1723.
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- DE W O E D EN DE

s A U L.

1sen.'9 vs. 9, 19.

K an danuw nydige aardt, gepord door zwarte gal, *

't Opluikende geluk van David niet verdraagen?

En dingtgehem, wiens harpvaak kon uw angſt verjaagen

Of leenigen, vol wrok , ten dank, naar zynen val?

Laat af, onzalig Vorſt, naar d'appel van Godsoog,

Denman naar 's Heeren hart, metuweſpietste ſchieten.

Hy zal, het ſpyte uw Huis, hier Iſrêls kroon genieten,

En leeven namaals, als Gods gunſtgenoot, omhoog,

Om, nadathy zyn Kerk geſtigt hebb'doorzyn'pſalmen,

Ook eeuwig 't Hemelſch lofzyn Bondgodtoe tegalmen.

* Dat de Melancholy Sauls ziekte geweeſt zy, oordeelt, met

meer anderen, F. Valeſius de Philoſº ſacri, pag. 143

1722.

DA
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D A V I D S V A L.

2 Sam. I I.

Gy man, profeet, en vorſt, gy haater van godloosheid,

Gy, ſchutsheer van Godsvolk, gy, onverwinbaarheid,

Zooras van eene zwakke, onweêrbre vrouw geveld,

En uitgeſpat tot een van gruwlen volle boosheid!

OJa, geheiligd Prins, dus bleek op 't klaarſt uw broosheid

En geeſtlyke onmagt, daar gy, op de toets geſteld,

'U niet koſt redden van aanvegtings ſterk geweld

En't net, dat voor Gods Volk Godserfvyandaltoos ſpreid.

God liet dit in u toe; niet om u te verwerpen,

Maarom uw edlen geeſt, een poos verſtompt, te ſcherpen

Door deftig boetgezang, * zyn grooten Naam tot lof,

Een keurſtuk, dat, na u, in eeuwigheid zal leeven, .

En yder boeteling genadehoope geeven,

Indien hy zig bekeert, al was zyn misdaad grof

& Pſ. 5i.

1722.
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J O B S

GE LU K s T A A T.

Job 29. vs. 2 - 25.

Terry ik my beſchouw (meedogenlooze vrinden

Die my te luttel trooſt doet in uw reden vinden)

Zoo jammerlyk geſteld, zugt dus myn ziel tot God:

Och kreeg ik't heilweer van myn voorig levenslot! vs. 2

Wanneer d'Almoogende my in zyn gunſt bewaarde; .

Wanneer zyn's Geeſtes lamp alszins myn geeſt opklaar

de; - -

Wanneer in duiſterheid het Godlyk aangezigt

Aan my den weg wees door zyn hartverquikkend ligt,

Zooals ik eertyds my bevond in deelſte kragten 4

Van mynen levenstyd; toen ik, nog vry van klagten,

Gods vrede daalen zag op ganſch myn huisgezin;

Toen God my blyken gaf van zyne vadermin'; 5

Toen ik myn'tafel zag omringd van wakkre zoonen

En dienaars, vlug om op myn wenk hun dienſt te toonen; v -

Toen ik van allen kant my zag beſtuwd met goed: 6

Zoodat ik waſſchen kon in boter mynen voet:

Zoodat
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Zoodat de hardſte rots, door geen geweld te breeken,

My, als de gulſte bron, ſchonk vloeijende olybeeken;

Toenik, vol luiſter, naar de ſtadsgerigtspoort trad. vs. 7

En daar in ſtacy, als een hooge regter, zat. 8

't Was op dien tyd dat zelfs de wulpſchſte jongens vloogen

Schaamagtig uit 't gezigt van myne ontzaglyke oogen.

Stokouden, hoebejaard, hoe dor en ſtram van leën,

Strax reezen, als ik ging voorby hun huizen heen'.

D'Aanzienlykſten des Volkszighielden, tot een teken 9

Van eerbied, alsze myſlegts zagen, zonder ſpreeken.

Den Grootſten van het Land bleefſpraakeloos demond, 1 o

En 't was alsofde vrees voor my hun tongen bond.

Het oor, dat myne ſtem mogt vangen, prees myn re
den, II

Als ware 't hemelval. Het oog, dat mynezeden

Beſchouwdevan naby, getuigde, datmyn daad

Bekragtigdemyn leer. Hoogſchatteelkmynen raad; 12

Want als d'elendige, vanydereen verſtooten,

My klaagde zynennood, hebbe ik zyn band ontſlooten.

Ikhebb'den wees verloſt, wanneer, in ſchyn van regt,

Door loutreliſtofdwanghem wierd een ſtrik gelegd.

Ikwas de voorſpraak zelfdes geenen, dieby'tderven 13

Van geld, geen voorſpraak kon in zyn goedregt verwer

Ven,

O wat heeft menigeen my zegenen geſpeld,

R 4 Dien
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Dien ik gered hebb'van't alſchendende geweld!

Der weduw', menigmaal verdrukt door dwingelanden,

Verheugde ik 't zwoegend hart, en, klappende in de han

den -

Van blydſchap, zong zy uiteen'onbeklemden geeſt,

En danktemy, dat ik haar helper was geweeſt. VS. I 4

Ik zogt geen praalgewaad, om daarvan glanstontfangen.

'k Hadmet geregtigheid alleenmy ganſch omhangen,

Enzy vercierdemy met haar doorlugtſt cieraad.

Myn oordeelſtrekte my het deftigſt kleed van ſtaat

En kranſte my het hoofd met edeler juweelen,

Dan welker glanſſen aan der vorſten kroonen ſpeelen.

Den blinden in hun zaak verſtrekte ik tot gezigt. 15

De wankelmoedige wierd van my opgerigt.

Een vader was ik ſteeds voor den opregten armen 2 16

Om hem met teedre zorg in alles te beſchermen.

'k Vernoegde my niet ſlegtsmet's regterstyteleer',

Doorziende naauwelyks de ſtukken heen en weêr:

O neen. Ik wiſt dat God op all myn daaden lette,

En my, als regter, ook tot onderzoeker zette 3

Dies hebbeik 't vonnisnooit ſlegts los daarheen geveld,

Maar eerſt de ganſche zaak my klaar voor 't oog geſteld,

En dat my duiſterſcheen, door naarſtigheid ontwonden:

Ja'k hebbe ook wel 't bedrog, dat my met ſlinxevonden

Wou
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j

lº,

Woum: , naakt ontkleed , 't geweld zyn' eiſch ont

En dus, door myne vlyt, gered d'onnoozelheid. - ,

'k Verbrak der boozenmagten deed hen wedergeeven vs. 17

Het goed, dat zy door roof, naar hunne holen dreeven. -

Dus inmyn ſtaat verſterkt ſprak ik (dogt'onbedagt) 18

Zoo zal ikleeven, totdat d'ouderdom myn kragt -

Verſlyte: dan, eerſt dan zal ik, termyner ſtede,

Van eere en jaaren zat, ontſlaapen ſtil in vrede. )

En 't was geen wonder, dat ik my dus hebb'gevleid. 19

Ik wasgelyk een boom, wiens wortel zig verſpreid

Aan eene waterbeek, die daaruitvoedſelkragt trekt,

En wiens verquikking voorts de vrugtbre dauw by nagt
ſtrekt,

Myn heerlykheid behield haar glans: van dag tot dag zo

Was het, dat elkmy in vermogen groeijen zag. 2 I

Daarik ſprak in den Raad, hoorde yder naar den ſchakel

Van myne redenen, als naar hethoogſt orakel.

Stemdeik iets toe of af; zy ſtemden all' met my,

• En zooals ik 't verſtond, dus ook verſtonden 't zy.

Geen van hen was zookoen, dat hy my ongenoegen 22

Met tegenſpraak gaf of iets by myn woord dorſt voegen.

Myn redenvoering ſcheen aan hen altoos zoo zoet

En ſtreelende, als de ſtroom van eenen honigvloed.

R 5 Zy
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Zywagtten, evenals dekruidtjes op den regen, vs. 23

Naar wat ik ſpreeken zou, en hoorden, wylzezweegen

op het eerbiedigſt ſtil, met opgeſparden mond,

(Gelyk naar regen gaapt de droogſte zomergrond)

Watik hen zeggen zou. toondeik een lachend wezen, 24

't Dogthen onmogelykiets zulks tekonnenleezen

Uit myn ernſthaftig oog; en, ſchoon ik my gemeen

Met hen droeg, 'k was nogtans ontzien byydereen':

Ofſchikte ik my ſomtyds naar hun genegenheden; 25

Altyd nogtans bleef ik de plaats van eer bekleeden.

Ik ſtrekte hen ten vorſt alszins en overal,

En by my vondmen hulp in yders ongeval

1731.
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: J O B S

R A M P s T A A T.

job 3o.

Maar nu, maarnu: hoe is myne eer vervallen VS, I .

Van d'eerſten glans! vol ſchrik

Strekke ik een ſpot, een guichelſpel voor allen, iſ

Die jonger zyn dan ik,

Wier vaders ik niet waardig hebb' bevonden,

Dat ik hen 't opzigt gaf

Slegts over myne wagters, myne honden

Der kudde, want ganſch af 2

Door d'ouderdom was hunne kragt geſleeten:

Daar bleef in hunne hand

Geen ſterkte meer gebrekkig zogtenze eeten 3

Op 't eenzaam dorre land.

Zy waren ſchuw voor aller menſchen oogen,

En dwaalden heen en weêr

In duiſternis, vol armoês onvermoogen,

- Ontbloot van naam en eer'.

't Ge
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't Geringſte kruid, gegroeid in ſilte plekken, VS, 4

Was hunne ſpys, hun vuur

Moeſt toen de wortel der jenevren ſtrekken, f

Al 't ander was te duur

voor zulken, die ter ſteden uitgedreeven, 5

Gelyk men dieven doet,

Vanydereen geſcheiden moeſten leeven,

Berooid van have en goed.

Dies warenze, gelyk de vledermuizen,

Schuw voor het zonneligt.

De diepſte holen ſtrekten hunne huizen,

Bedekt voor elks gezigt.

Zy ſchreeuwden hard van tuſſchen dorenſtruiken, 7

Uit fellen hongersnood. -

In netelen zagmen hen ſaamen duiken,

Van noodig dek ontbloot.

Uit zulk een ras, zoo ſchamel, Zoo onedel,

Ontſproot dat dwaaze rot,

'twelk my nu, met een ſchimpdeun op hun vedel 9

En laſterzang , beſpot.

Naauw koomen zy in hun vergaderingen,

Zy zitten naauwlyx neer, º

- Of

t Ik volge hier de gedagten van den hooggeleerden Mercerus , in

jobum. *
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Ofhunne tong meld van my bittre dingen - SN

En quetſt op 't felſt myne eer. * -

Zy moogen my omtrent zig zien nog lugten, - vs. 1o

Maar loopen van my heen',

En agten het voor hunne liefſte klugten, zo ººr

Dat zy by all myn weên,

Ten hoogſtenſmaad, my nog in 't aanzigt ſpuwen:

Zy, die 'k voorheen (ach! ach!

Hoe keert de kans?) myn aangezigt zag ſchuwen,

Uit 't allerdiepſt ontzag.

En dit geſchied, omdat ik van myn kragten 11

Ontbloot ben door Gods hand »

Omdat Hy my van rampen deed verſmagten

In zoo veel ſmarte en ſchand!

Dit doet die wulpſche en dartle jongelingen

Dus hollen buiten toom,

Terwylze my van allen kant verdringen. I2

En ſtooten, zonder ſchroom,

Ter neder, om my ganſchlyk te vertrappen.

Zy breeken mynen raad, I3

En, om al myn vermogen te verſlappen,

Zyn zy alleen in ſtaat. .

Zy rukken, als een hoop van legerknegten, 14

Ter breſſe in ganſch verwoed. Z

Zy
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Zy koomen my met zooveel kragt bevegten,

Als d'opgepreſte vloed.

Deſchrik daarby benart my t'aller zyden. vs. 15

A Zy koomen als een wind zº

Van rondom heen myne edle ziel beſtryden.

Myn welvaart ganſch verzwint,

Zoo vlug gelyk een wolk word heengedreeven.

Myn geeſt in my verſmilt. 16

De rampſpoed, all de dagen van myn leven,

Beroert my zonder ſtilt'.

God ſchiet tot in myn binnenſtmergzyn' ſchigten; 17

Zoodat ik ook by nagt

Van Pyne kerm', die 'k nimmer voel verligten,

Die nimmer word verzagt.

Myn bloed word door zyn buizen heen gejogen

Met ongelyke maat'.

Myn ſlagaêrwerk, op 't hevigſte bewoogen,

Door hoofd en leden ſlaat.

Het kleed, dat nog bedekt myn magre leden,

Blyft door het ettrig zeer,

Waarmee myn huid, vol rooven, is doorſheeden, 18

Aan my naauw kerbaar meer.

De ſchorfdheid van den ſchedel tot de voeten,

My blaakend door haar vuur,

Ver
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Verſtrektme een rok, dien ik zal draagen moeten f

Zoolang deez' rampſtaat duur'.

Des Heeren hand heeft my ter neêr geſlagen VS. 19

In'tſlyk. weg is myn kragt.

Ik ben verdroogd, als ſtof, door ſmart der plaagen,

Waaronder ik verſmagt'.

Ik, ſchrei' tot u, o God! maar voor myn klagten 2e

Stopt Gy totnogtoe 't oor.

Al ſmeekend blyve ik op uw andwoord wagten,

Dog kryge geen gehoor.

Gy, die my als een heilbron hebt gezegend 21

Weleer, toont U thans wreed.

Gy, die my met uw liefde hebt bejegend,

My nu vol haat vertreed.

Gy blaaſt my, door den wind van uwen toren, 22

Gelyk een ſtoppel weg.

Myn lyf verſmelt. myn ziele heeft verlooren

Begrip en overleg.

Ik weet wel, datge my ook zult doen ſterven, 23

En dus 't gemeene lot,

Dat yder menſch moet ondergaan, doen erven:

Maar daar het lichaam rot 24

Der menſchen, koomt God hen niet verder plaagen.

Die eens geſtorven is,

Voelt
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º

-

voelt geen meer pyn, geen hartzeer, geeneſlagen.

Hy ruſt van droefeniſſ'.

Gy weet het, o Doorproever van het harte, vs. 25

Gy weet het, of myn ziel

Geen meely had, met yder die in ſmarte

Of nypende armoë viel. .

Maar ſchoon ik my verbeeldde heil t'ontmoeten, 26

Was ramp my ſtadig by;

En als ik dagt de morgen zal 't verzoeten,

Bleef 't donker nagt voor my.

Myn ingewand kan zelf niet ſtille weezen. 27

Het jaagt, het zwoegt, het zied

Van angſt. ik word verraſt door duizend vreezen

En ſtadig nieuw verdriet.

'k Ga bruin daarheen, niet van de zonneſtraalen 28

Gerooſt, maar dor en droog,

Verſchrompeld door de ſcherpheid myner quaalen,

Zoo bytende als de loog:

Dies worde ik (daar het ſchaamt wel zou verbieden

- In draagelyker pyn')

Gedwongen nu voor 't oore van de lieden

- Luidklaagende te zyn.

Een naar gehuil verheffe ik, als de draaken. 29

Op eenen ſchorren toon

Worde

|
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Worde ik geperſt zulkeen geluid te maaken,

Als ſtruiſſen zyn gewoon.

Myn huid word zwart door heete vogtigheden. vs. 30

Myn beenders zyn verbrand,

Tot in het merg de ſmart van ziele en leden

Neemt toe van hand tot hand. -

Dies ſpeelt myn harp nu geen meer vreugdepſalmen, 31

Maar zwygt voor myn geklag.

Myn orgel houd nu in zyn ſchelle galmen.

Al myn muzyk is: ach!

173 I- /

S JOBS
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J O B S

O N S C H U L D.

job 31.

'kMaarte een verbond van jongsaf met myne oogen:

VS. I

Hoezou ik dan, door ſchoonheid van een maagd

t Aanſchouwen, ooit tot ontugt zyn bewoogen,

Eene euveldaad, die Gode op 't hoogſt mishaagt?

Want even als hy wil denkuiſchen zegenen 2, 3

Met eenen ſchakelreeks van alle goed; -

Zoo zou zyn wraak op myne onkuiſchheid regenen

Een ſolfervlaag van zynen torengloed.

Is 't God niet, die met zonneheldere oogen 4

Myn doen doorziet, en telt al mynen tred?

Zoo 'k my ooit heb met ydelheid omtoogen, 5

Of mynen voet naar ſnood bedryf gezet;

God weege my, als met een goudgewigte, 6

Dan zal Hy ſtrax my vinden zonder ſchuld.

- Zoo 'k ooit myn gang op kromme wegen rigtte; 7

Zoo
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#

Wºl

#

Zoo ooit vreemd goed heeft myne hand gevuld;

Danmoet'myngraanden buikdervreemden voeden, vs. 8

Dan rukk zyn hand al myn gezaaiſel uit.

Zoo immer op my viel het minſt vermoeden, 9

Dat ik een vrouw haare eer hebb' gevrybuit,

Ja zoo ik ſlegts alleen met geile lonken

Geloerd hebbe op myn's naaſten egtgenoot',

Om in haar borſt een vuur te doen ontvonken,

Dat Godes Wet, op ſtraf des doods, verbood:

Dat dan myn vrouw, tot hoon van haaren heere, 1o

Een vreemden pol doe klimmen op myn bedd';

fDat zy dan onbeſchaamd met hem boeleere,

En vlekk myne eer met zulkeen groote ſmet:

Want dat 's een daad, die, om haar vuile ſchande, 1 1

Door 't heilig en het misdaad wreekend zwaard

Verdient geroeid te worden uit den lande,

Van die bekleen Gods regtersampt op aard'.

Dat is een vuur, 't welk, door onleſchbre vonken, 12

Verteert het vleeſch, het bloed, het zap, en vreet

Het mergganſch op, en laat ſlegts vel en ſchonken,

Al 't goed verſpilt, en 't huis met vloek bekleed. -

S 2. , Zoo
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Zoo ik het oor geſtopt hebb' voor de klagte, vs. 1 3

Op reên gegrond, van dienſtknegt of van maagd;

Zoo 'k hen ooit om hun laagen ſtaat veragtte,

Als deeze of die my heeft hun zaak geklaagd:

Want, dagtik ſteeds, als voor het oog des Heeren, 14

Stond God eens op van zynen regterstroon,

Wat zou ik doen, quaam my zyn ſtraffe deeren,

Om hardigheid, betoond aan myne boôn?

Heeft niet de God en Schepper van ons allen I 5

Ons d'eene en zelfde wyze van geboort'

Beſchooren; toen wy, naar zyn welgevallen,

Uit moeders buik in 't menſchdom quamen voort?

Indien ik ooit regte armen ſtof tot klaagen 1 6

Gegeeven hebb', of niet, naar magt, gered,

Zoo 'k weêuwen niet ſtaag hulp bood met behaagen,

Wanneer haar ooit de voet wierd dwars gezet;

Zoo ik alleen vrek wegſtuwde all'myn goederen, 17

Dus dat ik nooit den weeze een ſiertje gaf,

Maar liet hen gaan met treurige gemoederen:

In tegendeel, van myne jongkheid af 18

Hebbe ik d'elendigen ſteeds opgetoogen.

Een vader was ik den bedroefden weez',

Der weêuwen man. 'k zag geene elend voor oogen,

Of in myn ziel de teerſte ontfarming rees. I9

Zoo
S.
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Wºl;

l, ll

",

',

Zoo 'k iemand zag van koude naakt verſtyven

Ofſterven, by gebrek van kleed en dak;

Zoo ik niet gaf myn wolle hunnen lyven, VS. 2O

En zy my des niet zegenden; zoo'k ſtrak 21

En naar 't naauwſt regt, of door veel kuiperye

En liſt,den weez ontzoop ooit merg en bloed;

Omdat ik hadd' de regters aan myn zy'e;

Zoo 'k immer aasde op weêuw- of weezegoed;

Dan vall', ten blyk der Goddelyke wraake, 22

Myn ſchouder van het ſchouderbeen; zoo wenſch'

Ik, dat myn arm van zyne pype brake,

Als ware ik het van God vervloektſte menſch.

Neen, neen, ik kon die wandaad niet bedryven. 23

De Hoogſte was ſteeds voor my. 'k wiſt, dat Hy

Elendigen door zyne hulp wil ſtyven,

En daarna hun verdrukkers brengt in ly;

Zoo 'kimmer ben vervallen tot die zotheid, 24

Dat ik het goud hield voor myn zielkompas,

Zoo'kooit't fyn goud dus eerde, alsof 't een godheid,

Ja hooger god, dan God der goden, was;

Zoo 'k, buiten 't ſpoor, was moedig op myn ſchatten, 25

Of omdat God myn huis, uit zynen ſchoot,

Een menigte van goedren deed bevatten;

Zoo'ktrots was, omdat Godmy maakte groot;

S3 Zoo
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Zoo 'k't goud der zonne, of 't zilver van de maane,

Als ik het zag, vol glans en majeſteit, vs. 26

Voortſchuiven langs d'azuure hemelbaane,

Ooit toonde in 't minſt verboode eerbiedigheid, 27

Met handenkus, naar veeler volkren wyze, -

Dan hadde ik God verloochend van omhoog, 28

Een ſchendaad, daar 'kaan denkend ſlegts, van yze,

En regt waar 't, dat ik dan voor 't ſtrafzwaardboog:

Zoo'kjuichte, wen Gods handmyn haatersdrukte, 29

Ofzei, ha! ha! vol helſche vrolykheid,

Wanneer er iets aan myn party' miſlukte,

En die leed ſtraf van 's Hemels Majeſteit.

Nooit, nooit voorwaar liet ik, uit myne lippen, 3o
(Een wennis laas! misbruikt by menigeen') - v'

Een quaaden wenſchop mynen vyandſlippen, -

En nimmer hebbe ik om zyn dood gebeên. -

Indien ik niet zoo mild myn huis met ſpyze 31

Voorzien hebb', dat elk, die ooit at myn brood, "

Na zyn vertrek vaak wenſchte, my ten pryze, -

,,Och of ik nog zyn zoet onthaal genoot!

Ik was niet ſtuurſch omtrent myn medemenſchen. 33

Den vreemdeling herbergde ik onder 't dak

Myn's huizes. 'k gaf gulhartig, naar zyn wenſchen,

Behoorlyke verzorging en gemak.

- *- - - - - Zoo
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Zoo'kimmer wou myn misdaad voor Gods oogen vs. 33

Bedekken, als aertsvader Adam deed;

Zoo eigen min my ooit dus heeft bewoogen,

Dat ik ronduit myn misdaad niet beleed!

Voorwaar 'k hadmagt, 'k had goeds genoeg in handen, 34

Om veelen te verdrukken met geweld,

Als waren het myne ergſte doodvyanden;

Maar Godvrugt heeft daartegen zig geſteld.

Ik ſchroomde zelfs den maagden of den knegten,

Den minſten in myn huis te weezen wreed,

En, liever als door kragt 't geſchil te ſlegten,

Was ik het, die vry veel geduldig leed.

Och, of er een, als rigter, onéénzydig 35

My klaagen hoorde ! och, zeide God de reên

, Van deez myn ſtraff'! myn vyand, hoe partydig,

Schryf vry een boek van myne ſchendlykheên:

Zoudeik het niet goedsmoeds aan elk vertoonen, 36

Bewuſtby my, dat alles was verdigt?

Zou onſchuld my niet met haar krans bekroonen

Als een', die ſteeds voldeed aan zynen pligt?

Ja myn party zou 'k moedig tegenſpreeken, 37

En wyzen hem van vroomheid alle blyk.

Ik zoude, in ſpyt van al zyn ſchamper ſteeken

En ſchimpen, my gedraagen vorſtelyk,

S 4 - Zoo
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Zoo eenig land, dat ik ooit hebb' bezeten, vs. 38

Wraak roepe, als hadde ik 't anderen ontvremd;

Zoo 'k immer wou myn's naaſten goed opeeten, 39

Of tot zyn roof en nadeel hebb' geſtemd,

Zoo'k hebb' gebruikt voor niet het zweetendzwoegen

Des landmans in den heeten zonneſchyn,

Zoo zy, die ik dat bouwen liet en ploegen,

Onredelyk van my gehandeld zyn;

Dan geeve God, ten blyk van zynen toren, 4G

Dat diſtels in de plaats der tarwe ſtaan:

Dat ſtinkkruid dan hervoort ſpruite uit de vooren,

In plaatſe van het voedzaam gerſtegraan.

1723.

NAAR
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N A A R. v O L G IN G

V A N 'r

S A L O M O N S

WAARSCHUWINGE

D ON T U GT I G E V R O U w E.

Spreuk. 7.

Hoor, myn Zoon, uw's Vaders reden. vs. 1, 2, 3

*
-

Agt haar als uwe oogenleden,

Opdat gy gelukkig leeft,

Naar de leſſen, die hy geeft.

Hou, het zy gy laag of hooge

Zyt, die eeuwiglyk voor 't ooge.

Agt de Wysheid en 't Verſtand

Dus, als warenze door band - 4

Van verwantſchap aan u nader,

Dan de dogter van uw vader,

Opdatze u, door haare kragt, - 5

S 5 Vei
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Veiligen voor hoeremagt,

Die met vleijingen en ſtreelen

Weet vermomd haar rol te ſpeelen,

Die wel met haar woorden vleit,

Dog vermoord in eeuwigheid.

'k Zag eens, met het nederdaalen

Van de gulde zonneſtraalen

Uit haar kruinpunt Weſtwaarts heen,

Door myn venſtertralie, treên

Een der wufte jongelingen,

Die met wulpſch gehuppel, ſpringen,

Zingen, neurien langs de ſtraat,

Ging, gelyk een dwaaze gaat.

Deezen zag ik nu eens herwaarts

Kruiſſen, en dan weder derwaarts

Keeren met een ſlangenkring;

Totdat hy, by ſchemering,

Intrad by een zulker vrouwen,

Die 't met meer dan éénen hou'en.

Deez', met geilen tooi en ſtem',

Vol van liſt, ontmoette hem.

Woelig wasze in aardt en zeden.

Nu gingze op ligtvaarde ſchreden

k,

VS, 6

IO

II

Wan
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Wandlen uit haar huis, dan weêr

Namze ſchielyk haaren keer

Derwaarts, maar, weêr ſtrax naar buiten

Ylend', zag ik haar beſluiten,

In aanlokkelyk gewaad,

Tot deez' ſchandelyke daad.

Met een voorhoofd zonder bloozen

Gaatze hem vuil minnekoozen,

Zy omhelſt hem zonder ſchroom,

Heet hem kuſſchend' wellekoom,

En ſprak, onder andre dingen:

,,Eêlſte bloem der jongelingen!

,,O gelukkig, dat ik mag

,,U ontmoeten op deez' dag!

,,'k Hebbe aan God myn pligt gequeeten

,,Met dankoffers, 'k mag nu eeten

,,'t Overſchot met vrolykheid,

,,'t Welk ik reeds hebb' toebereid.

,, Daarom ging ik u ook zoeken

,,Door de ſtad aan alle hoeken;

,,Opdat ik u van myn brood

,, Maaken mogte deelgenoot.

,, En nu hebbe ik u gevonden,

VS, IZ

I 3

14

15

,,Koom
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,,Koom dan, Lief! de gulden ſponden vs. 16, 17

,,Van myn koſtelykſte bedd'

,, Wagten u. volg dies myn tred.

,,Volg my binnen de gordynen,

,,Die veelkleurig glansryk ſchynen,

,,En vertoonen menig beeld,

,,Dat, door 't aanzien, liefde teelt.

, Koom, laat ons, vol gloeijend minnen,

,, Dartlen onder 't welig linnen,

,,Dat de ſneeuw verwint in kleur

,,En verſpreid den ſchoonſten geur

,,Meer dan zalf uit Arabye,

,Vol van Ooſtlands ſpecerye.

,,Laat ons blyven zorgeloos,

,,Tot dat d'ugtend, als een roos

,,Blaakende, zyn nugtre ſtraalen

,,Op ons ledekant doe daalen.

,,Koom laat ons, met blyden zin,

, Smaaken't eêlſte van de min'.

,,Want de man is weggetoogen.

, Veilig zynwe voor zyne oogen.

,,Hy heeft zig voorzien van geld

,,En de reis vry lang geſteld,

I 8

19, 20

Ras
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,,Ras zal hy niet wederkoomen.

,, Dies is voor ons niets te ſchroomen;

,,Koom dan met my. laat ons gaan

,, Onzen minneluſt verzaän.

't Vleizoet, dekkend ſpog van ſlangen,

Uit haar mond, nam hem gevangen

In het ſchalke warrenet,

Datze, laas! hem had gezet,

. En ocharm! die onbedreeven

Bleef haar tot zyn ramp aankleeven,

Loopende, als een os, ter dood,

Die zy hem in 't hart beſloot.

Hy ging heen, als een der dwaazen,

Die men, om hun woedend raazen,

. In den klem der boeijen ſlaat:

Dog haaſt quam de ſtraf na 't quaad,

Toen God zyne torenpylen

Hem deed in de lever ylen,

Even als het vogelnet

Vogels, tot hun val gezet,

Door een zeer bedrieglyk fluiten,

Koomt in 't warregaren ſluiten,

Daar het voglengild naar vliegt,

Onbewuſt, dat ſchyn bedriegt.

VS, 2 I

22

23
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Nu dan kinders, edle zoonen,

Stammezout, geſlagtekroonen,

Hoop van 't volgend nageflagt,

Jongelingen, friſch van kragt,

Heldenpylen, perſoonaadjen,

Vol natuurlyke cieraadjen,

Houdt toch zuiver ſteeds uw hart

Van die dolle minneſmart'.

Wilt, gehoorzaam aan myn reden,

Nimmer op heur paden treeden:

Want zy heeft er menigeen

Neêrgeveld in eeuwge weën,

En gebonſt, door haar misdryven,

In den dood, met ziel en lyven.

Van haar huis daalige in het graf.

Van haar ledekant zygtge af

In 't verderf. Zy doet u ſnellen

Naar een eeuwigduurend quellen.

Eeuwige rampzaligheid

Blyft tot loon u toegeleid.

1722.

VS. 24

26

27

DE
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DE NOOD I G EN DE

OP PER ST E WYSHEID,

Spreuk. 8.

Geen Wysheid uit het logenagtig brein VS, I

Een's Jupiters geteeld, maar Godes Zoone,

Van God gevormd, op wondre wyze, rein,

Uit maagdeſchoot, ſtelt zig alhier ten toone:

Die treed vol glans ten hoogen kanſel op: 2,3

Die zet zig hier voor aller menſchen oogen:

Die koomt, als van een ſpitſen heuveltop,

Voor ydereen zyn zedeleer betoogen.

Hoort toe. Hy ſpreekt, en heft dus aan zyn reën:

,, O Mannen, gy die, naar Gods welbehaagen, 4.

,,Handhaaft het ſtuur van Staaten en van Steên,

,, En zorgemoet voor donderzaaten draagen:

,,Dog niet alleen gy, die in hoogheid zyt

,, Als zuilen van een RykofLandverheven;

,,Maar gy mee, die in mindren rangſtand ſlyt

e, Op aarde, naar Gods ordening, het leven:

w,Ja zelfs ook gy koomt tot myn volle bron, 5

,,Die
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,,Die ſtaat bekend voor zotten, dollen, ſlegten.

,,Een dwaas word haaſt verligt door myne zon',

,, En myne kragt kan ſlinkſche herſſens regten.

»» Geeft, wiege zyt, van welke eene ordening vs. 6

, Gy weezen moogt, gehoor aan myne reden,

,,Die waard zyn, datmen lette op 't minſte ding,

,,En beſt in ſtaat te vormen vorſtenzeden.

,,Geen zaak, geen woord van my worde ooit gewraakt.

,,Dat vryal, 't welk myn lippen zullen ſpreeken,

,,Ter toets koom by een oordeel, dat volmaakt

,,In keurkunſte is , om't goed uit 't quaadte ſteeken;

,,Want billykheid houd op myn tong haar troon.

,, De Waarheid vloeit volzuiver van myn lippen, . . 7

,, En nooit zal ik met logentaal haar ſchoon

,,Bevlekken, nooit zal my iets quaads ontſlippen.

,,Bedagtzaamheid zal, als een lyftrouwant,

,,De deur myns monds op't allertrouwſt bewaaken,

» Terwyl myn deugd godloosheid van zig bant,

,, En nooit iets meld, 't geen quaade zeên zou maaken.

,,De redenen myns monds, wel hoog van trant, 8

,,Van zuivre ſpraak en net in al haar deelen,

,,Zyn ook bequaam om zelfhet minſt verſtand

,,Te lokken, en de laagſte ziel te ſtreelen: -

,,All'Zynze regt, voor die vernuftig is, 9

En
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,,En prys weet op iet loffelyks te ſtellen.

, Van valſchheid vry zyn zy altoos gewis,

,,En nooit gewoon met twyffeling te quellen.

,,Hoort naar mynles.myn woord is, als myn hart, vs. 1o

,,Ganſch zilverblank, en meer dangoud in waarde,

,,Dat met veel moeit en zorg vergaderd werd,

,,Sint vrekheid in den menſch de geldzugt baarde:

,,En billyk, dat ik u tot hooren nood' - I p

,,Van al het welk myn mond u voor wil draagen;

,,Want dat zal meer dan ryk geſteent', hoe groot

,,Van puikwaardy', der wyzen keur behaagen. I2

, Kloekzinnigheid is myne hartvriendin,

,,Myn gezellin, myn liefſte welbeminde,

,,Waarby ik woon', die 'k hoogagte, en waarin

,,Ik al myn luſt, al myn behaagen vinde:

,, Door deeze is het, dat ik myn woorden wikk'

,, Als op een ſchaal, daar goud word in gewogen,

,,Door haar is't, dat ik alles keurlyk ſchikk',

,, En alles eerſt zie met doorzigtige oogen.

,,De kinderlyke vrees voor 't Opperſt Zyn, H3

,,Voor d'Opperheer van alle werreldheeren,

,,Is het begin, om, vry van ſlaafſche pyn',

,,Veel goeds, met vrugt en vrolykheid, te leeren.

23 Zy doet het quaad verſtuiven voor haar ligt,

T ,,Zy
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,,Zy dempt den trots en zotte hovaardyen.

,,Zy plaatſt een zoeten ootmoed in't gezigt,

,, En kan geen wulpſchen praat of logens ly'en.

,,Vind iemand zig van goeden raad ontbloot. vs. 14

,,En moet hy met veel' twyffelingen zwerven,

,,Hy koom by my, hy klaage my zyn nood.

,,Ik zal hem raad en vaſtheid doen verwerven 3

* ,,'k Zal zyn de zuil van zynen zwakken geeſt,

,, En zyn verſtand dus door myn kragt verſterken,

,,Dat het, ganſch onbedremmeld, onbevreeſd,

,,Tot lof van God, en zig tot heil, zal werken.

,,Door my alleen, doormy is't, dat een Vorſt 15, 16

,, Den troon beſtapt, en ſtrekt een aardſch orakel.

,,Door my is't, dat een regter 't regtzwaard torſt,

,, En maakt van wet en keure een gulden ſchakel.

,, 'k Beminne hen met d'allerteêrſte min', 17

,,Die aan my hun volkomen liefde gunnen, -

,,Ook zullen, die my zoeken in 't begin

,,Hun's jeugdtyds, my gemaklyk vinden kunnen.

,, Ik, die 't Heelal in myne handen vat, 18

,,Hebbe overvloed van rykdom en van eere.

,,Duuragtig, onvergangklyk is myn ſchat,

,,Geregtigheid is 't doelwit myner leere.

,,Het goud, ja zelf het allerfynſte goud, I9

- ,,En
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,, En 't zilver, rein van andere metaalen,

,,Kan, by de vrugt van myn nut onderhoud

,, En zedekunſt, in 't allerminſt niet haalen.

,,Ik ben de gids, en leidsman van hen all', vs. 20

,, Die nagt en dag my ſmeken met gebeden.

,,Ik trekke aan 't hoofd van zulker vroomental,

,,En doe hen op gebaande wegen treeden;

,, Dat's regt door zee: het adelykſt blazoen

,,De ſchoonſte Zinſpreuk voor een ſtammewapen

,, Een's mans van ſtaat, die niets dan regt wil doen,

,,En op wiens zorg, voltrouw', 't Gemeen mag ſlaapen.

,, Zoo ſchenke ik myner gunſtelingen ry' 2. I

,,Beſtendig goed op aarde eerſt, en dan boven,

,,En ik zal hun ſchatkamers vol waardy'

,,Opvullen, die geen dief zal konnen rooven.

,,Nu hoort een poos, Toehoorders, welkeroor

,,Zoo luiſterſcherp myn woord ſchynt in te zuigen,

,,Hoort, wie ik ben. ik zal 't voor uw gehoor •

,,Vol majeſteit, en zonder feil, betuigen.

,,Ik ben de Zoon. ik ben het eenig kind 22

,,Des HEEREN. God erkenne ik voor myn Vader :

,,Die heeftme reeds op 't allerteêrſt bemind,

,, Eer zyn geſchep vloeide uit zyn volheids ader.

» Eer d'aardſche klomp nog hing in evenwigt; 23-29

- T 2 ,,Eer



292 MENGELSTOF F EN UIT HET

,,Eerdatmen ſtroomen zag om d'aardkloot zwieren,

,,Was ik gezalfd: voor d'eerſte ſtraal van 't ligt,

,,Eer zig een berg kon ſpieglen in rivieren, -

,,En wortelen in 't hart des afgronds, of

,,Ten hemel ryzen met geſpitſte kruinen;

,,Eer d'aarde was geplant tot eenen hof,

» Eer 's waters kragt beteugeld wierd door duinen:

,, Eer d'Opperheer de hemelen en daard'

,,Gemaakt heeft, eer Hy ſchiep de hooge wolken,

,, En houwers, daar 't fonteinvogt word bewaard,

,, Eer Hy het perk ſtelde aan de waterkolken:

, Van voor dien tyd, ja van alle eeuwigheid,

,,Was myn geboort', op onbegrypbre wyze.

,,Toen waren reeds de gronden vaſt geleid

,,Myn's Vrederyks, d'Almoogendheid ten pryze.

,,Zoo vroeg was myn beginnelooze jeugd, vs. 3G

,, Een jeugd, die ook nooit afneemt met de jaaren,

,,Het voorwerp van Gods, mynes Vaders, vreugd:

,,Gelyk men ziet een troetelkindtje baaren -

,,Den ouderen het minnelykſt vermaak,

,,Zoo ſpeelde ik, voor zyn aanzigt, in't beſchouwen

,,Der wonderheên van elk geſchapen'zaak', 3 1

22 Hervoortgebragt door 'tkunſtryk werreldbouwen.

,,Naaſt 's Vaders eer ging my het meeſt ter hart'

2 - - ,,Myn'
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,,Myn teedre zugt te toonen aan de menſchen,

» 'k Verligtte door myn heilgeeſt al hun ſmart,

. ,, En 't was myn vreugd, als 't hen ging naar hun wenſchen.

,,Nu dan, ogy, die ik zoo waardig agt, VS. 3z

,, Zoo zeer bemin', als Vader ooit zyn kinderen,

,,Hoort naar my toch. hem, die myn wet betragt,

,,Myn weg bewaart, zal nimmer onheil hinderen.

,, Daar ik u roep of liever vriendlyk ſmeek', ' 33

,, Om myn geboôn te volgen, laat u leiden.

,,Hoort naar myn'tugt, wordt wys. merkt wat ik ſpreek,

,, En laat myn les nooit uit uw heugniſſ” ſcheiden:

, want wel hem! die myn goede leer bewaart. 34

,,O Wel hem! die geſtaâg myn tempeldeuren

,,Gelyk een geeſtlyk Prieſter, nooit ontaard,

,,Bewaakt, en dat zyn hoogſten luſt wil keuren;

,,Zoo trouw, met zooveel hartsgenegenheid,

,, Als leerlingen aan 's leeraars zyde hangen,

,,Of als een, die ter kuiſche min bereid,

,,Naar 't huis der liefſte alleen ſtuurt zyn verlangen:

,,Want hy, die my met eenen morgengroet, 35

,,Als 't leven zyner ziele, wil onthaalen,

,,Zal zig ook, van my, zien beſtuwd met goed,

,,En met dennaam van 's HEEREN gunſtling praalen;

T 3 ,,Maar



294 MENGELSTOFFEN UIT HET

,,Maar die zig tegen my, de Liefde zelf, vs. 36

,,Bezondigt, en zig dus wil ſchuldig maaken;

,,Die ſart myn wraak uit 't hooge ſtargewelf,

,,Die wil, dat hem de dood ſlokke in heur kaaken.
-

/

1723.
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G E B E D.

V A N

A G U R. .

Spreuk. 3o. vs. 7, 8, 9.

T wee dingen, Heer, begeerde ik in myn leven; vs.7

En wil my die ook, eer ik ſterve, geeven.

Laat ydelheid en ſnoode logentaal 8

Verr van my zyn. Ik eiſch geen rykdoms praal.

Ik wenſche ook niet naar armoê. Schenk my ſpyze

En nooddruft, op eene eerelyke wyze ;

Opdat ik, zat van goederen, uwe eer 9

Niet krenke, of vraag vol ſchimps, wie is de HEER?

Opdat ik ook, door nypende arremoede,

Niet ſteelen mooge, of met geen dolle woede

Den Naam myn's Gods, uit duldeloosheid, vloek'

En nimmer hulp uit valſchen meineed zoek'.

1722.

T 4 BATH
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BETH SEBA AS* VORSTEN LEs,

v

s A L o M o N.

Spreuk. 31. vs. 2 - 9.

- - VS. 2

O gy, myn Zoon, dien 'k onder 't hart gevoed hebb',

En in uw jeugd op 't allerteêrſt gehoed hebb',

Dien ik, als Vorſt, op Iſrêls leeuwentroon

Nu zie, naar wenſch : myn hoogſtgeliefde Zoon!

Verzel u niet met hen, die, door de lonken - 3

Der boelen, in onkuiſſche min ontvonken,

En, na 't genot van een vervloekte luſt,

Hun bloei verſlenſt, hun luiſter zien gebluſcht.

Geen wrevelmoed voeg zig by uwe kragten,

Om noodloos te bevegten andre magten.

O Lieveling des Heeren! in uw' borſt 4

Zy deeze les geprent : het paſt geen Vorſt,

- 't Scherpzinnig brein in druifbloed te verdrinken,

Nog Prinſen, met wynzuipers te rinkinken;

Op

* Zie de kantteek. op dit Hoofdſt. vs. 1 n. 4.
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Opdat hy door den drank niet zynen pligt vs. 5

In 't ryksbewind verlieze uit het gezigt,

Opdat hy ook zig nimmer, door 't onmaatig

Misbruik des wyns, gedraage in 't regt nalaatig,

Ofdoor een onbezonnen drift dikwerf

Geen zaaken van een weêuwe of wees bederf.

Veel beter dient de wyn aan droeve zielen, 6

Die onder een gewigt van rampen knielen;

Opdat de kragt daar van het hart verfriſſch' 7

En 't voorig leed uit haar geheugen wiſſch'.

Gebruik uw tong; om voor het Regt te ſpreeken; 8

Te dempen all'der godeloozen treken; -

d'Onſchuldigen, die dikmaal zonder vrind,

Bedeeſt, beſchroomd, zig ganſch verſchooven vind,

Te helpen met uw koninglyk vermogen; -

En allen, die ten onregt nederboogen

Voor ſnood geweld, op dwinglandye tuk,

Te redden uit hun doodelyken druk.

Gebruik uw tong, waarop welſpreekend oordeel 9

Gezeteld is, der goê gemeent ten voordeel.

Handhaaf getrouw Gods en des Landes wet.

Beſnoei elk een', die zig daar tegen zet,

En laat uw troon nooddruftigen en armen,

By hun goed regt, in eeuwigheid beſchermen.

1722. T 5 vroU.
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K. V 1

v R. o U w E L. o F,

uit Spreuk. 31. vs. Io-31.
« ,,

volgens de Latynſche Uitbreiding van

- J. JA co M o T U s.
Y, «

w-, W ie zal dien man niet zalig ſpreeken, vs. 1e

Die van Gods hand een bedvriendin

C Ontfangen heeft, wier kuiſſche min

Schroomt ooit den band des egts te breeken?

Die nimmer ledig weezen kan;

Maar wil haar huis met zorge voorſtaan,

En tegenſpoed en voorſpoed doorſtaan

Met haar geliefden heere en man?

Wie poogt wat grooters te begeeren

Als zoo een vrouw, wier prys den ſchat,

& Dien Arabye in zig bevat

En Indië baart, kan braveeren?

Zulkeen behaagt heur egtgenoot, II

Die, nooit met minnenyd bevangen,

Blyft aan zyn weêrhelfts zyde hangen

En nimmer walgt van haaren ſchoot.

Een
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Een veldheer kan geen winſt meer ſtryken

Van beuit, den vyand afgehaald,

Als zy, die nooit in yver faalt

En't huis poogt eerlyk te verryken. -

Te zyn haar egaêten gevall' VS. I2

In alles kan haar meeſt vermaaken.

Zy ſchuwt met voordagt quaade zaaken.

Haar neiging houd in 't goede ſtal.

Zy vult haar huis met wolle en linnen I 3

En vat den ſpinrok en den draad,

En geenszins ſchroomt zy in dien ſtaat,

Heur' taak behendig af te ſpinnen.

Geen ſchip, gewoon den zouten vloed I4

Te klieven door d'onſtuime baaren,

Doet ſchipliên meerder voordeel gaêren,

Als 't weerkeert vol met uitheemſch goed.

De loome ſlaap wykt van haar leden, 15

Eer nog de friſſche dageraad

Gepurperd d'Ooſterkimme uitgaat

En 't ſtarrenheir dryft naar beneden.

Dan is haar zorg het huisgezin

Te ſpyzen en het werk te delen

Aan dienſtboôn, die in vlyt niet feilen,

Op 't voorbeeld van haar huisvoogdin'.

Wan
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Wanneerze van gewonnen ſchyven

Een akker koopt, haar keur miſt niet.

Het puik der landen, datze ziet,

Moet voor haar uitgezonderd blyven.

Zy plant een wyngaard van het nat

Derrype druiven perſtze wynen,

Die gloeijend in den beker ſchynen,

En vryd hen voor verderf in 't vat.

Zy ſchuwt de leuiheid, waard te haaten.

De logge leêgheid, die geen goed

Verſchaft, den geenen dieze voed,

Verſtramt nooit heure ledemaaten.

Haar loffelyke naarſtigheid

Verrykt het huisgezin vol luiſter.

Zy wekt heur maagden in den duiſter.

By 't lampligt maaktz haar werk bereid.

Nooit heeftze ruſt met radde vingeren

Grypt zy haar werkgereedſchap aan.

Zy maakt haar webb met fyne draên

Behendig door elkaêr te ſlingeren.

Den hongerigen ſchaftze brood

ST

En wil zig hunnes leeds erbarmen.
o

Zy koeſtert met een teêr ontfarmen

Den armen menſch in zynen nood.

vs. 16

18

2GD
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Zy vreeſt niet voor de winterdagen, VS.21.

Voor hagel, vorſt en ſneeuw en wind.

Al ſtormt het hard; geen nood, zy vind

Behulp genoeg voor onweervlaagen.

Zy is voor koude wel bewaard,

Haar huis beſchut voor vogt en regen.

Om brandſtof is ze niet verlegen.

Geen vuur ontbreekt er aan den haard.

Het keurlyxt linnen dekt haar leden , 22

En purperkleur ſtrekt heur gewaad.

Dus ciertz haar lichaam, naar heur ſtaat.

Haar koets praalt met geſtikte kleeden.

Heur man, in 't purper uitgedoſt, 23

Prykt, als de zon by mindre ligten,

Wanneer hy aanzit om te rigten,

De boosheid ſtraft en deugd verloſt.

Wat winſt verſchaft haar ſchrander oordeel, 24

Waar van heur handwerk blyken geeft?

Want alsze keurig weefſel weeft

Dan trektze van dien arbeid voordeel.

Beſtendigheid ſtaat by haar pal. 25'

Al koomen ſomtyds donkre dagen;

Zy ſchrikt voor geene aanſtaande plaagen,

Nog dugt voor naakend ongeval.

Haar”
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Haar tong, vol van bekoorlykheden, vs. 26

Spreekt woorden uit een rein gemoed.

Zy mengt den ernſt met zagtheid, 't zoet

Met nuttigheid in haare reden.

Zooras het ligt ter kimme uitſpruit 27

Dan gaat zy yders werk doorzoeken

Zy reinigt 't huis aan alle hoeken.

In alles blinkt haar netheid uit.

Nooit isze ledig, en haar ſpyze

Verſtrekt een vrugt van haare hand.

Zy agt het d'allergrootſte ſchand',

Te leeven op een leuije wyze.

Haar kinders roemen heuren ſtaat. 28

d'Een poogt van d'andren prys te winnen

Met hunne moeder te beminnen

Voor al haar goeddoen, zorg en raad.

Haar egtnoot koomt zyn liefde opofferen

Aan haar en houd zig met dit lot

Gelukkig, hem vergund van God.

Hy ſchat haar boven andre jofferen. 29

Geen huisvrouw overtreft haar in

Behaagelyke aanminnigheden, -

In Godsvrugt, trouwe en kuiſſche zeden

En zorge voor haar huisgezin.

Wan
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Wanneer de ſchoonheids bloem valt neder vs. 3o

En d'ouderdom 't glad aanzigt ploegt,

Dan blyft de roem van die zig voegt

Tot deugd en eert de Godheid teder.

Men pryz' Zoo ſchoon een huiscieraad. 3 I

En meld haar glory allerwegen :

Zoo erve zy verdienden zegen

En blyf verheerlykt in dien ſtaat.

171 5.
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P RE D I KI N G

o P R E G TE B o E T E,

Jeſaia I. vs. 1o-zo.

Gy Edelen des volks, Jeruslems Overheden, vs. 1o

Die in godloosheid voor geen Sodomsgrooten zwigt;

Koomt herwaarts, nadert, hoort aandagtignaar de reden,

Die ik, uit 's HEEREN naam, u ter vermaaning rigt!

En gy ook, welige, brooddronkene ingezeten',

Die geen Gomorra wykt in wulpſche dartelheid,

Let ernſtig op het geen God u, door my, laat weeten

In predikleer', die u tot waare boete leid.

Wat vrugt (dus vraagt de HEER, die Opperſte allerhoo

gen) II

Wat vrugt doet het getal der dieren, die gy doodt?

'k Verſmaê hun vleeſch en vet. het bloed verdriet myn'

OOgen, -

Dat nu zoolang uit varr', lam, ram en bokken vloot.

Wie vergt u zulkeen dienſt, ſlegtsin uitwendigheden 12

Beſtaande, zonder hart, geloove, eerbiedigheid?
r - Ge
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ſ! -

t

Gebood ik u aldus myn voorhof in te treeden,

Zegt, Prieſters, engy Volk, door Prieſters ſnoodver

leid? -

Brengt geen meer offers aan. Vergeefs wiltgeuwe zonden

Uitwiſſchen, met het bloed van beeſten zonder

tal. VS. I 3,I4

Uw reukwerk is voor my een gruwlyk ding bevonden,

't Welk my verzoenen niet, maar wel verbittren zal.

Al viertge plegtiglyk uitwendig all de dagen

Van Godsdienſt, al verzuimtgy ſaamenkoomſt nog feeſt.

Ik, die, het harte proef, kan dat bedrog niet draagen.

't Is ſchennis, anders niet, die my dient zonder geeſt.

Uw vaſtendagen, op het ſtipſte waargenomen

In werkeloosheid, met een ſchyn van diepe boet',

Vermag ik niet. Ik haat uw plegtig ſaamenkoomen.

Geen hoogtyd viertge, daar ik niet van walgen moet'.

Dies alsge uw handen naar den Hemelheft om zegen, 15

Sluite ik voor u het oog. Schoongeuw gebeden rekt

Vaſt lang en langer uit, dat rellen ſtaat my tegen;

Omdat die handen zyn met ſchuldloos bloed bevlekt,

Waſcht daarom eerſt uw hart van zyn verhoolen boos
heid. - 16

Ruimt weg uit myn gezigt al wat ge quaads bedreeft.

Laataf, laat eeuwig af van voorige godloosheid,

Opdatge niet vergaat, maar in myn gunſt herleeft,

V Be
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Beneerſtigt u tot goed, vooral gy Overheden : vs. 17

Hanteert het heilig Regt, daar gyter vierſchaar gaat :

Koomt hen te hulp, die lang onſchuldig onregt leeden

Door baatzugt en geweld, die d'edle deugd verſmaad.

Houdt uwe handen rein van weezen te verdrukken :

Herſtelt hen in hun regt, daar dat ooit word verkragt:

Verhoort de weduwen, en wreekt de ſchellemſtukken

Van elk, die gierig op haar goedren t'aazen tragt.

Koomt dan! koomt dan! (dus noodt de Hoogſteu) voor

myne Oogen, - I 8

En ziet eens van wat vrugt die handling weezen zal;

Hoe ik u, uit het ſtof, dan weder zal verhoogen,

En doen herbloeijen, na het eerſte ſtaatsverval.

Al waren rood, gelyk ſcharlaken, uwe zonden;

Dan maakt haar myn genaê zoo wit, gelyk de ſnee:

Schoon geene purperverw wierd' gloeijender gevonden;

Dan brenge ik witheid, als der wolle, daar in ſteê.

En gy, ganſchJuda, zoogy willig zytvan zinnen, vs 19

En hoort naar mynvermaan, en leeft naarmyne wet,

Dan zult gy alles goeds en zoets genieten, binnen

Dit land, dit ſchoone land, daar gy zyt in gezet.

Maar weigert gy gehoor en blyft gy tegenſtreeven. zo

Myn zagte noodiging', dan zal u 's vyandszwaard

Beneemen ( vleiu met geeneydle hoope ) 't leven :

Want 't is des HEEREN mond, die dit aan u verklaart.

173O. DANK
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D A N K Z E G G IN G

VAN KO N IN G

Jeſ. 38. vs. 1o-21.

Wanneer uw hand met haare tugt my raakte,

Vrymagtig Heer van leven en van dood,

Toen was het dat ik dus myn mond ontſloot,

En by my zelfdeeze overlegging maakte :

'k Zie haaſt den dag. Ik zie het uur haaſt naderen, vs. to

Waarop ik, ſchoon in 't bloeijen myner kragt,

Het levens ligt zal wisſlen voor den nagt

Des doods, die 't bloed reeds ſtremmendoetin d'aderen.

Ik zal niet meer in Godes Huis verſchynen, 11

Om Hem daar eer en hulding aan te biën.

Ik zal niet meer myn medemenſchen zien,

Maar ſterven in het midden myner pynen.

De dood zal haaſt dit aardſche woonhuis ſlaaken, 12

En ſnyden ſtrax myn 's levens webdraad af

V 2 Myn
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Myn Schepper, die my eerſt den adem gaf,

Zal nu eerlang een einde met my maaken :

Want naauwlyx zal de dageraad verſchynen, vs. 13

Of God zal my doen voelen Zyne wraak,

En eer de zon weer heure dagreis ſtaak',

Zal ik de hoop myn 's levens zien verdwynen.

Myn geeſt, myn moed was ganſchlyk neêrgeſlagen. 14

Ik zugtte en riep aldus myn Heiland aan : -

Bevry my door uw groote wonderdaän!

Wil, als myn borg, op u, myn ſchulden draagen!

Dus ſmeekte ik God op myne legerſtede, 1 5

En eindlyk heeft het Hem behaagt het quaad

Te ſteuiten, en, naar zyn onwrikbren raad,

Myn leven te verlengen op myn bede.

Hoe zal ik nu beſt Gode dank bewyzen?

Ik zal, altoos gedagtig aan zyn magt

Die my zoo verr' tot welſtand heeft gebragt,

Zoolang ik leef 't Almogend Wezen pryzen :

Want Gy alleen behoud en heelt de menſchen, 16.

Doorwyze God. Gy, Gy alleen, hebt my

Gezond gemaakt, geen kunſt van artſeny'

Was magtig te vervullen myne wenſchen.

Gy had my naauw door uwe wonderdaaden . 17

Van 't magtig heir der Aſſyriers verloſt,

En
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En vrede mild vergund; of ſtrax begoſt

Gy my op nieuws met angſten te belaaden:

Maar evenwel hebt Gyme heden weder

Met U verzoend, den band des doods verſcheurd,

Myn lichaam en myn geeſt weêr opgebeurd,

Dies buigt myn ziel zig voor U dankbaar neder.

Had Gy my in het graf doen nederzygen; vs. 18

Had Gy myn vleeſch verandren doen in ſtof,

Dan zou myn mond niet melden uwen lof;

Dan zoude ik van uw wondren moeten zwygen :

Maar nu Gy my doet uit den dood herleeven, 19

Zal ik dit heil verbreiden overal;

En niet alleen ik zelf, maar yder zal

't Vermelden aan zyn kinderen en neeven.

De HEER heeft my bevryd van zwaarigheden , 26D

Daarom zal ik Hem looven, tot een blyk

Van dankbaarheid, met ſtem-en ſnaarmuzyk, '

En met zyn Volk, vol vreugd, ten Tempel treeden,

1719,
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L. v. H O o F D S T U K

Toon Pſ. 24'

Gy zielen, die naar 't Hemelſch haakt vs, r

En hierom 's werrelds goedren wraakt,

Gy hoeft van heildorſt niet te ſmagten.

Al hebtge geld nog ryken ſchat,

Geen nood : de drank van 't heilig Vat

Zal hier, om niet, uw' zorg verzagten,

Wat gaat u aan , onnooſle menſch, 3.

Dat gy ſteeds zwoegt en zet uw wenſch

Op iets, het welk geen heil kan geeven?

Ai, neig u oor toch naar myn raad.

* Zoek naar het Hemelſch Manne, en laat

Uw hartsbegeert naar zielsſpys ſtreeven,

Als gy my tot uw noodhulp zoekt, 3

Dan wordge door geen liſt verkloekt;

Schoon dat de boozen u braveeren.

'k Zal met uw ziel in bondſchap treên,

En ſchenken haar de zoetigheên

Van Davids Zoon, den Heer der Heeren -

- Dien
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Dien Zoon der Oppermajeſteit, VS. 4

Die door zyne algenoegzaamheid

Een Borg voor ydereen wil ſtrekken,

Die Hem tot zaligheid begeert

En als zyn Vorſt en Koning eert

Die eeuwig heerſcht aan alle plekken

Uw roem word overal verbreid, 5

O Vorſt, omringd met heerlykheid,

By vreemde volken en geſlagten,

Die als een eenig man te ſaam',

Tot eer van Gods gedugten Naam,

Steeds op hun dierbren Heiland wagten.

Zoek Hem, o menſch, die tot uw ziel, 6

Schoon datze vaak in ſlaapzugt viel

Van heil ſpreekt, en de vuile ſmetten

Op zig neemt en in 't kruisbloed waſcht,

En torſt der Vroomen zwaaren laſt,

Die hen den weg tot God beletten.

De booswigt zondig nu niet meer. 7

De zondaar laate 't quaad en keer'

Zig tot de Heilbron der genade,

Eer hy geheel verlooren gaat :

Want d' Opperhemelkoning laat

Zyn goedheid blyken, vroeg en ſpade, -

- V 4 Myn
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v

Myn eeuwigduurend raadsbeſluit,

Spreekt God, word nimmermeer geſtuit.

Wanneer de menſch aan myne wegen

Gedenkt en myn bedryf doorziet,

Hoe ik deez' kieze en andren niet,

Dan ſtaat hy innerlyk verlegen.

Want evenals het ſtarrental

Veel hooger dryft dan 't aardſche dal;

Zoo zal myn raadſlot overtreffen

De waanwysheid, die anders ſpelt

En niet den tyd en ſtonden telt,

Waarop myn glans zig zal verheffen.

Gelyk de ſneeuw en 't wolleknat

Het aardryk met zyn vogt beſpat,

En niet omhoog gaat wederkeeren;

Maar door dat vogt het vrugtbaar zaad

Uit 's aardryx boezem ſpruiten laat

Voor die tot nooddruft ſpys begeeren:

vs. 3

IO

Zoo zal myn Woord niet vrugtloos zyn, vs. 11

Maar waarheid zonder valſchenſchyn.

Myn reednen zullen nimmer faalen.

Het Woord, dat God geſproken heeft

Zoo waarlyk als Hy eeuwig leeft,

Moet t allen tyde zegepraalen.

/

Dus
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Dus zal de voorgekende ſchaar, vs. 12

Met bly gejuich, van jaar tot jaar,

Voorttrekken. Berg en heuvels zullen,

Verzelſchapt met een groot getal

Van boomen, door hun bly geſchal,

De lugt aan allen kant vervullen.

Dan zal de doorn niet langer ſchaên. 13

Maar, daar in plaats, een denboom ſtaan,

Voor diſtels zullen mirten bloeijen, r

Tot eer van God en zynen Zoon, -

Wiens Ryk en onverwelkbre kroon

In glory eeuwig aan zal groeijen.

1712.

V 5 HET
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- H E T

GODE WELBEHA A GL Y K

V A S T E N.

jef. 58. vs. 5-14,

e "

O Jacobs Huis, zoud gy dat vaſten heeten, vs. 5

't Welk Gode luſten mag,

. Dat gy, ſlegts éénen dag,

Uw ziele quelt, met, voor dien tyd, nietteeten;

Uw hoofd quanſuis als eene bies te buigen,

Ten blyk van nedrigheid?

Datge aſch en zakken ſpreid,

Om daar mede uwen ootmoed te betuigen?

Heeft blindheid dan uw oordeel zoo verwonnen,

Dat gy zoud waanen, dat

Zulk vaſten in zig had

Iets, 't welke zou den HEER behaagen konnen?

Is dit niet regt het vaſten, u gebooden; 6

Dat gy godloosheid haat,

Den dienſtbren, in hun ſtaat, e

r, " Niet
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Niet wreed valt, maar zagt handelt in hun nooden?

Is dit niet juiſt het vaſten, u bevolen, vs. 7

Dat gy met drank en ſpyz',

Op een godvrugte wyz',

Nooddruften ſterkt, daar zy te ſaamen ſchoolen?

Is 't dit niet, dat gy d'arme vlugtelingen

Wel te herbergen weet?

Dat gy den naakten kleed,

En elk, die 't hoeft, voorziet van nooddrufts dingen?

Doet gy dat, elk naar maate van vermogen, 3

Dan daalt op u een glans

Uit 's derden Hemels trans,

Zoo heerelyk, als d'ugtend toont aan d'oogen.

Uw Staat, uw Stad zal met vernieuwde kragten

Uitblinken : al uw doen

Zal dan Gods gunſt bevroên,

En gy zult voorts, met grond, zyn zegen wagten,

Uw Heiland, uw Verloſſer zal u leiden

Door zynes Geeſtes ligt.

De HEER, waar gy ook rigt

Uw gang, zal met zyn zorg nooit van u ſcheiden.

Dan zultge uit een godsdienſtig harte ſmeeken » 9

En God zal met zyn vreê

Bekroonen uwe be*:

| |

Dan
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Dan zal uw ſtem door lugt en wolken breeken,

Tot in het oor des HEEREN, die, ſtrax vaardig,

U zeggen zal: verſchrik

Voor niets. Zie! hier ben ik,

Myn volk; mids dat gy u dit heil maakt waardig,

Met weg te doen geweld en kneevlaaryen,

Gevegt, gekyf, geſpot,

Onteeringen van God

En alles, wat de deugd doet afbreuk ly'en,

Met mildlyk en meêdoogende te ſpyzen VS. IGA

Het hongerige hart,

En droeven in hun ſmart',

Zooveel gy moogt, uw liefde te bewyzen.

Dan zal uw ligt de duiſternis verjaagen.

De zon van uw geluk,

Op 't hoogſt, zal all uw druk -

Verdryven: ja des HEEREN welbehaagen II

Zal weezen, om u tot een gids te ſtrekken.

In ſchaarsheid zultge goed

Nog zien in overvloed.

Des Heeren Geeſt zalu tot vlugheid wekken.

Ryk zultge zyn, naar ziel en lyf, in gaaven,

Als een gewaterd hof

Ook zultge, tot Gods lof,
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Als een fontein, veele andren ryklyk laaven.

Uw zoonen en uw'dogters, friſſche ſpruiten, vs. 12

Zult gy in groot getal

Zien heelen Stads verval,

En weêr den grond met nieuwe huizen ſluiten.

Gy zult aldus grondveſten, lang verlaaten,

Op nieuws weêr haalen op :

Dus groeit uw ſtam en top:

Dus word de Staat verrykt met onderzaaten.

Dan zalmen u met deezen eernaam noemen:

,,Dit is die ſchoone Stad,

,,Die, door haar ruimen ſchat,

,,Op veſtingſterkte en ſchoonen bouw kan roemen.

Indien gy voorts, o Juda, alle uw'luſten I3

Kruiſt, op myn' Sabbathdag,

En zorgt, dat niemand mag

Die heilge ruſt, door aardſch gewoel, ontruſten:

Ja zoo gy noemt dien dag uw welbehagen;

- Opdat, naar pligt, de HEER

Ontfange ſchuldige eer,

En gy u ganſch ten dienſt Hem op moogtdraagen,

Dus dat gy met gewoonelyke werken

Dan ſtilſtaat, in geen zaak'

Zoekt werreldſch zinvermaak,

Ja
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a dat uw taal daartoe geen zugt laat merken; --3 8,

Dan zult gyu verluſten in den HEERE;

Dan zal ik (dit verkond

VS" I4

U zelf des HEEREN mond)

U ryzen doen ten hoogſten trap van eere,

En laaten u, als Jacobs egte kinderen,

Al 't zoet van Canaän

Vol op genieten, dan

Is God met u, en niemand zal u hinderen,

I73o.

V. HOOFD
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V. H O O F D S T U K

V A NT

J E R E M I A.

G a heen, bezoek der ſteden koningin, VS. I

Jeruſalem, het voorwerp van myn min'

En zorg voorheen, dog nu te ſnood verdorven :

En als gy hebt haar wyken doorgezworven,

Haar borgers en inwooners ondervraagt,

Zeg my dan eens aan wien het regt behaagt:

Zeg my dan eens, wien waarheid gaat ter harte;

Zoo zal ik hen niet in een poel van ſmarte

Doen daalen, lang voorſpeld uit mynen mond. .

Zy zweeren wel, wanneer zy een verbond 2

Te ſaamen voor myn aangezigte maaken,

Ofſomtyds om een pleitgeding te ſtaaken,

By mynen Naam, maar zweeren, my ten ſpot,

Een valſchen eed, by hunnen HEER en God.

Ja, groote God, uw oordeel is regtvaardig, 3.

Te ſaamen zyn zy uw genade onwaardig,

Gy
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Gy ſloegtze, maar zy voelden geene pyn.

Uw tugt deed hen nog nooit boetvaardig zyn.

Zy bleeven onbeweegelyk, als rotſen,

Tot heden toe, uw tugt en ſtraffe trotſen.

Ik, ziende zulx, beklaagde hunnen ſtaat, VS. 4

En zeide : zie ze zyn ontbloot van raad

En goed beleid, wyl zy den God der goden

Beſchimpen, en veragten zyn geboden.

Ik dagt; miſſchien is dit de feil alleenVan 't domme volk, en 't ongeleerd gemeen: A

't Zal beter met de grooten zyn gelegen,

Die kennen God, zyn regten, en zyn' wegen,

Maar 'k vond hen ook, gebragt ter regter toets,

Godloozen, en veragters alles goeds.

Daarom zal hen een felle Leeuw aanranden, 6

En dryven hen, uit hunne ſteen en landen.

Een Avondwolf, op menſchenſpieren zoet,

Zal hen des nagts, met yſſelyk getoet,

Verbaazen, en den klaauw in 't lichaam dryven.

Een Luipaard zal hen wreedelyk ontlyven,

Indienze pas ter ſtedepoorte uitgaan :

Want daaglyx groeit hunne overtreeding aan.

Zy neemen toe in misbedryf en ſchennis.

Hoe! ſpreekt de Heer, zou ik, die grondig kennis 7

Draag'
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*

-

Draag van uw ſchuld, vergeeven uwe ſchuld,

En lyden 't quaad met eindeloos geduld ?

Uw kinderen zyn wars van my te zoeken.

Hun mond is vol van laſtertaale en vloeken.

Volop verzaad met ſpyze uit myne hand,

Ontvonken zy in boozen minnebrand.

Zy leggen toe op gruwlyke overſpelen,

En loopen ſaam in ſchendige bordeelen.

Veel heeter als een ſpringhengſt, wel gevoed, vs. 8

Dortintelt hen het weelderige bloed.

Zy zoeken vroeg en ſpa, door dartle lonken

En wenken van het geil gelaat, t' ontvonken

Onkuisheids drift, in 's naaſten gemalin

Zou ik dat zien, en zonder tegenzin 9

Gehengen, dat zy mynen Naam verſmaaden,

Door zoo een reex van Godvergeeten daaden?

De vyand koom met pylen, zwaard en vuur, IQ

En ramme omverr hun ſterke veſtingsmuur.

Hy ſloop de pragt van tempelſpits en toren,

En moete naar geſchrei nog weeklagt hooren,

En maake nooit een einde van de ſtrafi';

Want yder dwaalt van myne paden af,

En Iſraël, met Juda ſaamgeſpannen,

Heeft trouweloos de vre: Gods verbannen,
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Zy ſcherſen, onbekommerd in hun lot, VS. I 2

Met mynen Naam, en zeggen: waar is God?

Geen quaad ſtaat ons te wagten van den HEERE.

Men dugt vergeefs, dat ons zyn wraakvuur deere.

Hy is 't niet, die ons dreigt, vrees voor geen dood,

Nog oorlogstyd, nog maagren hongersnood.

Het zyn ſlegts valſche Leeraars, die dus rellen, 13

En d'Opperſte zal hen eerſt nedervellen :

Zy zullen zelfs eerſt ſmaaken, 't geen hun ſtem

Voorſpelt aan 't volk der ſtad Jeruſalem.

Maar ik, ſpreekt God, o myne boetgezanten ! 14

Zal, ſchoon zy ſaam zig tegen u aankanten,

Uw woorden waar doen zyn ter regter tyd,

Opdat het blyk', dat gy gezonden zyt

Van Hem, die is de Heer van alle Heeren.

Uw ſtemme zal, gelyk een vuur, verteeren

Myn volk, met onuitleſſchelyken brand.

Die welig weid, en groeit vaſt hand voor hand.

Een vreemde Vorſt,omſtuwd met oorlogsknegten,15

Bereid zig reeds, om Iſr'ël te bevegten ;

't Zyn mannen, reeds van ouds door hunne kragt

Alom berugt; het is een legermagt,

Wier taal zal onbekend zyn voor uwe ooren;

't Zyn ſchutters, tot den Pyl en boog gebooren. 16

Zy
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Zy mikken naauw, zy treffen fix hun wit;

't Zyn lieden, daar een heldenmoed in zit.

Zy zullen graan en akkervrugt verwoeſten, vs. 17

Die gy voorheen in ſtille ruſt mogt oêſten,

Tot ſpyze voor uw talryk huisgezin.

Zy zullen al het vee, dat u gewin

Verſchafte, tot hun onderhoud verkrygen,

Den vygeboom ontblooten van zyn vygen,

Den druiventros afſnyden van de rank,

En perſſen uit de beſien hun drank.

Zy zullen all' uw ſteden en gebouwen,

Op welke gy uw hoop ſtelt en vertrouwen,

Verderven door het vuur, en, wreed van aardt,

Vernielen haar inwooners door het zwaard. -

Ik zal nogtans, zegt d'Opperſte, in die tyden 18

U niet geheel en al verſlaan, nog lyden,

Dat een van hen u maaij ten wortel af

Vraagt iemand dan naar d'oirzaak deezer ſtraff”, 19

Zoo zeg hem vry : dit is de wil des Heeren.

Hardnekkig volk! gy wouwt den godsdienſt leeren

Van Heidenen, hen volgen alszins na,

In uwen tooi, gedrag en zeden. ga

Nu heen, beroofd van rykdom land en haven,

En word hen tot lyfeigenen en ſlaaven,

X 2 Dit5
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L/

Dus ſpreekt de Heer, door zynes dienaars mond vs.2o

Tot Iſraël en Juda, die 't verbond,

Met hem gemaakt, van hunne zyde eerſt ſchonden.

Elendigen! wat zytge vol van zonden! 2, I

Wat zytge dwaas! wat zytge doof en blind,

Die 's Hoogſten woord ſlegts agt voor rook en wind,

En 't oog ſluit voor zyn merkelyke ſlagen !

Zal 't u, vraagt God, zal 't u dan nooit behaagen 22

Te vreezen voor den Schepper van 't heelal,

Die 't land bezoomt met duinen, tot een wal,

En ſchutting voor den aandrang van de ſtroomen,

Zoodat ze nooit met vloeijen verder koomen,

Als daar ik hen een merkpaal hebb' geſteld,

En, ſchoon 't gegolf der baaren, met geweld,

Van mylen verr' geſtadig aan koom zetten,

Kan ik nogtans door myne magt beletten,

Dat vrugtbre beemd, nog korendragend veld

Door wateren alom zy blank geſteld.

Dog 't is vergeefs, dat ik u zulx doe hooren 23

Gy leent aan myn vermaning hart nog ooren :

Maar wykt heel af van my ter ſlinkehand.

Nooit zegt gy, o Inwooners van dit land, 24

Nu vreeſt den HEER, die op gezette ſtonden

Den regen heeft ten hemel afgezonden, -

- Tot
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Tot groei van boom en aardgewaſch en kruid.

Pryſt onzen God, die 't ronde jaar beſluit

En net verdeeld in vierderlei ſaizoenen;

Die 't lommerloof doet in de Lente groenen,

De vrugten in den Zomer zwellen doet,

Geeft in den Herfſt van graanen overvloed,

En leeftogt ſchenkt, als ſneeuw en hagelvlagen

Aangieren in de ſchraale Winterdagen.

Maar heden miſt gy deeze zegening, vs. 25

(Al agt gy die zoo luttel en gering)

Door uwe ſchuld, de bron der ongelukken,

Men vind by u vervloekte gruwelſtukken. 36

Men vind by u Godloozen, die, op 't ſpoor te

Eens vogelaars, hun netten ſpreiden voor

Opregten, door vernis en ſchynvertooning.

Gelyk een kouw vol vooglen, is hun wooning 27

Vol van bedrog en liſtige eigenbaat,

Hun eerſten trap tot rykdom, magt en ſtaat.

Zy waggelen van vetheid, daar ze treeden. (28

Geen Heidenſch volk was ooit zoo boos van zeden,

Zy moeijen zig met billykheid nog regt,

En jaaren lang blyft by hen onbeſlegt

Het pleitgeding van weduwen en weezen,

Nogtans gelukt hen alles wel. zy vreezen

X 3 Meë:
\
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Meer 's menſchen magt, dan 's Allerhoogſten ſtraf

Zy wyzen in hun ſlinxe vierſchaar af

Van hun gehoor nooddruftigen en vroomen,

Die by hen om een billyk vonnis koomen.

't Is tyd, en meer dan tyd, dat mynewraak, vs. 29

Dus ſpreekt de HEER, tot hunne ſtrafontwaak',

En toone my gevoelig van hun daaden.

Al 't volk, al 't volk is met een vloek beladen,

Het land is vol van onregt en geweld, 3G

Geen één, die niet naar quaade wegen helt,

ne Leeraars met de Prieſteren verbloemen 3 I

Met leugenen myn wetten : zy beroemen

Zig op een waan van Kerkelyke magt,

En maaken zig by groot en klein geagt.

O volk, wel eer myn volk, dog nu niet langer,

Hoe meêr gy groeit in euveldaän, hoe banger

U treffen zal de geeſſel van myn hand!

Waar zal dit heen, verdorve Stad en Land?

Hoelang zult gy myn lydſaamheid nog trekken ?

Vermeerder vry uw ſnoode gruwelvlekken;

Maar wagt dan ook, dat ik u eeuwig van

Myn aangezigt, als ballingen, verbann'.

BE



OUDE TESTAMENT. 327

B E T A A M EL Y K E

SABBATHS VIER ING.

jerem. 17. vs. 2o- 27.

O Koningen van Juda, hoort! VS. 2O

Ganſch Juda, open my uwe ooren;

Ik hebbe aan u des HEEREN Woord!

Jeruſalem, wil naar my hooren!

Op uwer zielen zaligheid 2 I

Wagt u (dit is 't gebod des HEEREN)

Door laſteninvoer ooit t'onteeren

Den Ruſtdag, my ter eer bereid.

Brengt niets ter ſtedepoorten binnen. 22

Voert ook geen vragt ten huizen uit.

Wilt op dien dag geen werk beginnen,

Waartoe gy in de week beſluit,

Maar laat hy u ganſch heilig blyven

Naar d'orde, die ik, door de leer

Van Moſes, uwen Vadren, eer

Z in Cana waren, voor liet ſchryven:

X 4 Dog
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Dog zy veragtten myn gebod, vs.23

En vonden goed zig ſtaäg te zetten

Hardnekkig tegen my, hun God,

Door 't wederſtreeven myner wetten.

Maar gy, indienge u beter quyt, 24

(Dus ſpreekt de HEER) CIl , naar myn reden,

Verbeteren zult uwe zeden, -

Dat gy op mynen Sabbathtyd

Geen laſt van buiten in zult voeren,

En datge deeze heilge ruſt

Door geenen arbeid zult beroeren,

Maar vieren deez' myn dag, met luſt:

Dan zullen Koningen en Heeren 25

Der hoogſte magt ter ſtede ingaan

Door eerepoorten, en voortaan

Geruſt op Davids troon regeeren.

- Zy zullen met een groote pragt

Van wagenen en paarden naderen,

Beſtuwd van helden. al de magt

Des Lands zal plegtig ſaamvergaderen

Ter hulde hunner Majeſteit,

En eeuwig zal de luiſter duuren

Van de Jeruſalemſche muuren, e

-
Uit
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Uitmuntende door volkrykheid.

Al 't Volk des Heeren, uit zyn landen VS.26

En ſteden zal, van yder oordt,

Den HEERE brengen offerhanden

Van al wat tot zyn dienſt behoort.

Naar Godes ſtad en heiligdommen

Met vee, meel, oly, wierook zal

De feeſtſchaar, maakend' bly geſchal,

Opkoomen met ontelbre drommen:

Maar zoo gy regt het tegendeel 27

Van deez' myn Wet doet, en met draagen

En voeren deezen dag geheel

Dus ſtelt gelyk met andre dagen,

Niet hoorende naar myn gebod;

Dan zal een vuur uw poorten branden;

Dan zullen menige vyanden,

Uitvoerende de wraak van God,

Jeruſlem ſtraffen, haar' gebouwen

En vorſtenhuizen door een gloed

Verderven, die niets zal behouden,

Maar ſloopen al die pragt en ſtoet,

173o.

X 5 ILHOOFD.
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II. H O O F D ST U K

J O Ë L.

Op, op! begint de treurbazuin te ſteeken VS. &

Te Sion, op myn heilgen berg heft aan

Weeklagten, die het hardſte hert verbreeken

En 't volk des Lands met zwaaren druk belaän:

Want'sHEEREN dag begint alreeds te naderen,

Een droeve dag van kommer en verdriet. 2

Een neveldamp begint zig te vergaderen

Van rampen, daar men nu nog vrede ziet,

En ſpreid zig uit; gelyk de zon, in 't Ooſten

Opryzende, de bergen overſtraalt.

Een magtig volk bereid zig vaſt, om toôſten

Al het gewaſch, daar 't vrugtbaar land meê praalt,

Het is een volk, dat nimmer weêrgaê kende

Nog kennen zal, zoolang de werreld ſtaat.

't Sleept agter zig een heirkragt van elende, 3

En brand, en blaakt, en rooft, en ſcheert, en laat

Den
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Den akker woeſt en gaat met 't koren ſtryken,

Het is een volk, door zynen ſnellen loop VS.4

By ruiteren en paarden te gelyken.

Zy ſchoolen ſaam en met een digten hoop y

Neêrvallende, om het groene kruid te ſchennen,

Maakt hun geruiſch een dommelend geluid,

Gelyk 't geraas eens wagens ſterk in 't rennen,

Gelyk een vuur, wiens kragt geen middel ſtuit,

Dat door zyn vlam de ſtoppelen doet kraaken,

Of even als een grove wapenkreet,

Dien krygsliên op het ruime ſlagtveld maaken,

Terwyl al 't heir ſtaat tot den ſtryd gereed.

Elk zal voor hen bedugt zyn, op hun naderen, 6

En wiſſelen, in droef, het bly gelaat,

Zy zullen in geleden zig vergaderen, 7,8

En rukken, in dien welgeſchikten ſtaat,

Ter muurbreſſe in, gehard voor zwaard en pylen.

Zy zullen met hun menigte de ſtad 9

Vervullen en door alle wyken ylen,

Vervolgende elk zyn eigen weg en pad.

Het aardryk trilt, de hooge hemeltranſſen IO

Ontzetten zig voor hunne koomſte: 't ligt

Der zonne en maan derft zyn gewoone glanſſen.

't Geſtarnte onttrekt zyn luiſter aan 't gezigt.

God,
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God, d'Opperheer des Hemels, laat zig hooren vs. 11

Al 't leger door, dat, magtig en bereid,

Op zyn gebod, uitvoert des HEEREN toren

Op deezen dag van zyn verbolgenheid,

Onmoogelyk voor menſchen te verdraagen.

Daarom zegt God: laat afvan quaad, verneêrt 12

U voor myn troon, met vaſten, bidden, klaagen,

Ten blyke dat gy waarlyk u bekeert.

Draagt rouwe meer inwendig dan uitwendig, I 3

Scheurtniet het kleed,maar't hart: kuſcht'sHemels roê.

Keert u tot Hem, wiens goedheid is onendig,

Barmhartig en van weldaân nimmer moé.

Miſſchien zal Hy uw rampen en elenden H4

Nog leenigen : miſſchien zal Godes hand,

Thans tegen u, zigt uwer hulpe wenden

En zegenen met overvloed uw land.

Op, op! begint de treurbazuin te ſteeken. I 5

Te Sion, roept een vaſt-en biddag uit,

Om hartelyk vergiffenis te ſmeeken,

Met zondenbiegt en nedrigtreurgeluid,

Dat ydereen nu opga naar den Tempel

Des Heeren : dat d'ontzaglyke Overheid

Door godvrugt ſtrekk’ den mindren ten exempel - *w

En eerſt betreê den weg, die derwaarts leid,

Laat
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Laat kinderen, ja teedre zuigelingen

Zig voegen by des volks bedroefde ſchaar.

Men hoore nu geen blyden feeſtzang zingen. -

De rouwgalm doof de ſchelle vedelſnaar.

De bruidegom ga uit zyn binnenkamer,

De bruid begeefzig uit heur ſlaapſalet

Met een gelaat, dat in Gods Huis bequaamer

En beter voegt dan op het feeſtbanket.

Het Leeraardom beween', ter juiſter ſtede, vs. 17

's Lands quaad en roepe aldus de Godheid aan :

Verhoor, o HEER, dat niemand onzen vrede

Verſtoore! ai, ſpaar uw Volk, met angſt belaên!

Laat nimmer toe, dat magt en dwang der boozen

Uw Erfdeel breng tot zynen laatſten val.

Geheng niet, dat het rot der godeloozen

Vraag : waar is God, die hen nu redden zal?

Zoo zal de HEER zig over ons erbarmen : 18

De Hoogſte zal, geſard door zulk een ſmaad,

't Boetvaardig volk voor ſlimmer quaad beſchermen

En brengen 't weêr tot een gewenſchten ſtaat.

Dan zal deHEER dustrooſten, die Hem vreezen; 19

Hebt goeden moed! ontfangt myn zegening.

Uw land zal vol van moſt en oly weezen

En voedſaam graan tot uw verzadiging.

Geen
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Geen vyand zal uw ruſt dan meer beſtryen.

Het heir, dat uit het Noorden herwaarts rukt,vs.23

Zal vlugten in de dorſte woeſtenyen,

Daar nimmer kruid nog lover word geplukt.

't Zal agter zig de Middelzeegolf laaten

En trekken voort regt naar de Doodezee,

En ſterven daar. zyn magt zal hier niet baaten.

't Zal rotten en verdwynen als de ſhee.

Vrees niet, o Land! hefaan, hefaan te pryzen 21

Den HEER, die, voor u, wondren heeft gedaan!

Vrees niet, gy vee. God zal u hulp bewyzen. 22

Vol gras zal haaſt de dorre weide ſtaan.

't Geboomte zal, met vrugten overladen,

Zyn telg en loofneêrbuigen tot den grond.

De vyg en druif, beſchaäuwd van gulle bladen,

. Zal door haar jeugd verheugen oog en mond.

Op Sion! zing den HEERE juichgezangen, 23

Tree, vol geloof, den Heiland te gemoet,

Door wien gy zult vergiffenis erlangen

Van alle uw ſchuld, gereinigd in zyn bloed.

Haaſt koomt u toe een overvloed van zegen.

De wolken zyl, bereid, op Gods bevel,

Te drenken, met een tydelyken regen,

Den groenen halm, opdat het koren zwell'.

De



OUDE TESTAMENT: 335

De perskuip zal van moſt en oly vloeijen. Vs.24

De dorſchvloer zal van tarwe zwanger gaan.

Geen ongediert zal meer de boomen ſnoeijen, 25

Geen ſpringkhaan meer verderven 't groeijendgraan.

Een gouden oogſt zal d'eerſte ſchaê vergoeden

Met dobble winſt en dobble vrugtbaarheid'.

Uw God zal u met vette ſpyzen voeden 26

Wiens roem van u alom worde uitgebreid.

'k Zal nooit myn volk, zegt d'Opperſte, verlaaten,

En gy zult ſteeds bevinden, dat ik ben, 27

O Iſraël, de Schutsheer uwer Staaten,

En,buiten my, geen andren ſchutsheer kenn'.

Dan zal ik ook, in 't laatſte van die dagen, 28

Aanydereen uitdeelen mynen Geeſt :

Men zal niet meer op 't hart een dekſel draagen.

Uw zoonen en uw dogtren zal de keeſt

En kragt geheel bekend zyn van myn reden. 9

Den gryzaard zal ik myne wegen doen

Verſtaan, en mynes Woords verborgenheden

Zal regt en klaar uw jongelingſchap bevroên.

Maar niet alleen zal zulkeen heil genieten 29

De ryke en de vermoogende in het Land.

Ook op den knegt en dienmaagd zal ik gieten

Myn Geeſt, de bron van kenniſſe en verſtand.

'k Zal
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'k Zal dan ook uit den hoogen Hemel donderen vs. 30,31

En blixemen op 't volk, dat my mishaagt.

d'Aarde en de lugt zal volzyn van myn'wonderen ;

Eerdat de dag des grooten Oordeels daagt :

Maar alle, die op myne hulp vertrouwen 32

: En afzien van den vleeſchelyken arm,

Zal ik ook voor den ondergang behouden

En ſtrekken hen een ſchuilplaatsen een ſchermt

Dan zal de Kerk, van mv eerſt uitgekooren,

Bevryd zyn van het dreigend ongeval,

Naar myn belofte aan elk gedaan te vooren,

Dien ik tot myn gemeenſchap roepen zal

1718.
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MENGELSTOFFEN

U I T.

D'APOKRYFE BOEKEN.

T R I O M F L I ED

V A N

J U D I T H,

OVER HET VERSLAAN

- V A N

H. o L. o F ER N E s,

EN DE

BEVRYDING DER STAD BETHULIA.

judith xvi vs. 2 - 21.

Nu wilt met zang Gods lof ophaalen: vs. 2

Heft aan met my den Opperheer

Te pryzen, ſpeelt ter zyner eer',

Op trommels, harpen en cymbaalen !

Y 2. Want
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- Want hy ſloeg zyn genadige oogen vs. 3

Op ons, wanneer wy, overmand,

Om hulpe ſmeekten; zyne hand

Redde ons uit dreigende orelogen:

In ſpyt der magtige Aſſyrieren, 4

Wier groote menigte, opgeſtaan

In 't Noorden, rukte herwaarts aan, 5

En dekte heuvels en rivieren.

De vyand dreigde 't land te ſtroopen; 6

De jonglingſchap te ſlaan door 't zwaard:

Denteedren zuiglingtegens d'aard' -

Te kneuzen; kinderen met hoopen ,

En jonge maagden weg te rooven.

Maar God begunſtigde onze zaak; 7

Hy ſterkte een zwakke Vrouw, om wraak

Te neemen, wylze als rook verſtooven.

. Men zag den fieren Veldheer ſneeven, 8

Niet door der jonge helden magt,

Of onweerſtaanbre Reuzenkragt;

Maar Judiths ſchoonheid nam hem 't leven.

Zy lei, tot nut der borgerye 9

Van Iſraël, in deezen ſtaat,

Ter neêr het weduwlyk gewaad,

En zette een poos den druk ter zy'e.

Haar

-
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Haar aanzigt hield geen bange kreuken, vs. 1o

Maar lachte zoetlyk; ſchoon het hart

Was opgehoopt met vreeze en ſmart': ,

Haar lippen aêmden friſſche reuken. -

Zy had een blyden tooi verkoozen:

De ſluijer zeeg van 't ſpits toppet

Langs 't kronklend hair; op yder tred II

Vertoonden zig twee ryke broozen.

Met keur van pronkkleedy omtoogen

Verſchalkte zy den trotſen held: ,

Zyn ſabel heeft hem neêrgeveld;

Haar ſchoonheid blindde hem zyne oogen.

Toen ſchrikte Pers, toen beefde Meder; I 2

Zy vlugtten op het veldgeſchrei - 13

Van Iſrêl, 't geen, door zang en rei

Verwelkoomd, quam met zege weder,

De zoonen onzer jonge vrouwen ; 14

Beteugelden hun overmoed,

En plengden 't oneêlaardig bloed:

Gods heirkragt heeft hen neergehouwen.

O God, myn God! ik zal u zingen 15

Ter eere, hooge Majeſteit.

Hoe groot is uwe Almoogendheid! 16

Wat werkt gy wonderlyke dingen !
- Y 3 t Is
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't Is billyk, dat, al 't geen het leven vs. 17

Ontfangen heeft door uwen Geeſt,

U dient, en u met eerbied vreeſt,

Wat ſterfling kan u wederſtreeven?

Wie durft, wie durft uw wraakvuur tergen? 18

't Geen, als het ſlegts een weinig blaakt,

De rotſen ſchud, en plet, en maakt,

Tot laage dalen, hooge bergen. -

O Driemaal zalig die u vreezen! I9

Gy agt vry meêr hun vroom gemoed,

Dan ſpecery en offerbloed:

Gy zult hen ſteeds genadig weezen.

Maar wee hen, die uw erfdeel vloeken 262

Met eenen doodelyken haat!

d'Almagtige toch lyd geen ſmaad,

d'Almagtige zal hen bezoeken,

Hier tydelyk door felle plaagen,

En namaals, daar het wroegend hart 21

Hen knaagen zal, en helſche ſmart

Voor eeuwig doen Gods toren draagen.

1716.

LOF.
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L O E Z A N G

V A N

S U Z A N N A.

d'Inhoud is genomen uit de Hiſtorie van

Suzanna vs. 42, 43, 44, 63.

Toon: 24. PsALM.

Nu loof met eenen blyden toon,

Myn geeſt, vol vreugd, den God der goôn,

Die waarheid mint en haat den logen.

Op, op myn ziel! hier hebtge ſtof

Roem d'Oppervorſt van 't Hemelhof,

Die dus uwe onſchuld deed betoogen

Zyn Geeſt toonde aan het ganſche Volk

Uw reinheid, door zyn trouwen Tolk,

Niet enkel naar de kunſt welſpreekend.

En afgeregt op wet en regt,

Dat Iſrêls twiſtgeding beſlegt,

Maar ook in Godvrugt zeer uitſteekend,

Y 4 Ik
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Ik riep tOt U , in mynen nood,

o Hartekenner, voor wien bloot &

Ligt 's menſchen hart. gy kent het liegen,

Waardoor dat geile Regterspaar

Den Raad en myn gemaal te gaër, , ,

Uit wraakzugt, tragtten te bedriegen. *
#

Nu brengtge, door uw hoogſt beleid,

Aan 't ligt uw dienſtmaagds zuiverheid

En hunne wandaad, God der goden.

Hier ſtrekt de deugd zigzelve een kroon,

Terwyl de logen, tot haar loon,

Het zwaard zelf wet, om zig te dooden.

wees dies geloofd in eeuwigheid,

En maak my meer en meer bereid,

Om, onder 't ſchut van uw genade,

Te leeven uwen Naam ter eer',

Met mynen lieven man en heer' -

In vrede, vry van ſchande en ſchade.

1723.

GE
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G E B - E D

van

K o N I N G

M A N A S S E.

Zie in de Vergadering der Apokryfe Boeken.

Toon: PsALM 6,

Almoogend Hemelkoning, VS, I

Verhoor my, in uw wooning !

O God van Abraham,

Van Iſaäk en Jacob,

Wiens zorg ſteeds nam de zaak op

Van hen en hunnen Stam!

O Schepper van den Hemel, 2

Van d'Aarde en al 't gewemel,

Dat zy tot cieraad heeft!

Die vlak maakt het verhoogen 3

Der zee, voor wiens vermogen

De woedende afgrond beeſt;

Y 5 Voor
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Voor wien, alle oogenblikken, VS.4

WHet ſchepſel moet verſchrikken,

Als Gyu grimmig toont :

Want och! wie kan het lyden; 5

Alsge iemand wilt beſtryden ,

In wien de zonde woont?

r

Maar de belofteniſſen, 6

Die ons ook vergewiſſen,

Van byſtand in elend',

Zyn immers mede onfeilbaar,

In diepte, ganſch onpeilbaar,

In lengte, zonder end'.

Want Gy zyt hoog verheven,

Verr boven all', die leeven.

Langkmoedig is uw aardt,

Goedgunſtig, zeer genadig.

Ontfarmend Gy geſtadig

Der menſchen kindren ſpaart,

Gy Heer, die naar de grootheid 7

Dier goedheid, 's menſchen ſnoodheid,

Naar uw beloftenis,
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Bereid zyt te vergeeven;

Te maaken dien ontheven

Van ſtraff', die ſtrafbaar is :

En daarom ook de harten

Vermorzelt eerſt door ſmarten;

Opdat boetvaardigheid,

Ganſch nederig te moede,

Nog tydig ſchutt de roede,

Tot zondaars ſtraf bereid.

Ach God! die zyt bevredigd

Met hen, welke onbeledigd

U hulde bragten toe,

Nog Abrâm nog zyn Zoonen

Deedge ooit een boete toonen,

Zoo als ik heden doe.

Godvrugtig was hun leven

In al, wat zy bedreeven :

Maar my, die, dus ontrouw

Aan U, (ontaard te deerlyk

Van hunnen ſtam, zoo heerlyk)

Misdaan hebb', paſt berouw.

VS.8

Myn'
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Myn ſmetten, gruwlen, ſchanden VS. 9

Zyn meer dan 't zand der ſtranden.

Myne ongeregtigheên

Zyn veele. onwaard, o Hooge !

Ben ik, dat Gy uw ooge

Op my ſlaat, in myn weên.

Ik ben gekromd in banden, IO

Gekneuſd aan voet en handen,

Myn hoofd, ontbloot van kragt,

Zygt, als vol lood, omlaage.

Geen kalmt hebbe ik by dage,

Geen ruſt, in ſlaap, by nagt'.

En dat; vermids ik zwaarlyk

Uw gramſchap, zoo vervaarlyk,

Geſard hebb' door myn quaad. .

'k Verwierp uw' wil en wetten.

Ik dorſt uw Huis beſmetten . .

Met gruwlen, U tot ſmaad.

Dies buige ik nu, vol ſmarte, II

-

De knieën van myn harte,

En bidde U om genaë.

'k Hebb"
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'k Hebb berg op berg van zonden

Geſtapeld, door myn vonden,

Tot myne en 's Landes ſchaë.

Ik zugte, ik ſmeeke teder, VS, I 2

Gekroopen voor U neder : -

Vergeef, vergeef, o God!

Doe m'in myn ſchuld niet ſterven.

Laat 't eeuwige verderven

Niet eeuwig zyn myn lot.

Behou niet ſteeds uw toren.

Laat my niet ganſch verlooren

In d'afgrond daalen neêr:

Want Gy, o God! geeft menſchen,

Die, boetvol, hulpe wenſchen,

Na tugt, uw zieltrooſt weer. *
s

Bewys my dies erbarming, we I3

Schoon onwaard uwe ontfarming',

Naar uw gehadekragt :

Dan, dan zal ik U geeven I4

Den lof, door al myn leven,

Voor 't heil my toegebragt.
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En billyk, want U looven

De hemelkragten boven,

Het zwerk, het firmament,

Met d'Englen; want U, Heere

Van alles, koomt toe d'eere

En glory zonder end?

173o.
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U I T HET

NIEUWE TESTAMENT.

G R O E T E D Es E N GE L S

M A R I A.

Luc. 1. vs. 28-37.
-

Ik groete u, zuivreMaagd, zoozeer van God bemind,

Zoovol van Hemelſch goed, nu dat gy ondervind

De tegenwoordigheid der Godheid, die geen vrouwen

Nogmaagden, in haar huis, ooitbeuren mogt t'aanſchou
WCIOl,

Vrees niet. gy hebt genaê gevonden in het oog
e -

Des Scheppers, die u ryk begunſtigt van omhoog. v

Gy zult ontfangen en uw maagdom rein bewaaren.

Gy zult gelukkig uit uw ſchoot een Zoone baaren,

Z Dien
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-

Dien gy, met regt den Naam vanJESUS geeven, zult

De Schepper van 't Heelal zal Hem, met kragtvervuld

En majeſteit vercierd, van Hemel en van Aarde

Doen kennen voor zyn Zoon, en eeren naar zyn waarde.

De Heer zal Hem, ten Vorſt van Juda, op den ſtoel

Van David ſtellen, dien bedriegelyk gewoel,

Nog vyandlyk geweld zal konnen ondermynen :

Maar zyn rykszetel zal voor eeuwig glansryk ſchynen.

Terwyl de Heilge Geeſt, ten Hemel afgedaald,

Met zyne heiligheid u innerlyk beſtraalt,

Zal'sVaders wonderkragt, waar voor de Heemlen vreezen,

U Maagd bewaaren en doen egter Moeder weezen :

Dies zalmen deeze Telg, geſproeten uit uw ſchoot,

Benoemen Godes Zoon, zyn troon- en Naamgenoot.

Ook is Elizabeth, uw nigt, ſchoon hoog van jaaren,

En volgens de natuur niet meer bequaam tot baaren,

In haaren ouderdom bezwangerd, en het is

Nu reeds de zesde maand, na heure ontfangenis.

Hieruit blyke u de magt van God, die, in zyn werken

Is wonderbaar en zig van niemand laat beperken.

Volgens 't Latyn van A. Jo Ns T. o N.

1719.

ELI
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E L 1z A BE TH s GR oE TE

A A N 2

DE ZE L V E. . . .

Luc. 1. vs. 42-4T.

D oorlugte Koningin van 't maagdelyk geſlagt',

#

Die al de Jongkvrouwſchap, van daar de zon volpragt

Uit gouden kimmen ryſt, tot daarze in't Weſten daalt

Voorbyſtreeft. by wier lot het grootſt geluk niet haalt,

De zaligſte van all', die 't Gode ooit heeft behaagd

Te zegenen, is Hy, dienge, onder 't harte draagt,

Van waar koomt my dit heil, dat zy, die Moeder is

Van 's werrelds Opperheer', my met haar groeieniſt

Wil begenadigen, en zig zoo laag verneêrt,

Dat zy myn armlyk huis met haare koomſt vereert!

Zooras ik hooren mogte uw Goddelyk geluid,

Scheen 't aanſtonds of myn vrugt zig wilde ontſlaaken uit

Dit zwanger ingewand: want 'k wierd gewaar, hoe zy

- . Z2 - Op

I - /
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opſprong in mynen buik, om uwe koomſte bly.

O welgelukkig, die gelooft heeft, eerze 't ziet !

God zal volbrengen wis 't welk Hy voorſpellen liet.

volgens 't Latyn van den zelfden.

1719.

OP
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O P DE R O E P I N G

D ER EER ST E

A P o s T EL EN

Matth. 4.vs. 18-22.

O Menſchenviſſchers, toebeſchooren

Van God eene eeuwge Zaligheid,

En in den tyd daartoe bereid,

Wanneer gy Jeſus ſtem mogt hooren;

Gy bleeft niet ſtom, maar leende uwe ooren

Gewillig, door Gods Geeſt geleid,

Die, in 't geloovig hart verſpreid,

U veiligde voor 't ſlinkſch bekooren

Van vleeſch en bloed. Gy liet uw huis,

Uw maagſchap, neering, voor het kruis

Van uw geliefden Meeſter, vaaren.

Roep my, o Heer, 'k ben ook gereed

Te draagen al, 't zy lief of leed;

Zoo maar uw Geeſt my wil bewaaren,

172o. "
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op D EN

o N BE z o N. N EN E 1 sc H

D E R.

Vrouwe en Zoonen van

Z E B E D E U S,

Matth, 2o. vs. 2o-23.

W at gaat u, trotſe vrouw, toch aan,

Datge uw zoons wilt gelyk doen ſtaan

Met Hem, die d'aarde in korten ſtond

Door één woord ſchiep uit zynen mond,

En op zyn wenk al 't Engeldom

Doet vliegen aarde en hemel om?

En gy, wat boogige op eigen kragt,

O Zoons, als ofge hadt de magt,

Om in het ſtrydperk Michaël -

Te volgen tegen dood en hel ?

De trots, in uwe ziel te hoog,

Voert u, u zelven uit het oog,

En doet u niet gedenken, dat

Gy ſtofzyt en een aarden vat, -

Dat



NIEUwE TESTAMENT. 359

Dat niet kan draagen torenlaſt

Van God, en aan 't welk ootmoed paſt.

Wat my betreft, ik bidd' vergon

Aan my alleen, Geregtheids Zon,

Een ſtraaltje van uw Majeſteit

Terwyl een grooter heerlykheid

Zig uitſpreid op 't godvrugt gelaat

Van elk, dien gy een hooger maat

Dan my vergunt van uw genaê.

Schoon ik ſlegts als de minſte ſta

By uw gezaligd volk, nogtans

Agte ik dat hooger, dan den glans

Die werreldſche eer en aardſche ſchat

Alom in haaren ſchoot bevat.

1723.
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"

o P )
v,

's H E I LA N D S WO OR DE N:

Laat de kinderkens tot my koomen, enz.

N

Marc. 1o. vs. 14.

O Hooggeliefde Zoon van d'Allerhoogſten Vader,

Gods Lam, zagtmoedigen weêrgaêloosteêr van aardt,

Naar uwe menſchheid met de Godheid ſaamgepaard,

Wat vloeit er kindertrooſt uit deeze trooſtryke ader

Van uwe nodiging der lieve kinderſchaar',

Der kinderſchaar', die gy, door uw beloft', doet brallen

Op uw's Ryks eigendom, by uitſtek boven allen,

Die heerſchen zullen met U, Opperzegenaar !

Datmen al vroeg het krooſt, uit Chriſten ſtam geſprooten,

Met deeze Godsſpraak voê, in plaats vanydelheid,

Opdat der zonden kragt, in 't jeudig hart verſpreid,

Van Chriſtus niet ververr die pasgegroeide looten.

Geen vrees voor nagtgezigt ofſpookſels dryve hen

Ten goede : maar mentrekk' hen liever door de koorden

Van 's Heilands liefelykſte uitnoodigende woorden,

Geboekſtaafd, hen tot heil, door d'Euangeliepen.

Dus
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Dus leeremen hen vroeg de teedre hartjes ſterken

Voor alle aanvegting,door't borſtharnaſch van't Geloof,

Uit dwang niet, maar uit pligt, om, vooral 'tquaa

de doof, -

Alleen tot Godes eer en 's naaſten nut te werken.

Gewis dan zal die Heer, die hen op aarde noodt

Tot onderzaaten van zyn Ryk , in 't ander leven

Nog grooter blyken van zyne eeuwge liefde geeven,

Daar#d. eeuwigfriſch, geene oudheid vreeſt nog

OCl.

172o.

Z5 DE
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DE GE H E I L I G DE

Z O N D A A R E S.

Luc. 7. vs. 37. enz.

O Zaligſte aller zondaareſſen,

Die uwen Heiland mogt ontmoeten,

En natten zyne heilge voeten

Uit roodbekreten traanenfleſſen,

Uit traanenfleſſen, die voorheenen

Miſſchien met geil gebaar en lonken

Verſpreidden dartle minnevonken,

- Maar nu met zielontlaſtend weenen

En ſtroomend zout dé heilbron waſſchen,

De heilbron aller zaligheden,

Die gaarne wou zyn bloed beſteeden,

Om u te heilgen door die plaſſen,

Terwyl gy 't vogt met loſſe vlegten

Afdroogde, en droefheids bittren alſem

Verzoette met een geur van balſem,

En uwe lippen vaſt bleeft hegten

. Aan 's Heilands zegenryke beenen,

Die, in wat plaats hy quaam getreden, Be

C
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Bedroefden ſtof tot vrolykheden

Verſchafte en nooit zond ledig heenen;

Ja zelfs die 't boosſte leven leidden

Vrymagtig op verſcheiden' ſtonden

Tot zig riep, en vergafhun zonden,

Eerdatze weder van Hem ſcheidden,

En tollenaars voor Farizeeuwen

Verkoor: o wondre menſchenliefde,

Die 't hart van onzen Heiland griefde

Tot heil des zondaars' door alle eeuwen !

O Zaligſte aller zondaarinnen,

Zal uw geval tot trooſt verſtrekken

Van my, en die, hun grove vlekken

Verfoeijende, hun ganſche zinnen

Opofferen aan Jeſus liefde, º

Die u, van Satans band onttoogen,

Verligtte de benevelde oogen

En 't lang verharde hert doorgriefde.

O'Schoonſte van der menſchenkinderen!

Gun dat ik, langs het ſpoor dier Vrouwe,

Op uw barmhartigheid vertrouwe -

Laat hel nog werreld my verhinderen

U t'offren ongeveinsde traanen

Van boete: laatze U ook behaagen,

Om
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Om, na het eind van droeve dagen, j

Den weg tot waare vreugd' te baanen. -

Al ben ik veel talenten ſchuldig,

Al ligge ik ganſch verſmoord in 't quaade;

Nogtans, myn Heer, door uw genade .

Mishaagt my al myn menigvuldig

En voorig misdoen. niets op aarde

Beminne ik boven U, myn Koning. "

Schenk my, gelyk aan haar, verſchooning

En kleed myn naaktheid met uw waarde:

Zoek en doorzoek al myn gedagten.

Roei uit al 't onkruid. ſterk myn zinnen,

Om u waaragtig te beminnen, -

En op uw heil met vreugd' te wagten,

Totdat Gy my eens eeuwig boven

Vergunnen zult uw gunſt te looven.

172o.

OP
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O P D E

B E K E E R I N G'

Z A C H E U S.

Luc. 19 vs. 2, enz.

Toon 65. Ps.

G elukkigſte aller tollenaaren,

Die, op zoo ſchoonen dag,

Als d'yverigſte van de ſchaaren,

De ſchoonſte Schoonheid Z48 •

Den ſchoonſten aller menſchenkindren:

Geen ampt, hoezeer veragt,

Geen kleinheid kon het heil verhindren

U heden toegebragt.

De liefelyke duivenoogen

(Geen Sinaas blixems meer)

Van Jeſus u met min bewoogen

Tot Hem als uwen Heer.

Geen vogel ſchoor op zyne veder

Zoo vlugge naar beneên,

Als gy quaamt van den vygboom neder

Op 's Heilands lieve reën,

't Was
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't Was geen natuurlyk wederſtraalen

Des ligts, dat ſlegts in 't oog

Kon 's Heeren beeldtenis afmaalen,

't Welk u de ziel bewoog;

Maar 's Heeren Geeſt, in 't hart gekomen,

Trok dus uw hart tot Hem

Met hemelliefde, niet te toÖmen,

Ontbrandende op Gods ſtem.

Al had uw huis verſcheiden ſchatten

Voorheen in zig; geen ſchat

Zoo groot kon 't ooit te voor bevatten

Als 't heden in zig vat. -,

Den Schepper aller puikjuweelen,

Den Schepper van al 't goud

En al wat 't keurig oog kan ſtreelen

Uw huis thans in zig houd.

O Huis, hoe zalig was uw drempel,

Dien Godes voet betrad!

Geen Salomon in zynen Tempel

Dit hoogſt geluk ooit had.

Het voorbeeld van den Vredekoning

Vergierde dien alleen,

Zachëus ziet in zyne wooning

Hem, nu perſoonlyk treên.

Geen'
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Geen trotsheid, eigen den Rabbynen,

Houd hier in Chriſtus ſteê.

Die doet u niet veragtlyk ſchynen

Om tol nog kleinheid mee. -

God koomt zyn Godſpraak hier vervullen,

Dat hoer en tollenaar

Den Hemel eer beërven zullen

Dan der geveinsden ſchaar,

Dan het ſchynheilig rot, met ceêlen

Aan hoofd en tabbaard digt

Bezoomd, die vaſt den fynman ſpeelen

En pochgen op hun ligt,

Dog waarlyk zyn het akligſt duiſter.

De Zulken gaat Gods Zoon

Voorby met zyn' genadeluiſter,

Aan zondaars aangeboôn :

Aan zondaars, die, gelyk Mattheüs

Met zaalge Magdaleen

Voorheenen, en ook nu Zacheüs,

Beämenen zyn reên;

En aanſtonds volgen zonder draalen,

(Verloochnend 's werrelds goed)

Den glans van 's Heilands zonneſtraalen,

Hoezeer ook d' afgunſt woed'.
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O Begenadigde des Heeren,

Met regt dies van den boom

Gingt gy met Chriſtus t huiswaarts keeren

U hartlyk wellekoom.

Met regt ontfing uw vrolyk wezen

Der Englen vreugd in huis,

Die al uw ſchuld voor- en nadeezen

Verzoenen zal aan 't kruis.

Niet hooger kon de blydſchap ſtreeven

Van Jacob en zyn zaad ;

Wanneer hy Joſef zag herleeven

Als Faroos eerſten Raad.

De vreugde kon niet hooger draaven,

Toen hoovlingenden Zoon

Van David koningshulde gaven

Op 's Vaders erreftroon.

Wie kan, wie kan 't genugt afmaalen

Zacheüs, Jeſus vrind,

't Welkge in uw ziele voelde daalen,

Zoorasge u zaagt bemind -

Van 's Hemels Vorſt? dat Englen taale,

Die juichen om het heil

Des zondaars, zulkeen vreugd afmaale

, Volmaakt, bevryd van feil.
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Ik midlerwyl, met diep verwonderen,

Smeeke U ootmoedig, Heer,

Dat Gy die zelfde gunſt naar onderen

Op my ook zend ter neêr;

Dat gym uit 't midden van de troepen

Der werreldlingen, doet

Eens door uw Woord en Geeſt toeroepen;

Dat 'k U opwagten moet.

Als 't my luſt geeſtlyk te beklimmen

Den vygboom uwer Kerk',

Om U, o Heilzon, aan uw kimmen

Te zien opryzen; werk

In my, door uw genadeſtraalen,

Dan zoo een heilzaam vuur,

Alsge in Zachëus neêr liet daalen,

Van min', ter deezer uur'.

Roep my daar door uw Geeſt en woorden,

Zoo als Zachëus, toe.

Gewis zoo dit myne ooren hoorden,

'k Waar blyder nooit te moê.

Al ſchatte ik te gering myn wooning

Voor's Allerhoogſten Zoon;

Zy wierd nogtans aanU, o Koning,

Ootmoedig aangeboôn.

Aa
Ik
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Ik zou, met vrolyker gezangen

(Vergunde Gyme uw Geeſt)

Dan David d'Arke heeft ontfangen,

U juichen op dit feeſt.

Al wat aan my is, ziel en leden,

Al, wat het myne is, zal

Ik dan ten dienſte ganſch beſteeden

Des Heeren van 't Heelal.

Ik eiſch niet, dat uw ziel en leden

Hier koomen in myn huis

Ganſch wonderdaadig neêrgegleeden.

O neen, nadatge 't kruis

Getorſt hebt, moetge nimmer weder

U keeren naar deeze aard';

Voordatge, als op een arendsveder,

Begint uw Oordeelsvaart.

Koom dies, met uwen Geeſt alleenig,

By my aan huis en diſch:

Geef, dat die zig op 't naauwſt vereenig'

Met myre ziel'. verwis

My dat ik geeſtlyk ook een zoone

Des grooten Abrâms zy.

Ik ſchat dat ieil, een kaizerskroone

Verwinnend in waardy'.
1725. 4 ke - OP
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O P DE /

BED R IE GLY KE VRAAG

vA N

J U D A S,

W EG EN S

M A R I A A S ZA L V IN GE.

* Joan 12 vs. 3-9.

Wat ſcheldge, o Judas, die veelmeer

Het goud waardeert dan uwen Heer,

Niet om met teêr ontfarmen

Te koeſteren den armen,

Maar om te vullen uwen zak?

Wat legtge ſchaamteloos een lak

Op deeze blyk der minne

Van 's Heilands hartvriendinne :

Dies dat Hy ('t ſpyte uw laſterſmet)

Die daad hebbe in de rol gezet

By d'eêlſte liefdewerken,

Die het Geloof beſt ſterken?

Vermaarde Vrouw en Kruisheldin,

Teêrſt voorwerp van des Heeren min,

Wat wordg hierdoor roemrugtig!

Wat praalt uw naam doorligtig

Aa 2 w Door
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Door d'Euangeliſche arendsveêr

Des Lievelings van uwen Heer !

Geen roem der braafſte wyven

Kan by uw roem beklyven.

Lofzy u voor die liefdeblyk.

Dat Moſes plegtdienſt moedig pryk'

Met wyzalfvan d'Aertsprieſter,

By uwen reuk verlieſt'er

Die ſpeceryſchat zyn waardy.

By uwen Nardus, t'aller zy

Vervullend 't huis met geuren,

Heendringend door de deuren,

Heeft Arons oly geene waard'.

Uw balſem is van beter aardt

Als kroonzalf van de Vorſten,

Die Iſrêls rykskroon torſten.

En billyk zulx: want gy zalft Hem,

Die, Vorſt van 't Nieuw Jeruſalem,

In zyne Hemelwooning,

Strekt aller prieſtren Koning.

Maar waarom zalft gy ſlegts den voet

Met uwen gullen Nardusvloed?

Gewis omdat geen geuren

Bequaam zyn uit te keuren

Tot zalving van dat heerlykſt hoofd,

'tWelk
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't Welk alle majeſteit zoo dooft,

Gelyk de zonneſtraalen

Verr boven ſtarglans praalen.

Dus toontge ook wat een eerbied leit

In u voor zyne Godlykheid,

Die gy maar aan de voeten

Al kruipend durft ontmoeten.

Marye, zalig was uw lot,

Dat gy, als 't beſte deel, uw God

Verkooſt, en zulk eene eere

Toebragt uw liefſten Heere.

Al kan ik, Heiland, zulk een ſtof

U tot betaamlyke eer en lof

Niet ryklyk plengen heden

Op uw volmaakte leden;

Nogtans blyft myne ziel bereid,

Om uwe hooge Majeſteit

Met nederige voeten &

Geeſtlykerwyz t'ontmoeten,

Dus dat ik d'armen, vol verdriet,

Diege in uw plaats hier overliet, b

Naar myne middlen, helpe,

En hunne nooden ſtelpe,

En kan ik met geen ryken in

De ſchatkiſt werpen groot gewin,

'k Wenſche al't myne, en myn leven

Geheel aan U te geeven,

1723.

Aa 3 - UIT
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U 1 TB R E I D IN G

VAN HET

HOOG PR IES TE R LY K GE B ED

DES

H E I LA N D S.

- joan. 17.

Waaragtig God, almagtig, eeuwig Vader, VS, I

Die d'Aarde hebt ten voetbank, tot uw troon

Den Hemel, nooit was my de glory nader

Als heden. koom. verheerlyk uwen Zoon.

't Is tyd, verheerlyk uwen Eengebooren,

Opdat gy ook door hem verheerlykt word.

Gy gaaft my magt, om aan uwe uitverkooren', 2

Op welke gy uw gunſt hebt uitgeſtort,

Te ſchenken het oneindig heerlyk leven,

Dat leven, dat alleen zyn grondſlag heeft - 3

In hen, die voor uw Naam met eerbied beeven,

En Chriſtus, die met zynen Vader leeft

In eeuwigheid als God en menſch te ſaamen,

Beminnen en erkennen, buiten wien

Zig iemand zou vergeefs gelukkig raamen,
Of
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Oftragten den verdienden vloek t'ontvliën.

Ik hebbe U, hier op aard dus lang beladen VS.4

Met ſmarte op ſmart, geduldig, vreedzaam, ſtil

Verheerlykt in myn redenen en daaden,

En my geheel gedragen naar uw wil.

Nu loopt eerlang myn lyden naar het ende:

Verheerlyk my, als een zeeghaftig held, 5

Die, na een reeks van weêrſpoed en elende,

Verwinnaar keert van onregt en geweld.

Zend neder dan een zegekoets van wolken.

Roep my omhoog in 't Hemelſch vaderland,

En plaats my daar, als Rigter aller volken,

Die gy verkooſt, aan uwe regterhand.

Ik hebbe uw naam aan uwe gunſtelingen, 6

Die gy my in de werreld gaaft, gemeld.

Ik hebbe hen, door ſtigtlyke oefeningen,

Uw Koningryk, uw wetten voorgeſteld,

Zy waren uwe, en g hebtze my gegeeven.

Ik hebbe hen uw heilig woord geleerd.

Zy hebben ook in my het eeuwig leven 7

Gezogt, en my, als uwen Zoon, geëerd.

'k Hebb hen in uwe inzettinge onderweezen, 8

Daar elk met vrugt haar uit myn mond vernam.

Aa 4 Zy
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Zy wiſten, dat ik Godstaal ſprak zy preezen

My, die voor hen ter aarde nederquam.

Dies rigt ik ook op 't laatſt tot U myn bede, vS,9

Voor hen alleen de werreld is 't niet waard.

Zy hooren U en my. ſchenk hen uw vrede,

Zoolang zy nog omzwerven op deeze aard'.

Al wat ik hebb', hebbe ik van U ontfangen. IG

De heerlykheid, die ik door hen genoot,

En namaals door hun werken zal erlangen,

KoomtU ook toe, als bron, daarze eerſt uit ſproot.

Ik ſchei nu van de werreld, o myn Vader, I I

En koom tot U: maar och! zy blyven hier.

Bewaar hen in uw Naam vereend te gader,

Ontſteek hun hart met heilig liefdevier.

In uwen Naam gezegend en eendragtig, I2

Aan my getrouw, gehoorzaam aan hun Heer',

Hebbe ik hen hier behouden, wylze kragtig

Opgroeiden in myne Euangelileer.

En niemand is uit hun getal verlooren,

Als hy, die, van alle eeuwigheid vervloekt,

Zyn Schepper heeft den dood in 't hart gezworen,

En reeds naar my, als naar zyn vyand, zoekt.

Nu zal ik haaſt weêr uit de werreld ſcheiden, H3

En ſpreeke hen deez'jongſte trooſtreên toe,
A w Opdat
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Opdatze zig tot mynen dienſt bereiden,

In al, wat hen zal naaken, wel te moê.

Ik hebbe hen uw heilig Woord gegeeven; VS. 14

De werreld heeft hun ommegang verſmaad,

Omdatze niet als 't gros der werreld leeven:

Maar volgen my in levenswyze en ſtaat.

Neem hen niet uit het midden der godloozen,

Wier dwang de ſchaar der vroomen fel beſtryd:

Maar red hen van d'aanvegtingen der boozen.

Maak hen, o God, leidſtarren van hun tyd.

Zy hebben toch aan U zig opgedraagen,

Wars, als hun Heer, van 's werrelds klatergoud.

Die kranke hoop kan hen geenszins behaagen,

Die menigeen op brooze menſchen bouwt.

Nu ligt hen voor in duiſterniſſe en naarheid;

Wanneer hun ruſt door ſnooden word verſtoord.

Verſterk hen dan met kragt van uwe waarheid.

Die waarheid is alleen uw trooſtryk Woord.

Gelyk gy my afzond, om uit te werken

Des menſchen heil, zoo zende ik hen ook heen

Al'taardryk door, om 't vroome volk te ſterken

In hun geloof, door kragt en klem van reên.

Ik hebbe my geheiligd door myn lyden,

Aa 5

15
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En
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En zal nu zelf de dood haaſt ondergaan,

Opdat ik hen leer door myn voorbeeld ſtryden,

Enin de breſſ” voor waaren Godsdienſt ſtaan.

Stort niet alleen, o God, op hen dien zegen,

Om welken ik U aanroepe in 't gebed;

Maar wees met elk, die, volgende hun wegen

En les, zyn hoop op 's werrelds Heiland zet:

Opdat de Kerk zoo leeve aan een verbonden,

Door liefde naauw vereenigd met haar Heer',

Als Gy in my, ik word in U gevonden,

Opdat dus blyk de kragt van myne leer':

Ik hebbe haar de zaligheid verworven,

Ik hebbe haar met heerlykheid bekroond,

Opdat zy vroom, der werreld afgeſtorven,

Een leven lei, dat levendig vertoont,

Gelyk een ſchets, den band, waarmeewe ſaamen

Van eeuwigheid vereenigd zyn geweeſt.

Wil haar dan tot die eenigheid bequaamen,

Door 't noodig werk van uwen heilgen Geeſt;

Opdat aldus de werreldling mag leeren,

Dat ik haar hebb' zoo tederlyk bemind,

Zoo liefgehad, als gy, o Heer der heeren,

Hebt liefgehad uw Zoon, uw eenig kind.

Dies zal ik ook eerlang heur waare leden,

VS, 2O

2 I

23

24

Die
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Die my alleen erkennen voor hun Vorſt,

Onthaalen op een feeſt van zaligheden,

Verzadigen hun honger en hun dorſt,

In dat palais, in die doorlugte wooning',

Die gy my ſchonkt van 's werrelds aanbegin,

En plaatſte my daar in als wettig Koning,

Ten teken van uw eindelooze min'.

Regtvaardig God, de ſchaar der onbekeerden vs. 25'

Kent U nog niet, maar ik hebbe U gekend.

Ook kennenze U, die uit myn' reden leerden 2

Dat gy het zyt, die my tot Loſſer zend. •

'k Hebb hen uw Naam, uw' glory leeren kennen, 26

En zal het doen, zoolang ik hier nog ben 5 -

Opdat zy zig naar uwen wil gewennen,

En elk van hen U voor zyn Vader kenn',

Zyn Schepper, zyn Herſchepper, zyn Behoeder,

My, voor uw' Zoon, en voor zyn oudſten Broeder.

1717.

HET
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- H E T L O F

G E L o O F s.

Volgens Hebr. 11.

O Gadeloos juweel, by u ſtaan diamanten

Het Ofirs goud en gloed van puikrobynen doof

Met Arons Tempelzeên, zielzaligend Geloof,

Gelukkig, dien Gods Geeſt u wil in 't harte planten!

Dat iemand God behaagt, zulks is alleen door u.

Gy koomt, als 't hoogſte Goed, den Chriſtenen te ſtade.

Door u, alleen door u, vond Abels gift genade,

Terwyl Gods gunſtoog bleef voor Caïns offer ſchuw.

Op uwe vleugelen ſtreefde Enoch, wars van d'aarde,

Ten derden Hemel in. 't was door uw groote kragt,

Dat Noach, naar Gods wil, heeft d'arkevoortgebragt,

Die hem zoo wonderlyk voor het verderf bewaarde.

Door u, alleen door u geſterkt, trok Abraham

Uit het afgodiſch Ur, verlaatende zyn vrinden,

Niet weetende, wat land God hem ooit zou doen vinden,

Voordat hy, en zyn zaad na hem, 't ryk Cana nam

Tot
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Tot herberg, woonende in lugtopgeſlaagen tenten,

Ten onderpand van een doorlugter Hemelſtad,

Die in zig wonderen des Opperbouwheers vat,

En twaalf geſteenten heeft tot twaleffondamenten.

Uw kragt verzegelde aan Aertsvader Abrâms vrouw'

Der Engelen beloft' (ſchoon heure hooge jaaren

Voor 't vleeſchelyk begrip een klip van twyfling waren)

Verzekerd dat Hy't, die 't beloofde, ookgeeven zou.

Dus, gaande het GeloofNatuurkragt verr' te boven,

Ontſproot uit dit bejaard, haaſt afgeleefde paar,

Een heilge, jeugdige en ontelbre kinderſchaar,

Wier zielen nu omhoog haar Hemelvader looven.

Door u, nogeens, door u heeft deez'godvrugte Vorſt

Van Ooſtland Iſaäk, zyn duurgeſchatten zoone,

De ſteunzuil van zyn huis, zyn blydſchap, zynekroone,

Het offermes gezet op zyne ontbloote borſt,

Naar Godes proefgebod; dog hem weêr, door zyn zegen,

Met eeuwgelofſpraake in het Heilwoord ryk bekroond

Om de gehoorzaamheid, zyn Opperheer betoond,

Als uit het grafgewekt, ten tweedenmaal verkreegen.

Uw kragt, o ſchoon geloof, gaf Iſäks zegen klem

Aanzyner zoonen paar: door u deed, op zyn ſterven,

Aertsvader Jacob aan zyn nakrooſt heil verwerven,

Als zaag hy reeds van verr', 't geen koomen zou nahem.

Door
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Door u heeft Joſefs mond 't vertrek der Iſraliten

Geſpeld, en ſtip belaſt, uit het Egyptes ryk

Te voeren zyn gebeent by der vooroudren lyk,

Om ſtille ruſt by hen in d'aarde te genieten,

Terwyl zyn vroome ziel ten derden Hemel vloog.

Door u was 't dat weleer de geeſt van Amrams zoone

Veragtte d'erfhoop der Egyptſche koningskroone,

Nadat hy, nog een kind, ontſchuilde Faroos oog,

Door trouwe moederzorg hy agtte 't kruis des Heeren

Verr boven vorſtenpraal en onwaardeerbren ſchat,

Dien't ryk, door Nylſtroomsſlib bevrugt, inzig bevat,

Bewuſt dat God hem zou verhoogen, na 't verneêren.

Door uwas't, dat hy 't Hofder ryxprinceſs verliet,

Niet vreezende den wrok van haaren korslen vader,

want, deezen werreldvorſt ontwykend', quam hy nader

d'Onzienelyken God, zyn Schutsheere in verdriet.

Door u heeft hy het Feeſt des Uittogts laaten vieren,

En,door het waarpand derbloedſprenginge aan denpoſt,

De hoop van Iſrêls huis van het verderf verloſt,

Om langs deez' weg Gods volk tot hooger hoopte ſtieren.

Uw kragt ſtaafde in zyn hand den rigt- en wonderſtaf,

Waarmee die Leidsman van den heirtogt zynes Heeren

Deſchelfzeemaaktetot een kunſtlaan, voor 't paſſeeren

Van Iſraël, dog, voor hun vyand, tot een graf

Op
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Op uwen wenk verhief de rei der offeraaren

't Bazuingebrom, ten val der Jerichooſche muur.

Uw heilgloed reinigde van een onheilig vuur

De vrouw, die, eerſteen hoer, nu,om hettrouw bewaaren

Van de verſpiedren, praalt als eene Godsheldin,

In Gods geheiligd Boek. Wat is er al te melden

Tot lof van Rigteren, van koninglyke helden

En Godes tolken, dien gy ſtuurde hart en zin,

Die, door uw kragt geſterkt, verwonnen koningryken

Naar Gods beloftenis, handhaafden billyk 't regt;

Ja, die, ſchoon als een aas den leeuwen voorgelegd,

De leeuwen zagen voor hun geeſtlyk wapen wyken.

Voor zulker vaſte hoop was vuurſtrafzonder kragt.

Het ſlagzwaard week terug de zwakkenwierden moedig,

En in verwinning van 't vyandlyk heir voorſpoedig.

Men zag er uit de dood in 't leven weêrgebragt.

Uw aandrang deed er veel', ten ſpyt van zieltyrannen,

Op werreldglory prat, op dwinglandye ſtout,

't Behoud van uw juweel verr' boven 's lyfs behoud

Waardeeren, en daarom het pynigen, het bannen,

Het kerkerkluiſteren, beſpotting, geeſſelklem,

De ſcherpte van het zwaard en duizend martleryen,

Verzeld met goedverlies en vriendenderving ly'en,

Op hoop van borgerregt in 't nieuw Jeruſalem,

Wier



384 MENGELSTOFFEN UIT HET N. TEST.

Wier tegenwoordigheid de werreld niet kon draagen;

Omdat haar duiſternis moeſt wyken voor het ligt,

Dat God deed glinſtren op hun heilig aangezigt,

Tot ſpyt van all', die zulks met nydige oogen zagen.

Zooveelen, als gy dus, onkoopbre Hemelſchat,

Verrykt hebt, door Gods onbeperkte keurgenade,

Zyn tuigen van uw kragt, die vroomen koomt te ſtade,

O Wel hem, die alvroeg u in zyn hart bevat!

1722.

E I N D.

LYST
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