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o p D RAG T. 

G educbte MAJESTEIT! gedoog, 

Daf ik Uw' troon genaak' met laage maatgezangen; 

Sla gun/lig op ons zingen 't oog, 

ik zing IMMANUEL, die 'f jawoord wil ontvangen. 

'k Zing hoe zijn dood, ons in bet leven leidt; 

Het diep ootmoedig hart, zich aan Hem op moet draa{I1'JZ; 

En 't befte deel kicfl in zijn eenzaambeid, 

Daar 't Gol!ls fchoonheid ziet van al 't gewoel OJltflaagr 1?, 

Wek Gij 't Geloof, dat U vertrouwt; 

Ontvonk de Liefde in 't hart, doorhemelzonneflraalen; 

Schenk Hoop die 't eeuwig anker houdt: 

Ik dood'Ver~ die voor 't oog, Gij moetze in 't harte maaZen. 

Leer hoe die ziel geen J(anaans reis verveelt ; 

Hoe in Uw veld paleis , de hemelvlammcnfchijnen; 

Hoe Goëllofl; de ~op'ren Slang OIJS heelt; 

En 't geeftlijk Jubeljaar, al 'e klaa/JC7J .doet verdwijnen. 

Ik volg van 'Ocr, den Zuiu'f'en toon 
; 

Der J(oninglijke harp, en 't reien 'Van de choorC11: 

i# 3 Doe 



O P D R A G .T. 

Dec Gij, tot roem van Uwen Zoon, 

Die in ons ljraël op nieuwe wijzen hoorcn. 

Ontdek de Zon, wier licht ons 't licbt doet z'e'i, 

Die onze ziel geneeß, en koeßert met Haar vlerken, 

De zelf min doodt, en daar we ons hart U biên, 

Door hemelfcbe gend, bet Ecbtverbond wil fierken. 

Verlaat ons in geen' donk'ren dag, 

Daar 't licbt der Heilzon taant, nf daalt beneên de kimmen, 

En 't oog dat Haar gcreezen zog, 

Mets ziet in grijze lucht, dan akelige fcbiinmen. 

Doe Sions heil, aan Sions treurig hooft, 

In 't zwarte rouwßoers zien fingt traaaen op de wangen; 

Droog traanen af, wanneer de hoop, de troofi, 

Deblijdfchap van 't gemoed, door klaagßofwordt vervangen, 

'Leer door Uw licht, hoe Gij het hart, 

Door zelfverlochcning, doet in Uw wijsheid zwijgen; 

Hoe wijs het ducht voor zwaarder finart, 

Zoo'tin Uw' ikfdefeboot, door't fiaan niet mir wilzijgen. 

Hoe 't Heilgchof, het fchreiende gemoed, 

Tot God als tot zijn' God, en Vader weer doet koomen; 

Toon in den firijd, den glms van 't boogße goed, 

Defchcps'len in 't verfehlet, als febaduwen en droomen. 

Di 



O P D R 4 O T. 

E e zelf min geeft geen trooß noch licht, 

Hier is.geen Paradijs, mijn vaderland is boven: 

Mijn VADER, '* houd opU't gezicht; 

'k Volg U in decs woeflijn, en mil U leiding hoven. 

'k Schets Kanaans weg door 't bloed van Uwen Zoon; 

Zie op dees teckening, ze zij U opgedraagen. 

Zwaai ik befmet, den wierook naar den troon; 

Mögt Uin 't bloed des Lams,'t gebrekkig werk bebaagen. 

En Gij, die op eeri Cherub rijdt, 

O ZOON,doe 't leevend nat uitHorehs rots ontfpringen; 

Laat Sion door Uw gunfl verblijd, 

Bij 't zachte Siloa vol hemelvreugde zingen. 

Leer, goede GEEST, mij in Uw heilfpoor treên; 

Leer 't opgewekte volk, 't gezang der Eng'lencbooren. 

Zoo zingt men blij, Hof innaas hier benein\ 

Zoo doen we in Salem eens, de Halelujaks hooren. 

* 4 VOOR-



V O O R R E D E . 
Z%Et twede Deel mijner Stichtelijke Gezangen, ver-
fchijnt laater in 'c licht dan ik gedacht had. Behalt 
ven de beletfelen der drukpers, heeft tot de ver
traging niet weinig toegebragt de menigte van re? 
gelen, die men in acht moet neemen in LIER- en 
MAATZANGEN voor de Muziek. Ik heb reeds in de 
Voorrede voor 't I Deel, van de moeilijkheid der 
Muziekaale dichtftukken gefprooken; maar die nooit 
klaarer begreepen, dan fint ik daar over den fchran-
deren LIr. LUSTIG geleezen heb, in zijne Muziekaale 
Spraakkunfi, tn den Hr. MARPURG in zijne Anleitung 
zur fingcompofition, welke laatfle van een goed Re? 
citatief of ZANGSPRAAK, vijf; en van een Aria of 
MAATZANG, vijftien regels opgeeft, behalven nog ee-
ne afzonderlijke aanmerking over de LIEDEREN , en 
LIERZANGEN, 'k Heb daar uit gezien, dat in een 
RusTGEDiciiT of LIERZANG, niet alleen ieder Zang? 
vers, dat bekend is, ruften moet in een' Zinftip; 
maar dat ook de bijzondere Zinfnijding in ieder Zang-
vers, met de maat, wachtingen, vallen, en hervat
tingen van de Muziek moet overeenkoomen, zal die 
«ene TOONSPRAAK zijn, gelijk goede Muziek waar
lijk dien naam mag draagen. Men heefc hierop, 
in dit II Deel (en dat koflte vrij wat moeite en tijd) 
met zorg acht geflaagen. Alleen vdnd men eenige 
weinige plaatfen, die hier niet wel aan beantwoord
den, van welke men daarom de verbeteringen heefc 

laa-



V O O R R E D E . vn 

laaten achter aan drukken. Gelijk men om die re, 
den, Bladz- 21. tf. IX: r. 4 , 5- dus moet leezen. 

In het weifelend geluk. 
Dat we in dreigende gevaaren, 

en t. XI: r. 4» 5» 
Hoor de weivereen de beê, 

Pleit bij Uw' en onzen Vader, 

eindelijk Bladz. 44. t. I: r. 1-17. 
Aanbiddelijke Schoonheid, 

Waar in zich 't hart verlieft j 
Aanbiddelijke Schoonheid, 
Nooit minder door gewoonheid, 
Aanbiddelijke Schoonheid 

't Is Liefde die ons kieftl 

£al Liefde ons naaten loonen? 
O Liefde die 'k aanfchouw, 

O Liefde die 'k aanfchouw, 
Daar Ge uw gelaat wilt toonen; 

Kopm in het laag gebouw 
Van ootmoed, bij mij woonea 

Ontvonk hier 't waar berouw. 
De trotsheid moet verdwijnen; 

Die doodelijke kwaal, 
Doet mij inwendig kwijnen, 

Maakt mij uitwendig fchraal. 

Ook moet T E G E N Z A N G bladz. 120. 
pnmiddelijk boven f. IV. ftaan. 

*5 Dee-



vin V O O R R E D E . 

Deeze oplettenheid nopens de Muziek, zal men ook 
gebruiken in de gezangen van het III Deel, dat voor 
de Drukpers gereed ligt, en zoo God wil, ten eerden 
Haat te volgen. 

Ik moet nog met een woord aanmerken; dat hec 
verlangen van eenige Zangers, die in de Pfalmwij-
zen, welke ze beft verdaan,den meeden fmaakvin
den, voldaan wordt; door in dit II Deel een twaalf
tal van berijmde Pfalmen te voegen: die men ech
ter voor de Liefhebberen der hedendaagfche Mu
ziek, ook met nieuwe Zangwijzen verzien heeft, al
le, gelijk ook die van de overige Lierzangen , gefteld 
door den kundigen Hr. LEONARD FUISCHMUTII Or
gelid in de Nieuwezijds Kapel van deeze Stad; wel
ke ik niet twijffel, of zullen, zo wel als die van zij
ne hand in 't I Deel zijn, kenners van goede Mu
ziek fmaaken. 

Deeze Pfalmen heb ik er te meer ingevoegd, om 
in de opening van de Aanleiding die de Dichter 
kreeg, den Inhoud, het Oogmerk, en't juide Tijd
toneel; in de afbakening der zingende Reien.de ont-
zwachteling der Zinnebeelden , 't Verband waar in 
het fnaargezang geplaatd is; gelijk ook in eenige 
ondergevoegde Aanmerkingen, die hier verder dan 
ik dacht, zijn uitgedeegm: een proef te geeven 
van de behandeling, die naar mijne gedachten, in 
't verklaaren der Godgewijde dichtftukken behoort 
gehouden te worden; en die ik houden zou, zoo ik 

(God 
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V O O R R E D E . IK 

(God daar toe leven en kragten verleenende) te raade 
wierd mijne gedachten over de Pfalmen in 't licht te 
geeven, en het doorwrochte werk van den Hr. H A R T 

MAN over den Bijbel, waar aan alleen dit Deel der 
ontledingen ontbreekt, daar meê aan te vullen. 

Ik oordeel , zal men wel daar in flaagen , dat 
men behalven 't licht het welk in onze eeuw in de 
Ooflerfche taalkunde is opgegaan; vier (lukken mee 
meer naukeurigheid moet in acht neemen, die of 
geheel verzuimd, of niet genoegzaam in acht genoo-
men, of na dat ze van eenigen vrij gelukkig aange
wend waren, van anderen die het aan (maak ontbrak, 
wederom verworpen zijn. 

I . Men moet voor eerft, nader 't oog (laan op 
Moles, David, Salomon, en andere H . Dichters, 
of de Kerk, in hunnen tijd; om daar uit de Aanlei
d ing , ' t Oogmerk, het Tijdtoneel enz. van een Zang-
ftuk aan te wijzen: en te ontdekken ui: vergelijking 
van de uitdrukkingen, en 't beloop van den Pfalm; 
of die gevallen zelve zijn bedoeld, zoo dat daar het 
oogpunt van den Dichter zich bepaalde; dan of daar 
uit Hechts kleuren gehaald zijn voor ' t pen (eel, om 
grooter gebeurt enifT.n van Chriftus en zijn Kerk on
der 't N . T e d . te fchilderen ; welk laatfte d a n , de 
heerfchende en regtftreeks gemeende zin is. 

II. Ten tweden, behoort er vrij wat meer on
derzoek gedaan te worden, naar de verbloemde taal 
der Oofterfche Poëzij; en de geduurige zinfpelingen 

op 



V O O R R E D E . 

op oude plegtigheden, gewoonten, Oofterfche ze
den in Burgerlijke of Godsdienftige verkering, 
veehoederij, landbouw, jacht van wilde dieren, ge
legenheid van Paleftina, Jerufalem, Kedron, de 
Doode Zee, enz. gelijk ook op voornaame oude ge-
beurteniflen , waereldfchepping , zondvloed , Ba-
bels torenbouw, enz. welke of ten fchetfe wierden 
verkoozen, om er dichtkundige fchilderftukken naar 
af te maaien, of tot een bron gefield om er eenige 
Hukken uit te ontleenen. In dit flag van zaaken, 
hebben ons de Heeren, SHAW, en POCOCICE, en inzon
derheid dat edele vernuft de Hr. R. Low?», een ge-
booren dichter, en groot kenner der Oofterfche poë-
zij, aireede een' aanmerkelijken dienft gedaan. 

III. Ten derden, moet er met meer zorg gelet 
worden, op de ingevoerde Reien in de Beurtzan
gen , gelijk de meefte van de oude Lierzangen wa
ren, ZWINGLIUS heeft reeds gezien, dat men Pin
darus lierzangen nuttig met de Gewijde vergelijken 
kan. De Hr. VAN T I L , waarlijk een groot uitlegger, 
is dat voetfpoor loflijk ingeflaagen. De zoo even ge
noemde LOWTÜ , heeft in ettelijke Dichtftukken, ge
lukkig die Zangreien aangeweezen: en de wakke
re RucKEitsFiiLDER, de gronden daar voor niet al
leen opgegeeven, maar ook de Zegezangen van 
Debora Richt. V, en van David in den LXVIII 
Pfalm, in dien fmaak verklaard, 't Is veel gemak
kelijker, dit fpelingen van 't vernuft te noemen; 

dan 
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dan de bewijzen die ervoor pleiten,te wederleggen, 
of van moeilijke plaatfen, die buiten dat niet te red
den zijn, eene voldoende uitlegging te geeven. 

IV. Eindelijk, kan de bepaling der Boeken, waar 
in de Pfalmen verdeeld zijn, en der bijzondere bun
dels in die boeken; gelijk ook de rang en fchikking 
der Pfalmen in dezelve, ons hier en daar aanmerke
lijk licht geeven: gelijk ik, meer dan twintig jaa-
ren geleden, in een ruuwe fchets,daar van de proef 
genoomen heb; welke in andere handen geraakt, 
onlangs buiten mijn weeten is uitgegeeven. Dan, 
fint laatere overwegingen, mijne gevoelens hier 
en daar merkelijk veranderd zijnde, verfchilt dit te 
veel, dan dat de Lezer daar uïc, van mijne bevattin
gen een recht denkbeeld zou kunnen maaken. 

't Is de plaats niet, om mij in deeze Voorrede, 
over die gronden van verklaring uit te laaten. Dit 
zou den inhoud moeten uitmaaken van een Voor
werk, 't geen ik koomende tot het uitgeeven van 
mijne ontleding over de Pfalmen, zou laaten voor
afgaan. Hier altans houde ik dezelve, in 't uit
breiden van deze twaalf Pfalmen, in 't oog. 

Gebruikt ondertuflchen, gunftigeLezers, en Zan
gers , deeze Gezangen ten uwen voordeele. Zingt-
ze meteen opmerkzaam hart, naar0uwen toeftand 
gepaft; meer lettende op het zaakelijke en wezen
lijke, dan op het uitwendige; fchoon de kunfh noch 
van de Poëzij, noch van de Muziek, behoeft ver-
waarloofd te worden. Bidt 



V O O R R E D E . 

Bidt God, dat Hij u de kragt der waarheid doe 
ondervinden, tot vrijmaking: en laat u door het 
ftreelende van woorden of uitdrukkingen, of het 
aangenaame, en verrukkende der tooncn; geholpen 
door een zelfvleiend hart; niet in de verbeelding 
brengen, dat gij zaaken bezit die gij niet kent. 

Maar laat u ook , door ongegrondde twijfelin
gen, 't wantrouwend ongeloof, en een zwaarmoedig 
gefiel,niet vervoeren;om te lochenen, 't geen God 
u gefchonken heeft, en dat meer dan gij gelooft, 
dient tot volmaking van uwen gelukflaat, en tot eer 
van uwen grooten VerlofTer. 

De Geeft leere ons recht zingen, met aangenaam
heid in 't hart: en doe ons vroeg op aarde de too
rnen vatten, om door 't Godlijk lied, waar van de 
hemelen weergalmen zullen, het aanbiddelijk Op
perwezen , in een zalige onfterflijkheid eeuwige eer 
te geeven. Amen. 

Amfterd. d. 9 van Louwmaand 1764. 

AAN 



A A N D E N 

WEL EERWAARDIGEN HEERE 

RUTGER SCHUTTE 
OP ZIJNE STICHTELIJKE GEZANGEN. 

JV-Lijn ziel die dikwerf op de klanken 

Van uwe lier, ten hemel voer, 

Getrokken door 't fluwelen fnocr 

Der Dichtkonft; koomt u nu bedanken: 

O SCHUTTE! die haar mild vergalt, 

En in een leüjveld doet weien. 

Ze volgt de Godgewijde reien, 

Schoon haar veelmaal de treurtoon paft. 

Hoe kan uw Zang mijn harte flreelen ;-

Wen Gij uw' Goël fmeekt en vleit, 

In 't eenzaam lommer Hem verbeidt! 

Hoe kragtig zijn die liefdezelen! 

Ik fmelt op uw' verliefden toon! 

Gij trekt mij mcê naar dien Beminden, 

Daar al mijn heil in is te vinden; 

Uw' Bruidegom Gods groten Zoon! 

O 



O Zielverrukkend hemelleven! 

Gezeten aan een friflchc bron, 

En mild beftraald van 's Hemels Zon, 

Al zingend blij om hoog te dreven! 

Dat 's leven door gelove en hoop! 

Ver boven maan- en ftarrenkringen: 

Bij voorzang, 't zegelied te zingen» 

Al voor het einde van den loop. 

Hoe dalen de ijdele gezangen 

Der wereld, die geen vreugde kent; 

Maar aan een wufte drift gewend, 

Blijft aan den toon, en klanken hangen! 

Daar Sion zingende in den geeft, 

Het hart verheft in 's HEEREN paden } 

En prijzende zijn grote daden, 

Op hemelmanna gaat ten feeft'! 

Zing, brave SCHUTTE, laat U horen! 

Zing met uw' lieven Konftgenoot! * 

En maak den HEERE zamen groot, 

Vervul haaft onze tempelchoren. 

Gij hebt mij menigmaal geftigt, 

Gelijk uw halsvriend door zijn fnaren. 

Zing tot Ge uw' ftemmen zaam zult paren, 

Hier boven voor Gods aangezigc 

B. VAN RENSINK Wed. HOFFMAN. 

* Den Heer J. E. Voet. 

AAK 



A A N D E N 

E E R W A A R D I G E N H E E R E 

RUTGER SCHUTTE. 
OP HET TVVEDE DEEL ZIJNER GEZANGEN. 

V O O R Z A N O. 

.Italië van, ouds befaamd, 

Het aardfche Paradijs genaamd , 

En vruchtbaar boven andre landen , 

In weèrgalooze puikverftanden: 

Waar kunft en fraaje wetcnfchap, 

Allengs befteeg den hoofden trap; 

Dat vrij het Vaderland mag negeen, 

Van Schilders, Zangers, en Poëeten; 

Waar nimmer droefheid wordt geduld, 

Maar al de lucht met zang vervuld, 

; Om elk op. blijden toon te ondhalen; 

Schijnt wel een bofch vo! nachtegalen. 

Of lieyerj 't is'of daar de wijs 

Van Efwta., of 't Paradijs , 

Gezongen wierd, 't geen ieders ooien, 

Door 't konftig zingen kan bekoren; 

Dan hoog, dan middelbaar^ dan laag, 

Dan ras, dan matig, dan weer traag. 

Wie luillert -niet naar zuUe toone»; 

Om in dit Zaogpriëel te xyoonen ? 

IL DEEL. * * T t -



T E G E N Z A N G . 

Italië, 'c is waar, is hug 

Beroemd, door konftig. maatgezang i 

Men moet het om zijn toonen prijzen t 

Die hooger dan zijn torens rijzen: 

Maar, zijn de wijzen wonder fchoon; 

Hoe veel verfchilt, en ftof, en toon! 

De ftof beftaat uit ijdle dingen, 

't Is zwijnendraf voor waereldlingen: 

Terwijl de toon aan deze ftof 

Gehegt, verdient den hoogden lof. 

Elk zoet op galm van zangfieraden, 

Moet nochtans zulk een zang verfmaden; 

Waar door de lofle en wulplbhe jeugd, 

Geleid wordt van het (poor der deugd, 

En zich gewent aan ijdelheden. 

Want hoort die naar geen toom van reden, 

Maar naar dien zang en toon; dan wordt 

Het kwaad door 't oor in-'t hart geftort. 

Sirecnen! gij'bedriegt 'er velen,-1 

Door de Orgels van- uw fchélle keeltA. 

. T o E Z A N G. N ., ; 

Een Zanger van Gods heiligdom, 

In Nederduitrchland, hoort alom, 

Die toonen wél met groot behagen: 

Maar moet 'met grooté reden kfagen ; 

Dat 



Dät zulke klanken zijn gehuwt, 

Aan (tof waar zijn gemoed van gruwt. 

„ Dit voegt niet, zegt hij i bij elkander: 

ji 't Is billijk, dat het een aan 't ander 

)t Gelijk zij; dat en toon en ftof, 

„ Vcrftrekke tot des Heilands lof". 

Dus gaat hij door Gods Geeft verlichter, 

Aan 't werk als een Godvruchtig dichter; 

En fielt op Italjaanfche wijs, 

Gezangen op, Gods naam ten prijs. 

Dit heet, het nut en 't zoet te paren; 

Een wijs te zetten op zijn fnaren, 

Die God en Engelen behaagt. 

Mijn SCHUTTE! die Gods kruiskerk fchraagt * 

Tracht zielen, door zijn fchoone zangen, 

In 't Euangelinet te vangen. 

B. EL IK INK. 

Predikant te Papendrecbt. 

* * g A A N 



A A N D E N 

WEL E E R W A A R D I G E N H E E R E 

RUTGER SCHUTTE. 

O C H U T T E , die door kracht van woorden 

Woelzieke Y- en Amflelboorden 

Aan uw tong geketend houdt, 

Wen gij hun de juifle fchakel 

Van het Godlijk heilorakel 

Op het allerklaarftc ontvouwt; 

Was 't dan niet genoeg met preken 

In ons herte deugd te kweeken; 

Deugd, die uit. de Godsvrucht fpruit? 

Was het niet genoeg met reden 

Dwaling, driften, boozc zeden, 

Wederlegt, beftreen, gefluit? 

Neen: uwe ijver moeft in dichten 

Ook het Chriftendom noch fliehten; 

Dichten, Zangkunft toegewijd; 

Dichten, die op cherub'fchachten, 

Ons, veihemeld van gedachten, 

Voeren boven lucht en tijd. 

O! hoe zalig is dit zingen, 

Werk der reine hemeilingen, 

's Hoogden wonderdaan ten prijs! 

Wufte wereld, zing vrij tonen, 
Die 



Die Gods eer en wetten hoonen: 

SCHUTTE leert ons beter wijs. 

Dank heb dies de wijze fchrijvcr; 

Dank zijn dichtvuur; dank zijn ijver; 

Dank zijn kunde in zang en maat. 

Lang moog hij onze aandacht wekken J 

Lang een David ons verftrekken, 

Daar hij zulke tönen flaat! 

Maar, wift SCHUTTE met gezangen, 

Nu al's vromen oor te vangen; 

Hemel, hoe zal dan zijn ftem 

Eens ter eere uws Konings klinken, 

Wen hij als de zon zal blinken 

In het nieuw Jerufalem! 

Z. H. A. 

** 3 OP 



OP DE STICHTELIJKE GEZANGEN 
VAN DEN WEL EERWAARDIGEN HEERE 

RUTGER SCHUTTE, 

O SCHUTTE! die met God, gelijk een Enoch wandelt, 

Als Godsvriend Abraham, met engelen verkeert, 

Geen wonder, dat ge op aarde een eng'len cither handelt, 

Gods kerk hun zangen leert. 

't Geloof, verzelt uw kund: God zelve zal U kroonen! 

Terwijl de liefde, u biedt'haar harte en rechtehand: 

Mefïïas keurvolk hoort, reets Sions blijde toonen, 

In Moabieten land. 

Gods zanger zij gedankt! Heb dank, o Godgeleerde! 

Die bloem en balfem gaart uit 't oud en nieuw verbond; 

Bezield door Azafs geeft, nooit iets dan God begeerde, 

Lief waarde Guldemond! 

Draag grijs, des Heeren ark','leer verder zuivre klanken 

Van 't Serafijnenchoor, op zwakke menfehenftem, 

Tot Gij, met Davids toon en kroon, uw' God zult danken, 

In 't nieuw Jerufalem. 

JOAN PIETER VAN HOOGSTRATEN. 

Amfterdam 1762. 



A A N D E N 

W E L E E R W A A R D I G E N H E E R E 

RUTGER SCHUTTE 
OP ZIJNE STICHTELIJKE GEZANGEN. 

O C H U T T E ! waare vreugdbcfeffer, 

Lofbazuiner van Gods Zoon, 

Gadelooze minverheffer, 

Zieleftreeler, hartetreffer, 

Volger van der Eng'len toon! 

SCHUTTE, ei laat het U niet beigen, 

Dat hij, die zijn dankbaarheid 

Thans niet langer kan verzwelgen, 

Van een weinig letccrtelgen, 

U een lentekransje breidt. 

Jk Mag mijn drift niet langer ftillen, 

'k Word zo dikwerf opgewekt, 

Als mijn fimbelfnaaren drillen; 

'k Marde lang met flegts te willen, 

*k Heb 't verzuim te lang gerekt. 

Dikwerf floeg mijn ziel aan 't klagen, 

Sints ik dicht, en zang, en fpel, 

Mijnen Maker op mögt dragen, 

Om ,het zingen dezer dagen, 

Van ons Neerlands Israël. , 

** 4 Der 



Der gewijde tempelchooren 

Ongelukkig dicht en zang, 

Bij den Godsdienfi: fleets te hooren, 

Heeft de kicTclie en zuivere ooren. 

Reeds gekwetfl veel tijden lang. 

't Godeprijzend lied'ren zingen 

Veel te fchaars alom betrage, 

In de huisvergaderingen, 

Tot Godvruchtige oefeningen, 

Eifcht ecne algemeene klagt. 

Hoogverheven kundigheden, 

Ziet en hoort men al re vaak, 

Op de mankfte voeten treden, 

En in laffe toonen kneden, 

Ver beneen den zuiv'ren fmaak. 

Rechte dicht- en zanggezinden 

Moeten voor der kunflen wet, 

Is 't niet jammer! zich verblinden; 

Dan, zo kan men ftichting vinden, 

Waar de zin bleef onbefmer. 

't Oude Godsvolk huwde (naaren, 

Keel en dicht, met kunft te zaam, 

Dan de meefte Chriftenfchaaren, 

In die kunflen onervaaren, 

Ktureo 't luttel aangenaam. 

't Specie 



't Speeltuig fchijnt men thans te fchroomen; 

Waar men blijde (naaren roert, 

Durft de Godsvrucht naauwlijks komen: 

Als wierd daar geen vreugd vernomen, 

Dan die 't hart van God vervoert. 

't Misbruik blijv' altijd te vreezen, 

, Dan zij, die het fnaarenfpel, 

Om het wangebruik verwezen, 

Lieten zich te dwaas beleezen, 

Zeiden hunnen pligt vaarwel. 

Wie kan 't pligtverzuim verbloemen. 

Of is 't nu geen Chriftenpligt, 

Op de (naaren God te roemen? 

Dat als ijdelheid te doemen, 

Hoont God in zijn aangezicht. 

Billik is Gods toorn ontdoken, 

't Edelfte van dicht en fnaar, 

Durft men aan den afgoön rooken, 

En flegts wat gebrekkigs fmooken, 

' Op Gods heilig dienftaltaar. 

Wie zou 't niet aan 't harte raaken, 

Dat met "s Hemels dierb're gift, 

Zich de duivel mag vermaaken, 

Wen zijn ilaaven hollend blaaken, 

In hun helfche zondendrift. 

* * e SCHUT-



SCHUTTE, voelt zijn moed ontbrandenj 

Poogc ter liefde van zijn Heer, 

Thans de boosheid aan te randen, 

Rukt haar 't fpeeltuig uit de handen, 

Wijt het toe aan JEZUS eer. 

Godsgezant! uw kunftvermogen, 

't Welk een hemelfche aandrift voelt, 

Wijd ons zingend naar den hoogen, 

Leert ons fpeelend 't wit beoogen, 

't Welk uw vroorae ziel bedoelt. 

Dat is dichtkunft! dat zijn wijzenl 

Vloeiend, voegend1 aan die ftof! 

Lieflijk daalcn! vrolijk rijzen! 

Dat fmaakt naar het zingen, 't prijzen, 

Van het juichend hemelhof. 

Nu floot zig een keurig zanger, 

Die en kunft, en Godvrucht eert, 

Zich aan taal noch toonen langer; 

Maar gaat flraks van zangdrift zwanger, 

SCHUTTE! als hij uw lied'ren leert. 

Nu voorzie ik blijde reien, 

JEZUS duurgekogte Bruid, 

Zal haar Goëls eer verbreien, 

Eerepalmen voor Hem fpreien, 

Galmen vaak 't Hozanna uit. 

Hoe 



Jloe zal voor het klagen, 't kreunen, 

(Zo Gods geeft uw werk bekroont,) 

Sulammith haaft luftig deunen, 

Dat de hel er van moet dreunen, 

En de hemel aandagt toont. 

'k Zie het Slangezaad verbaazen, 

Als 't dit hemelfch zingen hoort; 

And'ren zang, dan 't zinloos raazen, 

Dat bij 't klinken van de glazen 

Den verdoolden menfeh bekoort. 

SCHUTTE, wie zou U niet danken! 

*k Blijf U dankbaar tot aan 't graf; 

Ach, dat bij U lieve klanken, 

JEZUS veel zijn liefdefpranken, 

Aan mijn zangziek harte gaf! 

Zo mijn wenfeh mij mag gelukken: 

Voelen we andermaal eerlang, 

Ons op 't aaugenaamft verrukken; 

Om ons fnaaren meer te drukken), 

Bij 't vervolg van uwen Zang. 

Blijf ten kanfel lang verheven! 

Sticht, en ftreel nog veeier oor'; 

Smaak 't gezcegenst van dit leven! 

Tot U God een plaats zal geven, 

In het eeuwigzingend choor! 

Gecmuidenberg 1763- S. VAN DER WAAjL. 

AAN 



!A A N D E N 

W E L E E R W A A R D I G E N H E E R E 

RUTGER SCHUTTE. 
OP HET TWEDE DEEL ZIJNER GEZANGEN. 

JLi ouden dwaaze waereldlingen 
Nu nog waanen, dat geen vreugd 
Paart met heiligheid en deugd? 

Dat alleen hun dartel zingen, 
't Geen de waare blijdfchap ftoort, 
't Kunftbeminnend hart bekoort? 

Dat ware immers God beftrijdcn. 
Zielen die haar zang, en fpel, 
Wij en aan Immanuel; 

Kunnen zich eerft regt verblijden: 
En, bij 't zoet gebruik der kunft, 
Zich verheugen in Gods gunft. 

Zalig wij! in onze dagen, 
In dit mild gezegend land, 
Daar men 't puik der fnaaren fpant; 

Dat ze aan 't Godd'lijk oor behaagen. 
Daar men zingt wat Goei geeft, 
En hoe 't hart in JESUS leeft. 

Wie nu zingen wil, of fpeelen, 

Tot verkwikking voor 't gemoed; 

* Wie verlangt naar heilzaam zoet; 
Wie 



Wie in hemelvreugd wil deëleni 

Kan in dces gewijde blaän, 

Speel- en zangluft regt verzaän. 

SCHUTTES liefde om ons te fliehten, 

En te ftreelen, fchénkt ons hier, 

Nieuwe proeven van zijn lier; 

Zangen die de hel doen zwichten; 

'c Hart verheffen boven 't ftof, 

En doen leeven in Gods lof. 

Komt, geëerde zanggezinden, 

Drukt de fnaaren, zingt een lied. 

Alles wat hier SCHUTTE biedt, 

Zult gij zielverkwikkend vinden. . , 

Keur van woorden, dicht, en toon, • 

Zijn hier even zoet en fchoon. 

Wenfcht met mij deez* waarden Schrijver, 

Dat zijn dichtgeeft,, meer en meer 

Werkzaam zij tot 's Hemels eer; » 

En door nieuwe kragt en ijver, 

Onze waereldftad aan 't IJ, 

Kroon' met nieuwe Poëzij. •'-'-'•_. - ' ; 

CORNELIS BOR WINKEL. 

L I J S T 
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OPWEKKING T O T HEILIG ZINGEN, 

Ten oPENriTO VAM KEN STICHTELIJK GEZELSCHAP. 

OF A A N D A C H T OP 

Kol. III: i+- 17. En boven dat alles doet aan de liefde, welkt 
is de band der volmaaktheid. En de vrede van God beerfibe nis Prijs~ 
tiitdeeler, in uwe harten: tot welken [vrei] gy ook geroepen zy* 
in een lichaam, en dankbaar komt. Het woord van Chrifius woo-
tte rijkelijk in u, in alle wijsheid. Leert en vermaant malkanderen 
met pfalmen, en lofzangen, en geeflelijke liederen, zingende den 
Heere met aangenaambeid in uw harte. En al wat gij doet met 
woorden, of met werkm; doet bet alles in den naame des Heeren 
Jefus, dankende God en den vader,door Hem. 

OP EENE NIEUWGEMAAKTE ZANGWIJZE. 

O F : Hoog on hoog, mijn zitl naar boven, enz. Lodefl:. 

I. 

JNI U eens uit de borst gezongen, 

Harp- en cymbelfnaar geroerd: 

's Hemels lof op fchelle tongen, 

Van deeze aarde, om hoog gevoerd» 

Zoet gezclfchap, zing om ftrijd, * 
Zing 

* Zoet gezelfcbnp zing omfirijd.'} Ik ben van oordeel, dat de 
Apoltel in deeze vier verfen, geitadig op de ftrijdfpelen der 
Ouden zindoek; en onder dit beeld, den pi ige der Chrilrencn in 
hunneftichtelijke bijeenkomften, vooial hunne Zmgge.'.elfcbip-
pen, met lecvendigc kleuren afmaait. Onder die 'ïlrijdfnaicn. 
had men er ook, en van Dickers, vid. I.ucian. Epi.;r. XXV. 
Tom. III. p. 682, en van Muzikanten, gelijk men weet dat Kei
zer Nero, onder deeze laatften om flrijd gezengen heeft, zelfs 
te Olympia, waar men anders geene Muziek freien plag te hou
den, vid. Sucton. Neron. C. XXII-XXV. p. 520-523. rhiloftr. 
^poll. vit. I..VIÜ. C. 18 p. ?ö i , & L.IV. C.24.p.ió2.DlaI, 

il. Deel. "A N e 



x S T I C H T E L IJ K E 
Zing vol liefde, in God verblijd; 

Liefde ftijfc en keel, en longen , 

Zing met harten, en verftand: 

Liefde is der volmaakten band. § 

I I . 
Nêron. in oper. Lucian. Tom. III. Cap. VI. p. 639, & Cap. 
IX. p. G4.1. ibiqiie Mof. Solan. Men vindq een voorbeeld in 
't lichaam der Romeinfche rechten, van Septicia, die geld tot 
zu'k een Muziekfpel vermaakte, en haaren man en kinderen 
na hem, tot beftierders daarvan aanftelde. Dig. L. 50.Tit.12. g.20. 
De grond welke ik voor deeze gedachten hebbe, is kortelijk: 
dat hier niet Hechts woorden gebruikt worden, van Paulus uit die 
fpelcn ontleend; gelijkßpxßtüew alsPrijsuitdeelerbeerfcben;Roepen, 
en dankbaar koomcii, op dit roepen;en allerduidelijkftP/a/men lof
zangen , en liederen, ja 't Zingen van dezelve met aangenaamheid 
ei" bezcHigheid; maar 't ganfche beloop van dit deel zijner 
redeontfangt daaruit een aangenaam licht, en heeft veel natuur
lijker fchikking,zoo men deeze toefpeiing in ' toog houdt.Zie 
hier een ruwe uitteekening van deezc fchifderij des Apoftels, 
die tevens een fchets uitmaakt van dit Gezang, waar in wij hem 
op den voet volgen. 
I. Hij fpreekt van de Toerufting tot den H. Zangftrijd, door 

den Band der liefde, die borft en ftcm verflcrkt. ir. 14.. En boven 
dat alles doet aan de liefde, welke is de band der volmaaktheid. 

II. Daarop befchrijft hij nader, 't geen tot den Zangilrijd zelf 
behoorde, f. 15--17. en wel 
N Den Strijdbeftierder, en deszelfs vredeftaf, tot welken de 

geroepenen kwamen; en die, bij gevolge, door zijnen vrede 
moeft hcciTchcn in hunne harten, f. 15. Dit 
u, Stelt Hij voor. f. 15». En de Free van God be&fcbe als 

l'rijsuitdcelcr, in uwe harten. 
ß Dringt het aan 

I. Uit hunne Roeping tot dien vree.•#. 15b. Tot welken 
vree gij ook geroepen sijt in een lichaam. 

II. Uit hun Dankbaar koomen. t . 15c. En dankbaar 
komt. 

3 't Opwckkingswoord, waar doorzeaangefpoord wierden tot 
den Zangilrijd. f. 16». Het woord Van Cbrißus woone rijke-
lijk in u, f» alle wijsheid. 

J Den Zangftrijd zelf. f. 16b. Leert en vermaant malkanderen, 
met pfalmen, en lofzangen, en geejlelijke liederen; zingen
de 'den Heere met aangenaambeid in uw harte. 

riL Eindelijk maalt Hij af de Dankerkentenis, aan God toe te 
breu-

http://50.Tit.12
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I I . 

Vrede wil den ftxijd beft ieren: f 

' t Is de vreêftaf die ons wenkt ; 

Vreéoli jven, hei l laur ieren, 

N a het wett ig ftiïjden fchenkt. 

Een genootfchap nodigt G o d , 

T o t 

brengen wien Je Zangftrijd gewijd was. f. 17. En al wat gij 
doet met woorden enz. 

g Liefde is der volmaakten band.] DE LIEFDE tot God naa-
melijk en den Naaften, heet de band der Volmaaktheid Ti*ticTr,T&: 
Een band voor den ftand der volmaaktheid gefchikt, welken 
volmaakten gebruikten, dat is zulken die zig volmaaktelijk in 
alles wat de ftrijdwetten vooifchreeven oeffenden, en waar 
door zij meer en meer volmaakt wierden. Vid. Tertull. ad Mart. 
C l . p. 125. & Fab. Agon. L. III. C. io.p.256. De Apoftel 
fpreekt van een' BAND der volmaaktheid, welken zij mocftenAAN-
DOEN; en zinfpeelt niet duifter op de Voorbereiding tot den 
Zangftrijd, die men maakte door 't aandoen van een' Band, welken 
men op keel enborft lei; gelijk het duidelijk een Zwachtel, of 
hand genoemd wordt, in een bijfchrift bij Pollux Lib. IV. Cap. 12. 
T . i . p. 402. Dat die Band beftond uit Papier,oldiin orgellood, en 
dat Nero daar meê zijn ftem zocht te verbeteren, leert ons Suc-
ton. Ner. Cap. XX.p.514&515.Conf. imerpp. ad Lucian.Pe-
regr. T.III.Cap.XXXII. p. 354 & 355. De Apoftel wil dan: 
„ Datze alvorens tot den zangftrijd te koomen, hunn ftem maar 
„ voornamelijk hunn borftenhart, met oprechte liefde tot God 
„ en den Naaften moeften verzien : zijnde dit het rechte mid-
„ del, dat volmaakten pafte, en bekwaam was de zielen tot di-n 
„, ftand der volmaaktheid te brengen. 

\ Vrede wil denßrijdbeßieren.] Gods vreó wordt door't Woord 
ßpaßfüiu van Paulus voorgefteld, of als de Slgonotbetes „ Strifdbe-
„ ftierder, of als de Vredefiaf welken Hij den Strijdbeflierder rn 
handen geeft: gelijk het niet ongevoegliik is, den Leevenden God, 
en Chriftus in 't bijzonder ,2.\sStrijdbefiierder aan te merken, die 
met een' de Prijsuitdeeler was. Zoo fchrijft Tertull. ad Mart. 
C III. p. 126. Bormm agonem babitura cjtis, in quo Agonothttes 
Deus vivus efl: „Gij zult den goeden ftrijd ondergaan, waar in 
„ de leevcndeGod de ftrijdbeilicidcr is". Conf. Dig. L.50.Tit. 
13. J. 18 ibique Gothofred. & Tit. IV. J. 18. N. 17. 
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Toe dien vree ons zalig lot. 

Juichend moet Gjds volk dien vieren; 

Daar hec tot den vrcé geleid , 

Vriendlijk komt met dankbaarheid. * 

I I I . 

CHRISTUS woord moet in ons woonen, f 

Dit geeft wijsheid, moed, en kracht; 

Toont den glans der eerekroonen, 

Die men op den zangftrijd wacht. § 

Luifter, ó Jerufalem, 

Naar die goddelijke ftem. 

Waar het ftrijdend volk, zijn toonen, 

Hart, en Remmen famen paart; 

I« Gods Zoon met hun vergaard. 

IV. 

* Vriendlijk komt met dankbaarheid.] Ik vertaal dus de ivoor-
den , die de onzen overzetten; En weeft dankbaar: om dat dit de 
te'jenftelling tegen Roepen, en de gchtele fchikking van Paulus 
rede fchijnt te eifchen. En yiWe9-«i, dat we hier vinden, wordt 
zoo van de onzen vertolkt: Mark. IX.33.Luk. XXII. 40, Joh. 
VI. ip, 25. Hand. XIII. 5. XXI. 17.35. enz. Dat de ftrijders oud
tijds , plegtig geroepen wierden, door daar toe gefielde Roepers, 
is bekend. Vid. Lucian. Peregr. C. XXXII. Tom. III. p. 353. 
Dion. Lib. LXI. Cap. 20. T. II. p. 999- & Lib. LXXIX. Cap. 10. 
Tom. II p. 1359. Edit. Reim. Tertull. ad Mart. Cap. II. p. 125. 

t Cbriftus ivoord moet in ons <woonen.~\ Ik meen dat de Apos
tel #. 16*. zinfpeelt op het Fermaningsvioord xiyoa ST^T^SJTT/«»?, 
waar door de ftrijders kort voor 't ftrijdperk werden aangefpoord, 
0:11 wettig en moedig te ftrijden. Vid. Dionyf. Halicarn. T. II. 
p. 41. En dit decden ook fomtijds de Strijdbeftierders, en Rich
ters Vid. Sucton. Ner. Cap. XXIII. p. 52r. 

g Eenkroo-ien, die men op den zangftrijd ivacbt.] Gelijk te 
zien is uit Dion Lib. LXI. Cap. a i . p. iooi . 
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IV. 

Leert, en fliehe door maatgezangen. 

Zang die Richt, en 't lichtvermeêrdt, 

Neemt het hart, door 't oor gevangen: 

Hy leert blij, die zingend leert. 

Zingt dan GOD met hart, en tong, 

Zingt GODS ZOON, die flrijdend zong; 

Zingt zijn' GEEST, en grootfche gangen 

In het hemelfch heiligdom: 

Zingt zijn' naam, en roem alom. 

V. 

't Schor gezang der aartstyrannen, * 

Wordt gedoofd door 's Hemels toon. 

Smert, en droefheid wordt verbannen, 

Daar men zingt van 's Vaders Zoon; 

Daar ons JESUS liefde dringt; 

Daar men blij in kerkers zingc. 

Hel, en dood mag famenfpannen; 

't Zingen geeft ons heldenmoed, 

Die ons zegevieren doet. 

VI. 

Sionieten , zingt dan Pfalmen,. 

Hemellofzang, lied op lied; 

Doet Morija f wedergalmen, 
Waar 

* 't Sebor gezang der aarlstyroTmen.] Zie Jef. XXV. j . 
t Morija.] De plaats van den Openbaaren Codsdienfl. 2 

Chron. III. <. 

Ag 
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Waar de heilbron § nedcrfchiet. 

Zingt deez' zangberg, deezc bron, * 

Zingt den Held die 't al verwon. 

Plant hier de overwinnings palmen. 

Zingt Hem met bevalligheid, 

Zingt waar't Lam u heenen leidt. 

VII . 

Zingt tog nimmer bloote klanken, 

Wijl geen klank aan God voldoet, 

Hemelvonken, liefdcfpranken, 

Moet men voelen in 't gemoed. 

Zingt van de eigeliefde ontward, 

Zelfverlochend in uw hart. 
Dat 

t De Heilhron.] Siloa was een bron aan Hen voet van Mo-
rija. Zie Pococke Defcript. of the Eaft Vol. II. Part. i . p. 23, 
24 , en Jon. Kortens Reife nach dem gelobten lande, 2 Buch 
14. Cap. p. 276. Deeze bron fchilderde de wateren des H. 
Gcefts. Pfal. LXXXVII. 6. Ezech. XLV1I. 3. 

* Zingt deez' Zangierg deeze bron.] Sion met deszelfs heuvel 
Moria, Jef. XXXI. 4 , was de heilige zangberg, waai op God 
viuonde onder Ifraèls lofzangen Pfal. XXII: 4. De Grieken hebben 
hunnen Parnas bier van ontleend , die juift als Sion met twe 
kruinen verzien was. Ovid. Met. L. 1. f. 316. Lucan.L.V. f. 
62. Stat. Theb. L. VII. t . 345- En Siloa was bij Gods volk 
dcKaßalifcbe, dat Is de Zagtruifcbende bron. Zie Jef. VIII: 6. 
rn Bochart. Chan. L. I. C. XVI. p. 429. Strabo zelf fchrijft, 
„ Dat de Thraciërs den Helikon aan de Zanggodinnen hebben 
„ toegewijd ; en dat Orpheus , Mufeüs , en Thamyris alle 
„ Thraciërs, met Bacchus ganfeh Aüe hebben [doorgereift, en] 
„ geheiligd tot lndië toe, en een groot deel der Muziek van 
„ daar gebrngt. Hij bewijft dit daar uit, dat de näamen der 
„ meefte fpeeltuigen, gelijk de Nabel.de Sainbuuk, de Barbi-
., tos, de Magadis enz. alle Barbaarfch of Afiatifch waren 
Geograph. L. X. p. 722 Edit. Janfion. ab Almel. 't Is gelooflijk, 
dat ze met de Muziek, ook de meefte verfieringen die den zang-
i,.,r., betroffen,van daar hebben overgevoerdnaar Griekeland. 

http://Nabel.de
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Dat in 't bidden, in het danken, 

In het maakeo van 't verbond, 

't Hart zig voeg bij tong, en mond. 

VI I I . 

Zingt dat u de woorden raaken; 

Zingt niet doof, nog ft om, nog blind: 

Zingt zoo, dat gij zelv' de zaaken, 

Levendig io 't hart bevindt, 

Zingt zoo gij ze in Hem niet kent, 

Dat Hij licht en leven zend'; 

Datge io 't zingen God moogt fmaaken, 

't Hemelzingen regt befeft, 

Sions toonen zuiver treft. 

IX. 

Houdt in ' t zingen, fpreeken, werken, 

JESUS grooten naam in 't oog. 

Zoo vliegt gij, op hemelvlerken 

Van het kruisgeloof, om hoog. 

't Lied van Mofes en het Lam, 

Waar de zangtoon aanvang nam, 

Zal in 't zingen u verflerken. 

Zingt Gods Zoon met hart, en ftem; 

Daokt God zingende, door Hem. 

A 4 X. Nu 
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X. 

Nu dan uit de borft gezongen, 

Harp-en cymbelfnaar geroerd, 

's Hemels lof op fchelle tongen, 

Van deeze aarde, om hoog gevoerd. 

Zoet gezelfchap, zing om ftrijd; 

Zing vol liefde in God verblijd. 

Liefde ftijft en keel, en longen; 

Zingt met harten, en verftand; 

Liefde is der volmaakten band. 
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O P W E K K I N G 
T O T 

EENE BESTENDIGE LIEFDE 
EN VRIENDSCHAP; 

BIJ 'T SCHEIDEN VAN EEN STICHTELIJK 
GEZELSCHAP. 

Z A N G W : Hemchoonen, Engkntaalen. Zie I Deel 
Bladz. 131. 

Q L 

O ions burgers, fpeelgenooten, 

Die 't op vriendfchap hebt gemunt; 

Vriendfchap uit Gods liefde öntfprooten, 

Wordt van boven ons gegund. 

Dat we elkaar in God beminnen. 

En vereenen hart, en zinnen: 

Goël zij ons middelpunt 
II . 

Goël wil zijn vriendfchap geeven, 

Aan een ziel in haat verward. 

Dit 's een duurzaam vriendenlcven, 

Dat , en ftaal, en marmer tart. 

Goël fterft voor hellcflaaven: 

Goël mint gelaat, nog gaaven; 

GoKl is de vriend van 't hart. 

A <r lil. Zet 
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in . 

Zet op mcnfchen Uw vertrouwen, 

Aan wier fmaak uw oog beviel. 

Zult ge op welzand, huizen bouwen? 

Zoekt ge ruft, in 't ruifchend wiel? 

Argwaan, nijd, en tegenfpreeken, 

Kan al 's waerelds vriejidfchap breeken, 

Coël blijft de vriend der ziel. 

IV. 

Broederliefde moet hier wijken; 

Liefde die een vader voelt, 

Zal met '9 moeders hart bezwijken; 

Eer ooit Goëls min verkoelt. 

Min, die duurzaam blijft na 't fterven; 

Zout, dat nimmer kan verderven: 

Goei heeft ops heil bedoeld. 

V. 

Schept een Bruidegom behagen, 

In een Bruid aan Hem verloofd: 

Om een Bruid, wil Goei vraagen, 

Die Hem van zijn eer ontrooft. 

GoSl wil met bloed ons koopen, 

Doet ons op zijn bruiloft hoopen. 

Coël is ons Heer, en Hoofd. 

VL Dat 
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vi. 
Dat we dan de vriendfchap kwecken, 

Met den vriend van ons gemoed; 

Nooit haar teed're banden breeken, 

Hoe de Hofflang woelt, en woedt. 

Dat we haat, en nijd verbannen; 

Met de Hel nooit (amen(bannen, 

Goël is zijn vrienden goed. 

VII . 

't Rechtvertrouwend vriendenleven , 

Haat de vleizucht die verblindt; 

Zal op reis, beftiering gee ven; 

Schenkt een kabel, die ons bindt: 

't Anker dat ons zal bewaaren, 

In den Aroom van 's waerelds baaren. 

Goël is de trouwfte vrind. 

VI I I . 

Vriendfchap weet van geen verdenken. 

Sauëls laffer, vloek, en ban, 

Kan geen broedervriendfehap Jcrenken: 

Davids vriend blijft Jonathan. 

Vriendfchap wou Gods zoon verwerven; 

Vloek nog ban doet'haar verfterven: 

Goël is er U leven van. 

IX. Dat 



I Ï S T I C H T E L I J K E 

IX. 

Dat we 't zelfde wit bedoelen, 

Eendragt die de Hel verwon. 

Zoo we 't zelfde niet gevoelen: 

Blijft men bij de waarheidsbron» 

Coël zal 't ons openbaaren, 

En de nevels op doen klaaren. 

Goël is de liefdezon. 

X. 

Hebben wij met hart, en tongen, 

Goei onzen bloedverwant, 

En zijn vriendschap blij gezongen; 

't Is de toon van 't Vaderland. 

Dat we in liefde, en vriendfehap leeven; 

Daar we 't hart aan Goül geeven. 

Gaël zij de vriendschapsband. 

XI . 

Sions burgera, fpeelgenooteo, 

Die 't op vriendfehap hebt gemunt; 

Vriendfehap uit Gods liefde ontfprooten, 

Wordt van boven ons gegund, 

, Dat we elkaar in God beminnen, 

En vereenen hart, en zinnen, 

GoSl zij ons middelpunt. 

C H R I S -
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CHRISTUS KRUISLIEFDE, 
DE BRON VAN ONZE LIEFDE. 

OF A A N D A C H T OP H E T ZEGGEN 

V A N PAULUS 

2. KOR. V. 14. 

Want de ließe van übriflus dringt ons. 

O P EENE NIEUWGEMAAKTE ZANGWIJXE. 

O F : Gij hebt mij dik gezwooren. 

I. 

y 'ip ik Gods zoon verhoogcn? 

Mijn Liefde fel gekruid? * 

Zie ik Gods Zoon verhoogen ? 

Zie ik die ftervende oogen? 

Zijn' Geeft, deeze aarde ontvloogen, 

In't Paradijs verhuift? 

Die Liefde kent geen paaien, 

Daalt in de graffpelonk, 
Daalt 

* Mijn Liefde fel gekruifi]. Dit is de fchoone fpreuk van 
den vioomen Martelaar Ignatius; Mijn Liefde is gekruifl: die 
men nog vindt in zijnen uitmuntenden brief aan de Romeinen, 
5. VII. Patr. Apofl.Tom.il. p. 30. en welke met recht een Pa-
rel,en Edelgellcente genoemd wordt van den Hr.Ifaak Voflïus 
in zijne aanteekeningen over die plaats. Zoo heet de Heiland 
Hag. II:7. c r u n *?3 m s n , De Luflen liefde van 't menfcbtlijk 
K'flagt,gelijk het Mieg vertaalt. Zijnde dit de bekende eertitel, 
die 't Romeinfchc volk aan Titus gaf. Vid. Sueton. in Tit. C. 
I. ibidraque Cafaub. p. 651. 

http://Apofl.Tom.il
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Daalt in de graffpelonk, 

Die zon fchoot held're draaien, 

Toen ze aan de wedkim blonk. 

Nooit zal heur luider daalen, 

Hoe diep ze ons oog ontzonk. 

Dit derven fchenkt mij 't leven; 

Hier klimt mijn vreugd in top. 

Dit doet den Heidraak fneeven, 

En plet zijn' blaauwen kop. 

Nu is de hel geflooten, 

En van haar magt beroofd. 

God heeft zijn bloed vergooten, 

't Geen helfche vlammen dooft. 

De Liefde wint door 't derven, 

Grijpt in den dood de kroon. 

Mijn Rots zal 't graf verderven, 

Dat daar geen Dood meer woon'. * 
IL 

* Mijn rots zaVt graf verderven, Dat daar geen doodmeerwoon'] 
Ik heb het oog op Pfal. XLJX. 15. 't geen ik vertaal: Men zet-
ze alsjcbaapen in 't graf, de Dood zal ze afmelden: maar de Op. 
reebten zullen over ben beerfeben in dienMorgetißond;enbumiRots-
fteen zal zijn om 't graf te vernielen, dat het geen woning meer zij 
voor Hem. namelijk voor den Dood. Ik volge hier de Kcri, 
en leeze a i W HunnRotsfieen,en n i e t D T ï , dat de onzen vcr-
taalen, Hunne gedaante, anderen Hunne Herre, of Hunn Afgezant. 
„ De zin is: Men zet de Godloozen als fchaapen in de Graf-
„ fpelonk, waarde woonplaats is van denDoot.die hen zalaf-
„ weiden, hun vleefch en been knaagen, en hunne zielen door 
„ helangftcn verfcheuren. Maar heel anders is het met de Op-
„ rechten gelegen. Deeze zullen met hun zalig Hoofd heer» 
„ fchen' in den blijden morgenftond van 't ander leven. Ja zij 
„ zullen heerfchen over die godloozen, om datze met den 

„ groo 
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IL 

Die Liefde zal mij dringen: 

Ik voel een' teed'ren band, 

Dit zwoegend hart omringen; 

Uit de oogen traanen wringen, 

't Vermaak der heméllingen , 

De vreugd van 't Vaderland. 

Die 
„ grooten Koning, als Koningen op troonen zullen zitten, en 
, ,die fnooden zullen veroordeelcn, in zoo ver zij 'tbeftuur, era 
„ 't vonnis van hunnen Koning, zullen toeftemmen en goedkeu-
„ ren. Want dan zal het gelukkig tijdpunt zijn, waar in hunn 
„ Vorft, de Rotsftecn waar op ze vertrouwd, en in wien ze 
„ ook in 't graf liggende gefchuild hebben, de Graffpelonk, 
„ waar in de Dood tot nog toe als een Vorft in zijn paleis ge-
,j woond heeft, geheel zal vemietigen, en door ouderdom zoo 
,. doen initorten, dat die vernielde fpelonk voor Hem geen 
„ woonplaats meer zijn kan". Zie r»V?3 dus gebruikt, i Chron. 
XVII: 9. en Jef. LXV: 22. Mij dunkt, dat deeze vertaling, en 
verklaring van een der duifterfte plantfen in den Bijbel, vrij 
duidelijk en eenvoudig is. Alleenlijk kan men in bedenking 
neemen, waarom de vernieling van 't graf de woonplaats des 
Doods, hier aan denMeffias den God en Koning van zynVolk, 
wordt toegefchreeven, onder de benoeming van een Rots. Ik 
antwoorde, dat l l ï Rots, zulk een plegtige en gewoone naam 
van den Heiland is, in de Dichterlijke taal van't oude verbond, 
dat men het voor een foort van eigen' naam moge houden. Zie 
Deut. XXXII: 15. 30, 31. Pfal. XXVIII. 1. enz. Zoo dat men 
hier geen nader reden van zou behoeven te geeven, dan dat het 
Meflias bekende naam is, en dat hier door zijne fterkte wordt 
uitgebeeld, door welke Hij in ftaat is het graf te vernielen. 
Evenwel ben ik in der daad van oordeel, dat Hij hier met na
druk dus genoemd wordt; om dat de Rotfen doorgaans de 
Doodfpelonkcn, holen, of grotten in de bergen dekten. Hier 
was het tegendeel waar. Deeze Rots zou, in den morgenftond 
van den jongden dag, de graffpelonk niet meer dekken, maar 
die geheel vernielen. Waar in men reeds een voorfpel zag, in 
de aardbeving, het fcheuren van de rots , en 't openen der 
graffpelonken, bij 's Heilands dood, en opflanding. Mat. XXVH: 
51-53, en XXVIII: 2. 
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Die Liefde houdt ons (amen: * 

Zij is de heilbanier, f 

Zij is de heilbanier. 

Zij wil 't ontwerp benamen , 

Waar door ik zegevier, ' 

Zij zegt gelovig, Amen, 

Op 't zaligde bedier. 

Zij houdt de legerfcliaaren, 

Met 's levens Vorft vereend: 

Zij kan ons hart bewaaren, 

Vart 's waerelds min gefpeend. 

Die Liefde zal ik prijzen; 

Zij is mijn lied, en lof. 

Die Liefde zal ik prijzen, 
Zij 

* Die Liefde houdt ons/amen] De groote Griekfche Walken-
ner Herir. Stcpbanus meent, dat men XV>É%>I IJV*««, wel zoo krag-
tig vertaalt: „Conßrictos nos tenet". Houdt onste famen, Houdt OM 
gedrongen bij een: en dat men 't ook dus niet kwalijk vertolkt 
Luk. XIX: 43. Zt/ve£s7<' o-s sr«<ro.?.'>, Zij zullen u van alle kanten 
bij een gedrongen houden. Vid. Thef. Ling. Grsc. T. 1. Col. 1366. 
Conf. Emïpid. in Alccft. t. 900 & 901. Ael. Var. Hid, L. IV. 
C. 14.p.329. Op onze plaats in deczen zin gevat,doelt de H. 

.Ignatius in den reeds aangetoogenun brief aan de Romeinen, 
§. VI. Patr. Apoit. lom. JI. p. 29. 

j - Zij is de btilbtui.er\ De banieren houden de legers,, de le
gioenen , en krijgsbendeii famen; en hierop meent de Hr. Lydius 
dat de Apoftel ziet Syntagm. de re mi lit. L. I. C. II. p. 7. ver
gelijk Hoogl. 11:4. 't welk dan juift het zelfde is met het geen 
de Apollel hier, in woorden die een weinig verfchil len, uitdrukt. 
Dit is zeker, dat Paulus in den aanvang van dit V. Hoofdlhik, 
gefladig op de legertentcn, bekleding met de wapenrufting, 
RhandelijKe ontblooting van dezelve, triumfkleed-, en*. 
zinfpeclt: waar uit ir. 1-4 een aangenaam licht ontf'angcn. 
't Zou niet vreemd zijn , dat hij f. 14 in dceze. zelfde zinfeeeli«-
„e bleef. 



G E Z A N G E N . 

Zij zal in waarde rijzen, 
Ver boven 't blinkend ftof. 

Wijk aarde uit hare, en zinnen; 
Wijk fchoon, 't welk mij beviel. 

Mijn JESUS zal ik minnen. 
Zijn liefde dringt mijn ziel. 

B ' S H E i . 
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'S HEILANDS LIEFDE, 
IN AL WAT HIJ DEED EN LEED. 

ZANGW: Sombre fcbaduw, ßille lommer. Zie I Deel bl. 42. 

O F : 'k Zie Gods Zoon van zondaars hoonen. 
Zie I Deel bl. 140. 

I. 

.Liefde, luft, en welbehagen 

Van Gods uitverkooren fchaar; 

Bruigom, waar zij roem op draagen; 

Noodhulp in hunn grootst gevaar; 

Middelpunt van hunn verlangen; 

Trooft van hunn ontrust gemoed: 

Onze blijde maatgezangen, 

Looven uwen liefdegloed. 

I I . 

Liefde, gij bemint de Zielen* 

Die de haat U fier ontzeiu 

Haaters zijn ' t , die U bevielen 

In de onpeilbaare eeuwigheid. 

Gij woudt van den hemel daalen, 

Op deeze aarde uw voetfchabel; 

En de zege daar behaalen, 

Op den duivel, dood, en hel. 
I I I . Liefde 
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in . 
Liefde, Gij verkooft deez' broiïen, 

En verachten levcnsftand; 

Om ons door Uw bloed te loden, 

Als de naafte aan ons verwant. 

Gij, Gij (lortte bloed, en traanen, 

In 't benaauwd Gethfemané. 

Om voor ons den weg te baanen, 
Naar 't gewed van ïlilte, en vree. 

IV. 
Liefde, Gij droegt 's Vaders tooren, 

Die U't bloed uit de ad'ren wrong; 

Gij moeft hoon, en fpotcaal hooren, 

Die door merg en beenen drong. 

Liefde, die deez' kelk moeft drinken, 

Fluks tradtGij naar Golgotha, 

Liet U aan het kruishout klinken, 

En verworft voor ons genä. 
V. 

Liefde,Gij woudt voor ons ftrijden, 

Schoonwe ons zelv' en U verrain: 

Liefde, Gij hadt medelijden, 

Schoonwe Uw goedheid tegenflaao. 

Liefde,die ons hart wilt lokken, 

't Woord bezielt met kragt en klem: 

Gij hebt zelf de fcheis getrokken, 

Vaa het nieuw Jerufalem. 
B 2 VI. Liefde 
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vi. 
Liefde, Gij bcminc ons teder: 

Hemelliefde,daal ai daal, 

Zend uw' wind, en vlammen neder; 

Als in Sions tempelzaal. 

Gij hebt ons aan U verbonden: 

Wij erkennen 't voor den troon; 

Wij ontO uiten keel en monden, 
En verheffen 's Vaders Zoon. 

VII . 
Liefde, in U is al ons leven, 

Hier befpieg'len wij het goed, 

Dat het Kruishout heeft gegecven, 

Aan 't Godlievende gemoed. 

Hier, hier vinden wij ons Eden, 

Drinken uit den leve-nsftroom, 

Plukken vruchten, door gebeden, 

Van den waaren levensboom. 
VII I . 

Leer ons, Goddelijke Liefde, 

Die ons hart vernoegen kunt, 

Wat ons aftrok, wat ons griefde, 

In dit waarc middelpunt, 

Ziel, en zinnen, weer vereenen. 

Leer ons, door het heilgenot, 

't Hart van al het aardfche fpeenen, 

Dat het zig gewenne aan God. 
IX. 
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IX. 
Liefje, leid ons in Uw paden, 

Dat de drift ons nooit verrukk'. 

Roer en ftier Gij, hart, en daaden; 

Dat we in 't weifelend geluk, 

In de dreigendfte gevaaren, 

In een zee van tegenfpoed, 

In 't geklots van 's waerelds baaren, 

Leeven bij een hooger goed. 
X. 

Liefde, maak ons dus tot beelden, 

Van ü zelv* het Godlijk beeld: 

Doe ons fmaaken zuiv're weelden, 

Wier genot de zielen ftreelt. 

Schenk Uw heil aan Sions kind'ren , 

Dat het onheil wijd verbant. 

Nooit moet hunn geloof vermind'ren , 

Liefde blijft 'm 't vaderland! 
XI . 

Leef, o Liefde, in onze zielen. 

Gun de hoope, Uw kalmte en vrc& 

Zoo deez zuchten U bevielen, 

Draag de welvereende beê, 

Voor den troon van Uwen Vader: 

Uit Hem fproot de ganfche ftam. * 

't Heilgeloove leidt ons nader, 

Tot de Bruiloft van het Lam. 
B 3 'T GEES-

Epb. HL 15 
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'T GEESTELIJK JAWOORD 

AAN CHRISTUS GEGEEVEN, MET BB-
TREKKINGE T O T ZIJN 

GEBOORTE, DOOP, LEVEN, DOOD, 
OPSTANDING, EN HEMELVAART. 

O ? EENE NIEÜWGEMAAKTE Z A N G W Y Z E . 

I. 

't J a kan onze ooren 

Alleen bekooren. 

O Hemelchooren , 

Wat wederga 

Van Englentaalen! 

Wat kan 'er haaien, 

By Ephrata? 

Dit jawoordgeeven, 

Doet Edens dreeven :.? 

Voor ons herleeven, : -> ;::•;_> 

God is verfcheenen, 

De nacht verdweenen. : 

Zingt, Bethlems velden,... 

Dit puik der helden. 

O Ja. 

I I , Gg 
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I I . 

Gij ziet bij 't Doopen, 

Gods erfdeel hoopen, 

Den Hemel open; 

Bethabara! * 

Gij hoort verkonden; 

„ 't Lam draagt de zonden, 

„ Verwerft genS. 

's Wetgevers trekken, 

Die aandacht wekken, 

Ziet Gij ontdekken: t 

Hem 

* Betbdbaral] Zoo veel gezegd als 't Veerbuis Joh. I : 28. 't 
zelfde, zoo ik denk , met Ginnabaris of Gennabara, dat is Veer-
Awe»,'t welk Jofephus meldt de Bel. L. III. C. VIIIJ . 2. p.208. 
Edit. Hav. zijnde dit laatfte famengefteld uit ABARA 't Veer, 
en GEN of GENNE, Hoven, tuinen, 't eerde deel van 't woord 
Geimefareth , waarmee de fchoone landltreek aan 't Zuiden, en 
't wellen der Galileefche Zee, benoemd werd. Jk denk dat de 
naam van 't veir, aan de Wertzijdc van den Jordaan of naar de 
kant van Gennefaretb, Gennabara werd genoemd, en aan de Ooft-
zijde Bethabara. Dit is uit den Joodfchen Hiftoriefchrijvcr ze
ker, dat het aan 't Noorder end lag van de Jordaan vlakte, digt 
bij de Galileefche Zee. En men kan klaarlijk zien uit Johan
nes, dat het digt bij Galilea, en Kana, moet gelegen hebben, 
in welke laatfte plaats, de Heiland van Bethabara in eenen dag 
fchijnt gekoomen te zijn. Zie Joh. I: 4 1 , 44-46. en II: 1. en 
a. Bethabara lag dan in Gads erfdeel. Zie Jof. XIII .-27, 28. 
• J 's Wetgevers trekken Ziet gij ontdekken: ] Ik doel op 

Deut. XXXIII: 11 't geen ik met geachte uitleggeren vertaal: 
En bij beeft zig van 't eerfte verzien, om dat aldaw bet deel zal 
zijn van den Wetgever die bedekt was: daarom kwam bij met de 
hoofden des Volks; bij verrichtte de gerechtigheid des HEEREN, 
en zijne geriebtm met Ifraiil, Deeze Godfpraak is, met betrelc-

B 4 kin;; 
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Hem met 's volks hoofden, * 

Die hem geloofden, 

Gods recht verrichten, 

Zijn volk verplichten. 

O Ja, 

I I I . 

O Ja, o Amen.' 

Gij voegt die naamen* 

O Goël, faamen: 

Geen Berfeba, f 

Maar 't Godlijk zwecren , 

En trouw te leeren, 

Komt ons te ftä. 

Wat wonderdaaden! 

Wat leiden, raaden! 

Wat zielverzaaden! 

Gij 

king tot Gads erfdeel gedaan. Tot nog toe was de Heiland 
bedtkt, of verborgen gebleeven," vergelijk Juftin. Mart. Apol. II. 
p. 75. E. Maar hij zijnen Doop te Bethabara, in 't erfdeel van 
de ftam Gad, is Hij door Johannes getuigenis,aan de geheele 
waereld geopenbaard. Zie Joh. I : 15-36. Toen is Hij gevon
den Phil. II; 8 Verg. met Joh. I: 42. 

* Hem met 's volks hoofden enz]. Van dit doorluchtige tijdftip 
af, heeft Chriftus zijneXII. Apoftelen beginnen te roepen, de 
hoofden van 't geeftelijke Ifraè'l. zie Joh. I: 37-52 Mat. IV: 
18-22. Mark I: 16-20. 

f Geen Berfeba,] d. i. „ De Put des eedzwecrens": om dat 
daar, menfehen metelkandcrcn't verbond bezwoeren. Gen. XXI: 
Si-
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Gij wekt de dooden; 

Wilt Sion nooden: 

Dit zal vol leven, 

U andwQord geeven 

„ O Ja*! 

IV. 

Befproei deez duinen, * 

B j Dea 
* Befproei deez duinen enz/) Van Sion namelijk,'t geen van de 

dorheid zijnen naam kreeg. Si loa, gelijk ik boven reeds hebbe 
aangemerkt, lag aan den voet van Morija nier. ver van Sion, dus 
aan 't zuidooften van Jerufalem, en niet aan 't werten, gelijk 
die bron verkeerdelijk in de "meefte plans vaji die Stad gete
kend wordt ( i ) . Hieionymus plaatft haar aan de wortelen van 
Morija, Com. ad Mat. X. Tom. IX. p. 26". (2) Zoo ver-
toonen ook alle reisbefchrijvers, de bron Siloa, 't bad Siloa, 
het dorp Siloa, aan 't zuidooften, bij Sion en Morija: en men 
heeft er nog de oude overblijffels van. Zie Sandijs, Maundrell, 
Shaw , Pococke , Korte, enz. (3) Wijders, Siloa lag aan 
't end der kaazemakers vallei, volgens Jofeph. de Bel. L. V. 
C. IV. J. 1: doch dit end moet men aan 't zuidooften zoeken , 
en niet aan 't weften. (4J Daarbij, deeze fontein moet van een 
punt van Akra, (welke berg doorgaans zeer verkeerd getekend, 
aan de noordzij van den Tempel lag, doch met een punt bal-
vemaanfebviijze, tL^Uvfrm zegt Jof. B. L. V. C. IV. g. 1. p. 3 2 7 , 
om den Noordweften hoek van Morija zwaaide naar 't zuid
ooften) niet ver hebben afgelegen. Zie Jofeph. B. L. V. C. 
VI. p. 337 en L. VI. C. VII. g. 2. Dit nu is onmogelijk, zoo 
men 'de bron aan 't weften plaatft. Men fla 't oog op Pococ-
kes grondtekening van Jerusalems bergen. (5) Dus kan men 
vatten, hoe de overfte Neapolitanus, die van Tamnia, dat is 
van de weftkante komt, de Stad doorgaat tot aan Siloa toe, 
van 't weften namelijk naar 't ooften, en daar in den Tem
pel ftapt; geliik Jofephus duidelijk verhaalt B. L. II. C. XVI. 
5. 1, 2. (6) Eindelijk dan kan men cerft begrijpen, hoe Sions 
eude muur, welke berg in 't weften een draai krijgt, waar 
door hij allengskens naar 't zuiden en zuidooften oploopt, 
van de poorte der EJJeers in 't weflen, gaat naar 't zuiden TOT of 
£QFEjy de fontein Siloa, en van daar zig meer oofiwaard keen 

naar 
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Des Konings tuinen, 

En Salems kruinen , 

O Siloa. 

Vloeit Gihons bronnen, 

Die haven können, 

Langs 

naar Salomons vijver Jof. B. L. V C. IV. g. 2. p. 327, 328. (7) 
Ten laatflen.op deeze opwelling van Siloas wateren aan de 
rechter- of zuidzijde van den tempelberg, fchijnt Ezech.XLVII: 
1 ,2, niet duider gezinfpeeld te worden. 

* Befproei des Konings tuinen, enz ] t Water werd uit Siloa, 
in 's KoningstuinengeleidNeh.III: 15. die waarfchijnlijk lagen 
in 't hangen der bergen Sion, en Morija; waar ze te regt van 
J. Korte geteekend zijn II. B. XIV H. p. 276: err wel over de 
vermakelijke vallei Siloa, volgens R. Po«Kke Defcript. of the 
Eaft Vol. II. P. 1. Chap. VI: p. 24. Hier oin ftreeks, gelijk de 
grond uitneemend voor de morgen- en middagzon ligt, zijn 
nog tuinen te vinden. Altans Maundrell fchrijft, dat hij er in ee-
nen geweeft is, aan de Zuidkant.van den berg Morija. Reiz, bladz. 
127. Wijders werd het fonteinwater, door het Kaazemakers 
dal, of Millo gelijk het in de H. S. heet, verzonden naar de 
Stad, en in den onderwelfden berg Morija, waar men nog 
huidendaags verfcheidene overwelfde kluizen heeft, ten min-
ften van 150 voeten onderde aarde, gelijk Maundrell aantekent 
bladz. 127. Hier van getuigt Tacitus Hifi. L. V.C. 12. p. 
429. Men beeft er (te Jerufalem n imelijk) een akoosvlietende 
waterbron -.bergen onder den grond uitgeboold;envijvers en regenbak' 
ken om den regente bewaaren. Verg. Arilleas Hiilor. LXX. interp. 
p. 261. Uit deeze overwelfde kluizen van Morija, werd het 
water door de Magrepba een foort van groote Waterpomp, 
in 't voorhof opgepompt. Vid. L. E. Vriemoet Obf. L. I. C. 
VIII. 5. 6-18. Hier uit kan men de uitdrukkingen ophelderen, 
Pfal. XLVI: 5, LXV: 10, LXXXVII: 7, Jef. VIII: 6. XII: 
3 , Ezech. XLVII: 1, 2 , Zach. XIII: 1, XIV: 8 , enz. 't Beeldt 
ons uit het water des Geells, op 't nauwft verknogt met 's Hei
lands verdienden, in 't Ooflen- ontfpringende, en, van daar naar 
't Wellen ter befproejing van 't geetlelijk Jerufalem ,afdaalende. 

•f Vloeit Gibons bronnen enz.] De bron Gihon lag ten weden 
van Jerufalem, waar men nog hedendaags, den ruimen vijver 
Gihon heeft, regtftreeks tegen Siloa over; en de kom Berïeba 
naar 't zuidweften. Uit deeze bron.werd het water gevoerd 
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Langs Golgotha. 

't Licht zaagtge boven 

Zijn'fakkel dooven; 

De rots geklopven; 

Den voorhang kerven j 

Bij't Godlijk fterven. 

'k Hoor op die plaatfen, 

Haaft de Echo kaatfen, 

„ O Ja"! 
V. 

O Ja! zoo galmen 

De bruiloftpfalmen. 

i Teel zegepalmen, ; 

Kalvatfa. ./;' 

Speel op uw (paaren, 

Zijn hemelvaaren, 

Bethania. 
Komt 

door het dal Gihon, naar de ftad, en wel 'langs den berg Gol
gotha ; gelijk de H?. Pococke uitdrukkelijk fchrijft: „ Bijkans een 
mijl ten noord noordweflen is de peel van Gibon, welke ik onder* 
fltl den opperpoel te zijn. Daar is een kanaal van den poel 
naar de flad, 't welk een deel van den weg onoverdekt is, en 't 
gaat, zegt men, naar den poel, in defiraaten digt bij 'tbeiliggraf. 
Zie Defcript. of the eaft Vol. II. P. i . Chap. VI. p. 25 , 26. 
Verg. 1 Kon. 1: 33, 38, 45 2 Chron. XXXII: 30, & 
XXXIII: 14. Dus had Jerufalem deeze bron van 't weden, 
gelijk Siloa van 't ooften: moetende ook de geeftelijke (lad 
van 't ooften, en 't weiten bevogtigd worden; van 't ooften 
in 't begin des N. Teft. en van 't werten in 't laatfte der 
dagen; gelijk de prediking van 't Euangelie, eerft van den op. 
gang der zon tot haaren ondergang, en naderhand van den on-
dergang der zon tot haaren opgang voortgaat, Mal. I: 11, en 
Jef.LIX,:io. 
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Komt laat ons zingen, 
Dees toonen dringen , 

Door all' de kringen 
Der zaalge volken: 
Door lucht en wolken, 

Door fterretranfen , 
Door hooger glanfcn. 

O J&l 

1 4fc$r\ 

CHRIS* 
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CHRISTUS VERBORGEN LEVEN 

IN GOD, 

DE GROND VAN 'T VERBORGEN LEVEN 

ZIJNS VOLKS. 

OF AANDACHT OP Kol. III: 1-4. 

Indien gij dan met Cbrifius opgewekt zijt, zoo zoekt de dingm 
die boven zijn, waar Cbrifius is zittende aan de rechterhand van 
God. Bedenkt de dingen die boven zijn, nitt die op de aarde zijn. 
Want gij zijt gefiorven, en uw leven is met Cbrifius verborgen in 
Gode. Wanneer nu Cbrifius zal geopenbaard zijn die óns leven is, 
dan zult ook gij met Hem geopenbaard worden in heerlijkheid. 

O P EENE NIEIWGEMAAKTE ZANGWTTZE. 

O F , Felice amante &c. Raccolca bladz: 4. 

1. 

ijkt doodfche trekken! * 

'k Voel mij met CHRISTUS wekken, 

Die 't Erfland zal ontdekken. 

Hij geeft zijn rijksgeboón, 

Die meer dan Amrams zoon, 

Dus 
* Wijkt doodfche trekken] van wettifche pligten door MOSES 

voorgefchreven, en van Joodsgezinde Gnoftieken tot verzading 
van 't vleefcb aangedrongen. Paulus toont naar 't voordel H. 
II: 11-15. I Uit het lijden enßerven der gelovigen met CHRIS. 
TUS dat ze met de Mofaifche inzettingen niet meer moeden 
belaft worden H. II. 20-23. II. Uit bunn leven en verheerlijking 
met CHRISTUS, dat ze de dingen die boven zijn moeden zoe
ken H. III: 1-4. CHRISTUS de wetgever en leidsman van 't 
geeftelijk Ifraël, it groot« dan MOSES. 

Wi 
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Dus (preekt van '$ Vaders troon: 

„ Zou na 't ontwaaken, 

„ Dit Sina u vermaaken? 

j , Neen! 't vleefch moet gij verzaaken« 

„ Zoek Horeb niet, maar mij: * 

„ Mijn Sion is nabij; 

„ Dit maakt u waarlijk vrij. 

„ Hoor naar uw' bloedverwant 

„ Aan 's Vaders rechterhand, f 

„ Zoek met uw ftil gemoed, 

,i Hier 't manna dat u voedt; 

„ Tans wijd de Schechina, 

„ Geen Kadesbarnea, § 

„ Maar 't heilrijk Golgotha". 

II . 

Zoo leef ik boven! ' 

'k Wil zaligheden looven, 
Die 

* Zoek Horeb niet ] Schoon hoog liggende in tegenftel-
ling van 't laag Kgypte , gelijk overtuigden dikwerf van de 
laagte der vlcefchlijke begeerlijkheden , fchielijk overftappen 
tot de wettifche hoogten van hunne pi igten, en eene Wettifche 
zcdekunde, niet afgefchrikt door't rampzalig voorbeeld van 
't oude Ifraël. Zie Exod. XVI: 3 verg. niet XIX: 8 & XX: 
lo. 

\ Jan'sVaders rechterhand] De HEER deed, oudtijds, den arm 
zijner beerlijkheid, de wolk & vuurkolom gaan aan de rechterhand 
van Mo/es Jef. LXIII: 12. Hij zelf was daar door een fcha-
duw aan Ifraëls rechterhand Pfal. CXXI: 5. Maar meer dan 
Mofes is hier. De tegcnbeeldige Leidsman van zijn volk moeli 
zelf aan Gods regterhand zitten Pfal. CX: 1 enz. 

S Dout.I: 2. II; 14, 



G E Z A N G E N . 31 

Die aardfche blijdfchap dooven. 

Ik zoek geen Horeb meer: 

Op Sion leeft mijn Heer, 

En fchenkt wat ik begeer. 

O gloed van draaien, 

'k Voel U in 'c harte daalen : 

Hier kan ik ademhaalen. 

Het laag Egypte zucht; f 

Ik voel een ruime lucht, 

In deeze hemelvlucht. 

Nu leef ik door 't geloof, 

Voor hel en waereld doof. 

Hier is mijn eenig AL, 

Dat mij vernoegen zal. 

Ik denk (wat ik hier mis) 

Na dees verrijzenis, 

Om 't goed dat boven is. 

III. Ik 

f Bet laag Egypte zucht;] Ik zinfpeel hier, op hetbooge 
Sion den berg van Gods ervenis, in tegenftelling van V laag E-
gypte. Verg. Exod. XIV: 17, Dat Egypte in 't gemeen, en 't 
Land Gofen of Kameles in 't bijzonder, zeer laag geleegen 
hebben; is bekend, en nog te zien uit de landkaart van Egyp
te. Verg. Gen. XLV: 10, XLVI: 28, 34- XLVII: i , 4 ,6 ,en 11. 
Hal. LX W i l l : 43. Hier aan zijn de uitdrukkingen haa
ren oorfprong verfcliuldigd, van AFTREKKEN naar Egypte 
Gen. XII: 10 XXVI: 2 XLIII: 15, enz. en OPTREKKEN 
ait Egypte Gen. XIII; 1. XLVI: 25. E»od. XU: 38. 
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ui. 
Ik ben geflorven. 

Het leven is verworven j 

Voor een' welke afgezworven, 

Tans kleeft aan CHRISTUS mond, 

Die Siohsrijksverbbnd, 

In veertig dagen, grondt, f 

Wijkt dwaaze zorgen: 

Hem fchenkt de blijdfte morgen § 

Het leven in 't verborgen. 

Hij keert tot God weerom, 

Woont in de wolkkolom, * 

En 

j- In veertig dagen grondt.] Mij dunkt, dat Paulus, hier fpree-
kende van ons leven dat met Chriftus in God verborgen is f. 3 , 
klaartijk doelt op 's Heilands hcrftelde leven, 't welk Hij na 
zijne opftanding uit den dood, gekreegen heeft, cn^XL dagen 
hierop aarde genooten. Geduurende welken tijd, Hij de grond-
flagen van 't Rijksverbond gelegd, en zijne leerlingen ii> def-
zelfs geheimen onderweezen heeft. Min of meer als Ifraëls 
oude wetgever Moles, die XL dagen op den berg Horeb was, 
en daar onzigtbaar voor Ifraëls oog, leefde in de wölke, dat 
plegtig zinnebeeld der Godheid, om et de grondlagen te leg
gen van 't oude Godsrijk. Zie Exod. XX: 21 , en XXIV: 15-
18. De Heiland leeft, fint zijne opneming in den Hemel, ten 
eenemaale onzigtbaar voor ons oog, en woont als de Bond
engel in de wolk. 

g Hetnfibenkt de biijdße morgen ] De morgen van den groo-
ten heildag der Chriftenen, fchonk aan den Heiland het leven, en 
aan de Waereld het blijdfte licht, dat ooit voor Vervelingen rees. 
Zie Mat. XXVIII: 5 -8 , Mark. XVI: 6 -11 , Luk. XXII: 
4 1 , Joh. XX: i6--i8,PfaI. XX: 6, XXI: 7. XXII: 24-27. 

* Woont in de wclkkolom,] Gelijk Moles Exod. XX: 21, & 
XXIV: 18 ; doch CHRISTUS tegenbceldig, die in de wolk-
kolom ten hemel voer. 
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En fchetft het Heiligdom. * 

O Leven in mijn' God 

Verborgen, zalig lot, 

Dat ik met CHRISTUS erf, 

Die mét Hem leef en fterf; 

Ge ontfehuilt het fcheem'rend oog 

Der waeréld, die om hoog 

Nooit met haar' aandacht vloog. 

IV. 

Mijn Licht en Leven, 

Die Mofes glans woudt geeven, 

En mij om hoog doet flreeven: 

Haaft klimt een nieuwe dag, 

Nu blij der dan hij plag, 

En groet U met ontzag. 

Prijft Engientaalen, 

Gods Zoon gehuld met ftraalen. 

Hij zal van Sion daalen; 

Hij dekt geen aangezicht f i 

Schoon voor dien glans, het licht 
Vau 

* En fchetft het Heiligdom.'] Te weeten de Kerk des N. 
Tefc. Hand. ï : 2. II : r. 

t Hij zal van Sion daalen, Hij dekt geen aangczkht\. Ik zin 
fpeel met den Apoftcl, op Mofcs ncderdaaleo van den berg Sf-
rwi, wanneer zijn aangezicht glinsterde van de ('raalen der Heer
lijkheid T 0 3 , welke God op hem gelegd had Exod. XXXIV; 
so-35. Daar fchijnt hier, de Heerlijkheid ï»%*, waar in ChriJ'tus 
zal geopenbaart worden en Codi volk i%st Hem, tegen over te (taan. 

11. DELI.. C 
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Van Mofcs aanfchijn zwigt. 

De groote CHRISTUS leeft, 

Waar 't vol van Eng'Ien zweeft. 

Het dor gebeente, hoort 

Nu 't magtig levenswoord« 

'k Wacht met die Majefteit, 

Wier wolkkoets ftaat bereid, 

Het licht der heerlijkheid. 
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'T H A R T AAN 

CHRISTUS OFGEDRAAGEN 

ALS P R O P H E E T , P R I E S T E R , E N 
K O N I N G . 

O P EENE NIEUWQEMAAKTE ZANGWJJZE 

O E : Liefelijk bofebje en zilveren vlieten. 

I. 

VJTodlijke LEERAAR, vol mededoogen, 

Zie op mijn ziel met meelijdende oogen. 

Ben ik nog duifier, blind, en verward; 

Och onderwijs mij, leer mij aan 't hare. 

Woorden der waarheid mag men mij leeren: 

Waarheid der woorden zal ik ontbeeren, 

Als ik niet diep naar 'c grondige delf. 

'k Geef U het hart, ai leer Gij me zelf. 

II . 

Hoogde PROPHEET, Uw godlijk orakel, 

Toont mij alleen, de keurige fchakel 

Van Uw verbond, en zaligen weg: 

C 2 Leer 
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Leer mij, dat ik er Amen op zeg. 

Schootgc in Uw' wandel heldere Araalen, 

't Goddelijk vuur moet inniger daalen: 

Koefter den grond, verwarmende gloed, 

'k Geef U het hart, ontvonk het gemoed. 

ur. 
Pleitende Borge, PRIESTER voor zonden, 

'k Mebbe melaatfch de lippe bewonden; 

'c Hoofd is ontbloot, de kleéren gefcheurd; 

Door mijn onreinheid alles verbeurd. * 

Pharpar is droog, met Abanaas beuken f: 

't Outer, en 't wafchvat, zuiv'ren gebreken. 

Pleit Gij me vrij; zoo wafcht mij Uw hand. 

'k Geef U het hart, het zij U verpand. 

IV. 

Stervende PRIESTER, fterven mijn krachtent 

Stervende zal ik leven verwachten; 

Stervende wordt al 't Eigen gedood; 

Stervende werk ik 't geen Gij geboodt. 

Stervende Held, den Draak te betemmen, 

Golven van 't hart weer effen te kemmen, 

Hoort tot Uw macht: en zwijgen die ftil; 

'k Geef U het hart, en volg uwen wil. 
V. Lee-

* Zie Lev. XIII: 45. 
•} Zie 2 Kon. IV: 12-14. 
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v. 

Leevende HEILVORST, die mij het leven, 

Door Uwen dood hebt wedergegeeven: 

Schrijf uwe wetten in mijn gemoed; 

Zend uwen fchepter, geef Uwen gloed. 

Doe mij in 't flrijdcn hulpe verwachten; 

Schenk mij Uw leven, fchenk mij uw krachten: 

Dat ik door U den vijand verwinn*. 

'k Geef U het hart, ai heerfch er toch in. 

VI. 

Hemelfche KONING, 'k roem Uwen luider. 

Jammerlijke aardkloot, akelig duider; 

Mengelklomp vol van zonde en verdriet: 

Alles belooftge, 't Hemelfche niet. 

Opperfte Koning, 't hemel (ch is boven; 

Mag ik U lieven, leeven, en looven: 

Wat mij mishaagde, wat mij beviel; 

'k Geef U het hart, dit 's 'c leven der ziei. 

C 3 GOELS 
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GOËLS LIEFDEDWANG, 
O f BENE NIEÜWGEMAAKTE Z A N G W I J Z E . 

O F : Dan ß goadi. 

I. 

KJ wat heerlijk, 

Wat begeerlijk 

Zielsvermaak; 

Nu ik door Gods liefde blaak! 

'k Zal beneden , 

't Stof vertreeden: 

Goël is mijn fchat en lufb; 

Goël al de grond van ruft. 

II . 

'k Voel mij dringen, 

'k Voel mij dwingen,-

Hemel ftem, 

Die mij krachtig noodt tot Hem. 

Hart en oogen, 

De aarde ontvloogen, 

Slaan op 't ondermaanfeh geen acht, 

Nu mijn ziel de heilzon wacht. 

i 

III. Daar 
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in. 

Daar is *t heilig, 

Daar is 't veilig, 

Daar is licht: 

Licht, waar voor het duiflïe zwigt. 

Hem te aanfehouwen; 

In 't vertrouwen; 

Maakt mijn ziel in God bedaard, 

En 't benevelde opgeklaard. 

IV. 

Zijn ontferming, 

Zijn befcherming, 

Doet mij ftaan, 

In den ftrijd gemoedigd gaan'; 

Die mijn' Borge, 

Al de zorge 

Voor mijn heil, geheel betrouw; 

Hij 's de rots, die ik behou. 

C 4 
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HET BESTE DEEL. 
OF A A N D A C H T OP LUK. X: 4 1 , 42. 

En JESUS antwoordende zei tot haar: Martha Martha, gy 
bekommert, en ontruji u over vcele dingen; imar een ding is no. 
dig. Doch Maria heeft het goede deel tdtgekooren, hst welk van 
baar niet zal wechgeiwomen worden. 

OP EENE NIEUWGLMAAKTE Z A N G W I J Z E . 

Or: Onnozel diertje/prak uw taal. uit Lodeltein. 
1. 

W ijkt fehepfelen, wijkt ijdelheên; 

'k Zal nooit met u, in vricndfchap treên; 

Ik zeg op al uw aanbod, Neen! 

Ik kan uw Iuft, en ruft ohtbeeren. 

Uw draaikolk wraak ik door genä; 

Ik kies het zachte Siloa, 

En flap naar 't ftil Bethania, 

Om 't heil uit JESUS mond te leeren. 
II. 

Wat zou al 't aanzien, al het goed, 

Gemak, vermaak, en overvloed 

Van fcheps'len, voor 't ontroerd gemoed, 

In 't nijpen van den nood tog baaten? 

Wat helpt ons al 't onnoodig veel, 

Eén ding is noodig, groot, eneêl: 

MARIA kielt het befte deel; 

Wil 't veel, en vol, aan de aarde laaten. 

III. MA-
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ui, 
MARIA die de wijsheid mint, 

En 't oor aan 's Heilands le(Ten bindt; 

Heefc alles, waar zij JESUS vindt: 

Zij heefc dit goede deel verkooren. 

Welzalig Hij, wien die vermaakt, 

Wien deeze fchoonheid innig raakt, 

Die door haar liefdevlammcn blaakt! 

Wat go dl ijk heil is Hem befchooren! 

IV. 

Die JESUS milt, is ganfeh verward 

In duizend fcheps'len; 't angftig hart 

Gevoelt in ruft een fijne fmart; 

Een fijne fmart vergalt de zoetheid. 

Maar al wie God in 't harte heeft, 

Ea door 't geloof in JESUS leefe; 

Leeft blij, fchoon Hij door doornen flreeft. 

De Godheid is de hoogfle goedheid. 

V. 

Wat luider U in de oogen draalt, 

Wat fchoonheid hier beneden praalt, 

Waar iu 't nieuwsgierig oog verdwaalt; 

Het flijt door jaaren, of gewoonheid. 

Is God uw goed, uw doel, en deel* 

C j Dit 
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Dit ééne in plaats van al dat veel; 

En geeftge uw hart aan Hem geheel: 

Dan hebt ge eenc onverwelkb're fchoonheid. 

VI. 

Wordt Gij op de aarde rijk vergaß, 

Daar 't ruim volop van alles waft: 

Wat wordt eerlang die lult een laft; 

Hoe fchoon 't onthaal, voor't oog mögt fchijnen! 

Waar blijft de waereld? Ach wat is't, 

Zoo Ge alles hebt, en JESUS mift, 

En zorg, en tijd, aan 't aardfeh vtrkwift? 

Haaft ziet ge al 't ondermaanfeh verdwijnen. 

VIL 

Maar heeft u JESUS ooit gefmaakt; 

Zijn goed , en zoet uw ziel geraakt; 

En 't hart naar Hemclman gehaakt: 

Dan moogtge u in dit deel verblijden. 

Dan zal in armoe, nood, en pijn; 

De Heiland voor u alles zijn: 

Dan drenkt Hij u met Hemelwijn; 

Dan zult gij dorft, nog honger lijden. 

V I I I . 

Genret Gij aanzien, roem, en eer; 

Buigt elk zig ned'rig voor u nëSr: 
Strak» 
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Straks neemt diL onverwacht een' keer; 

Zelfs Vorftcn ziet ge onttroond van flaaven. 

Hoc zalig kieft dan 't godsgeflacht, 

Van elk yergcetcn, en veracht, 

Het befte deel hun toegedacht, 

Dat God in 't zoutverbond wil flaaven. 

XI . 

Wat hoogheid , men verlangen zag; 

Wat vreugd, verdween in rouwbeklag; 

Wat nacht, ooit volgde op fchooner dag; 

Waar ooit verandering mögt koomen: 

Mijn JESUS is, en blijft mijn fchat, 

Die al mijn lult, en heil vervat; 

Hij wijlt mij 't zuiv're hemelpad; 

Dit deel wordt mij nooit afgenoomen. 

VER-
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VERBINDING AAN DE VOLMAAKTE 

SCHOONHEID, 
EN V E R L O C H E N I N G VAN ZICH ZEI.VEN. 

Z A N G W : Zie ik Gods Zoon verhcogen. Zie bo
ven bladz. 13. 

IXanbiddclijke fchoonbeid, 

Waar in zich 't hart verlieft: 

Aanbiddelijke Schoonheid, 

Nooit minder door gewoonheid; 

Aanbiddelijke Schoonheid, 

Gij die de fnoodften kicfl, 

Wilt haat mee liefde loonen. 

O Liefde, die'k aanfehouw, 

O Liefde, die *k aanfehouw, 

Daar Ge Uw gelaat wilt toonen, 

En in het laag gebouw 

Van ootmoed, bij ons woonen-

't Geloof doe door 't berouw, 

Den hoogmoed eens verdwijnen. 

Dit is de booze kwaal, 

Die mij, helaas! doet kwijnen. 

Hoe doodelijk, hoe fchraal, 

Hoe fnood zijn all* mijn daaden; 

Hoe protfeh, en ganfeh verkeerd! 

Hoe 
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Hoe fnood zijn nil' mijn daadenl 

Het merg is, door de maden 

Van de Eigenmin, verteerd. 

Dit ziel verdervend Eigen, 

Verkankert al mijn werk, 

Die drift kan 't harte neigen; 

En valt den geeft te fterk. 

II . 

'ktlcb de Eigcnmiu en zonden, 

Te veel den toom gevierd; 

Door de Eigenmin en zonden, 

Gods mnjefteic gefchonden; 

Door de Eigenmin en zonden j 

Mijn ziel te veel ontfierd. 

'k Moeft U alleen bedoelen, 

Wijn God, mijn hoogde goed. 

Mijn God, mijn hoogde goed. 

Wat helpt al 't ijd'lc woelen, 

Van 't aardsgezind gemoed? 

Wie kan die drift verkoelen, 

Wier vlam in 't harte woedt? 

Och kon ik, in de hoeken 

Van 't hart, mij zclv' verfpiên. 

Och kon ik 't eigenzocken, 

Bij Godlijk licht, eens zien. 
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Mijn zon, 'k zal licht verwachten, 

Tot zelfverlochening; 

Mijn zon, 'k zal licht verwachten, 

En gloed in donk're nachten, 

Tot zielsverbetering. 

Dan wije ik mijn gezangen, 

Al wat ik denk, en doe; 

Mij zelv', mijn' weg, en gangen, 

U , O mijn Goöl, toe. 

VER-
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VERSMADING V A N ' T V A L S C H E 

EN LUST TOT HET WAAR'E GOED. 

O P EENE NIEUWGEMAAKTE ZANGWIJZE. 

O F : Hemslfch oogo uit Lodeftein: als men den zang 
der drie eerde regels, op.de drie volgende herhaalt. 

I. ' : 

VJodlijke oogen; 

' Uw vermogen ï 

Trekt de ziel van 't laage Hof. 

: Wart heeft de'aarde,' '-;"<' 

Luttel waarde; 

Bij het goed van 't hemelhof? 

' < All' de (chatten , 

Die men vatten, 

Al wat ons verheffen kan; 
: Al 't vermaaken, ' :' ' 

Wigt win zaaken,1 

Zijn als kaf in 's Hemelirwan, 

IL 

Streelt ons 't Eigen 

Wil 't ons' neigen 

Tot een goed dat ons bekoort; 

Toont de waereld 

Rijk 

http://op.de
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Rijk bepaercld, 

Breeder weg en ruimer poort; 

't Is'bedriegen, 

Enkel liegen; 

Wat men ons voor heil belooft. 

't Zondig ruften 

In de lüften, 

Heeft ons 't waare heil ontroofd. 

I I I . 

Die, in 't harte, 

Diepe finarte 

Voelt, van. 't eeuwig zielsgemis; 

Raakt aan 't klaagen, 

't Ernftig vraagen, 

„ Waar of God mijn maker is"? 

Al 't begeeren, 

Al 't vermcèren, 

Van het goed, zoo lang men leeft: 

Al het loopen, 

Al het hoopen, 

Toont dat niets het wezen heeft. 

... I.V. 

Mögt die waarheid, • 

Door haar.klaarheid, 

§ traalen fchieten in 't gemoed; 
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Dan verkoor ik 

CAI verloor ik 

Alles} God voor 't hoogde goed. 

Dan zou de aarde, 

Die 'k vergaarde, 

Niet bevord'ren mijnen val; 

Dan zou 't leven 

Ulijclfchap geeven; 

Dan was God mjn ecnig Al» 

i l . Dtar.. D Z U G T 
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ZUGT NAAR HEMELWERK. 

O P E E N E N I E U W E Z A N G W I J Z E : 

O F : Eß tiouvelUße politique. 

W. 
I. 

ie zou zijn' ed'len geeft vcrflaaven 

Aan aarde en ftof, waar in ons onheil waft? * 

Wie zou zoo diep naar rampen graaven, 

Daar 't bovenmaanfclie aan hemcllingen paft? 

O hemelftaat! O ruft, O vergenoegen! 

Daar 't ruftclooze zwoegen, 

Nietmeer vermoeit; daar 's Vaders eeuwig Woord 

Ons hart bekoort. 

I I . 

O God, wie kan, in 't (lof gezonken, 

Zoo dor als koud, veikeeren by het Lam? 

Och dat üw gloed mij mögt ontvonken: 

Ontfteck, o Geeft, in mij uw hemclvlam. 

Dan naak ik hen die 't Paradijs bewooncn; 

Dan hoor ik eng'lentooncn, 

't Gezang van 't Lam, en 't galmen van Gods lof, 

In 't hemelhof. 
o 

III. Wil 
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u i . 

Wil ik dit in mij zelven zoeken, 

Ik voel hot lood, dat mij naar de aarde drukt, 

'k Wil de aarde, en 't logge vleefch verkloekena 

Dat mij doet gaan in 't ak'lig zwart gebukt. 

Daal goede Geeft: ai Rijf gij hier beneden, 

Mijn waggelende fchreden; 

En fchiet mijn ziel, om vlugger op te gaan j 

Uw vleug'len aan. 

D 2 REI. 
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R E I Z E U I T 

EGYPTE NAAR KANAAN. 

O P E E N E N I E U W G E M A A K T E Z A N G W I J Z E . 

Op: Mijn God en H&cr. Voet. 

I. 

O Dicnftbaarhcid, 

O Ramefes, waar uic Gods hand mij leidt; * 

O dienftbaarheid, 

Zoo mcnigwerf befchrcid: 

Waar zwerf ik heen, 

Nog pas verloft van klei, en tichelfteen ? 

Waar zwerf ik heen ? 

God let op all' mijn trcén. 

II . 

God grijpt mij aan 

In Zoans veld, doet mij in vrijheid Haan. 

God grijpt mij aan; 
Leert 

* O Ramefes waar uit Gods band mij leidt]. Het land RAM:-
SES betekent zoo veel,als 't Land der Herders, in 't Egyptifch; 
en is dezelfde landltreek, die anders GOSEN heet. Dus werd 
%c benoemd, om dat ze door de Ifraclieten.die herders waren, 
beflaagen werd. Zie Gen. XLVII 6, n , Exod. XII. 37, 
Num. XXXIII. 3 , 5. Men moet dit RAMESES, of 't Herder-
land, onderfcheiden van de Stad RAAMSES, die de Ifraëlieten 
gebouwd hebben, Exod. I. 9-11 Conf. Jablonski Dif. IV. de 
icrra Gofen g. VI-VIII. p. 43-45. 
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Leert me als een voedfter gaan.* 

Neemt nu de zee, 

En.zand\vocftijn, al dreigtze wee op wee; 

Neemt nu de zee, 

Geloof en blijdfehap meê? 

I I I . 

Gaf vlcefch, en vis, 

Komkommmer, en meloen f, op mijnen difch; 

Gaf vlcefch, en vis, 

Dan al vrat fmaaklijk is? 

Haalt Memphis zand, § 

Daar, voor ons zweet, elk vorft een grafnaald plant; 

Haalt Memphis zand, 

Iets bij het .Vaderland? 

IV. Neen 

* Leert me als een voedfler gaan]. Dit is de kracht van 't He-
brecuwfeh woord ^ y w i Hof. XI. 3. 

I Komkommer en meloen.] Verg. Exod. XVI. 3, met Num. 
XI. 4-6. Dat OTIÖ3K Meloenen betekent, is 't gemeen gevoe
len. Zie J. H. Urfin. Herb. L. rr. C. 2. p. 84, Mat. Hiller. 
Hierophyc. P. II. p. 57. en vooral 01. Celh'usHierobotp. 356-
383, die dit zeer geleerdelijk heeft opgehelderd. 

5 Haalt Memphis zand enz]. De grafnaaldcn, of Piramie-
den worden meeft alle gevonden niet ver van MEMPHIS , op te
nen hoogen grond Strab. Lib. XVII. p. n ß i Edit. Alinelov. 
hebbende deeze Stadt, tuflchen de Piramieden van Gize, en 
Sacara, gelegen. Verg. Pococke Defcription of the Eaft Vol. 
I. Book 1. Chap. V. p. 40-48. Jofephus fchrijft, dat de E-
gyptifebe vorften, de Ifraclieten, als flaaven gebruikt hebben, 
onder anderen ook tot het maaken der Piramieden, Ant. L. 
II. Cap. IX. J. I. p. 97. Ed. Hav. En dit maakt de Heer J. 
Perizonius zeer waarfchijnlijk tegen den Ridder J. Marsham, 
Acgyp. Orig. Cap. XXI. p. 387-392. . 
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IV. 

Neen, neen, ik doem 

Het ongeloof, die God mijn'Koning noem; 

Neen, neen, ik doem, 

De luft; die Goei roem. 

Hij is de Held, 

Die Pharo in de zee door blikfems velt *; 

Hij is de Held, 

Hij breekt al zijn geweld. 
V. 

O laatftc nacht, 

Ik denk aan U, die 't heil hebt aangebragt, 

Olaatftenncht, 

Ons Pafcha is geflacht. 

Dit Godlijk Lam, . 

Schenkt nu Gods liefde aan Jakobs echten flam, 

Dit Godlijk Lam, 

Dat uit Hem d'oorfprong nam. 
VI. Het 

* Door blikfems velt]. Exod.XIV.24. leezcmvedatrfs HEER 
op bet leger der Egyptenaaren ZAG m de Kolom des vuurs en der 
wölke: of liever; zig «ver hen IÏOOG,:UITSTREKTE, MHT cl:: Ko
lom des vuurs en der wölke , mar de kngt win 't Hebr. C]|W'J; 
Ge'lyk dit verklaard wordt Pfalm XVIII. 10. En Hij boogden 
hr.nel en daalde neer. Hij overt'el'te hen met ecne donderende 
en blikfemende wolk, en i-"rjrhrlkte daar dcor 't Egyptifrb leger. 
Dit bliikt zeer klaar u.'t de Herlijke en dichtkundige' uitbreiding 
die 'er aanftonds Pfalm XVIIL 11-15. wordt bijgedaan , daar 
op de leiding door de roode Zee buiten twijfel wordt gezin-
fpceld. DatCJod op de Kgyptcnaars^ een' zwaaien donder, en 
blikfem, met ijflijken flaßresen , geftort heeft; vernaaien ook Ar-
tapanus een hei den Ich Schrijver bij Eafeb. Prap. Euang L. IX. 
C. 27. p. 436. en Jofcphus Ant. L. II. Cap. iß. g. 3. p. 1.15. 

http://Exod.XIV.24
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vi. 
Het heilverbond, 

Tuigt Sions kruin in fteê van Parans grond: * 

Het heilverbond, 

Sloot God door JESUS mond. 

Geen Af go ds beeld, 

Geen gulden kalf,waar't dart'lend volk bij fpeeit,t 

Geen Afgods beeld, 

Verbreekt wat God beveelt. 

VII . 

Hij is in nood, 

De groote God, die 't hemelfch man gebood: 

Hij is in nood, 

Die't. vocht uit rotfen goot. * 

De vijand vlugt, 

Wanneer de ziel tot God in ootmoed zucht; 

De 

* Fan Parans grond]. Baar het Sinaïtifch verbond gemankt 
werd Deut. XXXIII. 2. Hab. III. 3. 

f Geen gulden kalf •waar 't dart'lend volk bij f peelt.] Het volk 
dicht wanrCchijnlijk in de maand Tammuz welke overeenkomt 
niet de Egyptifche Epiphi, en voor een gedeelte met onzen 
Juni, om zijne oude vermaaken, welke men in deeze maand 
op het l'ccft vanOfiris in een Koe of Kalf geëerd, bü 't zicht
baar zwellen van den Nijl den tengel vierde , celijk die vreug-
dcbcdrüven noch huidendaags daar Rand grijpen. Zie Plu
tarch, de Iride & Ofiride Opuk. Tom. I ö p . 034. GIÏEC. Ed. 
Steph. in Oftav. 1572 ; en Mail let Befchrijving van Egypte 1 D. 
II Brief bladz. 93 ; Vergel. met Herodot. L. III. C.28. p. 170 
Edit. Gron. & L. II. C. 130-132. p. 13S. 

D 4 
(9 
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De vijand vlugt, 

Voor Mofes hand beducht*. . 

VJII . 

Nu pluk ik al, . 

Granaat, en vijg, en druif, uit Eskols dal: 

Nu pluk ik al, 

't Geen mij verkwikken zal. ' 

'k Vertrouw, en wacht, 

Van God mijn hulp,en fchroomgeenhelfchemagt; 

'k Vertrouw, en wacht, 

Van God mijn fterkte, en kragt. 

IX. 

Mijn ziel, hoe lang 

Smoort gij 't vergift ?Aanfchouw de kop'reu flang. 

Mijn ziel, hoe lang; 

• Kwijnt gij? Ik zie de ftang! 

AI de aandacht oogt, 

Op 't offer met nv'jn fchuld aan'tkruis verhoogd. 

Al de aandacht oogt, 

Öp God die traanen droogt. 

X. 

God draagt mijn' laft; 

Zijn oog gaat voor, dat op mijn treden paft: 
God 

* Voor Mofes band beducht]. In 't bidden om hoog geftoo-
ken, en door Äaron en Hur onderfteund, zieExod.XVlL 8--J& 
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God draagt mijn* laft; 

Ik naak den landftroom valt. 

Wijk kille ftroom, 

O fchrik des doods, gij maakt om 't Land een' zoom: 

Wijk kille ftroom, 

Tot dat ik binnen koom'. 

XI . 

Noch graf, roch dood, 

Scheidt mij van God, die mij zijn' bijftandbood. 

Noch graf, noch dood, 

Heeft mij van hulpe ontbloot. 

'k Omhels deez' bod, 

Al ziet het vleefch dit grimmend aanzicht rsod. 

'k Omhels deez' boó, 

Wijl 'k hier mijn lüften doó. 

X I I . 

De Bondark gaat, 

Vaft voor mij heen, die mij van vrees ontflaat, 

De Bondark gaat; 

't Kriftal dat vloeide, ftaat. 

Ik hou Gods hand, 

Die aan mij fchorik zóo menig onderpand. 

Ik hou Gods hand, 

Enftapin 't Vaderland, 

D j HET 
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HET GEESTELIJKE HEILIGDOM 

ONDER DE NïïvUWE HUISHOUDING OPGERICHT. 

OF AANDACHT OP EXOD. %L: 17-38. 

Z A I ; G W . Hric zou zyn eiTkn gecfi vcrflaavcn. 
blaJz. 5Q. 

't L,uft mij de Godstent te befchouwen, 

Die Mofes op het hemelfbhe bevel, 

Deed naar't bedek van Horcb * houwen. 

A'.ioliab mag met Bczaleël, 

Hier blijken van vernuft, en kunfl vertoonen: 

'k Zie 't werk met heil bekroonen ; 

Zoo 'k Sinaï, naar 't godgewijde boek» 

Op Sion zoek. 

I I . 

Door voeten, berders, en pilaaren, 

Sluit God den wand van 'tveldpalcis rondom; 

Hij zet, om 't Godshuis te bewaaren, 

Een fpitfe Tent f op 'c vierkant Heiligdom. 

Zoo 
* Naar 'f befiek van Honli]. Dat God aan Mo fes op den 

berg Horeb toonde Exod. XXV. 9. 10. verg. Heb. VIII. 5. 
\ Een fpitfe tent enz]. Schoon de meeftc oudheidkundigen 

liet Dak of bovenfte van den Tabernakel plat begrijpen, en 
die doorgaans in de printverbeeldingen dus 'woidt vertoond; 
is het volkoomen zeker, dat erboven op gelijk op onze huizen 

een 
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Zoo wil Hij 't volk, door JESUS gunft behouën. 
Daar liefde, en 'c heilvevttouwen, 

Ten 

cen fpits dak hebbe geftaan. ( i ) Dit eifebt de natuur der 
zaak" want anders zouden de dekkleden over cene ruimte van 
tien ellen, door de zwaarte van regen en zand dat er op woei, 
buiten wij (Tel hebben ingezakt. (2 ) Daar bij waren alle de ren
ten Os l?n« boven fpits toeloopende : waarom zou men de 
Veldbe'ers tent anders ftejlen? (3) Te mzer daar Mofes, de 
Teitte "?nx, zoo duidelijk van f5&? den Tabernakel of de vierkante 
woning wsar opzegezcrwierd.onderfcheidt.Exod.XXVI: 1-7. 
gelijk over den fStfO Tabernakel de veclverwigc koftelijke (prei 
gelegd wierd om van binnen een zoldering of plat verhe-
ïnelte uit te maaken; en daar over de ^riN Een /pitje Tent, 
van elf geitenhairen gordijnen gefpanncn, Exod. XXVI: 
7-13. Op welke fpitfe Tent, dan een Dek/el "1330 kwam 
van roedgeverwde ramsvellen, en dqffevillen, gelijk de onzen het 
vcrtaalcn Exod. XXVI: 14. verg. XXX : 11: en Num. IV : 25. 
Zulk een ondeifcheid tullchen den Tabernakel en Tente, vindt 
men ook 1 Chron. XVI. 9 en 39. En daar uit kan men alleen 
verklaaren 1 Chron. XVII: 5. Daar in 't Hebr. Itaat: Maar ik ben 
genaan van Tente tot Tente, enuit denTabernakal. Niet to;; Taber
nakel tot Tabernakel, gelijk bet de onzen vertolken: want dal llrijdt 
zoo wel tqjcn den Hebr. tekit.als tegen de gefchiedenis. God 
is gegaan van Tante tot Tente, wijl Hij uit de Tente te Gibcon, 
met" de Bondkiit vertrokken is, naar de Tente welke David voor 
baar fpande op Sion. 1 Chron. XVI: 1 , en 2 Sam. VI. 17. 
maar nooit- is Hij gegaan van Tabernakel tot Tabernakel, wijl 'er 
niet meer dan één Tabernakel geweeft is , die onder haare 2e«-
te te Gibcon bleef 1 Chron. XVI. 39. (4) Hier uit kan men 
eindelijk alleen cie waare reden zien, waarom 'er aan de gei
tenhairen fpreide voor de Tente gefehikt een Gordijn van 4 ellen 
meer was. Te weten deeze 4 eljcn werden gebruikt, de helft 
voor, en de andere helft achter, om 't gat van 't Geveltje dcor 
't opgaand fpits dakje gemaakt, te dekken Exod. XXVI. (jen 12. 
(5). Om nu van de breedte der onderde fprei, die vlak over 't 
vierkante gat van den Tabernakel gelegd werd, en 28 ellen be
droeg , en van die der geitenhairen fprei tot de fpitfe Tent bc-
hoorende en daarom 30 ellen breed Exod. XXVI. 2 , 8,en 13. 
niet te fpreeken. Zie breeder denlboukundigen Lamy, die met 
mij in 't zelfde gevoelen is, de Tabern. L. III. C.III Sect. Vil. 
Col. 304,365. en 3Ö7, 368. 
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Ten top gevoerd, de nauverbonden leen, 

Met heil bekleên. 
I I I . 

Nu zal de Schechina verfchijnen; 

Gods heerlijkheid daalt op de Bondark ncér. 

Verzoeningdekfel, Cherubijnen, 

•Gij fchetft het heil van zyn genadeleer. 

De voorhang moet Gods zuiv'ren troon bedekken, 

Tot Hij zijn' zoon zal wekken, 

Die door zijn' dood, den weg waar door men leeft, 

Geopend heeft. * 
_ IV. 

De gouden tafel zie ik brengen, 

In 't Heiligdom, dat ons het voedfel toont, 

't Geen 't zieleleven moet verlengen, 

Door Gods genä gefchonken, en verfchoond. 

Den Kandelaar laat Hij in ons ontfteeken; 

Zoo zien wij zielsgebreken, 

En in dees Tent, bij 't zevenvoudig licht, 
Genade en plicht. 

V. 
Ti Zie bij dit licht mijn' outer praalen, 

Den Heiland voor den troon in 't Heiligdom,f 

'kZal 
* Geepend beeft.] Vergelijk Heb. IX: 8, met Hoofdft. X: 20. 
] Voor den troon in 't Heiligdom], 't Is opmerkelijk dat de 

Reukaltaar wel in 't Heilige gezet wierd,doch FOOR de Arkt 
der getuigeniffe, d. i. kort voor den voorhang, waar achter de 
Arke flond Èxod. XXX: 6 , XL: 5. Zoo dat hij een zekere nau
we betrekking had tot het Heilige i:r Heiligen, en den trom 

vsn 
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'k Zal van Gods Geeft het reukwerk haaien, 

Het myrrhefap, de zuiv're nagelgom, * • 

En Galbans harft, al keur van Spefcrijen, 

Die in den druk verblijen; 

Met wierookgeur, diu 'c heilgeloof ons brengt, 

Naar kunfl. gemengd. 

VI. 

God laat een twede dekfel hangen; 

Dit fluit de deur van 's HEEREN legertent. 

't Leert afgezonderd licht te ontvangen, 

Waar door men zich, in 't ftille aan God gewent. 
Al 

van God gelijk hij duidelijk gezegd wordt voor den tromt te zijn. 
Openb. VIII: 3 't geen uit de befchrijving van den Tempel, 
daar de Altaar, tot T3"J De Aanjpraakplaais gebragt wordt 
1 Kon. VI: 20--22 ontegenzeggelijk fchijnt. Dus koomen we 
een groot e zwarigheid te boven, en zien waarom Paulus zegt, 
dit het H. der Heiligen het xev"5i Sviualif«»> den Gouden reuk-
altaar badde, begrypende dien fchoon in 't Heilige (taande, als 
in zekeren opzichte tot het Heilige der Heiligen behoorende, 
Heb. IX: 4. zoo gebruikt Jofephus 't woord $vi*.miipm van den 
reukaltaar Ant. L. III. C. 6. J. 8. En dat laat zich uitneemend in 
den geeftelijken zin van CHRISTUS verklaaren, die nu 'als de 
Voorbidder voor dentroon is. Heb. VII: 25, en IX: 24, verg. Openb. 
VIII: 3 , 4-

* De zuivre nagelgom.] ONICHE 20 veel als Nagel een fooit 
van Gom, dus genoemd omdatze de gladheid en glans heefe 
van een nagel op den vinger , uit de BDELLIUM druipende , en 
van daar rrtTO' Scbecbeletb gcheeten van "?ntf Scbacbal, cfct by 
de Syriers uitwaajjemen, druipen, traanen betekent, gelijk Diof-
coiides ze befchrijft als een Traan uit een Saraceenfcben of Ara. 
bifchen boom, die op de grenzen van Judea groeide. Uit hoof
de van decze afleiding , en den Arabifchen naam Cbißon die 
deeze gom door letterverzetting draagt, gelijk ook dat de ove
rige Speferijen die in ' t reukwerk komen , alle Gommen zyn; 
meent Joh. Simon, dat de OWICHE of welriekende Nagel, een 
gom geweeft zy. Vid. Lex. p. 985. Bochart fchijnt daar' ook 
niet vieemt van Hieroz. P. II. L. V. c. 20. p. Sog. 
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Al 't keikgebaar kan ons geen voordeel geeven; 

" Ten zij 't inwendig leven, 

By 's HEEREN dicnft.geftaag in 't binnenft zijé 

En't hart verblij. 

VII . 

Wie leert mij, dat ik geeftlijkc oogen, 

Verheffe, naar den kop'ren brandaltaar ? 

Ik zie Gods zoon daar op verhoogen, 

Het offer voor mijn zonden vind ik daar. 

Hij is 't Altaar, Hij zal mijn Frieder heeten; 

Door hoogcr geeft bezeten, 

Vol hemel vuur, en ijver van Cods huis, 

Sterft Hij aan 't kruis. 

VI I I . 

'k Zal 't Wafchvat nu gepaft ontmoeten, 

't Geen bij't altaar kort voor de tentc ftaat: 

Hier wafch ik handen in, en voeten , 

Wanneer 't gemoed naar tente of outer gaat. 

God getft bevel den voorhof op te richten, 

Voor zuiv're godsdienftplichten: 

• Zoo wordt door Hem,die licht in 'thartezendt( 

Al 't werk volend. * 

IX. 

Doorluchte wolk, daal op ons neder, 

Vervul dit huis, vervul vooral mijn hart; 
Vcfr 

* Zie ExoJ. XL: 33. 
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Vcrlcliijn, o Heerlijkheid, nu weder, 

Gelijk weleer, op dat ik nooit verward, 

In dees woeilijn den rechten weg moog treffen. 

Gij moet u zelv' verheffen; 

Dat ik, zoo 'k reis, of zoo 'k mij ncderfla, 

Met CHRISTUS ga. 

'k Zal dan de Godstent recht befchouwcn, 

En door Gods geeft, op goddelijk bevel, 

Voor Hem een Tent in 't harte bouwen. 

Aholiab hoeft met Bezalcël, 

Hier blijken van vernuft, nog kund te tooncn; 

'k Zie 't werk met heil bckroonen, 

Die Sinai', naar 't godgewijde bock , 

Op Sion zoek. 

4> g| 4» 

II ET 
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HET HEMELSCHE VUUR 
T O T H E T B R A N D O F F E R VAN ZELF

VER L O C H E N I N G , 

ONDER T N . T. OP DEN I PINKSTERDAG UJTGE-
STORT, TER INWIJING VAN 'T GEESTELIJKE 

HEILIGDOM. 

OF AANDACHT OP LEV. IX. 23 , 24. 

Toeti ging Mofes met Aaron in de Tente der [amerikomfie; daar
na kwamen zij uit en zegenden 't volk; en de heerlijkheid des HEE
REN verfehlen al den volke. Want een vuur ging uit van 't aan-
gezichte des HEEREN; en verteerde op den altaar bet Brandoffer 
en 't vet: als bet ganjebe volk dit zog, zoo juichten zij, en vidm 
ff hunne aangezichten. 

O P EENE NIEUWGEMAAKTE ZANGWIJZE. 

O F : Wie zou zijn eA'len gecß verßaavcn. 

I. 

l V a n 't eigen vuur ooic offeranden, 

Ontvlammen doen, daar 't al de kragt verteert? 

Smelt "dit het vet der ingewanden, 

En wordt daar door verlochening geleerd ? 

Neen! 't godlijk vuur wekt heilige outer vlammen: 

Di: fpelt voor Is'rcls flammen, 

De milde gunfl: der hemelheerlijkheid 

Zoo rijk verfpreid. 

II. 

Wat heil (lort hier de Priellerzegen , 

Na 'c wijes van Gods lsgertent, op 't volk? 

Tas» 
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Tans flapt Gods heerlijkheid hun tegen; 

Zijn godlijk licht fchijnt uit een donk're wolk. 

Straks vliegt een vlam van 't aangezicht des HEEREN, 

Om 't offer te vcrtceren, 

Met al het vet, op 't rookcnd brandaltaar. 

Juich Ifrels (chaarl 

I I I . 

God toont in barre wocftenijen, 

Dac Hij met licht en vuur, daalt in zijn tent. 

Men mag zich in zijn komfi: verblijcn, 

Die hcmelgloed in koude zielen zendt. 

Des Vaders Woord daalt ncêr, 'c wil bij ons woonen. 

Men zalft mee blijde toonen 

\ Nieuw Heiligdom. Hier deck des Prieflers bcê, 

Den zegen meê. 

IV. 

O God, kan 't ijs ooit vonken gceven, 

Of heilig vuur doen blaaken in 't gemoed? 

Neen! 's Hemels geeft moet in ons leeven; 

Dit Pinkftervuur one vonkt ons door zijn' gloed. 

Dan juicht mijn ziel, mag zij Gods kragt ontvangen; 

Dan 

* Men zalft met blijde toonen, 't Ninsva Heiligdom}. De Kerk 
des N. Tcft. Zie Lev. V11I: 10, en i i . verg. nur Dan. IX: 
24; en over de laatlle plaats den Heere II. S. V«D Ali.hcn. 

11. DEEL. Ji 



U S T I C H T E L I J K E 

Dan hoor ik feeftgezangen 

Van 't Englenchoor, terwijl ik nader kom 

Aan 't heiligdom. 

Mijn vuur kan 't offer niet ontileeken, * 

Die vlam is voor dit branden te gering. 

Al 't eigen vuur ontfteekt gebreken: 

De hemelvlam helpt zelfverlochening. 

Algoede God, zendt Gij uw vuur vanboven: 

Dan zal ik 't mijne dooven; 

Dan fmclt mijn ziel, die de aarde en 't üof ontvloog, 

En klimt om hoog. * 

VI. 

Dan mag ik mijnen Prieftcr volgen, 

Door 'c vcifche bloed, in 't binnenft heiligdom. 

" Dan zie ik God niet meer verbolgen; 

Maar 't heilig vuur in eene wolkkolom. 

Gods heerlijkheid, zal daar mijn ziel ontmoeten. 

Al wankelen mijn voeten; 

Het 

* En ttimt om boog]. Gelijk een Brandoffer, 't geen omdat 
het geheel op den altaar kwam, en van daar in 't vuur naat 
boven klom, bi( de Hebräers rmy een Klimojfer genoemd werd-
Zie onder anderen Lev. IX: 2, 3 , 7, 12-17 & 22. Dit 'vas 
ren levendig beeld van onze geheels opdraging aan God in 't 
vabond, door waare verlochening van zich zelven. 
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Het heilgeloof doet, door den voorhang heen, 

Mij binnen trcên. 

VI I . 

Ik brande aan God geene offeranden, 

Met eigen Tuur, dat al mijn kragt verteert. 

Ik voel een' gloed in de ingewanden, 

Die mij den grond der zelfverloch'ning leert. 

O hcmelyuur! Onftervelijke vlammen! 

Gij fpelt voor Ifreis flammen, 

De milde gun ft der hemelheerlijkheid 

Zoo rijk verfpreid. 

Cs HET. 
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HET VREEMDE VUUR, 
WAAR DOOR "HREUKWERK NIET OP DEN ALTAAR 
JESUS CHRISTUS MAAR OP 'T WIEROOKVAT VAN 

EIGEN WAARDIGHEID ONTSTQOKEN WORDT; 

ONGEPAST VOOR 'T GEESTELIJK HEILIGDOM. 

OF AANDACHT OP LEV. X. 1-3. 

En Aarons zoonen Nadab en Abibu, namen een ieder zijn Wit-
rookvat, en dee fan vuur IN DEZELVE, en leiden reukwerk Of 
DAT 1 rUUR]: DUS bragten zij vreemd vuur votr 't amgezich-
te des HEEREN, 't -welk Hij bun niet gebcoden bad. Toen ging 
een vuur uit van 't aangezicht des HEEREN, en verteerdeze: tn 
sijjiorven voor 't aangèiubte des HEEREN. En Mofes zeide Ut 
Aaron; Dit is bet dat de HEER gejpreoken beeft zeggende: „ In 
„ ben die tot mij naderen zal ik geheiligd, en voer 't aangezicht 
„ van al bet Folk verheerlijkt worden": Doch Aaron zvieegßil. 

•ZANGW. Wie zou ztjri eiTlen geeß vcrßaaven. 
boven Bladz. 50. 

I. 

W ie durft van eigenliefde dronken, 
In 't Wierookvat, doch buiten 't reukaltaar, 

Door 't vreemde vuur, 't gebed ontvonken? 
Of fmaakt aan God het bloote kerkgebaar? 

Neen! God is rein! nooit floeg Hij uit den hoogen, 
Zijn mededoogende oogen, 

Op 't Wierookvat, wijl 't outer Hem behaagt, 
't Geen 't offer draagt. 

II. A& 
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11. 

Aiirorjs roekclooze zoonen, 

Doen ijv'rig 't vuur in 't heilig Wierookvat: 

Maar de ijver kan hen niet verfchoonen * , 

Die buiten 't (poor van 's Hemels wetten fpat. 

Het 

* Maar de ijver kan ben niet verfchoonen enz]. De mis
daad van Nadab en Abihu, wordt doorgaans van de uitleggers 
gcfteld, daar in beftaan te hebben, datzc 't reukwerk zouden 
aangeftooken hebben niet met het vuur, 't geen even te voo-
ren uit den hemel was neergedaald, maar mctgemcenvuur.Doch 
dat is zonder grond. Men leeft daar van geen enkel woord: 
en 't komt mij niet ongelooflijk voor, dat ze 't heniclfch vuur 
tot het reukwen; gebruikt hebben. Maar men (telle , ze had
den 't niet gedaan. Dit kon hun niet ten mifdiade aangerekend 
worden: want waar geen wet is, daar is geen overtreding. 
Nu leeft men van 't Gebod, nopens 't gebruik van dat IIt> 
nielfch vuur geen enkel woord. Hunne zonde was in een ganfcli 
andere zaak gelegen: te weten in de wijze van 't offertn des 
rcukwerks, datze dit niet op den Gouden reukaltaar, maar in 't 
Wierookvat, of op de Vuurpan, (waar men ócne hollighcid voor 
't vuur, en tw,c voor 't reukwerk had, gelijk men uit de af
beelding op Titus triumfboog zien kan) onder wege eer ze lij 
den reukaltaar kwamen, hebben aangeftooken. Dat dit zoo is, 
blijkt duidelijk uit de taal van Mofcs, die met zoo veel woor
den zcRt: „ En zij namen een ieder zijn 'wierookvat, endeeden 
„ vuur IN DEZELVE,, namelijk Wierookvat en, waarop jrn te 
rug flaut, in 't meervoudige van 't vrouwelijk geflacht. Dan 
volgt er; En leien reukwerk 01' DAT [PUUR]: want itty? in 
't enkelvoudige van 't vrouwelijk gedacht, kan nergens opzien 
dan op fN vuur, 't geen doorgaans in 't vrouwelijk geflacht 
voorkomt. Omtrent het Offeren nu van 't reukwerk, dat niet 
in 't Wierookvat, of op de Vuurpan, maar op den reukaltaar 
zelve gefchieden moeft, was een bepaalde Wet gemaakt, die 
men vindt Exod. XXX: 7 En Aaron zal Vty DAAR or te 
weten op den Reukaltaar in 't voorgaande befchreevcn, aanfleeken 
welriekende Speferijen alle morgens enz. Dit is de reden, waarom 
ik niet begrijpen kan, wat de meefte oudheidkenners beweegt 
tot die vreemde ftelling, dat de Priefters het reukwerk zouden 
hebben aangeftooken, in een Konfoor, of faur/ian, gezet op 
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Hst reukwerk doen zij op dat vuur verteeren, 

In *t Wierookvat,voor 't oog des HEEREN, 

Dit vuur is vreemd; dit uur rrun doodlijk uur, 

Door godlijk vuur. 

I I I . ' 

God wordt in hun die tot Hem nad'ren, 

Gelijk het paft aan 't geeftlijk prieïterdom, 

Door 't heilgeloof van Is'rels vad'ren 

Geheiligd, daar Cods vuur op 't outer glom, 

Zijn heerlijkheid draalt met een' heldr'en luifter, 

Dan uit het zwarte duifter, 

En dikken rook der goddelijke wolk, 

Voor 't oog van 't volk. 

IV. 

Gods vuur moet tans van boven daalen, 

Een hemèlvlam, die van zijn gunft getuigt, 

En 't brandaltaar zoo wil beftraalcn, 

Dat al het velk van gulle blijdfchap juicht. 

DQ 

den gouden rcukaltanr. Daar van (preekt de H. Schrift geen 
woord. De aart der zaak, wanneer men't ongelukkig geval 
van Nadab en Abihu befchouwc, fchijnt het tegendeel te na
den. En Jofepnus Ant. Lib. III. C. VI. $. 8, meldt duidelijk 
cm z^Kpa of Roofler, die aan den Altaar valt was. Gelijk & 
LXXoverzeiters, JJ DAK,doorl.%Apa.Rooflir vertaaien. Behal-
ven dat de natuur van een Altaar fchijnt te cifchen, dat hij met 
«c'i haardftcê zij verzien geweeft, zoo als de meefte Altairen 
van de Oudheid ook verbeqld woi\!in. c:n ik er zelf een'bezkts« 
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De Godheid wil vol glans aan hun verfchijnen: 

Maar 'k zag mijn hoop verdwijnen, 

Zoo 'k geen altaar ter offering bezat, 

Dan 't wierookvat. 

V. 

Ik zal gepafte leiïen leeren, 

Uit Nadabs en Abihus ondergang. 

Het godlijk vuur mögt mij verteeren: 

Bedagtfaamheid, voegt Gods, en mijn belang. 

Geen wierookvat van 't hart,kan 't reukwerk fteunen; 

Ik moet op JESUS leunen. 

Dit outer geeft den wierook dien ik bragt, 

En moed en kragt. 

VI . 

Bondengel, Gij moet in mij daalcn: 

Gij zijt voor mij, de Priefter en 't Altaar. 

Wie kan uw' glans, en luifter maaien? 

Door u genaakt tot God de Priefterfchaar. 

Mijn Priefter, ik zal U al 't reukwerk geeven: 

Schenk vuur, en licht, en leven; 

En zwaai dit zelf van 't bidden nimmer moê, 

Der Godheid toe. 

E 4 VIL Dan 
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VIL 

Dan maakt geen eigenmin mij dronken: 
'k Zal 'c reukwerk, nooit van mijnen reukaltaar 

Gefcheiden, door Gods vuur ontvonken» 
Ik weet Hem (maakt geen enkel kerkgebaar. 

De Schechina flaat op mij uit den höogen. 
Haar mededoogende oogen. 

't Is 't reukaltaar, dat aan mijn' God behaagt» 
't Welk 't offer draagt. 
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DE GROOTE GOEL, EN WAARE BOAZ. 

Lev. XXV. 47-55 & Ruth. II. i . 

O P EENE NIEÜWGEMAAKTE ZANGWIJZE. 

ÖT'.Godlijke Leeraar vol mededoogen bovenbladz. 35. 

I. 

Heer l i jke Goël, Ifaïs looten 

Zijn uit uw' wortel tierig ontfprooten; 

Gij zijt de telg uit Mais geflacht, * 

Wien alle de eeuwen hebben verwacht. 

Gij zijt een menfch, uit menfchen gebooren; 

Gij gij herfielt ons al het verlooren'; 

O waare Boaz, troofter in rouw, f 

Heerlijke Goël, 'k roem uwe trouw. 

I I . 

Magtige Goêl, bron van Godsgaaven, 

Eenige bloed vriend, lofler van flaaven: 

't Wigtig randfoen werd heilig bepaald, 

Door u als Lofler alles betaald. 

Leven en vrijheid zaagt Gij ons derven; 
Le-

* Zie Jef. XI: i en TO. en Opcnb. XXII: 16. 
t Zie Ruth II: 1 en 13. 
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Leven en vrijheid woudtge verwerven; 

GoSl dit heefc u 't leven gekort; 

Magtige Goël, God die ons loft. 

I I I . 

Schatrijke Goël, zaagtge ons verfchoorven 

't Erfland ontneemen, alles ontrooven; 

Hadden wij 't recht ten hemel verbeurd; 

Gij hebt het recht verkrijgbaar gekeurd. 

Gij woudt tot ons benedenwaarts daalen $ 

Gij onze fchä volkoomen bctaalen. 

Welk is de prijs waar door Gij ze boet? 

Schatrijke Goël, *t Goddelijk bloed. 

IV. 

Minnende Goël, wilt ge beneden, 

Met uw gelofte in 't huwelijk treeden, 

Breidt ge uwea vleugel over haar uit: 

Niemand verkoos behoeftiger Bruid. 

Eeuwige liefde, zalig verklaaren! 

Goddelijk aanzoek, heuctielijk paaren! 

B"oaz beminde een fchamele vrouw: * 

Minnende Goël,. 't fchetft uwe trouw. 

V. 

* Ruth. IV: i- i i . 
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v. 

Zuivere Goei, 'k zie all' uw deugden. 

Waar zijn de fchoonhcên, die ons verheugden? 

Godlijk gezicht, verluftig mijn oog ; 

.Vleklooze fchoonheid, U fchat jk hoog. 

Bruigom der ziel, bezitter van (chatten, 

Die nimmer fterv'ling recht kon bevatten; 

Gij zijt de rijkfte, en fchoonfte die 'k min. 

Zuivere Goël, 'k min uwen zin. 

VL 

Eeuwige Goei, 'k zal me verderen , 

Om met u eeuwig bruiloft te vieren, 

't Avondmaal wacht ik, goddelijk Lam, 

En dit ontvonkt een hemelfche vlam. 

Mögt ik met u vertrouwender leeven, 

Met u volftandig hemelwaard ftreeven, 

Van 't ondermaanfche ganfchlijk ontward. 

Eeuwige Goël, 'k geef u mijn hart. 

DE 
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DE GROOTE VERWINNAAR 

D E R H E L S C H E S L A N G . 

OP EENE NIEUWGEMAAKTE ZANGWIJZE. 

O r : O wat heerlijk, boven bladz. 38. 

I. 

V leiend fpreeken! 
Snoode ftreekenl 

Lachend ooft! * 
Wierd de Hofflang nooit geloofd: 

't Liftig vraagen, 
Duizend laagen, 

Deen mij nooit verlegen liaan; 
Hoe den vrager af te flaan. f 

II. Fel 

* Lachend «»ft!] Ik be'doel een' ftaat van voorfpoed, en zin-
fpeel op de eerde verleiding in Edens hof, Gen. III: i. 

f Hoe den vrager af te flaan.] Dit ziet op den naam t^jji. 
Die flange, eigenlijk zo veel als: Die Vrager, i wi^at Dit Va-
zptker Mat. IV: 3. 't Wortelwroord is in zijne eerde betekenis, 
nog bij de Arabiers overig, en zegt: wangen, naaukeurig mi«-
zoeften, en navorfeben^ en van daar bij de Ilebreers, vuaanw-
men, naerftelijk -waameemen. Gen. XXX: 27. XUV: 5, 15-
1 Kon. XX: 33- Met ditlWïJ Nacbas. wordt jns Petben, zoo 
veel als jidderflang of Adderdraak, Pfalm LVIII: 1-7. verwis-
feld, daar op't helfch venijn der Hofflang, dat eich in de god-
loozc Jooden, een Slangenzaad en Addcrengcbrocdfcl, ver-
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IL 

Fel beftrijden! 

Hevig lijden! 

Als de Draak, * 

Zwadder fpuwt, op 's Hemels zaak: 

Die Gods waarheid, 

Licht, en klaarheid, 

Met een' donkren nevel dekt; 

't Hart verdoemt, fchoon opgewekt. 

I I I . 

Boos verklangen , 

Angftig jaagen, 

Van de hel! 

Val, o Draak, voor Michael.. 

Wijk bedriegen, 

Schaadlijk liegen: 

Blufch, o GEEST, die helfche vlam; 

Dat ik win door 't bloed van 't Lam. 

IV. Hor; 
fpreid had van de geboorte af, niet duifter wordt gezinfpeeld. 
En 't is eene hoedanigheid, bijzonder aan }fiB Fethen de Ad-
derflang eigen, dat ze 't ongelukkig voorwerp waar op ze 't 
gemunt heeft, onder een fchaare van menfehen, al is zé nog 
zo groot , weet op te zoeken, en na te vorfeben, door alle de 
zwarigheden heen te berften, ongemeeten ruimten door te 
kruipen, zijnde niet dan door rivieren of een fchielijke vlucht 
te ontwijken, vid. Gefner. L.v. de Afpid. C, D.p. zo. klim
mende zelfs, om alles naukeuriglijk te onderzoeken, öp de 
boomen, Anthol L. 1. C. XIII. §. 16. 

* Als de Draak, enz.] Zie Opeab. XII; 3-10. 
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IV. 

Hors woeftijnen, 

Doen mij kwijnen: 

Droogte maakt, 

Dat de vuurflang gloeit, en blaakt. * 

Donk're vlerken, 

Draagen merRen, 

Van een doodelijk vergift; 

Van een vuile, en helfche drift. 

V 

'k Voel, door wonden, 

't Gif der zonden 

Ingeftprt; 

Ddt mijn geeft outftookeu wordt. 

'c Vuur der Hangen, 

Wekt verlangen; 

Dat op Salmon, f 't gloeiend rood, 

Snéeüwit worde in 's Heilands dood. 

VI. Doof 

* Droogte maakt, Dat de vuurflmg gloeit en blaakt. \ *)?'!% 
Num. XXI; 6, 8. is een gevleugddc w'aterßmg, diV haar water 
miflende . daar door veel vergiftiger work. Viel. Jioclmrt. 
Hieroz. P. II. L. III. C. Xll.p.^zzen.;!^. C-eefteli.ike droogte 
en een barre wildernis, daar men de wateren des F : Geefts 
mift, maakt de Helfche Slang ve:l vergiftifrer en venvocder. 

f Dat op Salmon,] Dat hier de g e n e r a ^ door't n?.nfchou-
wcn der koperen Slang gefchied i s , blijkt uit vergclijHne van 
Num. XXI: 4-10. met XXXIII: 41-43. Hier van wordt deeze 

plaaU 
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V J.

Door bezweeren, 

. 't Gif te weeren, 

Wijd verfpreid; 

' i s Egyptes kunft ontzeid. * 

't Gif verandert 

Door den ftanderd, 

Welke een flang die ons belaagt, 

Tot een zegeteken draagt, f 

VII. Ifais 

plaats poSï genoemd van c S ï , 't welk een Beeld betcekent, 
om dat daar ba beeld der koperen Slang werd opgericht. Dit 
heeft de ridder Marsham reeds voor mij gezien, Can. Sec. IX. 
p. 148. Duidelijk wordt daarop gezinfpeeld, Pfalm LXVIII: 
15. Als de Almagtige de Koningen daar in verflrooide, vierd zij 

•jitcewïvit tip Salmon. Want dat men hier om Salmon bij Sichern in 
't land Kanaan niet kan denken, 't geen nochtans de meefte 
Uitleggers doen, is blijkbaar uit het voorgaande ^ . 9 - 1 4 , eu 
't volgende f. 16. welke aantoonen, dat het leger hier nog 
buiten Kanaan in de wocfiijne is. 

* Is Egyptes kunfi ontzeid.] De Egyptenaar» willen Slangen 
uit hunne holen te lokken, bij een te zamelen, en te leiden, 
waar ze wilden, volgens Jilianus Hill. Anim. L. VI. C. XXXIII. 
p. 358. En met de Afpis ADDERDRAAK (die men onder-
fcbeideti moet van de ADDER MySN Vipera) waren ze zeer 
gemeenzaam, zoo als blijkt uit zijn verhaal, L. XVII. C. V. 
p. 065. Con f. Pint. de Ifide & Ofiride T. I. p. 678. Marsh. 
Can. Sec. IX. p. 148. & Spanh. de Ufu & pneft. numilm. 
T. I. Difl*. IV. p. 223. 

\ Door den Standerd, Welke een Slang die ons belaagt, Tot een 
Zegeteken draagt,] 't Hebr. 01 Stang vertaald Num XXI: 8, o. 
betekent eigenlijk, e e n d e n , Standaard, of Krijgsbanier, end» 
tijds in de gedaante van een Kruis gemaakt, 't Is dan een beeld 
van 't Kruis; en het Koper fWIJJ daar aan gehangen , van 
Cbriflus, die hier, in zijne zuivere heiligheid vrij van alle ver« 
gift, in zijnen fchitterenden luider van verre zichtbaar, en in zijne 
onbezweeken ftandvaftigheid, levendig wordt gefchilderd; en 
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VII . 

Ifais wortel, * 

Slaat te mortel, 

Satans magt; 

Is de heilbaaier in kragt. 
'k Hoof 

die door Mofes dat is de Wet verhoogd, het geeftelijk gewond 
Ifraël zou tot zich trekken, 't welk op Hein ziende, daar door 
in 't leven zou behouden worden, Joh. III: 14, 15. VI: 40. 
XII: 32, 33. verg. Openb. I: 15. Ezc, h. 1: 4 , 27. Doch dit 
belet niet, dat men deeze Stang, gelijk de aart van 't geval in 
de woeftijnc ons daar heenen leidt, aanmerke als een Krijgsba-
Hï?r, way aan 't Siangevel of de Slangengedaante, dat is al de wa-
p.niufting en magt der Paradijsilang en haar zaad, Is opge« 
hangen, ten zegeteken of krijgstropeé, welke oudtijds gemaakt 
Werd van een opgericht hout met een dwarshout boven aan, 
't geen men met de wapenen der overwonnene en naakt uitge-
fchudde vijanden bekleedde, zoo als uit veel oude penningen 
blijkt, vergel. Plutarch. Vit. ttomul.T. I. p. 49. Tertul. Apol. 
C. XVI. p. iö2. Ed. Hav. Hier op zinfpeelt Paulus duidelijk, 
Kol II: 15. En zoo wordt hec Kruis van Eufebius genoemd 
TO ZiiTijoi« Ti.oV«<cii W.j«;. Het zegetekeh van's Heilands lijden. 
1-Iift. Eccl. Li IX. C. o. p. 294. conf. Vit. Conft. L. I. C. 28. 
p. 3 J.6. de laud. Conft. C. XV. p. 540, 541. &c. .Chriftus 
is hier met de (langengedaante bekleed, om dat Hij in de 

.g±jkenis kivain van ons zondig vltefcb, en zonde, ja een vlod 
werd voor ons, Rom. VIII: 3. 1 Kor. V: 21. Gal. III. 13. 
Het zuivere, fchitterende, en vaftc Kopr.K, vertoont ons dan 
CHRISTUS in zijne heiligheid, luifter, en behendigheid; de 
gedaante eencr SLANG waar in dat Koper gegooten werd, fchil-
dert ons het beeld des SATANS , de zonde in haar vergiftig en 
boos befhan.Toen CHRISTUS ftorf aan het kruis, hechtte Hij 
daar aan niet flegts het bandfebrift der zonde, maar al 't gebied * 
<ie magt,-en vvapenrufting des Duivels, Kol.11:14,15. En dit 
is de reden, dat de Oud vaders de koperen Slang in eenen adem 
op Cbriflusen den Duivel toepaflen, onderwerpen die zoo wijd 
van eikanderen verfchillen, Vid. Jullin. Mart.Dial, cum Tryph-
p. 321, 322. Tertull.adv. Jud. Cap. XI. p. 102. Gregor. Na« 
zianz. T. I. p. 692. ctAu3ult.Serm.CCCI.III. Tom. V. p. 1374« 
Tom. III. Part. II. p. 388; Tom. IV. p. 771. en p. 1347 

* Ifais wortel.] Zie Jet". XL- 10. 

http://ctAu3ult.Serm.CCCI.III
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'k Hoor God fpreeken: 

„ Zie die teeken, 

ï> Vcftig 't oog op 't flangebeeld, 

„ Dat de öhtftooken wonde heelt"; 
V I I I . 

Zaal'ge woorden, 

Liefjekoorden, 

Zou ik 't oor 

Stoppen, dat ik God niet hoor'? * 
Dit 

* Zon ik 't obrßbppen dat ik God niet boor'?] Ik zindoel op 
Pfalm LVIII: 5, 6. Schoon men niet verpligt is alles te ge-
loovcn, wat en oudtijds en hedendaags, van 't heleezen der Slan
gen, en 't floppen van haare ooren verhaald wordt, kan men 
echter zeer bezwaarlijk aan alles geloof weigeren. Behaf-
ven de voorheen aangehaalde getuigen ; zinfpeelen er de H: 
Schrijvers meer dan eens op, zie buiten den Pfalm waar op ik 
't oog heb, Prcd. X: 8 , 11. Jer. VIII: 17. 't Geen ze , ware 
het een louter verdichtte!, naar mijn oordeel niet zouden ge
daan hebben. En 't verhaal van den opmerk zan men Shaw, die 
niet minder dan ligtgelovig is, verdient hier zeer zijne aanmer-
kinge. „ Onderde Haagdifïen, zegt hij, is die welke men 
„ de Warral noemt van cene zeer leerzaame gefteldheid, en 
„ fchijnt veel op te hebben met de muziek. Ik heb er ge. 
„ zien die in hunne beweegingen naaukeuriglijk de maan 
„ hielden met de Dervies, naar gelang zij met hoofd en armen 
„ zich beweegden in 't voortgaan, terwijl ze in 't ronde dans-
,, ten; draaiende als de Dervies draaiden en ophoudende als zij 
,, ophielden. Gelijk er overeenkomft genoeg is tufTchen een 
„ Hagedis, en een Slang, geloof ik dat het op iets diergel ijk: 
„ fteunt, 't geen men van de Slang zegt, dat ze van natuure 
j , het muziek bemint. De Dichter maakt d&ar op ook eene 
„ zinfpeeling, Pfalm LVIII: 5 , 6 " . Zie de reize van den Hr. 
Shaw P. II. C. 5. pag. 169, 170. De zin van den 
Pfalmift, die ons het godlooze Joodendom ten tijde van Chris-' 
tus, en derzelver uitroejing door de Romeinen afmaait, komt 
ir. 4-9. hier op uit: ., De godlooze Jooden zijn van de ge-
„ bootte af, van God en den heilweg vervreemd, zijnde uit 
„ den Vader den Duivel (Joh. VIII: 44). Uit dien hoofde zijn 
i, zij, gelijk die Verzoeker met vuijrig vergif verzien. Als een 

H. De;*,, F </«*« 
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Dit beleezen, 

Kan geneezen. 
God belaft mij, zelf mijn' pligt: 
„ Leef door 't heilig flanggezicht". 

IX. 

Heuglijk wekken, 
Dat door trekken, 

Traanen droogt: 
Van deeze aarde is God verhoogd. * 

'k 

„ dome adderflang BHM JflS, een foort van flangen dat naar geen 
„ beleezen luiftert, ftopt elk zijn oor toe, wanneer er oor-
„ deelen of zegeningen uitgefprooken worden; op dat hij niet 
„ hoove naar de (tem des hcmelfchen belezers, die, wat men 
„ ook weete te verrichten met de belezingen der eigenlijke 
„ flangen, vrij wat ervarener is in 't geefteliike om eenflan-
„ genzaad en adderen gebroedjel, uit hunne holen te lokken, 
„ en tot God van wien ze afgeweeken zijn te verzamelen. Zij 
„ zoeken gelijk een Adderflang (fis. toe te fchieten., en hunne 
„ felle en vergiftige tanden te zetten in 't vleefch van hunnen 
„ grooten Belezer en Genecsmeefter, om dien ter dood toe te 
„ wonden. Maar gij, o God, verbreek die addertafiden in 
„ hunnen mond. Breek af de voorfte tanden der Leewwflan-
„ gen CTTSD (vid. Gefner. de Cencbrim Lib. V. p. 3Ó. en 
„ Bochart. Hieroz. T. II. L. 3. C. 3. p. 376.) O getrouwe 
„ én onveranderlijke HEER, laat die Slangen fmelten, en van 
„ etter wechvloeien als water. Leggen zij hunne vergiftige 
„ Slangentongen als pijlen aan, om felle wonden toe te 
„ brengen, laatze zijn als of ze afgefneeden waren. Laat-
„ ze heen gaan door fmelting; en dat men hen eerlang niet 
„ anders befchouwe, dan als een fmeltende (lekke, die flegts 
„ een geringe gedaante van een Slang vertoont, maar al 
„ de kragt is kwijtgeraakt". 

* Van deeze aarde is God verhoogd]. De Heiland zegt Joh. 
XII: 32. En ik, zo wanneer ik van de aarde zal verhoogd zijn, 
sal ze alien M mij trekken. Dat Hij dit van zijnen kruisdood 

zei 
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'k Zal hem volgen', 

Hoe verbolgen 

Deeze vuurflang woelt en woedt: 

JESUS kruis heelt mijn gemoed. 

X. 

'k Ben gevlooden, 

Op al 't nooden, 
Naar dit hout, 

Daar 't geloof Gods zoon aanfchouwt. 

Zien mijne oogen, 
Hem verhoogen 

Aan het kruis, naar 's HEEREN mondt 
'k Zie aan 't kruishout mij gezond. 

XI. 

't Kruis, zal 't leven 
Wedergeeven; 

Boet al 't leed; 
Heelt de vuur'ge flangebeet» 

In 

?.ei, blijkt uit de verklaring #. 33. Daarom drukt het de Syri
sche vertaler uit, met een woord, dat dikwijls van 't verhoo
gen aan een kruis gebruikt wordt. Zie Mat. XX: 19» XXIII: 
34., XXVI: a, gelijk Bochart zeer wel heeft opgemerkt Hie-
roz. P. 11. L. 3. C. 12. p. 426. De goddelijke Leeraar zin-
fpeelt op de koperen flang in de woellijne, die na datzt wr* 
hriojTti waS) il( JJ'raëliettn tot zich trok. 

F a 
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In vertrouwen, 

't Kruis te aanfchouwen, 

Daar de ziel gelovig wacht; 

Geeft mij nieuwe levenskragt. 

X I I . 

's Hemels fterkte, 

Die dit werkte; 

Doet mij treên, 

Dwars door fteile klippen heen. * 

Salmons bergen, 

Die God vergen 

De 

* Dwars door fieile klippen been\. Ik doele op den moeilijken 
weg van Hors gebergte naar de fchelfzee, waar op de ziel dis 
volks vetdrietig werd, en die door Salmon liep, Num. XXI: 4, 
5, XXXIII: 42. Hier in Mem ik overeen met den doorgeleer
den reiziger Thomas Shaw P. 11. Chap. 11. p. 47.,, Delfraé-
„ lieten,zegt hij,toenEdoms Vorft hun den doortogt weiger-
„ de door zijn land Num. XX: 18, hebben zich gewend ter reeb. 
„ ter zijde naar den berg Hor, Num. XX: 2 1 , welke, volgens 
„ mijne giflmg.ooft-zuidooft van Kades, op den weg van daar, 
„ naar de roode zee gelegen heeft Num. XXI: 4. En vermits 
„ gezegd wordt, dat de ziel des volks verdrietig werd op deezm 
„ weg, zoo is zeer waarfchijnlijk, dat de berg Hor, dezelfde 
„ keten van bergen is geweeft, dien de Arabiers tans jikkèt 
„ noemen; alwaar de Mohammedaanfche bedevaarders, door 
, , de flegtheid van den weg, en de veelvuldige ruuwe door-
, , tochten, dieze beftijgen moeten, zeer vermoeid worden, 
,, en geftadig veel kameelen verliezen". De fterkte des gelooft 
doet de zielen, de ruuwfte klippen en grootfte zwarigheden 
op den heinelweg, te boven koomen. 
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De onderfteuning van zijn hand, 

Grenzen aan het Vaderland, f 

] Salmons bergen -• Grenzen aan bet Vaderland]. Dit 
blijkt, om dat de Ifraëlieten van den berg Hor reisden op den 
weg der Schelfzec, die hun zoo verdrietig viel, en welke o-
ver de keten van Hors gebergte loopt. Hier morren zij tegen 
God, waarom Hij vuurige ßangen onder hen zendt Num. 
XXI: 4 - 6 . Dus is Salmon zekerlijk een gedeelte van Hors uit-
geftrekt gebergte, gelijk het ook de Hr. Shaw begrijpt. Maar 
dat het gebergte Hor, digt bij de grenzen van Kanaan gelegen 
hebbe,blijkt klaar uit Num. XXI: 1--4, en >X: 22-25. Hec 
wordt niet alleen aanltonds na Kades geplaatft , maar duide
lijk verhaald, dat de Kanaanieter Koning van Harad, woonen-
de tegen 't zuiden, verflaagen werd op dit gebergte, en de Ka. 
naanieten met hunne Reden verbannen. Verg. Jof. XII: 14 en 
Richt. 1.16. 't Gebeurt in 't geeftelijke fomwijlen.dac 
de booste bevrijdingen des Satans, en de vergiftigde flange-
beeten, als men er door de waare koperen ilang van geneezen 
wordt, 't naaft verbonden zijn met de zalige genieting van, of 
invoering in het hemeifch erfland. 

F 3 HET 
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HET GEESTELIJKE JUBELJAAR; 
OF DE BLIJDE TIJD DES NIEUWEN 

TESTAMENTS; 

G E S C H E T S T U I T 

LEV. XXV: 8--J5, 

O P EENE NIEUWGEMAAKTE Z A N G W I J Z E 

O F : Op die van P/alm LL 

I. 

VV ie viert met ons het heuchlijk jubeljaar? 
Wiens ving'ren flaan gepafte en blijde toonen ? 
Wie helpt ons 't jaar der wederbrenging * kroonen? 

Kom zing met ons, o godgewijde fchaar. 
Ik hoor alreê, ik hoor den blijden klank 

Der heilbazuin, die 's HEEREN knechten blaazen, 
De Hemel juicht, deeze Aarde geeft Hem dank; 

Al de Afgrond beeft; dit doet de Hel verbaazen. 
II . De 

* 't Jaar der ivederbrenging\ 't Is bij mij zeker dat ^ ï ' Ju
bel (dus heet dit jnar in 't Hebr.) zoo veel zegt als De weder-
brenger. Want dit is het Deelwoord in den tegenwoordigen 
tijd van Sa; 't geen eigenijk zegt, Met een groote drift vloeien. 
Schuit, ad Har. Con f. n . p. 4.6, en van daar overvloedig bren
gen, opbrengen, toebrengen, of ivederkrengen. Zie Pfal. XLV: 
15, 16. LX: 11. Richt. XIX: 21. Zeph. III: 10. Jer.XXXI: 9-

' 't Is dan t Ja ir der wederopreebting, of der wederbrenging aller 
dingen,d7r'.x.xl*ïd7£ai rrdira» gelijk het Petrus vertaalt, Hand. 
III. 10. Men ziet duidelijk dat er de wetgever zelf deeze ver
klaring aan geeft Lev. XXV. io1". Het zal u een Jubeljaar zijn; 
en (ottuant) gij zult wederkuren, een ieder tot zijne bezitting ,m 
zult wcderkccrcn en ieder tot zijn geflachte. Verg. #. 13. 
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II . 

De zoendag rijft! * We zien den zaal'gen tijd, 

Waar op Gods volk trompetten blij hoort fteeken; 

Op eenen dag 's Lands zonden doorgeftreeken; f 

En fchuldenaars van 't maanen ganfeh bevrijd. 

Dit 's 't jaar waar in ons Goël 't heil verwerft; 

Dit is de tijd van 't godlijk welbehaagen; § 

De groote dag waar op de Heiland fterft, ** 

Als 't offer 't welk de zonden ween moet draagen. 

I I I . 

't Was zevenmaal, dat Kanaan 't zevental ff 

Van jaaren, in verwachting heen zag glijden: 

Het 

* De zoendag rljfl enz]. Op den tienden der zevende Mannd 
met onze Herfftmaand gedeeltelijk overeenkoomende, welke 
de groote verzoendag was, ziende op 's Heilands waare ver
zoening; moed men de bazuin des geklanks doen doorgaan in 
't ganfche land, om't vijftigfte jaar te heil igen, en vrijheid uit te 
roepen iu den lande, voor alle zijne inwooners Lev. XXV. 9 
en i o \ 

t 's Lands zonden doorgeßreeken]. Dit is de eigenlijke betekenis 
van't Hebr. 1MB Zach. III. 9, daar op 't Jubeljaar en 'c Zoenfcdt 
gezinfpeelt wordd. 

5 Dit is de tijd enz]. Zie Jef, XLIX. 8 \ daar de Propheet 
het jubeljaar bedoelt, door den Tijd des welbchagens. 

** De groote dag enz]. Den Dag des beils meldt Hij, met op-
zigt tot den Dag der verzoening, waar mee dit Jubeljaar in kracht 
aanving Lev. XXV. 9. 

\\ 't Was zevenmaal, dat Kanaan 't zevental enz]. De Wetge
ver belaß Lev. XXV. 8-11. Gij zult n ook tellen zeven jaa>--
weeken, zevenmaal zeven jaaren; zoo dat de dagen der zeven jaar-
wecken u negen en veertig jaaren zullen zijn. Daarna zult Gij in 
de zevende maand, op den tienden dtr maand de bazuine des ge-
klaiiks dom doorgaan: op den verzoendag zult gij de bazuine dosn 

F 4. duor. 
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Jlcc jubeljaar vervult de hoop der tijden; 

Gewis nu naakt de Wet tot haaren val. 

De Pinkfterdag fchonk ons zoo mild Gods Geeft, 

Toen 't Paafchlam was geflagt voor zeven wecken: 

Dit Pinkfterjaar * fchenkt ons het blijdfte feed; 

Dit zuivert ons van zonden en gebreken. 

IV. 't Ba-

doorgaan in uwen ganfeben lande. En gij zult DATvijftigftt 
jaar heiligen, en vrijheid uitroepen in den lande. Dit J'H-
beljaar zal U bet vijftigfle jaar zijn. Deeze uitdriikkin« 
gen, zoo er niets is dat er tegen ftrijdt, fchijnen ons natuur
lijk te leeren, dat men ecrll Zeven jaarweeken dat is negeu en 
veertig jaaren moeit tellen, en dat daar op het vijftigfle volgde, 
onderscheiden van de negen eh veertig voorgaande'. De negen 
en veertig jaaren worden als verloopen geteld, dan inoeft in de 
VII maand op den tienden van die maand, 'de bazuin door't Land 
gaan. Zoo is dan dit het -.vijftigfle. Ja 't wordt duidelijke. 
Jo. DAÏ vijftigste genoemd. Indien dit het zelfde ware met 
het negen en vcertigjle, waarom werdt het het hier niet zqowel 
als if. 8. het negen en veertigfle genoemd? Ondèrtuflchen geeft 
de telling tf. 8. te kennen, dat dit 50"°jaar, altoos op het 
zevenmaal zevende of 49"° jaar volgde, en niet door allede 
jaaren heen zworf, veel minder den kring der Sabbathjaaren 
in de war bragt. Dit laatftc heeft de Hr. H. v. Alphen over 
Daniel 'Bijl. 1 D. V. Hoofd f. bladz. 20--29 betoogd. Dit 
50"" jaar was dan, zoo ik denk, wederom het eerfte van de vol
gende jwrweek'. Con f. Bengel. Ord. Temp. C, XII. Sect. 11. $. 
X. p. 426 & 4%7-

* Dit Pinhjlerjaar enz], 't Jubeljaar d. i. het 50"", fchijntii 
dezelfde betrekking te fiaan, als de PinkTtérdag welke de ;o"' 
is na Paafchen. Beide zijnze aan de nieuwe wet des Geefts ge
wijd. Gelijk het oude Pinkfterfeeft ter gedachtenis der Wet
geving op Sinai, 50 dagen na het geflachte Paafchlam en'den 
uitgang uit Egypte weid ingefteld,zie Lev. XXV. 10, verg.met 
Lev. XXIII. 15, 16 , zoo is 50 dagen na't flachten van't 
Paafchlam, de geeftelijke wetgeving op Sion gefchied Hand. 
H. 1. 
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IV. 

't Bazuingeklank roept ons de vrijheid uit, 

En zegt tot die geboeid in 't donker zaten: * '. 

„ Gaat uit; Gij moet de kerkers tans verlaaten; 

„ Verfchijnt voor 't oog; gelooft het heilgeluid. 

Nu knelt geen band, de vrijheid is her Acid; 

Men hoort Gods volk verkoelingstijden f zingen: 

We zien eerlang het jaar in 't woord gefpeld, 

De tijden der herftellipg aller dingen» 

V. 

Hoe zalig is dat volk, 't welk God het oor 

Geopend heeft, om Kanaans klank te vatten! § 

Dit wekt een vreugd, die ons nooit uit doet fpatten, 

En baant op 't nieuw naar 't Paradijs het fpoor. ** 

Hier 

* En zegt tot die geboeid enz]. Zie deeze toefpeling op het 
jubeljaar JeC XLIX. 8". 

f Verkoelïngstijden — — De tijden der berfielling aller din
gen], 't Eerfce met zinfpeling op 't Sabbatbjaar uitbeeldende het 
Hot des O. Tcft. van 's Heilands komft tot den dog der verzoe
ning door zijn' dood. Het lantfte met eene duidelijke vinger
wijzing op 't Jubeljaar, fchetft ons den gebeden Tijd des N. 
Teftaments; van den groeten dag der waare verzoening, tot de 
volkomcnc hertelling aller dingen in 't laatfte der dagen en 
in eene zalige eeuwigheid. Zie Hand. III. 18-21. 

5 Om Kaimans klank te vatten.] Zie Pfal. LXXXIX: 16'. 
** En baant op 't nieuw naar 't Paradijs bet fpoor] 't Is geloof-

lijk, dec oudtijds het Sabbath- of Rujijaar zag op de ruß na de 
oorlogen in Kanaan gevoerd, en 't Jubel- of Herftellingsjaaf op 
de daadelijke berfielling van Kanaan aan het berechtigde volk de 
Ifiaëlicten, welke het toekwam volgens de belofte aan Abram 
Gen. XII: 7 en XV: 7, 8, 18.' Alles ziet het in 't geeffèlijke 

V s op 



9o S T I C H T E L I J K E 

Hier toont ons God zijn gunftrijk aangezicht. 
Vcrlooren wij deeze aarde, en 't hemelfch Eden; 

Hij fchenktze weer. Nu mogen we in het licht 
Naar 's levens bron, voor 't Godlijk aanlchijn trecdeu. * 

VI. 

Gods zoon herfielt een Kanaan voor 't gemoed; 
't Verbond des volks om 't aardrijk op te richten, f 
Zal de erfenis hoe zeer verwoeft herftichten: 

't Geen elk tot zijn bezitting keeren doet. 
De Wet had tot den arbeid ons gewent: 

Dit mag met recht het groote Ruftjaar heeten, 
Het welk geen zaai- geen oogft- geen fnoeitijd kent; 

Van 't veld mag elk de milde vruchten eetcn. § 

VII. 

Maar 't Jubeljaar vangt hier beneên flegts aan, 
Wat zou het ons, zoo 't hier bij bleef, tog baaten? 

Een 
op de hertelling van de ruft in 't Paradijs verlooren , en vsn 
de Aarde en 't Paradijs zelve, gelijk de men Ich uit Édcns hof 
verdreven als een balling op deeze aarde omzworf. Bchalvcn 
dai Hij tot deeze aarde geen recht heeft, die allerwege de ken
merken van haare verwoeftingen draagt, welke in 't Jubeljaar 
van Gods welbehangen, den dag der nieuwe huishouding moe
ten herfteld worden, gelijkwe dit in zijn toppunt verwach
ten in 't laatft der dagen. Deeze herftelling der aarde, wordt 
duidelijk, als een gevolg van 't geeftelijk jubeljaar aangemerkt, 
Jef. LXI: 4- Verg. #. 2 , en XLIX: 8. en de herftelling van 't 
hemelfch Paradijs, viudt men afgefchilderd Pfal. XXXVI: 9,10. 
Ezech. XLVII: 1--12, en Openb. XXII: 1-3. 

* Zie Pfal. LXXXIX: 16b. 
t Vergelijk Jef. XLIX: 8 met LXfc 4. 
j Zie Lev. XXV; 11 , 12. 
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Een Sabbathsruft wordt voor Gods volk gelaaten: * 

Wij moeten naar de Hemelrufle ftaan. 

Och mochten wij in deezen minnenstijd, 

Aan al het goed dat ons Gods hand wou fchenken ; 

Aan 'c fnoode kwaad, 't welk ons het hart verwijt; 

Bij 't jubelfeeft met diepe fchaamte denken! 

VI I I . 

Kwam ons gemoed vaft nader tot de ruft, 

En raakte in 't end al 't woelen eens verlooren; 

Wierd JESUS als ons ruftpunt ganfeh verkooren: 

Men zag dan 't vuur der eigenmin geblufcht, 

Och vierden wij beneön met zulk een hart, 

Dit Jubelfeeft en all' de Jubeljaaren: 

Dan was 't gemoed in 't (lof niet meer verward; 

Dan kreeg het ruft, dan zou 't in God bedaaren. 

* Heb. IV: 9. 

T O F -
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'T OFFER VAN 'T HART. 

O F : AANDACHT OP Pfal. LI: 12)18 , 19. 

Schep mij een rein hart, O God, vernieuw in 't binnenfie •vmimij 
. tenen vafien geeft. Want gij bebt geenen luft tot offerande enj.. 

. O P EENE NIEUWGEMAAKTE ZANGWIJ ZB. 

I. 

-Lk fchond, O God, uw beeld, naar 't welk ik was her« 
fchapen, 

En dorfl me aan 't lachend ooft vergaapen. 

Schep mij een zuiver hart,hec geen zich rein bewaar'. 

Vernieuw een' vatten Geeft in 't binnenft; laat mija 

fchreden 
Geveftigd zijn, om naar uw tent te treeden: 

Dan breng ik U dit hart, ten offer op 't altaar. 

I I . 

Gij hebt, O Majefteit, geen luft tot offeranden, 

Die op het rookend Outer branden. 

Neen 't offer dat Gij kieft, is een gebrooken geeft. 

Een diep verflaagen hart, mag uwe gunft verwachten; 

Dit zulege, O God,nooit in uw volk verachten. 

Mijn offer zij dan 't hart, het welk U teder vreeft. 

III. Ik 
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u i . 

Ik heb geen rund, noch lam* noch geit, nóch duif, 
noch doffer, 

Geen olie, wijn, noch meel: mijn offer 
Is enkel een gemoed, dat voor Uw woorden beeft. 

Een ziel die treurt om 't kwaad , in 't misdrijf nooit 
vermetel,* 

Daar 't hcilgeloof verkoos een' vaften zetel. 

Dies zich dit hart aan U, mijn God, ten offer geeft. 

IV. 

Dit offer eifcht gij,HEER,gij wilt het zelf befchikken, 

Gij loft de ziel uit 's vjjands ftrikken. 

Uw godlijk zalig licht ftraalt in het blind verftand; 

Het oordeel maakt Gij wijs; den wille wilt Gij buigen; 

't Geheugen moet van al uw trouw getuigen. 

Ik offer U dan 't hart, 'kontving het uit üw hand.* 

* 'k Ontving bet uit uy, band]. Vergelijk i Chron. XXIX. 
"4. en 16. 

T GE-



# S T 1 C H T E L IJ K E 

. • 'T GERING GETAL VAN WA ARE VROOMEN, EM 
ÖE MENICHTE VAN HUICHELAAREN, KORT 

VOOR MESSIAS KOMST. 

OF DE XII. PSALM BERIJMD, 

OP EENE NIEUWGEMAAKTE ZANGWIJZE. 

O F : Op de wijze van den XII. Pf alm. 

Z A N G . 

I. 

Jjehoud O HEER! en red: Gij moet ons fpaarenj 
Daar 't volk ontbreekt, dat in de god vrucht leeft. 

En wie 't verbond van God nog bleef bewaaren, 
In 't menfehdóm fchipr den geeft gegceven heeft. 

II. Wat 

*'T GERING GETAL VAN WAARE VROOMEN, KORT VOOR MES
SIAS KOMST.] Dat de XII Pfalm op dit Tijdgewrigte ziet, blijkt 
niet alleen uit het verband met den voorgaanden IX, X, ert 
XI, die tot zoo wijd waren afgedaald; maar ook uit de klaar-
fte Tijdmerken die we in den Pfalm zelve vinden (i). 't Ge
brek van de Goedenierenen, of Godvruchtige^ nniDn Cbaß~ 
deen y. z. Verg. Jef. LVH. 13 & Pfal.XLIII. 1. (2;. De val-
fche leer, de geveinftheid en trotsheid der Pharizeen y. 3-5' 
(S) De verachting en verdrukking van 't arm en elendig volk 
f. 6 (4) Het rondom draaven om Joodegenooten te maaken, 
en de verhoging van de fnoodfte menfehen in 't geflagtderHe-
lodeflen y. 9. — De Sieraad en 't leven, benevens ij 
duidelijkheid, welke aan dit Dichtfl.uk wordt biigezet door't 
Invoeren van Reien; doet mij denken dat het met een ZANG» 
T^CENZANC, en SLOTZANG is opgezongen. Behaagt dit ie-

http://Dichtfl.uk
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11. 

Wat valfche taal laat zich hunn' mond ontglippen; 

De vleierij, een bron van zoo veel fraart, 

Vloeit als een Aroom van hunne gladde lippen; 

Men (preekt en denkt, maar met een ander hart. 

T E G E N Z A N G . 

III . 

De HEER die 't waarc en 't valfche weettefcheien, 
En 't liftig hart der menfchen diep doorgrondt; 

Eefnoeit eerlang de lippen die ons vleien, 
En kerft de tong die grootfpreckt uit den mond. 

IV. 

Zij zeggen: „ Wij, wij zullen zegevieren 

„ Met onze tong, wier gladde taal nooit Riet. 

„ Wie buiten ons zou lip, en mond beflieren ? 

„ Wie is de HEER, die over ons gebiedt? 

V. 

„ Ik zie, zegt God, elendigen verpletten; 

„ 't Wordt al verwoeft, de nooddruft treurt en zucht: 

„Nu 
mand niet, hij volge hier in zijne keuze. In de zaak zelve 
komt daar door geen de minde verandering. — — Dat ik 
in deezen gelijk ook in de volgende Pfalmen, zoo na als 't 
mogelijk was, den Hebr. tekft, ende Zinfpelingen vanden 
Dichter, nebbe zoeken uit tf drukken, Zal een kundig lezer 
merken. 
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„ Nu fta ik op, 'k zal hen in ruimte zetten, 

„ Die adem geeft, zoo haaft de vijand vlugc, 

S L O T Z A N G . 

VI. 

Des HEEREN rede is rein! 'k zal hulp verbeiden: 

Ze is onvervalfcht als 't allcrfijnft metaal. 

Nooit wordt het fchuim van 't zilver zoo gefcheiden, 

Al loutert het de fmekkroes zevenmaal. 

VI I . 

Gij, HEER, zult hen in zoo veel ramp bewaaren* 

Ais lift of magt des vijands, dwingt of vleit. 

Gij zult hen voor dit boos geflachte (paaren, 

Hunn trouwe God blijft gij voor de Eeuwigheid, 

VI I I . 

Gij zult uw woord, en heilbelofcen flaaven^ 

Hoe 't godloos volk, en Haat, en Kerk beroert: 

Al zie ik hen vol drift alomme draaven, 

En 'c fnoodfté fchuim ten top van eer gevoerd. 

'T LAN& 
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'T LANGDUURIG WIJKEN VAN GODS TICHT EN 
GEKST, IN T LAATST VAN 'T JOODSCH GE

MENEBEST VOOR 'S HEILANDS KOMST. 

OF DE XIII. PSALM BERIJMD. 

Ó P EENE NIEtlWGEMAAKTE Z A N G W I J Z E . 

OF: Op die van den XHI P/alm. 

He 
I. 

Loe lang vergeet Gij mij in druk, 

Getrouwe H E E R , daar 'k onder buk? 

Hóe lang zal ik U hulpe vergen ? 

Hoe lang zultge Uw gezicht verbergen? 

Jk mis mee U , mijn waar geluk. 

I I . 

Hoe lang zal 't hart, dat dwaaflijk oogt 

Op 't fchepl'el, daar Gij 't al vermoogt i 

Metraadflaan in mijn binnenft woelen? 

Zal 

* 'T LANODUURIG WIJKEN VAN Gons LrcHT EN GEEST, IM 
'T LAATST VAN 'T JOOOSCH GF.MF.NEUEST voos 's HEILANDS 
KOMST.] Dat dcXIIi Pfaiiii op deezen tijd ziet, befluit ik, ( i ) 
Deels uit het verband waar in hij ftaat niet de voorgaande; (2) 
Deels uit den aart der fprèckwijzcn, die een langduuiïg mitten 
van Gods tegenwoordigheid in de Schechina, of wolk-en vuur
kolommen van den Geeft der Voorzeggingen fchijncn aan te dui
den; (i) Deels uit vergelijking met den X, LXXIV, LXXV, 
I.XXVI, LXXVII. Pfalm. Men vindt hier I.Ecn klag
te f. 2, 3. II. Een Gebed tf. 4 , 5. III. Het zegevieren vsa' 
't geloof f. 6. 

Hl DEEL. G 
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Zal 't al den dag t zijn (hert gevoelen? 

En blijft mijn vijand ftaäg verhoogd? 

I I I . 

Aanfchouw, verhoor mij, HEER mijn God, 

Geef door 't geloof mij 't heilgenot 

Van uwe gunft, doe d'afgrond zwigten. 

Laat 's levens Zon mijn oog verlichten; 

Geen donk'rc doodllaap zij mijn lot. 

IV. 

Mijn neêrlaag zij nooit 's vijands roem; 

Dat hij zijn kragt geen Godheid noem; 

't Is louter afgodsdienft en leugen. 

Dat geen verdrukkers zich verheugen; 

Zoo 'k wankel, en mijn dwaasheid doem. 

V, 

Neen! Ik vertrouw op Uw beleid, 

Uw magt en goedertierenheid. 

Ik zal mij in uw heil verblijden. 

Ik zing U HEER, die na al 't lijden 

Mij weldeed, daar mijn ziel op pleit. 

•* A den dag] DöV* in 't Hebr. betekent volgens R.Salomo, 
die dit uit R. Menachem aanhaalt, het zelfde met DV 01\dat 
is Dag aan dag. En dat fluit op deeze plaats zeer wel, gelijk 
ook,fchoon de Hr. GulTet het anders begrijpt, op Exod. XIII. 
2 1 , 22 ,& Num. IX. a i , vergelijkNeh. IX. io.Pfnl. LXXVM 
14, & Jef. XXI. 8. De Hr. Rhenferd zet het over, Den gm-

J'cben dig: Op. Philol. p. 799. Doch 't eerde gevoelen geeve 
ik de voorkeur. 

DE 
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DE SNOODHEID DER GODLOCHENEN-
DE WAERELD, * 

HET VERLANGEN NAAR CHRISTUS KOMST 

ONTSTEEKENDE. 

OF DE XIV. PSALM BERIJMD. 

O p EENE NIEUWGEMAAKTE Z A N G W I J Z E . 

O F : Op de wijze van den XW. P/alm. 

EEN REI KLAAG ENDE OVER HET DIEP VERVAL. 

I. 

i V e dwaas zegt in zijn hart :,,Daaris geen God,,! 
Zij hebben 't al door euveldaän verdorven; 
Door grouwelcn, is 't goeddoen ganfeh verdorven; 

Terwijl men Rout, en op zich zelv' verzot, 
Met alles fpot. 

II. De 
. * DE SNOODHKID DF.R GODLOCHENENDE WAERP.LD ens.] 
Niets is, dunkt mij, klaarer;dan dat inden XIV Pfalm, Wae-
reldburgcrs, Kinderen van Adam,' befchreeven worden in het 
toppunt hunner verdorvenheid, even voor 's Heilands komfte 
in 't vleefch;waar door het verlangen van ver lichte zielen werd 
opgewekt naar zijne kom lie uit Sion, en de verloffing van Is
raels gevangenen ,die nog niet weergekeerd waren. Verg.Pfal. 
LXXXV. 2 5 Dit cifcht I. Het in 't oog loopend verband van 
dit Lied niet de voorgaande; II. En bijna ieder vers heeft dui
delijke kenmerken: dat hier geen algemeen Huk wordt behan
deld, maar de toeftand van 't Menfchdom wordt afgemaaid in 
deszelfs uiterfte bederf, kort voor Meffias komfte in 't vleefch. 
Men lette flegts op ( i ) De doorbreekende Godlochening ir i. 
(2) De algemeenheid van 't bederf f. i , i , en 3. (3) 't Opee-
teii van Gods volk als brood f. 4. (4) 't Voorbeeldig ftraffen 
der vervolgers f. 5. (5) 't Wenden der gevangenis van Gods 
volk, met hut koomen van Uracils verloïfing uit Sion tot on-
Ueineene blijdl'chap van Jakob en lfiaël ir. 7. III. Dan ziet 

G 2 BlU'l 



iqo S T I C H T E L I J K E 

.11 . 

De HEER wiens magt, en wijsheid alles wrocht, 

Sloeg uit de lucht op 't menfchdom darrende oo^c 

Hij zag hen aan, zijn fchaal heeft hen gcwoogen; 

-Of iemand, waar 't natuurlicht fchijncn mögt, 

De Godheid zocht. 

I I I . 

Dan 'twas vergeef«. Hij zocht,maarvond'ergeen'; 

't Is faam verrot, vol ongerechtigheden: 

De ftank gaat op van hunn' verdorven zeden. 

Daar is'geen menfch, die goed doet, groot of klccn; 

Ja zelfs niet een. 

G O D ZELF U I T DEN H E M E L D I E GODLOOZEN BESTRAF

F E N D E , EN ZIJN VOLK VERTROOSTENDE. 

IV. 

Is dan al 't licht van kennis uitgegaan, 

In zondaars, die mijn heilig volk vcrgeeten, 

En als hunn brood met graage tanden vreeten? 

ZÜ 

men eindelijk, hoe wel ter fncê Paulus den zin van f. i en 3 
aanhaalt Rom. III. io 12 Dewijl het leven en vuur 
van (preeken, en de uitdrukking Mijn volk f. 4 en 5, verei-
fchen, zoo men op de vocgzaamheid wil acht flaan, dat men 
die beide verfen in den mond van God legge; zoo volgt dat 
hier I. Een Rei klaaijt f. 1-3, II. God hen moed geeft f, 4> 
5. III. En d't alles wederom door een Rei nu mo.idfcheppi.ii-' 
de beantwoord wordt f. 6. 7. 

http://mo.idfcheppi.ii-'
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Zy roepen tans (elk ijz' van 'c (nood beftaan 0 

Geen' God meer aan. 

V. 

't Rees daar in top! Daar dreef ik door mijn kragt, 

Den fchrik in 't hart met duldclooze neepen. 

Vervaardheid heeft hen daar fel aangegreepen: 

Maar God is in 't rechtvaerdige geflacht, 

Dat op Hem wacht. 

D E REI VAN 'T KLAAGEND VOLK, HIER DOOR, 
GESTERKT. 

VI. 

En Gij befpot, als liep het alles mis, 

O Helfche tong, Gods raad omtrent de vroomen: 

Daar toch de HEER, als ze in ellende koornen, 

Naar de eeuw'ge trouw van zijn getuigenis, 

Hunn toevlucht is.. 

VI I . 

Kwam Is'rels heil uit Sion in deez' tijd! 

Och mögt de HEER gevang'nen herwaarde leien J. 

Dan zag ik haaft met vreugde , Jakobs reien, 

En Is'rel nu verdreeven wijd en zijd; 

In God verblijd. 

G 3 D E 
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DE HEILIGHEID VAN 'T GEESTELIJKE 
PRIESTERDOM , * 

DAT IN DE WAARE TENT DE KERK DES N. T. 
VERKEEREN MAG. 

OF DE XV. PSALM BERIJMD. 

O P EENE NIEUWGEMAAKTE ZANWIJZE. 

' O r : Op die van den XF. f Jahn. 

D E REI 'T GODDELIJK ORAKEL RAADVRAAGENDE 

NOPENS DE RECHTE GESTELDHEDEN VAN 

GEESTELIJKE PRIESTERS. 

I. 

W ie zal, O HEEK, in uwe t en t , 

Met U' den zuiv'ren God verkeeren ? 

Wie woont bij U die waarheid kent , 

Op uwen tieil'gen berg gewent? 

Wie zal U daar als Priefter eeren ? 

'T 

* Ds. HEILIGHEID VAN 'T GEESTELIJKE PRIESTERDOM enz] 
Nadat in den XIV Pfalm de Godloosheid was afgemaaid der 
Waereld Burgers, zoo wordt in den XV de Heiligheid gefchil-
derd van 't geeftelijke Priefterdom, dat in de waare Godstent 
de Kerk des N. Tett. op den berg van Gods heiligheid verkee
ren mag. Dit eifcht de ran% waar in deeze Pfalm ftaat, en 't 
melden van enkel zedelijke hoedanigheden, zonder dat er een 
woord gerept wordt van de uitwendige die 't oude Priefterdom 

moeft 
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'T GODDELIJK ORAKEL DAAR OP ANTWOORDENDE. 

I I . 

Hij die oprecht als Sadok leeft, * 

\ Verbond naar 't recht wil overleggen. 

Wiens heilgeloof naar 't outer flreeft J 

Die voor bedrog en valsheid beeft, 

Wiens hart en mond de waarheid zeggen. 

I I I . 

Die zich voor achterklappen hoedt, 

En 't (helle tonglid voor 't verhaaften j 

Die zijoen vriend geen onrecht doet; 

Geen fmaadreén opneemt in 't gemoed , 

Koch lall'rend werpt op zijnen naaften. 

IV. Wiens 

moeft hebben. De Aanleiding zoek ik in die groote hervor
ming , welke David gemaakt heeftomtrent den Tabernakeldienft, 
en die fchikking omtrent de ambten en 't werk der Prieflers en 
Levieten, welke in 't vervolg van tijd duurzaam ftand zou grij
pen ; en bijzonder mogelijk in Abjathars vernedering naderhand 
van een geheele verftooting uit hoofde van zijne trouloosheid 
gevolgd, die uit het geflacht van Ithamar was; en de verheffing 
van Sadok uitEleazars geflacht. Zie i Chron. XXIII. & XXIV. 6 
2 Sam. VIII. 17 Verg. met 1 Kon. 1.6, 7, 19, 25 en II. 2(5, 
27 35. — — Dat men hier een vrager moet erkennen,die 
met het goddelijk Orakel raadpleegt 1.1, en dat de Godfpraak 
hem daar op antwoordt ir. 3-5 ; is zoo klaar,'dat men met on-
geneeflijke vooroordeelen moet bezet weezen om dit niet te 
zien. 

* tiij die oprecht als Sadok leeft], Sadok wordt een getrouw 
priefler genoemd, die deed al wat in Gods hart en ziel was, z 
Sam. U: 35. Verg. 1 Kon. II: 35-

G 4 
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IV. 

Wiens oog verworpenen veracht, 

Maar eert wie 's HEEREN vrees verkooren. 

Die zich voor 't lofle zweeren wacht; 

Bezwooren plicht getrouw betracht, 

Al had hij tot zijn fchä gezwooren. 

V. 

Die geld nog goed op woeker geeft, 

En de onfchuld nimmer laat bezwijken ; 

Die voor 't gefchenk geen oogen heeft. 

Al wie dit doet, en daar in leeft,' 

Zal van Gods heil'gen berg nooit wijken. * 

* Zal van Gods Heil'gen berg nooit wijken]. Dus wordt van 
Sadokvoorfpeld 2 Sam. II: 35. Dien zal ik een beflendig Inui 
boutven, en Hij zal altijd voor 't aangezisbte mijns Gezalflm 
•wandelen. 

ZIELE-
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r ZIELESTRIJD VAN MESSIAS DEN 
WAÄREN HOOGEPRIESTER IN 

GETHSEMANE. 

OF DE XVI. PSALM BERIJMD. 

OP EENE NIEUWGEMAAKTE ZANGWIJZE. 

O F : Op die van den XVI. l'falm. 

DE ZIEL DES GROOTEN HOOGEPRIESTEUS, GEREED. 

OM IN TE TREEDEN IN ' T H . DEK HEILIGEN. . 

I. 

D e waar mij toch, mijn God, en opperheer: 
'k Vertrouw op U,nooit heeft me uw hulp ontbrookcnT 

H E T 
* ZlELESTRÏJD VAN MESSIAS DEN WAAREN HoOOEPRIESTER 

IN GETHSEMANEJ. Gelijk in den voorbaanden Pfalm de Priefr 
ters, zoo wordt in deezen de groote Hoogepi iefter afgetekend 
van 't N. Teft gereed om met zijn bloed, d. i. zijn ziel in 't 
H. der Heiligen te treeden op den waaren grooten »Verzoen
dag. I. Hij komt ir- 4 , zoo men dat wel overweegt, niet duifter 
voor als de Hoogepriefter op den grooten verzoendag: want de 
Naam van Ifraëls Kinderen, werd nooit zoo plegtig als op dee
zen dag gemeld. Zie Lev. XVI: 5 , 15-17, 19, 11, & 34.. II . 
Men ziet Hem tf. 5, 6. als een' Pricfter afgemaaid, die gceri 
Erflot had. in Ifraë!: maar wiens Deel en Enenis de HEER 
zelf was. verg. Num. XVIII: 20. III. Hij wordt ^ . 7 , 8 ook 
als een Frieder uitgebeeld, die 's NACHTS 't onderwijs kreeg 
in zijnbinnenft, om TCTl GKDUURIGLIJK.dat \s'smorgens 
en 's avonds Exod. XXIX: 38, 39. XXX: 7 , 8 , den HEER 
in 't öfteren van het dagelijkfch Offer en 't reukwerk, voor 
zicb te ftellen. IV. Wijders alle die groote hoedanigheden, 
vooral dien heldenmoed en zuivere heiligheid, welke in het 
bitterde lijden , en de opoffering van zich zei ven f. 7-10, door
draaien ; zijn in David niet te vinden, maar alleen in zijn' 
grooten zoon. V. Doe hier bij, dat, noch aan David, noch 
aan eenig fterveling na zijn'tijd, buiten Chriftus, de belofte 

G S i«, 
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H E T GODDELIJK ORAKEL UIT HET HEILIGDOM IIAAÎ  

AANMOEDIGENDE. 

Bedaar, o ziel, in ' t lijden, die weleer 

Tot God hebt in den vrederaad gefprooken: 

Gij 

is vervuld f. 10 gedaan: Gij zult niet toekaten, dat uw Heili
ge de verdervinge zie. VI. Eindelijk hier wordt f. 9-11 door 
(l)'t Zeker ivooneii, cï~ l'aben.iakelenvan't vleefcb 1^3; (2) 'cNe-
derdaalen der ziel ^ixc") in de Hel van Kedrons dal, of Gehen
na; (3) 't Pad des levens, of Karavaanweg in de VVOESTIJ-
NE, welke Hem moeft worden bekendgemaakt (4) en Jebrrceh 
aangezichte dat Hij gezien had; zoo ik mij niet bedrieg, ge-
zinfpeeld op versheiden (lukken van den grooten verzoendag. 
Tc weten (1) De Bewaring van 't Pïeefcb ntso des Hoogepritj-
ters in de lente, in legenftellipg van XVlecfcb itpa der Zondof-
jeren Lev. XVI: 24 & 27 (2) Het daalen van 't Qfferbloed na 
dat het aan den voet des Brandaltaars was uitgegooten , in de 
#fl//e2'iWroBMifchn.P.IIJom.C.r.S.6.p.236.P. V. MeilaC. 
3. $• 3. p. 272 Ed. Surenh. (3) 't Pad des levens waar langs de Le
vende Bok geleid werd in de WQESTIJNE Lev. XVI: 10 & 20-22. 
(4) En 't Heilige der Heiligen, of het Verzoendeksel der Aike, 
waar God zijn aangezicht en rechterhand, als zittende op den troon, 
op dien Dag bijzonder Lieflijk vertoonde, Lev. XV: 12, 13. 
VII. Ten laatflen op den grooten Tegenbeeldigen verzoendag, 
paft het Petrus toe Hand. II: 25; en Paulus Hand. XIII: 35. Ge
merkt nu de groote verzoendag 's avonds den o van Tifri reeds 
begon, Lev. XXIII: 32 verg. ir. 27 & R. Sheringham ad Cod. 
Joma Cap. 1: g 4. p. 200: zoo moet men hier, gelijl: de' 
uitdrukking en 't beloop der zaaken klaarlijk leeren, deezen 
Eoogepiïefter begrijpen te fpreeken in den hof Gethfcmane, 
op den Avond waar mee de tegenbeddige groote verzoendag 
aanving: gelijk Hij 'daar op dezelfde wijze driewerf tot den 
Vader gebeden, en van 't God lijk Orakel, door den toege« 
zondénen Engel een verfterkend antwoord ontvangen heeft. 
't Welk alles niet een zoo Icevendig penfeel van den Dichter 
wordt uitgebeeld, als of Hij zelf in Gethfemane er bij ware 
tegenwoordig geweeft. 't Is uit dien hoofde niet te 
begrijpen, hoe fommigen ook hier de fpreekende perfoonen zoe-
Jten uit te monftereii. Ik merk dit aan, als 't uitwerkfel van 
een fterk en verouderd vooroordeel tegen een ftuk , dat vooral 
in de aloude Poëzij zeer geineen was. Men voert daar door 
niets anders uit, dan dat men zich van 't weinig licht berooft. 
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„Gij zijt mijn Heer! 'k zal 't Prieftererfdeel loovcn. 

„ Mijn hoogfte goed; geen goed gaat U te boven % 

II . 

„ 'k Ben Prjefler voor de heiligen op aard, 

„ En 't heerlijk volk, mijn' lufl en welbehagen. 

„Maar 't fnood gpflacht, dat huwlijksgiften (paart 

„Voor and'rc Goón, zal duizend fmertcn draagen; 

„ Hunn' offerwijn van bloed zal ik niet plengen, 

„ Noch voor uw' troon hunn' naam alsPriefter brengen. 

DE ZIEL DES HOOGEPRIESTERS HIER DOOK GESTERKT. 

I I I . 

Gij zijt, O HEER, mijn Priefterdeel, mijn erf, f 

Mijn beker wiens genot geen ramp kan ftooren. 

Mijn 
dat ons voor een baken kon dienen, in 't verklaaren der Heili? 
e Dichtftukken, en Prophetifche redevoeringen, die buiten 
at niet kunnen verdaan worden. Zoo iemand niet vooringe. 

noomen is, kan hij klaarlijk zien, dat hier I. De ziel des waa« 
ten Hoogepriefters pleitende voorkomt in Gethfemane ^. i. 
II. Waar op 't Gpdlijk Orakel haar antwoord geeft f. 2-1. 
III. En 's Hoogepriefters ziel, daar door gefterkf, wederom 
Ipreekt t . S-11. 

* Mijn hoogfte goed, geen goed gaat U te boven]. De verta
ling die GuflTet geeft van f. 2 , behaagt mij beft: Gij bebt tot 
den JEHOVAH gezegd; Gij zijt mijn Heer: O mijn Goed, 
niets gaat u te boven. Er is geen overzetting die beter voldoet 
aan den aart der Hebr. taal. 

t Gij zijt, o HEER, mijn Priefterdeel, mijn erf.] Er ia 
niets natuurlijker* dan dat men hier des Heilands ziel begrij-
pe den Vader antwoord te geeven: gelijk ook de woorden niet 
eenvoudiger noch beter naar 't Hebreeufch kunnen vertaald 
worden t.' 5 , dan op deeze wijze: O JEHOVAH, deel mijnen 
erve en mijns bekers; Gij enz.'t Antwoord flaat dan fuift te rug, 
%e op het aangehaalde uit den vrederaad. Had des Heilands zie) 



ÏO8 S T I C H T E L I J K E 

Mijn erfiot maakt Gij ruim, * alfclioon ik derf:. 

O Vader Gij, Gij, hebt die zelf verkooren. 

Deeze ery'nis heeft uw fnoer mij afgemecten; 

Zij lacht mij toe; t hier ben ik rijk gezeten: 

IV. 

Ik zal den HEER, die door den vrederaad 

Mij heeft bc ftierd, met pfalmgezang verhoogen: 

Zijn onderwijs komt 's nachts mijn ziel te baat. 

Ik mag op Hem bij 't daaglijkfch offer oogen: § 

Nu houdt de HEER mijn rechterhand in 't lijden; 

Dies zal mijn voet niet wankelen noch glijden. 

V. Daarom 

daar gezegd: O JEHOVAH Gij zijt mijn Heer, O mijn gW, 
niets gaat u te boven: hier verklaart zij dit nader, en toont il 
zij er noch in (lernt; gemerkt ze met verfmading van al 't god 
dat Kanaans erfdeel kon gceven; te vredeiris met het deel da 
Friederen, wier Deel en Ervenis JEHOVAH, was: Had zij 
daar verklaard al haaren lufl te'hebben in de Heiligen en Heerlij
ken: hier zegt ze in dezelfde zinfpeling; De fnoereh zijnty 
in lieflijke plaatfen gevallen enz. [ 

* Mijn erjlot maakt Gij ruim]. Zoo vertaal ik ; f. y 
hlt> " p S i n n m met denHr. A. Schultens. 

•\ Zij lacht mij toe]. Dus vertaalt die zelfde Heer f. 6 & 
woorden' •>*? maiF- " 

g. ƒ* mag op Hem bij 't daaglijks offer oogen], Petras veitaa't 
het Hand- H: 25. Ik zag den Heere alle tijd voor mij} En 'tis 
volkomen zeker, uit deeze vertaling, en de Hebreeufche zinftij-
ding, dat i f rw niet tot het Iaatfl van 't voorgaande 71* vers be
hoort, maar tèt het begm van dit 8fto. Ook is er niets vreemd 
ib deeze •vertaling van TftV ddbr zetten, fielten; zoo'men met 
behoorlijken aandacht hier meê vergelijkt Jef. XXXVIII: U, 
Hal. XVIII: 34, en LXXXIX: 20. Hij Helde als Prierter, 
den JEHOVAH wien 't offer werd opgebragt, zich voor; M 
maakte uit vergelijking van zich zelven als "prielter, niet den 
Jebmiah. als' den Omvariger van 't offer op , wat offer hem 
. paftej 
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v. 

Daarom heeft zich dit zwoegend hart verheugd, 

Mijn tong prijft U, mijn eer zingt blijde toonen. 

Ook zal mijn vleeich tot roem der blanke deugd, 

Spijt 's vijands lid:, in 'c graf verzekerd wooncn. 

Geen Kédrons hel* doet mij voor eeuwig dervenj 

Uw Heil'ge weet in 't graf van geen verderven. 

VI. Gij 

pafte, en hoe dit moed opgeofferd worden. Dit is de juifte 
krag: van 't Hcbr. nw. Ja Hij (lelde den JEHOVAH, "m"? tot 
een Uitmuntend voorwerp voor zijne oogen. TOD Tbamied dat 
de onzen geduurigl.jk, Petrus è'i* *Mlif alle tijd vertaalden; 
moet uit de Oiferfchool verklaard worden. Daar betekent het 
het 's Morgens en 's Avonds, gelijk het in de wet duidelijk ver
klaard wordt. Exod. XXIX: 38 ,39 , XXX: 7 , 8 . Num. XkVIII: 
3, 1 Chron. XVI: 40. 2 Chron. XXIV: 14. 

* Geen Kedrons Hel], KliDIlONS vallei Topbet of Cebiwwm 
genoemd in 't O. Telt. wordt onder den naam van uebenna tot 
een levendig beeld der HELLE gellelJ Mat. V: 29. Ge!ijk 
Homerus en Virgilius hunn «&« Hades, of onderaardfeh rijk, 
uit de Katakumben, of onderaardlche kelders van Kampanië 
gehaald hebben, 't geen de Heer Lowth aanmerkt de Poef. 
Ilebr. T. 1. Prael. VII: p. 127,128 ; zoo hebben de Heilige Dich
ters na Mofes tijd, t beeld van hunn onderaardfeh rijk der dooden, 
en in 't bijzonder van de HEL bnt& Scbeool, ontleend uit de on-
deraaruTche fpelunken, en grafkelders, die men bij Jerufa-
Icm, vooral in de vallei KEDRON had; en uit de vallei Zo. 
pbet, of Gebenna: gelijk zij uit Sion, en 't Heilige der Heili
gen in den 'lempel op Sions heuvel Moriiah; een levendig 
beeld fchilderden van den HEMEL. Zoo vindtge uitdrukke
lijk Sion als den HEMEL befchreeven,daar V)Nli> de HELLE 
en plaats der Dooden,tegen over (laat,die men bijgevc?lge wat 
het zinnebeeldige betreft, in de onder aan Sion liggende vallei 
van Kedron, waar de plaats der dooden was, behoort te zoe
ken. Zie Jef. XIV: 9 verg. met y. 13 en XXXV111: 18. verg. 
rtiety. 20. Men befehouwe om dit (luk levendig te begrüpen, 
de afbeelding van Jerufalems bergen, met de vallei KEDRON, 
of het dal Jofapbit en Gehinnom, in het Plan van Pococke 
Defer, of the Eaft. vol. 11. P. 1. L. 1. C. 11. p. 7. en in dat 
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Gij maakt in 't kort mij 't levenspad bekend, * 

Het geen mij reeds in 't Heiligdom verheugde. 

Uw aangezicht hebt Gij tot mij gewend: f 

Dit geeft mijn ziel verzadiging van vreugde. 

Uw rechterhand fcheakt louter lieflijkhcdeni 

En 't heilgenot van 't eeuwig zalig Eden. 

van Korte Reife B. 2. C. 14. p. 275. Al het bloed der Of-
ferbnnden, dat aan den voet deslirandaltaarsuitgegooten wierd, 
daalde door een ondeiaardfch Kanaal in dit dal van KEDR.OH, 
of in dit ^NC Scbeool, gelijk men deels uit de gelegenheid 
van den berg Moria en Kedrons dal, deels uit het brengen 
van de vuilnis des Tempels in dit dal 2 Kon. XXIX: 16; deels 
uit de beek naar 't Gotten uit den Tempel vloeiende Ezech. 
XLVII. 1; deels uit het duidelijke getuigenis der Jooden. Cod. 
Jörn. C. 5. 5- 6. en Mcila C. 3. IJ. 3. met zekerheid befluitea 
mag. Hierom wordt gelijk dat bloed der Offerdieren in dit 
VtNP Scbeool nederdaalde, 's Heilands ziel gezegd in 't^KP 
Scbeool DE HELLE te zijn, wanneer Hij den Hellenangft uit-
ftond in Gctlifemanc, welke plaats in de vallei KEDRON aan 
den voet van den olijfberg geleegen was. 

* Gij maakt in 't kort mij 't levenspad bekend]. Gelijk de Li 
•vende Hok öp den grooten Verzoendag in de woeftijne werd 
uitgelaaten en wechgeleid; buiten twijffd langs een zeker Pd 
of weg (al ilaat men geen geloof aan alle de bijzonderheden 
•welke ons de Jooden daar van vernaaien Cod. Jörn. C. Vi, 
j . 4-6. p. 240.) en wel om teLEEVEN , en niet gelijk de Jood. 
fche Leermeefters verzinnen om door 't neêrftooren van eené 
fteilteteSTERVEN;zoo wordt hier met zinfpelingopdiepleg-
tigheid, gefprooken van 't Bekendmaken van 't Pad des LÉ
VENS , langs het welke de Heiland als de waare tegenbeeld!-
ge bok voor Azazcl, vrij uit zou gaan in 't LEVEN. En dit 
pad wojdt niN genoemd eigenlijk een Karavaanweg, langs 
welken de reizigers in deArabifehc WOESTIJNE trekken. Zie 
job VI: 18, 10. 

\ Uw aangezicht hebt Gij tut mij gewend]. In het tegenbeel-
dig Heilige der Heiligen namelijk, gelijk gij oudtijds boven de 
Bondark woonendc op het verzoendekfel.uw vriendelijk aangi-
zicht keerdetnaar den Hoogepriefter.alsHijopdcn grooten ver
zoendag met zijn kooien , reukwerk, en bloed, voor 't aangezicht 
des HEEREN intrad binnen den Voorhang Lev; XVI: 12-itf. 

M K S -



G E Z A N G E N . u i 

MESSIAS DE T R O U W E HERDER. 

OF DE XXIII. PSALM BERIJMD. 
O P EENE NIEUWGEMAAKTE ZANGWYZE. 

O F , Op die van dm XX1IÏ. P/alm. 

I; 

JSdijn Herder is de HEEK, 

Ter mijner hoede: 

Waarom ik niets ontbeer, 

Van 't heil en 't goede. 

Hij legert mij* 
In 

* PSALM XXIII}. David Gods knegt, welken Hij van 't 
herderleven, lot het Rijksbeftuur had bevorderd, fchijnt daar uit 
in 't gemeen aanleiding gekreegen te hebben , tot het opftellen 
van dit Dichtftukje. In 't bijzonder ziet Hij op 't verdaan der 
jebufietenen Philiftijnen, 't inneeinen van Sions burgt, 't op
voeren der arke, naar die burgt, en 't maaken cener Tente o-
vcr dezelve, om daar God ten vvoonplaatfe te dienen, bene
vens de tocgeruftc tafels, en maaltijden toen gehouden. Hij 
de Herder der volken nu beveftigd in zijn rijk, denkt aan 't 
Goddelijk orakel door Ifraëls oudften aangehaald 2 Sam. V: 
2, en fchept zijn vermaak, dat Hij zich als een fchaap van 's 
Heilands kudde afmaait, f. 1-4. Hij denkt aan zijn voor
gaande Herdcrlevcn, en zinfpeelt hier niet duifter op de grasrij
ke weiden, en de aangenaamc wateren van Bethlehem, daar 
Hij weleer zijn fchnapen dreef f. 1-3. gelijk Hij aan de ande
re kant het oog heeft op Redrons vallei, ook Topheth en Ge
henna genoemd, en het Dal Rephaim d.i. der „ dooden " daar 
aan grenzende. \Vaar de Vorft tweemaal in grootén nood was, 
tweemaal Gods mond heeft raadgevraagd, tweemaal een troos-
telijk antwoordhekoomen, tweemaal de Philiftijnen geflaagen, 
kort na zijn zalving tot Koning over Ifraël, en 't innecmen 
van Sions burcht, 1 Sam. V. 17-25. Het fiot van den Pfalm 
# . 5 6 , zindóelt op de verkering in de op Sion gefpannen Ten-
te, waar onder David, de arke des verbonds plaatfte, en op 
de toegerichte tafel der Dankofferen , en de maaltijd toeo 
plechtig van gaiifch IfraSl gehouden, 2 Sam. VI: 17-19. 

file:///Vaar
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In rijkbegraasde weiden: 

Hij wil me blij, 

Aan zachte wat'ren leiden. 

Verkwikt mijn ziel door flaauce neergezegen; 

En leide mij om zijn' naam in rechte wegen. 
II . 

Al ging ik in een dal, 

Door donk'rc lommer, 

Door dood en ongeval, 

Door leed en kommer: 

'k Zou kwaad noch ftraf, 

Noch eenig onheil vreezen; 

Uw (lok, en Haf, 

Zou mijn vertroófting weezen. 

Gij richc voor mij een tafel toe na 'c lijden; 

Voor 't nijdig oog van die mij fel beftrijden; 
I I I . 

De geurigfte o]ij, moet 

Mijn hoofd befproeien; 

Mijn beker, overvloed 

Van wijn doen vloeien. 

'k Heb God verbeid; 

Hij zal mij 't goede geeven; 

Weldadigheid, 

Volgt mij door al mijn leven. 

Wie zou mij ooit uit zoo veel goeds verdrijven? 

'k Zal dagen lang* in 't huis des HEEREN blijven. 
GODS 
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GODS GESTRENGHEID EN GOEDHEID, 

ÏN 'T OORDEEL DES ZONDVLOEDSj, 
EN NIMRODS STRAF; * 

GESCHILDERD TEN SPIEGEL VAN JOODEN 
EN HEIDENEN IN 'T BEGIN DES N. T. 

OF DE XXXVI. PSALM BERTJMÖs 

O t EENE NIEUWGEMAAKTE Z A N G W J J Z E . 

O F : DicwndenXXXVÏ Pfalm. 

DE EERSTE REI , 

DREIGT GODS OORDEEL OP HET DIEP YERVAÜ 

DER W A E R E L D . 

i. 
XJe afvalligheid des boozen doet 

Een 

. * IN 'T OORDEEL DES ZONDVLOEDS , EN NIMRODS STRAF ;] 
Men vindt, zoo men eenige oplettenheid gebruikt, dat dm 
Dichter toen hij deczen fraaicn Beurtzang maakte, geftadig 
voor oogen gezweefd hebben; I De Afval der eerfte wacreld 
ende Godfpiaaken nopens denZondvIoedi5-.2-5.il. Wijders de 
Zondvloed zelf, de Regenboog inde wolken, 't Godsgeberg
te Ararat, waar op de Arke /lil ftond en den HEERE een Al
taar gebouwd werd, de bchoudeniïTe van menfehen en bees, 
ten in de Arke, de doorgaande wind, de heldere Zonnefehijn, 
iia zoo veel bewolkte dagen , en zwaarc ftortregenen, enz. 
ir. 6-9 III. En eindelijk de fchenking van Gods heil, en bewa
ring van Gods volk, tegen den trotfehen overmoed van Eabelä 
torenbouwers , en tegen den vervolgingsgeeft van Nim
rod", uit wiens hand Abraham door de goddelijke roeping 
gered is, gelijk hij verfcheidene van zijne nazaaten Am-
raphel, Arioch, Kedorlaonier, en Tideal verilaagen heeft; 

U. DEEL. H *« 
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Een goifpraak ftil in mijn gemoed: * 

„ Gods vrees, al zien 'c Gods oogen, f 

„ Gelde niets!§ Doch fchoon zijn oog zich vleit,** 

9> Gods wraak vindt haafl zijn fnood beleid, 

„Zal 

erl zoo dat machtig rijk doen te gronde gaan f. 10-13. Op 
die overwinning door Abraham behaald , worde niet alleen in 
onzen Pfalm gezinfpeeld, inaar ook in den CX: en Jef. XLI; 
1-5. ' OndertulTchen kan men naaulijks twijfelen,of 
h=t voornaamftc uitzicht van ons zangftuk, is op de eerlle 
eeuwen van 't N. Teil , den verdorvenen Haat van 't Joodeo-
dom, den Zondvloed der Romeinfche verwoeftfng over liet 
zelve, de bewaring van 't overblijffel naar de verkiezing, den 
opgang van de Zon der gerechtigheid, den Regenboog van 
Gods'liefde, en waarheid, waar meê Gods troon omringd 
werd, en de beveiliging tegen trotfche Tyrannen heidenfclis 
Keizers, die haait zouden ncSrgeftooten worden zonder ooit 
weer te kunnen opftaan. Dit eifcht, zoo ik mij niet be
drieg , (1) De aart van de doorluchtige beelden, die hier aan
eengeschakeld gebruikt worden. (2) De kragt der uitdrukkin
gen die, op het N. ï . zien f. 6-11. (3) En eindelijk de aan
haling van, of fpeling op die fpreekwijzen, welke Diet düifter 
gefchiedt, Joh. I: 4 , 14, & 16. 

* Een Godfpraak ftil in mijn gemoed:] Zoo druk ik de kragt 
uit van E3M dat altoos van een Godjpraak gebruikt wordt. 
Deeze wordt hier aan de overtreding, of Afval dis godloozen toege-
fchrceven,om dat die de bron was, waar uit ze de Propheeten 
haalden; Verg. Openb. XIX: 10. Hij zinfpeelt op de GOD-
SPRAAKEN, die nopens den zondvloed ziin voorafgegaan val 
Henoch Jud. f. r4 ,15. van Lauiech Gen. V: 20. en van Noach 
Geh. VI: 3- Verg. 1 Pet. III: 18, 19. 2 Pet. II: 5. En deeze 
zijn alle gehaald uit den AFVAL van 't Menfchdom. 

f Al zien 't Gods oogen,] In 't Hebr. Voor zijne oogen, 7?(A 
in zijn gezicht, 't geen gevoegliikft tot het onmiddelijk voor
gaande GOD gebragt wordt. Doch daarom, behoeft men die 
niet als de taal van dien Godloozente begrijpen. 

5 Geldt niets]] „ Is niets waardig, wordt van hem niets ge-
„ fchat: ja is er in 't geheel niet te vinden. " 

** Doch feboon zijn oog zicb vleit,] tf. 3. Vertaal W-.Wmtö 
h'j zicb zelveii in zijne oogen gevleid heeft: is 't op bet punt, dat 
men zijn ongerechtigheid vindt, dat m;n ze boote of baatelijk ten 
toonfielle. Nïio vinden, moet hier van ftraffeii verklaard worden, 
gelijk ffal. X: 15, en XXI: 9. 
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j , Zal de ondeugd niet gedoogen. 

t, Want de aarde zeilt in Kaïns zog, 

„ Elk fpreekt van onrecht en bedrog ; 

„ Ver van weldadigheden: 

j , Daar 't hart op 't leger onrecht fmeedt j 

,, De voet op flinkfche wegen treedt, 

„ Niet fchuw van fnoode zeden. 

DE T W E D E R E I , 

PRIJST GODS GOEDHEID EN TROUW VOOR DE BÊ  

WARING IN DEN ZONDVLOED. 

II . 

O HEER, hoe rijft Uw gunft om hoog! 

'k Zie in de lucht uw' regenboog, * 

Uw waarheid aan de wolken. 

't Is 't godlijk recht dat eeuwig ftaat/ 

Als 't Godsgebergt; f fchoon 't oordeel gaat, 

Zoo diep als de afgrondskolken. § 
HEER 

'* 'k Zie in de lucht uva' regenboog,] Mij dunkt dat men 't 6 f. 
niet gcvoeglijker kan verklaaren, dan met zinfpeling op den 
Regenboog Gen. IX: 12-T7. Want dceze is het Teeken van Gods 
goedertierenheid en waarheid; hij is juift in de Hemelen, en reikt 
tot de regenwolken; waar in hem de zonneftraalen teekenen. 
• t Ais 't Godsgebergt; J A!s '[gebergte ARARAT, dus genoemd, 
om dat er de Aike op bleef (laan , aan welke het ten duurzuameri 
fteimfel diende; en om dat er een Altaar gebouwd, en daar op 
den HEERE een Brandoffer geofferd werd. Gen. VIJL 4, en 
20. Zoo vaft ftr-.at Gods gerechtigheid de grond flag van heil, 
voor zijn volk. Jef. I,1V: 9, i o , is dezelfde zinfpeling. 

5 Ah de af grands kolken ] De kolken van den grooten afgroni 
die nu de aarde bedekt hadden. Zie Gen. VII; I I . VIII: 2. 

H 2 
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HEER, Gij behoudt en menfeh en vee* * 

Hoe dierbaar is uw heil en vree, 

Kieft Adams krooft uw vlerken! f 

Dan ftort Ge op hen uw hemelgocd; § 

Drenkt 

* HEER gij behoudt en menfeb en vee] Inde Arke namelijk; 
bij de eerfte waereldvernieuwing, ofPALINGENESIE,gtÄ 
het de Grieken noemen, Zie Gen. VI: 18,19, 20. VII: 19en 
13-16. VIII: 16-19. Nu zou er een twede Waereldvernieu
wing , of PALINGENESIE eigenlijk wedergeboorte zijn, waar 
in de zielen Chriitus moeten volgen Mat. XIX: 28. Hier dooi 
zou God zijn volk maar op een zaliger wijze behouden, en 
met hun al het ïeJenloos gedierte, gemerkt dit noodig is tot 
het bellaan van Gods volk, zoo lang de HEER zijn Kerk OJ> 
de aarde heeft. Op die groote vernieuwing van de waercU 
onder 't N. T. wordt dikwijls gezindoeld. Zie Pfal. CU: 
26-29, JeC LI; 6, LIV: 9, 10. 2 Kor. V: 17. enz. 

•f Kiefl adonis kroofl uiv vlerken! ] Als het door 't geloove 
dentoevlugt neemt, tot de febaduw of verkoelende genade van 
uwen Geeft, dien aangenaamen Wind, en adem des Almag-
ti^cn; gelijk God op de vleugelen des Winds wandelde,' die» 
Hij over de Aarde deed doorgaan, om de wateren flil te doen wil
den Gen. VIII: 1. Daar aan worden vleugelen tocgefchreeven 
Pfal. CIV: 3. & XVIII: n . Dat Noach den wind een tijdlang 
hebbende zien doorgaan over de Aarde, en deszelfs uitwerkte-
len hebbende befpeurd, daar op vertrouwd heeft, dat God 
eerlang door dien Wind het aardrijk hcritellen zou: is-genoeg 
uit alle zijne handelingen tv zien, die aangeteekend (laan Gen. 
VIII: 6 13. 

§ Danflortge op bén üw be)ficlgoed;]T)önr Gods Hiiis,\m-
denwc in.de letter geweezen op 't Godsgebergte ARARAT, 
waar van de Hemel het dak uitmaakte. Want plaatfen waar 
altaaren gedicht werden, en God zich op een bijzondere wij
ze tegenwoordig vertoonde, werden Huizen van God genoemd, 
gelijk onwederfpreeklijk blijkt uit Gen. XXVIII: 12, 17, f9 
en 22. Van dit Godshuis Ararat, droomde niets dan vettigheid, 
in den zegen uitgefprooken over al wat leefde op de aarde, en 
in de herftelling van de Saizoenen, zaaitijd, oog tl , koude, likte 
enz. die duuren zouden zoo lang de aarde zou (laan Gen. VIII: 
17 en 22. verg. Mal. III: 10. Dit vette van Gods buis mort 
hier geellelijk genoomen worden, van de Ilcmelgoederen.die 
God , uit kragt van 't verbond der genade, aan zijn volk vil 
fchenkeu. 
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Drenkt hen uit Edens friflchen vloed, * 

Die 't harte zal verderben. 

DE D E R D E REI , 

SPELT GODS HEIL EN BEWARING VAN GODS VOLI? j 

MET DEN VAL VAN TROTSCHE TYRANNEN. 

I I I . 

Ja bij U is de Levensbron; • 

't Licht zieuwe in 't licht van U, mijn Zon, 

Dit 
* Drenkt hen' uit Edens f riffeben vloed]. In 'tHcbr. ftaat:£rc Gij 

drenktze uit de beek.uwer Édens. TJ'£T|K- Die is het meervoudi« 
ge.van J33J Eden, een aangenaamc en uitgeftrekte landfheck in 
't Oofteii, waar in 't Paradijs geplant werd. Gen. II: 8- en 
vaar van we ook gewaagd vinden 2 Kon. XIX: 12. Jef. XXXVII: 
12 en Ezech. XXVII: 2,3. uit vergelijking van welke plaatfcn 
men kan afneem en, dac deze iandftreek omtrent Armenië ge
zocht moet worden, of 't bovenfte gedeelte van McfopotamiS. 
Nergens wordt dit woord in 't enkelvoudige, anders gebruikt, 
dan als een Eigennaam van een Landfchap. Er is geen reden, 
waarom men hier van.'t meervoudige, anders zou flellcn.. Ka
naans hoofdftad wordt in 't Hcbr. DSB*V^ Jerufalew genoemd 
en O'Sttfïl* Jerujaldim, zo veel als de Jerusalems.. Zoo is 't 
ook hier, jij? Eden, en n^TP. De Edens. En dit komt mij te 
aannemelijker voor, dewijl David in- zijne rouvvklagte overSaul 
en Jonathans dood zegt, 2 Sa in. I: 24 , dat Saul IJ'raëls Dochters 
kleedde met (Veelden, D \ n j r c j ? . Maar met Weelden iemand 

kleeden, is zeer oncigen. Eigenlijk ftaater: Met Edens, 't Is gc-
loofiijk, dat David wil zeggen; dat hij hen met Edens kleederen 
heeft gekleed, of op zijn Edens d.i. met zulke kofteüjke gewna-
den, gelijk men in 't land;E&: droeg. Bijna gelijk erJof.VII.-ai. 
van "|IW nniX een Sinëars mantel, of Babylonifcb overkleed gc-
wangd wordt, zoo als het de onzen vcrtaalen. Ikhoudedan ook 
hier Edens beek in onzen Tfalm. En zoo blijft de Dichter geftadig 
in dezelfde zin fpeling: gemerkt het Land Eden, niet ver vanden 
berg ARARAT gelegen heeft, ja volgens het gevoelen van 
Smfun door lleland nader geftaafd , genoegzaam aan den 
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Dit fchetfe op zwarte wolken, 

't Groen van Uw goedertierenheid, 

En 't rood van 't recht, dat zich verfpreidt* 

Op all' de oprechte volken. 

Dat nooit de voet der hovaardij 

Mij trapp', geen Nimrods hand bcflrij, t 

Noch beevend om doe zwerven. 

Troraf! daar viel het trotfeh gebied , 

Toen God het van zijn hoogte fliet. 

Zoo moet de boosheid fterven! 

voet van dat gebergte , zoo men daar ter plaatfe, gelijk die 
Heeren met veel fchijn (taande houden, het Paradijs moei 
zoeken. 

* 't Groen van uw goedertierenheid, en 't roodvan't rechtem] 
' t Groen en 't Rood, zijn de voornaamfte kleuren van da 
Regenboog; 't cerfte een beeld van Gods goedertierenheid, hö 
laatft van zijne gerechtigheid, Zoo was de Regenboog rondom 
den troon die Johannes zag, den Smaragd gelijk, miffchiea 
den Koperfmaragd, die groen is met eenige roode koperade 
ren gemengd. Zie Openb. IV: 3 , & Plin. Hift. L. XXXV1L 
C. V. p. BRo. 

•f Geen Nimrods hand beßrij, ] Gelijk weleer Abraham & 
met zijn gedacht voor hem moeft vlugten. Gen. XJI: 31 

XIII: 1-4 verg. met Gen. X: 8-10. XIV: 1-16 & Jof. XXIV; 
2 , 3-

DE 



G E Z A N G E N . " 9 
DE ZIELEN DORSTENDE NAAR CHRISTUS, 

EN ZIJN HEIL. 

OF DE XLII. PSALM BERIJMD. 
OP EENE NlEUWGïMAAKTE ZANGWIJZE. 

O F : Op die van den XLII. P/alm. 

Z A N G . 

I. . 

Ochreeuwt een hert naar waterftroomen, * 

Hijgende, zoo fchreeuwt mijn ziel, 

Om tot U, o God, te koomen, 

Wiens nabijheid mij beviel. 

Dorftend zoektze, waar ze zweeft, 

Is'rels God die eeuwig leeft. 

Och wanneer zal ik, na 't kwijnen, 

Voor Gods aangezicht verlchijnen. 

I I . 

Dqgen nacht, zijn brakke traancn 
Mij ten fpijs; daar ieder fpot, 

Stout 

* Schreeuwt een bert naar waterßromnen,] De Zinfpelin^ea 
2ijn in deezen en den volgenden XLIII. Pfalm, op de uitlei
ding uit Egypte. En hier wordt de Kerk vertoond in haare 
worftelingen I. Met VIJANDEN VAN BUITEN. N. Sy
riers, Babyloniers enz. in wier landen veele ballingen zaten. 
Pfal. XLII: 2-6. X Syriers, Arabien, Egyptmtmrs, onder de 
Seleucieden en Lagieden, de Edomieten onder Antipatcr, Herodes 
den grooten enz. ir. 7-12. II. Met VIJANDEN VAN BIN
NEN beftrijders der Chafideen, en vervolgens fnoode Phsri-
zeen, verbafteraars van de Leer der verzoening Pfal. XLIII: 
1-5. Zie dit uitgebreid in 't I Deel der Gezangen bladz- 26-36. 
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Stout mijn vreugdezon doet taanen, 

En mij vraagt „ Waar is uw God?. 

Ja Hij leeft! en ziet op mij, 

Tc Stort mijn ziel uit; wijl ik blij 

Naar Gods huis met lofgezangen , 

Treeden zal in Feeftgedrangen. 

T E G E N Z A N G . 

I I I . 

p mijn ziel, wat zoudtge U buigen ? 

Waarom zijt ge in mij ontruft? 

]£oop op God! gij kunt getuigen 

Van zijn qrouw, uw liefde en luft„ 

Voor 't verloflen, voor het licht, 

Van zijn zalig aangezicht., 

Zal ik de eeuw'ge Goedheid looven: 

Looven gaat de klagt te boven. 

IV. 

'k Denk aan U in 't angftig dwaalen., 

Uit de vlakte der Jordaan; 

'k Voel mijn zugt naar Hermons paaien, 

Uit het klein gebergte gaan. 

Hermons afgrond, 's Hemels roê, 

Roept hier Sodoms afgrond toe; 

't Hol gedruifch der watergooten, 

Zal Uw gramfchaps vloed vergrooten. 
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.V . 
AH* uw baaren, all' uw golven, 

Gaan mij over 't hoofd. Hoe leit 

Hier mijn arme ziel bedolven! 

Nog is 't goedertierenheid. 

God is 't die ze 's daags gebiedt; 

's Nachts is bij mij 't godlijk lied: 

'k Zal dan 't reukwerk biddend geeven , 

Aan den God, die mij doet leeven. 
VI. 

'k Zal tot God mijn fteenrots fpreeken, 

Hoe vergeet Gij al mijn fmart ? 

Zult Gij geen verdrukking wreeken? 

Waarom ga ik ftaag in 't zwart ? 

Met een doodfteek in 't gebeent, 

Daar mijn ziel om. klaagt en weent, 

Wordt mij hoonend toegedveeven; 

„ Waar 's Uw God de bron van 't leven"? 
VIL 

O mijn ziel, wat zoudtge u buigen ? 

Waarom zijtge in mij ontruft ?. 

Hoop op God! gij kunt getuigen, 

Van zijn trouw, uw liefde en lult. 

Veel verloffing, heuchlijk licht, 

Vond mijn treurig aangezicht: 

Nimmer heeft Hij mij vergeeten; 

'k Zal Hem ftaag, mijn' Bondgod heeten. 
I l J G OD S 
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GODS VOLK ZUGTENDE', OM BEPLEITING VAN 
HUNNE ZAAK, EN OM DE LEIDING VAN 

DEN GEEST DER WAARHEID. 

OF DE XLIII. PSALM BERIJMD, 

OP EENE NIEUWGEMAAICTE ZANGWIJZE. 

Or: Op die van den XLIII P/alm. 

T O E Z A N G . 

I. 

_L/oe Gij me recht in duizend liften, 
O God, weêrfta het onbefcheid. 

Mijn twiflzaak moet Gij ze]f betwiften ; 

Wijl fnoode Richters haar beflifchten, 
Daar recht noch goedertierenheid, 

Maar lift en onrecht pleit. 

II. 

Gij moet me, o God, ten fterkte ftrekken, 
Waarom verftootge die U wacht? 

Waarom zou dit uw* roem bevlekken? 
Waarom zou 't zwart mijn leden dekken? 

Daar 's vijands drukkende overmagt, 
Mij tot het üiterft bragt. 

III. Och 



G E Z A N G E N . : i ; 

in. 

Och! woudtge uw licht en waarheid zenden: 

Och! wierd mijn ziel daar door geleid. 

'k Zou mij gered uit all' de ellenden, 

Naar uwen berg gelovig wenden, 

Die woningen vol heiligheid 

Der, Hcmelmajcfteit. 

IV. 

'k Zal tot Gods outer met gebeden, 

En tot den God der blijdfehap gaan. 

Ik zal verheugd ten reie treeden; 

Zoo wordt uw lof door mij beleeden; 

'k Zal daar, o God mijn Bondgod, ftaan,' 

En blij de harpe flaan. 

V. 

Wat zoudtge U, o mijn Siel, dan buigen? 

Wat zijt ge ontruft in al den ftrijd? 

Ai hoop, al viel 't Heelal in duigen, 

Op God: ik zal met lof getuigen; 

Hoe Hij mijn aanzicht heeft bevrijd. 

Hij blijft mijn God altijd. 
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DE KERK IN 'T LAATST VAN 'T JOODSCH GEMEE. 
NEBEST, TEGEN DE HEIDENEN STRIJDENDE, 

EN ONDER VEELE VERVOLGINGEN 
OM VERLOSSING PLEITENDE.* 

OF DE XLIV. PSALM BERIJMD, 

OP EENE NIEUWGEMAAKTE ZANGWYZE. 

O F , Op die van den XL IF. Pf alm. 

Z A N G . 

L 

\jTeduchtc God, Gij deedt onze ooreo 

't Verhaal van onze Vad'ren hooren, 

Waf 

* D E KERK IN 'T LAATST VAN 'T JOODSCH GEMEENEBEST, 
TEGEN DE HÜIDENEN STRIJDENDE, CÏ1Z, ] Dat de Piilllll Op <fe 
uitleiding uit Egypte, en voornamelijk op de verdrijving van 
de heidenen uit Kanaan zinfpeelt, is klaar uit een menigte vaii 
uitdrukkingen. Zie f. 2-4, 20, en 27. 

Men. ziet hier de Kerk gempedigd hockleisis kragt %c, heeft tf 
gen de Heidenen; daarop bitter klaagendc over al Ie de rampen ai 
felle vervolgingen; en eindelijk hartelijk tot God pleitende om 
verloflïng. De onderwerpgn die vervolgd worden, zijn van af-
komft Jooden, 2-4in hunne verwagting zeer getrooA en leven-
en alleen fteunende op de.Goddelijke hulp '̂.»5-9. Doel) OOK, 
of MET DIT'ALLES *]N, van God veeltijds verboten die riet 
mee optrok, en opgegceten onderde heidenen f. 10-12. Terwijl 
zij echter Ifraëls God getrouw aankleevcn, en van 't verbond niet 
wijken tf.i8yïg. Ja even ;daarom, die vervolgingen uitftaan. 
tf. 23. De vervolgers worden Heidenen, en 'Volkeren, genoemd 
T. 15. De Vervolging beftaat in beroving, verflrooiing,verko
ping , en een reeks van :maïtéldoodcn 'f. 11-13 en 23; wijders in 
lafteringen, die hunnen goeden riaam bezwalktcn f. i4-'7 
Wordende dit hun aangedan in een Woonplaats der Draaken f'JH 
of Krokodillen f. 10; en zijnde zoo langdnurig in tijd, als ondraag
lijk in felheid. Elk, die dit met behoorlijke oplcitmlieid zond-1 

voos; 
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Wat werk, Gij in hunn' dagen deedt, 

Van ouds met majefteie bekleed! 

Gij 

»ooroordeel Overweegt; zal zien, dat zich deeze tijdmerkèn niet 
vlijen op Davids noch Hiskias tijd, noch op die van de Baby-
lonifche gevangenis. De cerftë tijd die ons ontmoet, aan wel
ken men kan denken, is het laatfle Tijdvak van het Joodfche 
Gemenebeft onder de Scleucieden en Lagieden, de Hafrcionee-
fche of Makkabecuwfchc Vorften, en eindelijk de Romeinen, 
of de Herodeffen. Ik ben in der daad van oordeel, dat ons 
dichtftuk daar op ziet, en kieze dit gevoelen van Theodoreet, 
Kalvijn, en Vitriiiga, boven dat van den Hr. van Til diedcezen 
Pfalm brengt tot de Ecrite Cbriftcnkcrk uit de Joodcn oor-
fpronkclijk, en in haaien uittogt ter heërving van 't Heiden
dom , door Joodcn en Heidenen vervolgd. Daar voor pleiten 
deeze redenen.«. Voor eerft, zyn daar, naar 't mij toefchijnt, 
de zoo even opgenoemde tijdmerkèn alle blijkbaar.te vinden: 
't geen iemand ligtelijk zal ontdekken, die uit de gefchied-
fc-hïifteri zich een levendig denkbeeld van 't gelaat dier tijden 
gemaakt heeft. Ja er zijn een ige uitdrukkingen, die ans zeer 
duidelijk wijzen (i) op het Joodendom nog in 't land Kanaan 
in 't midden van nijdige nabuurige volken woonendc f. 14. 
(2) Op de geringe heirmagt, waar mee ze te velde zijn getrok
ken ; doch , waar door God wonderen heeft uitgevoerd f. 2-0. 
(3) Op het omilaan van't geluk,en 't ophouden van den voor-
fpoed hunner wapenen 't. 10, 11. (4) Op het vevkoopen 
van dit volk voor flaavcn v. 13 't geen letterlijk in de Joodcn 
vervuld is, onder anderen, toen Antiochus Epiphanes Jeru-
falem inneemende, er bij de veertigduizend voor fiaaven liet 
verkoopen 2 Mak. V: 14. Al 't welke zich, mijns oor
deels, niet dan hard en zeer gedrongen, laat toepaffen op het 
eerfte Chriftendom. Men zie bijzonder, hog vreemd en onna
tuurlijk de aanwijzing der vervulling van f. 10, i i .cn 14, ré 
in den Hr. van Til bladz. 44. ß. Ten tweden, komt onze Pfalm 
vrij naukeurig over een, met den LXXIV, LXXV, LXXVI, 
LXXV1I, LXXIX, en LXXX;die alle ruimer of bepaalder op 
dit zelfde tijdgewrigt zien, en doorzaaid zijn met dezelfde zaa-
ken, het zelfde belocjp van zaaken,en veel al dezelfde fpreek-
wijzen die wc in onzen Pfalm vinden. In 't bijzonder moet men 
hier meê vergelijken den LXVI. Pfalm, daar we in 't .'8 f. 
« n dergelijke betuiging van Godvrugt, en zuiverheid van be-
ftaan vinden als hier f. 18-22, en die het juifce kenmerk uk-
maaken van de Cbafideen, en verdere gelovige wachters op 's 
Heiland; konift. verg. Pfal.LXXX: 19. Jef.LVlI; 1,2. -/. Doe 

hier 
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Gij hebt de Heidenen verjaagd, 

Maar ons geplant, die hen verdreeven; 

Gij hebt de volken fel geplaagd, 

Ons groei en bloei in 't land gegeeven. 

II . 

Want dat ze 't land ten erve ontvingen, 

Kwam door hunn' hand noch (taaien klingen; 

Geen heldenarm, geen fchepfelskragt, 

Gaf heil aan Is'rels oorlogsmagt. 

Maar voor hun ftreed Uw rechterhand * 

Uw arm uw wolk die zij er zagen; 

't Licht van Uw aanfchijn wees hun 't Land: 

Gy fchepte in hun een welbehagen. 

I I I . 

Gy zelf, geduchte God der Goden, 

Gy zyt myn Koning, wiens geboden 
Ik 

hier eindelijk bij de zigtbaare en in 't oog loopende gelijkheid 
•tuuchen onzen Pfalm.en de voorgaande XLII,en XLIII"',* 
we aantoonden op dit zelfde tijdgewrigt te flaan. Dan ziet men 
klaarlijk de reden , waarom _ dceze XLIV Pfalm door't zelfde 
Kunitgenootfchap van Kor;" lis kinderen gedicht, achter to 
XLII,en XLII1, is geplaatft. 

Hier mede kan, mijns bedunkens, zeer wel vereffend wor
den, de aanhaling van het 23"° f. door Paulus Rom. VIII. 36\ 
dewijl het Tijdvak waar op de Pfaim flaat, naar mijn oordcel, 
zich uitftrekt tot Paulus leeftijd toe. 

De aart van 't Gedicht, en 't beloop van zanken, toont dat het 
een Beurtzang is van drie Reien. I. De voorzang zingt de over
winningen en voorfpocd van dit Tijdvak y 2-9 II. De Tegen
zang geeft een fchets van alle de rampen f. io-2c. III. De 
Slotzang fmeekt om verlofling f. 21-27. 
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Ik diep eerbiedig; ai gebied, 

Dat Jakobs zaad Uw heil geniet'. 

Den Vyand doet Gy ons alleen, 

Met hoornen flooten en verpletten; 

Wij zullen in uw' naam vertreén, 

Al wie zich tegen ons verzetten. 

IV. 

'k Zalnooit mijn flaalen boog befchouwen» 

Noch op zijn pees of pijl vertrouwen: 

Geen zwaard, noch oorlogsdapperheid, 

Redt mij met al mijn krijgsbelcid. 

Maar Gij verlolt ons door uw magt, 

Van onze felle weêrpartijders: 

Gij die hunn' haat en wraak veracht, 

Befchaamt eerlang all' mijn bevrijders. 

V. 

Wij zullen ons in God beroemen, 

Wij zullen Hem den Bondgod noemen j 

En buigen ons, met diep ontzag, 

Voor zijne voetbank dag aan dag. 

Wie zwijgt, of zijnen naam verbreidt: 

Wij zullen Hem eerbiedig looven; 

Wij prijzen Hem in eeuwigheid; 

Zijn naam gaat allen lof te boven. 

T E -
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T E G E N Z A N G . 

VI; 

Nochtans was 't in benauwde tijden, * 

Zeer ver van roemen en verblijden. 

Wat waren de onderdrukkers wrang! 

De zege keerde in treurgczang! 

Gij zelf, O God, die ons verftoot; 

Gij wilt met fchande ons overdekken, 

' Dewijl Gij ons van hulp ontbloot, 

En met ons heir niet uit wilt trekken; 

VII . 

Gij doet vol fchrik ons rugwaard keereri , 

Voor haaters die uw' naam onceeren, 

Daar 's vijand lift en euvelmoed, 

Ons fel berooft van goed en bloed. 

Als fchaapen weereloos en ftom, 

Geeft ge ons ten fpijs, en doet ons fterven; 

Wij zijn vervoerd in 't Heidendom, 

Daar wij verftrooid vol kommer zwerven; 

VI I I . 

Uw volk, 't geen 't heil verbond mögt ftaaven; 

Verkoopt Gij als verachte flaaven, 

Voor geen waardij; hoe laag men biedt,' 
Hunn' 

* In benauwde tijden.] Verg. Dan. IX: 25. De firaaten, endi 
grachten zullen wederom gebouwd worden, doch (of ook) in' dl it' 
muwdbeid van die tijden. 
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Hunn' laagen prijs verhoogt Gij niet. 

Gij maakt ons 't voorwerp van den fmaad 

Der buuren, die ons bitter hoonen; 

De fchimp ftraalt uit het boos gelaat 

Van (potters, die rondom ons woonen. 

IX. 

Het heidendom lacht met óns weenen, 

En dürfe 'er fpottaal van ontlecnen; 

Tans fchudden, daarm'onze eer ontrooft, 

Zelfs Is'rels volken 't weiflend hoofd. 

Mijn fchande ftaat den ganfehen dag, 

Voor mij; ik hoor mijn' roem bevlekken; 

Ik voel, waar 't oog zich wenden mag, 

Met fchaamte onfchuldig 't aanzicht dekken. 

X. 

Het felflc hoonen,moet ik hooren, 

De vuile lafter kwetft mijn ooren; 

De vijand drukt Gods volk en zaak; 

En fchendt en fmaadc ons vol van wraak. 

Dit alles gaf ons wond op wond': 

Nog hebben wij Ü niet vergeeten; . 

Nooit valfchelijk Uw heilverbond , 

Of band van pligt aan ftuk gereeten. 

XI . 

Ons hart gedrukt door harde beeren, 

Dorfi nimmer achterwaards zich keeren; 
IL DEEL. I Ncoiï 
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Nooit is de voet van 's levens baan, 

Die Gij ons aanweeft, afgegaan: 

Hoewel Uw hand nog uitgeftrekt, 

Ons heeft verplet in 't hol der draaken; 

Daar ons een donk'rc fchaduw deke * 

En wij de doodsvalleien naaken. 

S L O T Z A N ö . 

X I I . 

Ja hadden wij zoo fel verbeeten, 

Den naam van onzen God vergeeten 5 

Ooit bij een' vreemden God gepleit, 

Of daar de handen uitgebreid: 

Zou God met zijn vuurvlammend oog, 

Die euveldaän niet onderzoeken ? 

Hij weet al wat men 't licht onttoog; 

Hij kent in 't hart verborgen hoeken. 

X I I I . 

Om U, vermoorden ons die fnooden, 

Den ganfehen dag, met duizend dooden j 

Als fchaapen worden wij geacht, 

Die 't offermes bij 't outer flacht. 

Ontwaak.' hoe flaapt Gij nog, O Heer? 

Blijft dan 't nooit fluim'rend oog geflooten? 

Ontwaak, en bied hun tegenweer. 

Gij zult'ons niet altoos verftooten. 

' ' i XIV. Waarom, 
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XIV. 

Waarom, daar ons die fnooden tergen, 

Zoude Gij Uw aangezicht „verbergen? 

Waarom vergecten onzen nood, 

In al den druk van hulp ontbloot? 

Want onze ziel die fchrikt en beeft, 

Zinkt wech in 't ftof ganfeh neêrgeboogen; 

Daar onze buik aan de aarde kleeft, 

De kragt bezwijkt in onvermoogen. 

XV. 

Sta op, O God, gij moet ons helpen: 

Gij kunt de traanenbronnen Helpen, 

En daar men fchendt, en moordt, en woedt, 

De ftroomen floppen van ons bloed. 

Ik ken Uw bloed waar op ik pleit; 

't Ranfoeh van 'e Paafchlam * en zijn lijden, 

Gij moet uit goedertierenheid, 

Ons van 't Egyptifch juk bevrijden. 

., * 't Ranfoen van 't Paafchlam] In 't Hebr. flaat het woord 
iïi3 # . 2 7 , van de onzen VerloJJen vertaald, maar dat in 't 
W e n , gelijk de groote A. Schultcns aanmerkt, nooit anders 
fiebruikt wordt den van LoJJen, dat is door 't betaalen van ran. 
ften, of door zich zei ven in de plaats te fielten, iemand vrij. 
maken. Dat is de grond van mijne uitbreiding op deeze plaats. 

I 3 ECHTS 
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ECiITZANG OP MET BRUILOFTFEEST VAN 
VORST MESSIAS. * 

OF DE XLV.-PSALM BERIJMD. 

O P EENE NIEUWGE MAAKTE ZANGWIJZE. 

O F : Op die van den XLF. P/alm. 

VOORREDE VAN DEN DICHTER. 

1. 

JVl i jn dichtair vloeit,mijn tong volheil'genijver1, 

Qs als de pen van eenen vluggen fchrijver. 

Ik 

* EeiiTZANG op HET BRUILOFTFEÊST VAN VORST MISSUS 
enz.] Zoo liet Genootfchap van Korahs kinderen , die ik voo: 
makers houde van dit Liefdelied, eene aanleiding gehad heb
ben tot liet op'ftcllen van dit verhecvenDichtftuk, moet men« 
niet zoeken in Salomons huwlijk nut de Kgyptifche Primes, want 
op deezen Vorfl en zijn' Echt pallen de kleuren, waar mee & 
flute gefchilderdis in 't geheel niet: maar in de tedere Liefde welt' 
Divid had voor Micbal Sauls dochter, aan welke hij twemaal ver
bonden, en die twemaal tot Hem op cene plcgtige wijze gebragt 
is. Hier vindt uien iets van de merken , en in den Vorft, en in 
de Vormelijke Bruid, zoo veel men dit in 't fchaduwaduip 
aan kan treffen. «. David was; (i) Beroemd van vege 
zijne fdioonheid, en lieftaaligheid #. 3, verg. 1 Sam. XVI: 
1 2 , XVII: 42 , 2 Sam. XXIÏÏ: 1 , 2. (2) Hij was een dap 
per Krijgsheld f. 4 & 6. verg. 1 Sam. XVII: 1-58, XV11I: 
17, XXIII: i - s , XXVII: 8-12, XXX: 1-18, 2 Sam. V: 6-8 
enz. (3) Hij irad eu binnen en buiten 's Lands veele vijan
den, die eerft af keerig, hem naderhand zeer toegedaan wa
ren , als of hünn hart getroffen en ganfeh was omgezet i- 6. 
verg. 1 Sam. Ill: i , en 8-21, V: 1-3 enz. (4) Zijn Koningrijk 
wordt na een ig omzwerven beveiligd, vooral do-ir zijn recht-
mantig en zagt beltuur # . 7 , 8 , verg. 2 Sam. I: 14,15,1!: i-7> 
10-17, III: I , & 7-2T, IV: 1, 5-12', V: 1-25, VIII: 1 f,& 
PKII. Cl: 2-8. (5) Niemand is ooit rijker gezalfd dan David, 
'ten minlten tot'drie reizen toe, .rijker dan 6«»/, rijker dan h-
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Ik zing ter ccre eens Konings, wiens bewind , 

En gropte magc, geen end noch paaien vindt. 

Z A N G , 

lefetb , die men zijne medegenooten, kon noemen. Ja hi' 
heef: een gedeelte van decze zalving gekreegen na zijne doorj 
luchtige krijgsbedrijven. Verg. hier ir. 8 ,9 ; met 1 Sam. XVI' 
13, 2 Sam. 11: 4-7, V: 1-3. ß. En dit is zeer opmerkelijk' 
Men vindt bier een Vorftin, die aan deRcchteihandy/Mt, o ' 
gezet is t iaïj ih 10; en ftraks daarop wordtze evenwel genoo' 
digd, baar volk en Vadersbuis te •verlauten ir-, 11. Ja terwijlze ge" 
noodigd wordt, merkt haar de Rei aan als eene welke tot tlee7.cn 
Vorft "betrekking heeft, als tot haaren Heer, vooruiten zij zich moeft 
nederbuigen jr. 12. 't'geen in haar als eens Konings Dochter niet 
drifter eenige trotsheid en onbuigzaamheid onderftelt ir. 11, 
12, & 14. Nergens vindt men daar van een'zweem, buiten Da
vid, en Michal. DeVorll krijgt in zijne jeugd decze Doch
ter van Saul,'vrij trots van aart, tot zijne vrouwe. Naderhan 1 
met Saul in onmin geraakt zijnde, wordt ze hem ontnoomen; 
en aan PalticI ten huwüjke gegeeven. David, die geduurende 
haan. afwezen, verfcheiden andere vrouwen trouwde, worde 
door een reeks van jaaren , in welke hij haar milt, in zijne lief
de omtrent haar, niet veranderd. Hij blijft aan haar zoo gehecht 
fcthij Abncr, die kwam om ganfeh lira el aan hem te onder
werpen niet wil zien, of hij moet hem Michal weer bezor
gen, in wier gemoed waarschijnlijk vrij wat verknochtheid 
•/al geweeft hebben, aan de belangen vanhaars Vaders huis ,cu 
die van haaren tegenwoordigen mun Palticl teer bemind werd, 
doch nu bewoogen om rot haaren voörigen man David wedci' 
te kecren 2 Sam. Ill: 13-16, verg. VI: 20-27. '/• Doe hi.'r 
eindelijk bij, dat men dan zien kan, hoe hier de Tyriers men 
hunne gefchenken voor 's Konings Bruid, te pas koomen f. 
13. 't Waren de Tyriers, die kort naMichals wederkeeren tot 
David, met hunne gefchenken om een vorftelijk Palcis te bou
wen gekoomen zijn 2 Sam. V: 11 , 2 Chron. XIV: 1, XX! h 
4. Ondertuffchen fpreekt het van zelve , dat, zoo 
hier al de Aanleiding gezocht moet worden, niet David en 
Michal, maar Davids groote Zoon de Meffias , en zijn Kerk-
bruidhet Joodfche Volk, dat aan Hem plegtig fint den tijd van 
Horeb verbonden, doch federt afgefcheiden geleefd hebbende, 
wederom tot Hom zal gebragt-worden in het laatfte der dagen; 
Je onderwerpen zijn, welke rechtsreeks in dit keurig ftuk be
doeld worden, zijnde flegts eenige kleuren, om het levendig en 
bagtig te fchilderen, uit het gemelde geval ontleend. De Vorft 
wordt ons zoo befenrecven; ten opzichte van, (1) Zijn fchoon-

I 3 hci;4 
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Z A N G . 

O fchoonfte Vorft , o puik van Adams looten, 

Genä is.op Uw lippen uitgegooten: 

Dies U de gunft der hoogde majefteit, 

Gezegend heeft tot in alle eeuwigheid. 

II. 

Gord nu Uw zwaerd op zij', O roem der helden, 

Kleed U met glans, rijd in de vlakke velden; 

Uw heerlijkheid blinkt in de wolkkolom; 

Gij zit op de ark in 't geeftlijk heiligdom, 

't Verzoeningbloed,en 't blad der zuiv're waarheid, 

Verzacht, en dekt het recht vol glans eu klaarheid. 

Uw rechterhand vervuld met blikfemlicht, 

Werpt uitdcwolktans vreeflijkfchichtopfchicht.* 

111. IV 

Iieid tf. 3; (2) Zijn' Veldtocht >\ .%-6; (3) Zijn' troon i-V, 
(4) Zijn' Goddelijkcn naam bij zijne overvloedige zalving ?;• 
meld Ir. 8; (5) Zijne) vorftelijke zoonen in fteó der vaderen 
te {lellen, die over de ganfche aarde zouden koningen zijn ?• 
17; (6) En eindelijk met betrekking tot den lof Hem van alle 
de volken tot in alle eeuwigheid toe te brengen Ir. 18: &t 
men nut kan uviiftelen, of dit is de Meffias. Gelijk daarin 
de meeds JooJiche en alle Chliften uitleggers overeerrltem-
men. Voor deeze iaatften behoort het gezag van Paulus Hei). 
I: 8, o, nlleen genoeg te zijn. — Men ziet dan hier l.N* 
de voorrede van den Dichter f. 2 : II. In 't Lichaam vsn'dec-
zen Beurezing, N. Een'Zang over den'Bruidegom Tf.'S10, 

3. Een' Tegenzang over de Bruid f. n-16. J. Een' SlotzaiiJ 
over de Vorftelijke kinderen t . 17, 18. 

* Uw rechterhand . Werpt uit de walk tam vreeflij* 
febiebt op febiebt.] Ik volge liier, de vertaling van mijnen pa
leerden, en nu zaligen boezemvriend den Heere C. Boott,'-" 'c" 
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i n . 
Uw pijlen zijn gefcherpt, wie kan ze keercn? 

Vale volk op volk, het zal Uw hoogheid eeren ; 

De vijand die den Vorft flus heeft getart, 

Valt voor hem ncêr, nu buigt het trotfche hart. 

Uw troon, O God, dien Gij met kragt wilt ftijven, 

Zal eeuwig vaft, en onbeweeglijk blijven; 

De fchepter, die Uw hand met majefteit, 

En luifter zwaait, heeiTcht vol rechtmatigheid. 

IV. 

Gij mint het recht, Gij haat godlooze zeden; 

Dies heeft, O God, toen Ge in'tbewindzoudt treeden, 

Uw God, wiens Geelt de vrcugdenolie goot, 

U rijk gezalfd meer dan Uw' meegenoot. 
Nu 

ven ZCCÏ geacht Leeraar te Middelburg, mij al voor vee Ie janren 
in een' Latijnfchen brief meegedeeld, die 't laatft van 't 6 f. 
overeet, En Uwe rechterhand zal U'vreeflijk febühten werpen. Hij 
geeft er deeze redenen van: ' i )Dat MT in Hiphil eigenlijk JHwe-
un offcbichteiiiverpeiiybiitec^cnv, (2) Dat het verband met het voor* 
gaande én volgende dit eifcht; (3) Dat aan de HAND , het Werpen 
van fihichta:, «»o»r* bij Homerus genoemd, beter voegt, dan 't 
Leeren; (4.) Dat hier gezinfpeeld wordt, op de voorbeeldige leiding 
van 't oude volk door de Woeftijne, en 't vreeflijk werpen van 
blikfemfchichten uit de wolk- en vuurkolom toen gefchied. 
verg. Exod. XIV: 24, XV: 12, Pfal. XVIII: 15, LXXVII. 18 , 
CXI: 22, Hab. III: 3 , 4 , & 11; (5) En dat zelfs de Apollelen 
en eerde Euangeliegeznnten, wanncerze de Woeftijne der Hei
denen zouden t'onderbrengen, als zulken die Pijlen werpen, of 
febieten, worden afgemaaid Je f. XL1X: 2 , en Zach. IX: 15. Dit 
alles is geleerd en kundig aangemerkt: en ik kon de mijnen le
zer, dit kleen gedenkftukje van een der edelfte vernuften die ik 
fiekend hebbe, niet weigeren. Dat het Leeren door de twe blik-
femende tafelen der wet, zoo wel als door Gods oordcelen hier 
gemeend-wordt, blijkt uit Dcut. XXXII: 2b, en Hab. Ill: 4. 
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Nu worde van myrrhe, en aloë gezongen, 

En kafliegeur, die Uw gewaad doordrongen. 

't Minneefche volk waar 't glimt van elpenbeen, 

Zal blij tot U met zijn gefchenken treên. * 

V. 

Nu zal Uw ftoet met Konings docht'ren pronken, 

Daar Uw Vorllin, door God aan U gefchonken, 

Uw rechterhand bekleedt, en heerlijk praalt, 

In 't fijn He goud van Oiïrs kult gehaald. 

T E G E N Z A N G . 

O Dochter, hoor, en zie, en neig uwe oorcni 

Vergeet Uw volk, en wat U kon bekooren. 

't Is meer d;in tijd, zet alles uit uw' zin, 

Uws Vaders huis, en dwaaze fchepfelsmiu. 

VI. 

Dan zal uw fchoon des Konings hart verrukken: 

Hij is uw Heer; gij moet u voor Hem bukken. 

Zie, Tyru« krooft vliegt van des Vorften wenk, 

Het rijkfte volk fmcekt u met zijn gefchcuk. 
Wie 

* 't Minneefche volk waar 't glimt van elpenbeen, enz:] Ut 
weet geen gcmaklijker noch beter vertaling van it. ob. dan dee-
ze; Uit de El;>enbecnen paleizen hebben U deMinneers verblijd: AK 
de Meci B. o. Cremcr dat fchrander brein, heeft opgegeeven in 
zijn Poecile Tjm. I. Spec. I. p, i . Van de Minneers bij de Si-
been en Kle^einen in Arabië gejegen, kan men zien 't g«D 

Dionyfius bc-fc IVncg. f. 958, 959. Verg. Eufiathius in zijne 
aanttekeningen op die plaats, en Er2to(thcnts bij Strabo Lfo 
XVI. p. 1112, & 1113. Edit. Almelov. ' 
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Wie kan het fchoon van 's Konings Dochter maaien! 

'c Inwendig fchoon! Wat fchoon kan daar bij haaien! 

Het blinkend ftof yan haare ftaatfijkleên , 

Schijnt met meer gloed door 't goud borduurfel heen, 

VII . 

Men zal haar in gedikte kleding leien, 

Tot U, o Vorft, bij 't juichen van de reien. 

Zij wordt gevolgd, dpor dochtcren van ftaat 

Tot U gebragt in 't heilig fiergewaad. 

•k Zie ze alle eerlang met fchelle feeftgezangen, 

Vol vreugd geleid. Elk volg' die blijde gangen, 

Tot dat die ftoet waar 't galmt van hemellof, 

Ter bruiloft treedt in 't Kpninglijke hof. 

S L O T Z A N G . 

VII I . 

O Vorft j Gij zult Uw braave Vad'ren kroonen; 

Ik zie in plaats van hen uw wakk're zoonen, 

Gij fielt hen, daar Ge uw olie pp hen goot, 

Tot vorften op den ruimen waereldkloot. 

Ik zal Uw' naam, bij elk geflagt verheffen, 

Die klank zal 't oor van 't laats nakrooft treffen. 

Zoo rolt uw lof door 't wijde waereldrond. 

Eeuw uit, eeuw in, uit aller volken moncj. 

I j TEM» 
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TEMPELZANG TER INWIJINGE VAN DEN 
VOLBOUWDEN TEMPEL. 

OF DE LXXXIV. PSALM BERIJMD. 

OP EENE NIEUWGEMAAKTE ZANGWIJZE. 

OF : Op die van den LXXXIV P/alm. 

I. Z A N G , 

Van een' Rei Ifraelieten, door 't Moerbeidal van veel verdrukkin
gen , naar den Geeflelijken Tempel gaande. 

I. 

JTLoe lieflijk is dit Godspaleis, 

'k Mag, de aardfche zorg door dceze reis, 

0 

* TEMPELZANG TFR IKWIJINGE VAN DEN VOLBOUWDEN1 

TEMPEL.] Dceze Tempelzang is van Korans kinderen ge
maakt: ter gelegenheid, dat Salomons Tempel plegtig ingft 
wijd, en de Tabernakel 't oude Godshuis 't welk'tot nog toe 
te Gibeon gedaan had , door het dal der Moerbczieboomen, 
't geen niet ver van Gibeon lag, werd overgebragt naar den 
Tempelberg, te gelijk met de .Bondark voor welke God etn 
Tcnte gefpnnnen had op Sion. Zie i Kon. VIII: 1-5 2 Chron. 
I: 2-5, & 13, V: 5. Wanneer men dit onderftelt, ziet nïen 
een aangenaam licht verfpreid. op de fchikking van deezen 
Pfalm, en veele uitdrukkingen hier gebruikt. Doch het gan-
fche beloop van zaaktn , en de kragt der fpreekwijzen, gcevcn 
grond.ivan te denken, dat deeze optogt ter Feestviering en 
plegtige inwijing van Jcrufalcins Tempel,ons een fchets geeft 
van de geeftelijfce optogt des waaren Ifraëls ter rnwijlng van 
den tegenbeeldigen Tempel onder 't N. Teft. Bijna gelijk het 
met den CXXXII Pfalm gelegen is,op deeze zelfde Tempelin-
wijing en allerbijzondertt op de opvoering der Bondark ge
maakt, gelijk onze Pfalm meer de overbrenging des Tabcrnn-
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O Heiërfchaaren God, ontwijken. 

Mijn ziel begeert geen jjdelheên, 

Maar wil naar 's HEEREN voorhof treên, 

'k Voel van verlangen haar bezwijken. 

Mijn hart en mond aan God gekleefd, 

Roept om dien God die eeuwig leeft. 

II. 

De mufch vindt ligtclijk een huis, * 

De zwaluw bouwt van klei haar kluis; 

Daar 

kels van Gibeon nanr Morijah bedoelt. • We zien 
hier dan I. In 't eerde vertoog y. 2-8 **. Een Rei Ifraelicten, 
die den Tabernakel van Gibeon, naar den Tempelberg opbrengt, 
y. 2-5. verheffende, «. Den Tempel y. 2 , 3. ß. De Altaa-
ren i'. 4. y. De Inwooncrs van Gods huis, Priefters en Le
vieten y. 5. a..Een Rei Frieders en Levieten, de Bondark 
opvoerendey. 6-8. Dceze, «. Verheffen den grondflag van heil, 
dut men de Bondark zijner fterkte alleen in God vindt, die daar 
mee voorgaat, en de wegen baant y. 6. ß. Hier op wordt 
het gei uu* geroemd van hun, die door 't Moerbeidal naar den 
Tempel optrekken y . 7 , S. II. In het twede vertoog tf. 9-12, 
ziet men, x Den Koning biddende voor't Godshuis, y. 9. 3. 't 
Antwoord van een Rei Ifraelieten, die uit Salomos gebed, het 
flot 2 Chron. VI: 42. overneèmen en nader aandringen y.. 
10-12. a. 't Slot van Salomos gebed neemenze over y . 10. 
ß. Ze dringen daarop nader aan y. 11, 12. III. In het derde 
Vertoog, wordt dit alles beflooten met een' Slotzang van 'de 
Reien met den Koning ^ . 1 3 . 

* De mufch vindt ligtelijk een buis enz]. Het 4d0 y. dat de 
uitleggeren zoo veel moeite veroorzaakt, om datze niet be-
begrijpen kunnen , hoe hier inufjeben en zwaluwen met baan 
veflen, in 't Heiligdom bij ie Altaar en koomen, daar ze immers 
de Prieiters en Levieten wel zouden geftoord hebben, vertaal 
ik eenvoudig dus: Zelfs vindt Je mufjebe een buis, 'en de zwa-
\wiue een ließ voor zich, daar ze baaren jongskem legt: bij uwe al
taarene HEER der heirfchaaren; [vindt bet] mijn Koning en mijn 
Cod, Want deHcbr. zinfnijding, wier opfteller de Hcbreeuw-
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Daar zij haar jongskens zacht bewaarcn. 

Dus vindt mijn Koning en mijn God, 

Mijn huis bij de Outers. Welk een lot! 

Wat heil, o HEER. der heiërfchaaren! 

Welzalig die in 't Godshuis woont, 

Met ftem en fnaar uw deugden kroont. 

I. T E G E N Z A N G,| 

fan een* Rei Prieflemi, die op bunn b'urt de naar dei\ Tempil 
optrekkende Ifraelieten verheffen. 

I I I . ' 

Ja zalig is hij, die U mint, 

In U zijn fterke Bondark vind:: 

't Geloof ziec daar gebaande wegen. 

Wien fteekt in 't moerbeidal de zon ? 

Hij ftell' den Heiland tot een bron: 

Daar ftort de Geeft een' milden regen; 

Die rijklijk daalt, en uitgeftrekt, 

Hen met een' zegenvloed bedekt. * 
Dus 

fche taal beter verftaan heeft, dan een ig kenner der coder« 
fche taaien in laater' leeftijd, voegt de woorden, Bij uwe aüca. 
ven, niet bij de voorgaande, daar ze niet bij hooren; maar bij 
de volgende. En dan is alle zwarigheid wechgenoomen. lh 
herhaal alleen 't werkwoord veno vinden, uit bet voorgaande 
lid in 't volgende, dat duizendmaal gefchiedt in alle taaien , ook 
in 't Hebrceuwfeb. Zie Pfalm. I: 5 , LXIX: 22, XCI; 7; en 
vooral Spreuk. XIV: 14. waar i?X> verzadigd worden, volftrckt 
pp dezelfde wijze, uit het cerlte in het twede lid van 't f. 
nioct herhaald worden. 

* Jim met een' zegenvloed bedekt.~\ In 't laatft van 't 7 f. flaat 

ia 
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IV. 

Dus gaan zij voort van kragt tot kragt, 

Slaan nauwer op hunn paden acht; 

Tot ze op Gods berg voor Hem verfchijnen. 

I I . Z A N G, 

I'm den Mejfias, a'.i.den tegenbeeldigen Salomo biddende, voot 
het waare Godshuis. 

O HEER der legerfchaaren God, 

Hoor mijn gebed, mijn deel en lot: 

Nooit liet uw liefde uw volk verkwijnen. 

Neig tot mijn bidden gunftig 't oor; 

O Jakobs God, gij geeft gehoor. 

I I . T E G E N Z A N G , 

Van enf Rei Ijratlieten, fmeekende dat God het gebed van den 
viaaren Salomo voor zijnen Tempel .^voilde verbooren. 

V. 

O God, ai zie op onzen fchild, 

Uw' Zoon dien Gij verhooren wilt; 

Aanfchouw tog uw' gezalfden Koning. 

Ik fchat deez' Feeftdag in Uw huis, 

Veel meer dan duizend, wier gedruifcli 

Mij trekt van God en zijne woning. 

'k Wil 
in 't Hcbr. duidelijk: Ook zal de regen hen thet zegeningen als 
ten vloed overdekken, 't Woord / W a zegeningen, vindt men 
er letterlijk uitgedrukt. En ïltJj/, zoo als men uit vergelijking 
van't Arabilch mis; befluiten,beteekein:M?: een' vloed im wa
ter die boog opzwelt, overdekken. 
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'k Wil liever aan zijn' dorpel ftaan, 

Dan met godloozen binnen gaan. 

VI. 

Want God die groote en trouwe HEER; 

Is ons een zon, een (child, een eer; 

Hij wil genade en eere geeven. 

Hij weigert nooit het zielcngoed, 

Aan die zich met getrouwheid voedt4 

En in oprechtigheid wil leeven. 

S L O T Z A N G, 

Van de Reien der Prießerm, en Ifraelieten, met den gceßclijken 
Salomo. 

O HEER, o Hcirvorft, wat aanfehouwt 

Hij zaligheid, die U vertrouwt! 

DÊ 
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DE GROOTE ZIELZON. 
OF AANDACHT OP PSAL. XXXVI. 10 en 11. 

Want bij U is de fontein des levens: door Uw licht zien wij bei 
licit. Span den booge uwer goedertierenheid voor de gerne die U 
kennen, en Uwe gerechtigheid voor de oprechten van harten. 

O F EENE NIEUWGEMAAKTE ZANGWIJZE. 

O P : Dieu des phrßrs. 

I. 

_L/e grootc Zon, 

En Levensbron, 

Schiet haare Araalen: 

'k Voel hemelgloed, 

Die warmt en voedtj 

In mijn gemoed, 

Terwijl ik zucht, 

Door wolk en lucht 

Gelukkig daalen. 

Op JNoachs beê, fcheen 't zonlicht weer: * 

Uw zon, O HEER, 

En 

. * Op Noacbs beê Jcheen 't zonlicht wéér.'] Ik zinfpeele, zó 
wel als onze Dichter ir. 611 , op degefebiedenis van den Zond
vloed. Dat Noach een groot prediker der gerechtigheid, eii 
voorbidder Ezech. XIV: 14-20 j om de herfteliing der onder 
den vloedfbedolvene aarde gebeden, en die bede van God ver* 
werven hebbs: Wijkt niet duider, uit den aart van zijn god
vruchtig beftaan Gen. VI: 8 , o; uit de godfpiaak vän zijnen 

vader 
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En 't vuur der leer 

Zoo wijs en goed, 

Stelt nu den vloed 

Der aarde ook paaien. 

Uw zoon, de zon, en zoen van 't volk; 

Verdrijft de wolk, 

Droogt d'afgrondskolk. 

•II . 

Dit zonnelicht, * 

Doet mijn gezicht, 

Het licht aanfehouwcn. 

'k Zie mijn gemis j 

In duifternis, 

Hoe zwart zij isj 
'k 

vader Lamech, dat hij 't viénfibdom vou vertrooflen, over hm 
>merk, en over de fmerte hunner banden, van wege 't aardrijk iti 
God vervloekte Gen. V: 29; en eindelijk uit de verhooring van 
Noachs zuchten, want er ftaat duidelijk Gen. VIII: 1. En Gd 
gedachte aan Noacb enz. Gelijk hij den HEERE ook na de 
verloiEng plegtig gedankt heeft, Gen. VIII: 20. 

* Dit. zonnelicht enz.J In, of door uv! licht, zien wij bet licht; 
ftaat er f. 10. Ik weet niet, dat men eenc uitdrukking, die 
zoo zeldzaam is en opmerkelijk, ergens beter uit kan vcrklaa-
ren, dan uit den Regenboog; daar in der daad, het licht der 
Zon, in de Waterdroppelen welke vlak tegen over de Zon ne-
dervallen, terwijl er achter die droppelen een zwarte wolk 
ftaat, haar eigen licht als in een' fpiegel doet béfchoüwen. 
Zie G. J. 's Gravefande Phyf. Elem. Mathem. Tom. II. L-
III. C. XXI. 5. 875-884. De flraalen van de goddelijke ziel-
zon, fchijnen dikwerf zoo in een' Aortregen van traanen, en 
op de zwarte wolken van onze geeftelijke dtiiflerniflen en ver
drukkingen, dat we daar in, 't godlijk hebt, bij weêrkaatfing 
zien kunnen. 
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'k Zie JESUS glans» 

Aan 's hemels trans; 

Dat 's mijn vertrouwen. 

ïk volg het licht en 'c godlijk vuür^ 

In zoet en zuur, 

Naar 't wijs beftuur. 

Die 't Zonlicht fchac* 

Zal 't hemelpad 

In 't midden houen. 

ft ijs Zonne der gerechtigheid, 

Die 't licht verfpreidc, 

Vol ma[elteit. 

H L 

Wat licht of gloed i 

Zou mijn gemoed 

Tog meerder wenfchen? 

Wijk donkre lucht; 

Wijk bange zucht, 

Die d'afgrond ducht. 

Wijk duiftepis: 

Waar 't levert is, 

Is 't licht der menfchen. 

,. GJj wilt, p Zon, het heilfaizoen, * 
; Her. 

* Gij iviït, o zon, bet beilfaizofn enz.] Gelijk oudtijds, door 'c 
vrolijk rijzen yan.de zon, na ecne drabbige lucht, en zoo veê  
ftortrtgen', de' Fatzoenen hcrlteld werden. Gen. VIII; 20. 

11, DKEL. K; 

http://yan.de
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Herleeven doen, 

Mijn krachten voên. 

Door 's Hemels hand, 

Zal nooit mijn ftand, 

Noch bloei verflenfchen. 

O JiiSUS wees mijn licht, en zon, 

Mijn levensbron, 

Waar 't heil begon. 

IV. 

Vlugt, waangeloof, 

Uw mift verfloof, 

Met all' de dampen. 

De nacht verdween; 

Toen 't Hullicht fcheen, 

Door 't donker heen. 

O heilgezicht, 

Dit Zonnelicht 

Dooft mind're lampen. 

Vlugt, twijfeling, dit Hemeloog * 

Spant ons om hoog, 

Den regenboog. 

Dit 

" Dit hemeloog cnz.l Dat is , deeze Zon. Groote natuurkun
digen hebben beweezen, dat de Regenboog in de regendrop-
pelen, enkel door de Araalen van de zon in één' droppel twe-
maal gebrochen, en eens te rug gekaatft, wordt gemaakt. Zie 
C. Wolff Natuurk. i Deel g. 201-302. & G, J. 's Gtavefande 
ip de boven aangehaalde plaats. 
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Dit rood en groen * 

Zal mij behoên 

In 's waerelds rampen. 

't Is God die door zijn rechterhand, * 

Ten liefdepand, 

Den boogc fpant. 

* 't f; God die door zijn rechterhand, — Ben booge fpant]. lic 
doel op het u d o f. Het Hcbr. woord "jCQ van do onzen 
Üitfirekkeit vertaald, beteekent tigenlijkßpannen, en zegt bij de 
Eihiopiërs bijzonder Den booge/pannen. Zoo wordt het ook bij 
de Hebreen duidelijk van, den boog te /pannen gebruikt i Kon. 
XXII: 3 i , en 2 Chron. XVIII: 33. Schoon een ige Godgeleer
den denken, dat de Regenboog, een Boog zonder Peeze is, 
leert echter de natuur der zaak dat hij die hebben moet; want 
anders zou de, Regenboog geen ntyp Schietboog , maar al
leen een Halve kring weezen. De Peeze wordt hier gemaakt, 
iloor de kimmen van onze aarde, waar op de twee uiterfte 
einden van den Regenbooge ruften. En in der daad, uit den 
grond wordt het vocht opgetrokken, in 't welke de Bopg door 
de zonneltraalen wordt gefpannen. God fpant den boog van 
zijne genade en 't heilig recht in de wolken ten doorluchtigen 
zegel en onderpande,. dat Hij zijn volk door die twe glansrij-
rijke deugden verdedigen wil. En de oorzaak van al dit béj^ 
k de Zon der gerechtigheid in 't geeftelijke. 

K a DS 
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DE GENEZENDE HEILZON. 

O F : AANDACHT OP MAL. IV. 2. 

Ulied''» dß.irentegen, die mijnen naame vreefl, zal de zonae dtt 
gerechtigheid ojgaan; en daar zal genezing zijn onder ham 
vleugelen: en gij zult uitgaan en toeneemen als mijlkalieren. 

Z A N G W : Zie ik Gods Zoon veihoogen. BI. 13. 

I. 

v_y Heilzon» 'k zie mijn wonden, 

En Voel mijn hart bekneld; 

O Heilzon, 'k zie mijn wonden, 

Schoon door Gods hand verbonden; 

O Heilzon, 'k zie mijn wonden, 

Tot in 't gebeente ontfteld. 

Dit is door al het zwijgen, 

Verouderd en vergaan, 

Verouderd en vergaan; 

Mijn brullen, zwoegen, hijgen, 

Deed fkau mijn' nood verdaan: 

Ik kan geen antwoord krijgen, 

En dd angft klemt feller aan. 

*k Moet nacht en dagen zuchten, 

Daar Gods gevreefde hand, 

Mijn fappen vvech doet vluchten, 

Voor feilen zomerbrand. 

Hoe fuood zija mijn gedachten, 
Wat 
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\Vat is dit hart vervuild! 

Hoe fiiood zijn mijn gedachten? 

Waar is er hulp te wachten, 

Daar 't kwaad in 't binncnft fchuilt? 

De Heiland fterkt de peezen, 

Ook dan wanneer ik lij; 

Mijn Heilzon wil 't geneezen; 

Haar vlcug'len koeft'ren mij. 

I I . 

Mijn Heilzon, die uw draaien 

Met licht en gloed verfpreidt; 

Mijn Heilzon, die uw ftraa'.en 

Doet in de zielen daalcn; 

Mijn Heilzon, 'k voel de ftraalen 

Van uw gerechtigheid* 

Hoe rijft Gij. uit de kimmen! 

Hoe gloort uw morgenlicht,» 

Hoe gloort uw morgenlicht! 

Ik ziq u. hooger klimmen; 

Gij toont uw (choon gezicht, 

]Sa Vaale en doodfche fchiuimen.. 

Dat nu de Zongod zw igt', * 

Geen 

* Bat nu de Zongod-zwigt' enz.] 't Is bekend, dat htt dvraa-
ze heidendom aan Apollo of den Zonnegod, eene gencezendu 
kragc toerchreef, en Htm tot een'vader van Efculaap, en voor-
zittci- der Geneeskunde maakte. Vid. Vrieni, Obs. £ . i . L. iV.. 
J. 19. p. ico. K 3 
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Ceen menfch. zijn heelkunft roeice, 

Nog eenig heilgenot: 

Dat elk dees zielzon noeme, 

En boude voor zijn' God. 

Lei de Oudheid haare zieken, 

Die niemand helpen kon, 

Lei de Oudheid haare zieken 3 

ïn koekerende wieken * 

Der laauwe morgenzon: 

% Schuil onder uwe vleug'le», 

O Zon van mijn gemoed; 

Gij kunt het kwaad beteugl'en» 

In levensfap en bloed.. 

H L 

Mag ik dees Zon aanfehouwen > 

En vrees ik voor Gods^naamj 

Mag ik dees Zon aanfehouwen, 

En fla ik in 't vertrouwen, 

Mag ik dees Zon aanfehouwen; 

Hoe diep ik mij ook fchaam, 

Dan voel ik artfenijen, 

Daar kunft en heelkruid zwigt, 
DaB 

* Tn heßermde wieken] TM noemde men H Vaw/j Heelioßt, 
MI H'AM«*Ï2 IJdïókaia. Vid.Dïog. Laert. m Zenon. L.VIL-J. i-
•(>. »ö7. Pers. Sfityr. IV: # . ig & 33. Conf. Tumeb. Adverf-

L xv'. c. xxr. p. #8*. 
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Dan zal mij God verblijen, 

Dan fchenkc Hij gloed en licht. 

Mijn Zon geneert het lijen, 

Zij toont haar aangezicht. 

Wil God het kwaad vergeeven, 

Zij fchenkc den glans aan 't recht, 

En voor den dood, het leven 

Aan fnooden toegezegd. 

Zij wil ons hart verwarmen, 

Zij koeftert onze leen; 

Zij wil ons hart verwarmen, 

Ze omhelft ons met ontfarmen, 

En dringt door merg en been» 

]k voel mijn Heil zon rijzen, 

*k Voel licht en levenskracht. 

Haar zal ik eeuwig prijzen; 

Mijn Zon kent geencn nacht! 

se 

K 4 
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DE VERBRANDING DER EIGENLIEFDE, 

O P EENE NIEUWGEHAAKTS ZANG WIJ ZE. 

I. 

\J Hemellicfde, o züivVe vlam, 

'Gij dreigt d,e vlerken van onze Eigenmin te zengen, 

Waar zich dit nachtgefpuis in uwen dag durft mengen. 

Gij leert,dat onze ziel uit Godhaar'oorfprongnani; 

En dat ze in God volmaakt kan ruften, 

Zoo ze uk zich zelven gaaien nooit wéér tot haar lufien. 

I I. 

De zelfmin fchroomtgeen hemelgloed; 

^ïaar vlugt met wafch gehecht durft zich n aar boven liefet; 

Och dat Uw Hefdevlam haar fmeltende mögt troffen! 

Won zclfvcrlochenirjg voor JESUS mijn gemoed, 

Mögt ik Gods wet mijn wie bedoelen: 
9k Vond dan in God de ruft, na 't eigenlie vend woelen. 

I I I. 

Mijn JESUS Gij, Gij zijt mijn zon, 

Zend licht,en gloed in't hart;Gij zict,waar't mij nan fcheeife 

Geef dat zich de Eigenmin niets van uw min verbeelde. 

Och dat ik ruftte in U, en eens mij zelv' verwon. 

Uw godlijk vuur ftoov' de ingewanden ; 

Die zal'gc liefdevlam moet de Eigenmin verbranden. 

JESUS 
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JESUS ALLES VOOR'ZIJN BRUID. 

O P EENE NIEUWGEMAAKTE ZANGWJJZE. 

Of: Ahmgüg Vadtrlicf uit Lodeftein. 

I I . 

J.k denk aan 'tzaliguur, toen JESUS'tminnendoogs 

Op mij die Hem trotfeh verftict, 

Mededogend vallen liet; 

Uit Tophets (lijk mij toog. 

Hoe fprong toen Siloa in mijn onrein gcm,oed! 

JESUS waare ievcnswel, 

Voor wiens oogcn'ik mij fiel, 

Gij die mijn zonden boet: 

Geef de loog der.zuiv'rem'e afch; 

Zeep en hand, dat ik mij wafqhv 

Wafch mij op mijn beê, 

In de kop'ren zee, 

In het zuiv'rend bloed,, 

Jn een' traanenvloed, 

Waar in mijn trooftbron was. 

II . 

'k Min U, mijn Bruidegom , die mij in liefde kent: 

Liefdes oorfprong, eeuwig heil! 

Liefdes afgrond zonder peill 

O liefde Zonder end! 
K 5 \ fc 
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'tis 'tAmorietifch krooft, dat Gij Uw liefde biedt, 

Duur verzegeld met Uw bloed, 

Diep geworteld in 't gemoed, 

Dat door 't geloof U ziet. 

*x Vind mijn voorwerp hier alleen» 

'k Vind in U mij wel te vreèn. 

Een ig eeuwig Al, 

Dat ik minnen zal, 

Hoogde hartenluft, 

Yafte ziclenrufl, 

Wien ik in de armen vaL' 

I IL 

GijzijtuwSulammieth.cen (chut,een (child, eenborgj 

Brandt des Hemels felle wraak, 

Gij alleen bepleit haar zaak , 

Gij zijt haar fleun in zorg. 

Gij voedt door't heilgeloof Uw Bruid, die Gij bemint: 

Al baar pi igt werk > al haar doen, 

Kan het mag're hart niet voên, 

Dat hier geen Manna vind:. 

JESUS fpijzigt het gemoed; 

JESUS fchenkt zijn vleefch en bloed. 

JESUS is mijn deel; 

't Hemelman iscêl: 

JESUSjsal't zoet; 

Dat 
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Dat mij laaft en voedt: 

Wiens zorge ik mij beveel. 

IV. 

De Luft een vlugtïg Niet, dat in den Nood niet baat, 

't Witte zilver, 't roodegoud, 

Laaten zielen arm en koud, 

En zonder trooft of raad. 

Waar vliegt de Rijkdom heen? Waar de Eer die de aarde biedt? 

Wellufl: duurt een oogenblik; 

't Klatergoud, 't geen eigen Ik 

Omhelsde, blinkt nu niet. 

Schepfcls biedt geen hulp meer aan; 

'k Zal in d'Echt met JESUS ftaan. 

JESUS is mijn (chat, 

Die mijn luft bevat; 

JESUS is mijn Hepr, 

En zijn echt mijn eer: 

Hij heeft mij lief gehad. 

V. 

Zie daar mijn hand en hart, O Goül, 'k geefze aan U, 

Eeuwig bij het echtaltaar; 

'k Worde Uw' liefdcgloed gewaar, 

Van mededingers fchuw. 

Of fchool er nog een vonk, die 'k niet te regt kon zien; 

Ai ontdek die aan mijn oog, 

Die 
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Die mij voor U ncdcrboog, 

Mijn hart U aan dorft biên. 

Hij die 't hart bewaaren kan, 

Js mijn maker en mijn man. 

JESUS Echt is zacht, 

Vol van liefdckragt: 

JESUS die mij zocht, 

Heeft mij vrijgekocht. 

Ik roep: ,, HET IS VOLBRAGT' 

^ y fSggP" 

'T MID-
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'T MIDDENPUNT DER ZIEL. 
ZANGW: O mat heerlijk. BI. 38. 

O F : Vleiend fpreckcn. BI. 7(5. 

O P : Don jG goadi. 

I. 

JTiemelftraalen, 

Die, in 't daalcri, 

Treffen kunt, 

Juifl vereend in 't middenpunt: 

Schepfels kwijnen, 

En verdwijnen; 

'k Vind in God mijn hoogde goed, 

'c Ruftpunt voor 't ontroerd gemoed. 

I I . 

Deed mij 't zwerven, 

]ksUS derven; 

't Heilbegrip 

Drijft mij naar dit middenflip. 

Is door de oogen 

't Hart vefvloogen, 

't Wordt (o allerheuchlijkft lot!) 

Weer verzameld in mijn' God. 

: t HL 'k 
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. ui. 
Tc Vind door't bidden, 

Hier het midden: 

's Waerclds kring 

Geeft geen ruftpunt hoe gering. 

Naai 't woelen, 

Ruft te voelen; 

Maakt mijn ziel, die zwerft en zweeft, 

Stil, nu God haar antwoord geeft. 

IV. 

Gods bewaaren, 

't Stil bedaaren, 

Doen mij (laan; 

En nooit uit mijn ruftpunt gaan. 

Zalig ruften, 

Daar de lüften 

Sterven, of van 't aardich gefpeend, 

Ganfchlijk zijn in God vereend. 



G E Z A N G E N . ty j 

HART EN OOGEN 
DOOR DE OPPERSTE WIJSHEID 

OIGEËISCHT. 

OF AANDACHT OP SPREUK. XXIH: 26 

tlijn zoon geef mij uw borte, en laat uwe eogen mijns wegen bev>aari&. 

ZANGW- O Bemelliefie, o zuiv're vlam. Blade. 150. 

I. 

V,/ Hémelwijsbeid, eeuwig Woord, 
Die 't wijdverdooldc hart wilt tot zijn' öorfprong brengen; 
En daar 't verzoenend bloed met laagen yfop fprengen: 

Gijeifcht, „Geef mij uw hart,mijn zoon, dat mij behoort. 
„ Dan komt uw ziel tot ftil bcdaaren; 

„ Dan zal 't oplettend oog mijn wegen trouw bewaarea". 

II. 

O Goël,zoo U 't hart behaagt, 

Zoo Gij in mijn gemoed ah 't Heiligdom wilt woonen, 

En daar in vuur en licht, U tegenwoordig toonen: 

Gij zijt de groote Heer en Schepper, die het vraagt« 

Ik geef het U, die 't mij woudt geeven: 

Op U fla ik mijn oog! Och leer mij voor ü leeven 1 

III. O 
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l i l . 

Myn {Teiland, Gij hebt mij gezocht4 

Gij woudt door uwen Geeft in 't hart een' tempel bouweni 

Aan wien zou ik het ooit gerufter toevertrouwen ? 

Gij zijt met recht mijn Heer, Gij hebt mij vrijgekocht, 

.Gij vormt mijn' geeft door uwe handen:° 

Aan U wil ik mijn ziel voor de eeuwigheid verpanden. 

IV. 

O Zelfmin, trotlche vijandin, 

Durft Gij U tegen 't Woord, en zijnen cifch verzetten? 

U moet des Hemels min verbannen, of verpletten. 

Kom,'zelfverlochening, vermcefter mijnen zin; 

Doe mij den zin van CHRISTUS weeten. 

Wie 't fchepfpl haat, Hem mint;wil Hij zijn' leerling heeten. 

V. 

Mijn Goei, die uw maakfel kent; 

Vul 't hart met uwe min, en 't oog met uwe fchattcn, 

Dat de cerzugt nooit mijn ziel vol grootsheid uit doo fpatten: 

Och! dat er waarheid zij, die 'c hart aan U gewent. 

Uw liefde doe mijn liefde blaaken; 

En leer' mij door haar' gloed, Jiet grondig zelfvcrzaakeo; 

VAU 
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VAL DER EIGENLIEFDE. 

O P EENE KIEUWGEMAAKTE ZANGWIJZE» 

L 

'k JLi?\ 't oogenblik gezegend noemen, 

Dien dag den allcrblijdftcn dag; 

Tóen ik met licht mijn' rampftaat zag, 

En de EIGENLIEFDE in 't hart kon doemen. 

Ik kwam uit al het aardfch' gedruifch, 

O Heiland, toen de Godheid nader; 

Ik vond in God een' ted'ren vader» 

En artfenijen aan uw kruis. 

I I . 

Mijn roem klinkt eens op Ëng'lenwijzenj 

Zoo al mijn roem in ootmoed is: 

En daal ik hier, ik zal gewis, 

Door daalen naar den hemel rijzen. 

Leer mij, mijn God, als 'T EIGEN woelt,' 

Mijn NIET in laagheid recht befchouwen; 

Leer 't hart op 'teenig AL vertrouwen, 

Daar 't in zijn laagte uw hoogheid voelt. 

II. DEEL. 6 III. Ver-
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III . 

Verhoor tog mijn ootmoedig zuchten; 
Ban al de grootsheid uit mijn ziel. 
Och dat de trotfche Dagon viel, 

Voor wiens verheffing ik moet duchten. 

Val, Hoogmoed, die den hemel tart; 
Al 't Eigen fteunfel is ellendig: 
Mijn Bondark, blijft alleen beftendig; 

Mijn JESUS, is de fteun van 't hart. 

CHRIS-
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CHRISTUS DOOD, DE DOOD DER 

EIGEJNMIN. 

O? EENE NIEUWGEMAAKT£ ZANGWIJZE. 

O F : Aimablc vainqucur. 

I. 

JTJ-oe dieper ik delf; 

Hoe meer ik mij zelv' 

Begin te verveelcn, 

Aan 't vriendelijk ftreelen 

Van 't harte verkleefd. 

Waar zal ik mij bergen? 

Wien 't kruiügen vergen, 

Van de Adder die leeft? 

Foei, vleiend gemoed, 

't Geen 't leven bevoordeelt; 

Schoon GoCl veroordeelt, 

Wat koeftert en voedt. 

O heuchclijk oort 

Van Eden', bekoort 

Hier zelf min de zielen. 

Die jammerlijk vielen? 

Daar zijn we vermoord! 

Uw vruchten zijn wrang! 

Gij morzelt de hielen, 

Vergiftige Slang! 
L 2 11. Ramp» 
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II . 

Rampzalige val! 

Gethfemane zal 

Met Golgothas beden, 

De Slange vertreeden, 

Die alles verderft. 

O Goël, wat leven 

Zal 't kruifigen geeven, 

Als 't Eigen verfterft? 

Kom kruifig mijn hart, 

Met nagels der liefde: 

Och dat ze mij griefde; 

Dan heelt mij de fmart. 

Zoo fmaak ik den vree: 

Zoo leert mij uw beê, 

Al de aardfche vermaaken, 

En 't Eigen verzaaken: 

Zij maakt me gedwee; 

Dat nimmer 't gemoed, 

Gods wille zal wraaken, 

Zoojieilig en goed. 
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K L A G T 
O V E R V E R V R E E M D I N G . 

O F EENE NIEUWGEMAAKTE ZANGWIJZE. 

I. 

W aar vind ik nu mijn' liefden JESUS weder, 

Die korts van mij. werd afgefcheurd? 

Helaas , wat lot valt my te beurt! 

'kLag diep geruft, en zorgeloos ter neder, 

En dage niet om mijn' zielevrind. 

O neen! Hij werd van mij, naar waarde niet bemind, 

II. 

'kMoefl Hem alleón, mijn eenig AL, bedoelen; 

Hij is mijn God, mijn hoogde goed: 

Maar 't onbedacht, verflrooid gemoed, 

Vindt zig omringd met duizend fnoode boelen, 

Die ik weleer dit harte gaf, 

En ach! die fteelen mij van mijnen JESUS af. 

I I I . 

'k Zal dan op nieuw, zijn Godlijk aanzicht zoeken; 

'k Werp mij voor zijne voeten neer: 

Mijn JESUS- is mijn Oppcrheer; 

'k Wil vuile lull, en fchepfelsmin vervloeken. 

L 3 Foei! 
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Foci! dat ik ooic afzwerven dorft: 

Dat heeft mijn arme ziel te deerelijk bernorft. 

IV. 

Kon ik nu eens hunn tyrannij ontvlugten; 

Wou mij mijn Heilvorft hulpe biên; 

En op een' fnooden zondaar zien. 

Ik zugt tot Hem; maar ach! ik kan niet zugten. 

En zoo mij dit fomtijds gelukt; 

lkvoel,hoehaaftmijnhart,op'tnieuwwordtweggerukt. 

V. 

Immanuel, mögt U mijn beê beweegen; 

Dat Gy het willen in mij wrocht. 

Gy zoekt my die naar U niet zocht: 

Ik ben alleen om Uwe hulp verleegen. 

Zoo ik U trouweloos verliet: 

Gy blije alleen getrouw, en Gij verlaat my niet, 

VI. 

Ach, breek dan eens, mijn God, die (laaien boeien; 

Maak , dat ik U weer trouwe zweer: 

Ik zijg tans in uw armen neérl 

Laat heim'lijk kragt, en leven in my vloeien, 

Gij zijt alleen mijn Heer, en Hoofd: 

Zoo wordt het vreemde vuur,doorHemelmin gedoofd. 

DE 
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DE GEJAAGDE ZIEL, 
O P EENE NIEUWGEMAAKTE ZANGWIJZE. 

O r : ' i Zal 't oogeriblik gezegend noemen. 

I. 

JTloe loert de vijand op de gangen, 

En 't hart van Gods eenvoudig volk! 

De ziel beneveld door een wolk, 

Vreeft, dat haar lift, of magt zal vangen. 

Zoo fchroomt een hert in 't kreupelbofch 

Verward, voor duizend felle monden 

Van wolven, of fcheurzieke honden; 

En wenfcht op elk een fchrik zich los. 

II . 

De onnoos'le duif, die in de reeten 

Van naare klippen kirt en zugt, 

Nog pas den blaauwen pijl ontvlugt; 

Wordt van den havik nagezeeten. 

Zoo gaat het een verlofte ziel: 

Is ze in de rots, de hel ontvlooden; 

Straks zendt de helvorft zijne booden, 

En zit haar driftig op de hiel'. 

I I I . 

Gij, groote Heilvorft, zijt veel fterker, 

Die 't aan geen macht, of wijsheid fchort: 
L 4 Zoo 
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Zoo Gij hunn' vlugge wieken kort, 

Dan fchroomt zij voor geen' donk'ren kerker. 

Laat dan een heir van dolle wraak, 

Öp 't weerloos volk zijn uitgelaaten; 

Laat hen de ganfche waereld haaten: 

Gij doch verdedigt hunne zaak. 

IV. 

Zoo ik voor 's wacrelds hechte banden, 

Nog hier of ginder vreezen moet: 

Red uit haar ftrik en hand, en voet; 

Daar mond en oogen famenfpanden. 

Och laat mij nooit, een valfche fchijti 

Van 's waereld.s lachend ooft betov'ren. 

Gij woudt voor U mijn hart verov'rcn: 

Dit zal gehqel U eigen zijn. 

V. 

Immanuel, mögt ik U vinden, 

Van al het aardfche losgemaakt! 

Zoo Gij mijn zugtingen niet wraakt; 

M maak mijn, voeten als der hinden. 

Ik zal, fchoon de Afgrond openborft, 

O JESUS, mij tot ü begeeven: 

Gij zijt het leven van mijn leven; 

De bron* waai nsar mijn ziele dorfh 
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BITTERE KLAGTE 
VAN EEN ZIEL, OVER HAARE VER-

VREEMDINGE EN HARDIGHEID. 

O P EENE NIEUWGEMAAKTE ZANGWIJZE. 

O F : 0 Kersnagt, 

I. 

V erftond ik mij te regt op klaagen, 

Al 't land zou op mijn klagt gewaagen, 

Hoe troofteloos mijn toefland is: 

Maar ach! dit hart in 't aardfch zoo woelig, 

Schijnt in het hemelfche ongevoelig, 

En ziet al fluim'rend zijn gemis.. 

I I , 

Mijn God, ik kan niet tot U vlugten, 

Noch, zoo ik moeit, er onder zugten, 

Met dit verfteend en ftomp gemoed: 

Wat ik als heuchlijk moog begeeren, 

£n werwaard ik mij heen moog kecren; 

't Is niet naar God het hoogde goed. 

I I I . 

Foei! dood'lijk hart zoo vol van wonden, 

Kunt ge uwe ellende en fnoode zonden, 

Met onverfchillige oogen zien? 

L j Mijn 
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Mijn Heiland, doe mijn oogen weencn, 

Ontfluit mijn hart, verbreek de fteenen; 

Dan zal 't als wacer tot U vliên. 

IV. 

O Engel van Gods aangezichte, 

Die in den vuurpilaar mij lichtte; 

Hoe ftaat Gij nu, helaas , van ver! * 

'k Zie in mijn tent, een' nacht van kwaaien; 

Ik voel geen' held're Iiefdeftraalen, 

Van U mijn Zon, en morgenfter. 

V. 
Dies moet ik vol benaauwdheid kermen: 

Toon mij uw aanzicht vol ontfermen; | 

Trek met mij op, zend heil en fpoed. 

Mijn Goül, 'k zie mijn vuile zonden, 

Maar fpringt niet uit uwe open' wonden, 
Een milde bron van zuiv'fend bloed? 

VI. 

O zuiv'rend bloed! o zalig wafTchen! 

Spreng offerafch en levensplaflen; 

Die loog verbijt de onreinigheid. § 
Dan 

* Van ver] Als eertijds na de bondbrcuk IfraSI wedervoer 
Exod. XXXIII: •;• 

f Toon mij uw aangezicht enz]. Ik zinfpeel op Exod. XXXIII: 
12-16. 

g Spreng offerafch en levensplajjen; Die long enz.] Ik doel 
hier op de aloude wetten van ontzondiging. Men mengde de 
afch van de verbrandde roode veerze met fonteinwater of/f-
vendig water, zoo als de Tekft heeft:in welke loog men yfop 
Hiocft doopen, en fprengen ze op de Tente ,'t gereedfehap, of de 

licliaa-
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Dan 7s\ ik uit die bron gereezen, 

Als 't hagelwitte fchaapje weezen, 

Dat even van de wafclifleê fchcidt. 

VIL 

Wat tovcrkunft, deed ooit mijn zinnen, 

Blanketfel als wat fchoons beminnen, 

Waar over zich mijn ziel nu fchaamt? 

Mijn God, Gij moet die fchoonheên weeren. 

Uw fchoon gezicht weer tot mij kceren: 

Och, dat Gij met uw liefde kwaamt! 

VI I I . 

Gij vindt mij wank'lend en ellendig, 

In all' mijn daaden onbeftendig, 

Zoo Ge op mij fnooden nederziet. 

Mijn JESUS, ai! heb mededoogen; 

Aanfchouw, met uw ontfermende oogen, 

Een al te bros en beevend riet. 
IX. Ik 

lichaaraen, die verontreinigd waren. Zie de wet Num. XIX; 
17 , 18 , 19. Ongetwijffeld, was de Ajjcbe van de veerze een 
voegzaame zinnprent oui af te beelden de reinigmaakende kragt, 
van de zoenofferande van den H. Jefns, die na deszelfs opof
fering nog geduurig miei-blijft. 

Het fonteinwater is een fchilderij van den H. Geeft > menig-
maaien door water afgebeeld: door welk geeftelijk water, de 
verdienden van den HcilanJ aan de zielen moeten gefprengd, 
d.' i. tot daaHelijke ontzondiging tocgepafl worden. Paulus 
fchijnt mij dit zoo te verklaaien, Heir. IX: 12, 13. Hij had 
in 't 12 ir. nevens 't bloed der fileren gemeld, niet alleen de af-
[che der jonge koe, maar ook de befprenginge met dezelve tot 
reinigheid des vlecfchs. Hier fielt hij 't bloed van Cbrifius, en 
den eeuwigen Geeft tegen over vers 13. 
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ix. 

Ik moet door mijn beklaaglijk zwerven, 

Zoo lang uw heuglijk bijzijn derven, 

Beminnelijke Immanuel! 

En och! dan ftort ik traanenbecken, 

Ganfcli moedeloos en fchier bezwecken. 

Mijn God! Gij ziet het immers wel! 

X. 

Ik wil het, U in handen geeven. 

De weg, de waarheid, en het leven, 

Zijt Gij alleen, mijn God en Heer. 

Hier houde ik ftand: ik ren niet verder, 

Zeg Bruigomn trouwe zielenherder, 

Kent Gij uw Sulammieth niet mee?? 

X I . 

Kent Gij uw Bruid niet aan haar treden? 

Wijk, wijk niet weg, met wijJcr fchreden; 

Herfchep de leute- en minnenstijd; 

Hoe zou mijn levenszon dan fchijnen 1 

Hoe zou de wintertijd verdwijnen! 

Hoe wierd mijn geeft in U verblijd! 

X I I . 

Gij, Gij alleen, mijn borg, zijt magtigj 

Uw geurig offerblocd * pleit kragtig, 
Daar 

* Uw geurig offerbloei] Ik noem dus de offerande van Je-
fljs Chriitus op 't fpoor van Paulus Epli. V: 2. Daar hij dit 

noemt 
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Daar 'c zout, en wierook klimmen doen. * 

Gij zijc mijn redder, en mijn rader: 

Treó in, mijn Frieder, bij uw' Vader; 

Wees Gij mijn losfer, en ranfoen. 

XIII. Doe 

noemt een offerande, otfpijsoffer gelijk het cenigen vertaaien, en 
flagtoffer, Gode tot eenen welriekenden renke. Hier van geef ik 
nader reden in 't vervolg. 

* Daar 't zout, en wierook klimmen doen.'] Zout werd bij alle 
offeranden gedaan , om drieërlei reden , zegt de beroemde 
Theod. de Haze, om 't vleefch voor 't verrotten en (linken te 
bewaaren; om de (lukken, met de nieren en 't vet op 't vuur ge
legd, zoo veel te oer te doen verbranden; en eindelijk om 
den zwaaren damp van de kooien waar op 't vleefch gebraaden 
werd,weg te necmen. Zie Bib. Brein. Cl. n . p. 554. Doch 
meelt fchijnen de twee laatfte einden hier in bedoeld; want het 
verrotten kon hier geen plaats hebben, niet in deßagtofferen, 
wijl die aan Honds verbrand wierden; en nog veel minder in 
de fpijsofferen, wijl 't zout daar die uitwerking niet doet, noch 
behoeft te doen. Ik denke, dan dat men vooral op den reuk en 
fmaak heeft te letten : en dit laatfte 't geen men doorgaands niet 
opmerkt, dient niet over 't hoofd gezien te worden; wijl 
men in den offerdienft, aan Ifraëls God toegebragt, een 
volledige tafel heeft te begrijpen, daar de fpijs voor de Op
perde Majefteit naar behoren werd aangerigt; dit kan men 
klaar afneemen uit Lev. Ill: i ß , Pf. L: 12, 13 , Mal. I. 7. 
Dat nu zout tot vleefch, en meelvladen of koeken behoort, 
om er den regten fmaak en geur aan te geeven, weet ieder. 
Zoo is dan 't zout een Zinnebeeld van die Goddelijke en he-
melfche wijsheid, waar mcê de H. Jefus de offerande van zijn 
lichaam, all' zijn woorden, daaden, en overleg, zijn gan-
fche leven door, en vooral in 't uitilaan van een allerfmerte-
liikft en fmaadelijkil lijden befprengd heeft. Echter kan men 
't zout, in decze Goddelijke verbondsmaking over Meffias 
offerande, gelijk in andere, verbondsmakingen, aanmerken ais 
een vertoog van de eeuwigdurenheid van 't genadeverbond; 
daarom 't zout des verbonds genoemd Lev. II. 13. #%root werd 
nevens olie, behalven het zout, 't geen. bij alle offerhanden 
kwam , gedaan bij 't Jpijsoffer; ja dit fchijnt een bijzonder 
kenmerk te zijn geweeft van 'tfpijsoffer, gelijk men enigzins 
kan afneemen uit de Wet Lev. II. 15. Daar men dit eerft be-
bil vindt, en dan achter aangeveegd als een reden: 't Is een 

/Puf 
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X I I I . 

Doe mij uw zielgemeenfchap fmaaken; 

Gij ziet mij naar die bruiloft haaken, 

Dat vet vol merg, dien reinen wijn. 

Wat kan ooit fmaak of voedfol geeven, 

Aan hun die van den Outer leevcn! 

Wat fpijs kan zoo vcrkwik'iijk zijn ! 

XIV. Laat 

fpijsoffer. En hier uit fchijnt mi] eenvoudig te kunnen ver
klaard worden de Wet Lev. V: i l . Waar in cenige uitleggers 
een groot geheim zoeken: als wierd hier verbooden , bij de 
zondofferen Olie en Wierook te doen , 't geen bij alle de andere 
geoorloofd was. Waarom men voder meent, dat die offeran
den waarbij men Wierook deed. alleen gezegd worden van 
een' lieffelijken reuk voor God tt zijn, terwijl de andere en voor
al de zondofferen, van die eer, volgens hunne gedachten, worden 
iiitgeflooten; dat aanleidingc geeft tot fpcelende en aartige 
gedachten. Doch de grondOag daar van waggelt: want men 
vindt deeze fpreekwijze, uitdrukkelijk ook vnn het zondoffer ge-
bruikt. Lev. IV: 31* Ik ben dan van gedachten, dat die paft 
op alle offeranden : gelijk ze ook inderdaad van alle offeran
den gebruikt wordt; en dat die welriekenheid, van den Wil-
rook in de offeranden daar die plaats had ; en van 't softï, dat 
in alle offeranden vereifcht wierd; en van 't offervleefcb,oivct 
zelve, dat gebraaden en verbrand moeit, worden, haaren oor-
Iprong trekt; welk Iaatfïe onlangs van een' vermaarden uitlegger 
deczer verborgenheden niet kwalijk is aangemerkt, zie Lev. IJl: 
14.-115. Maar on lertuffchen houd ik vaft, gelijk uit het gezeg
de blijkt, dat Olie en Wierook, noch bij zondoffer, noch bij 
dankofferen, noch bij brandoffcren van beeilen gedaan werd: 
maar alleen bij de fpijsofferen ; 't zij ze aanhangfels waren 
van de (lagrofferen, 't zy ze op zich zelve beftonden. 

Indien 't nu niet ongevoegelijk is, gelijk Gpdsgeleerden 
willen , dat de fpijsoffers inzonderheid 's Heilands leven en 
daaden affchilderdcn, gelijk de flagtofters zijn bloedig Ußen 

en Kruisdood vertoonden; zoo ziet ieder ligtelijk, dat de Wit-
rook bier zeer gevoegelijk, zijne vuurige gebeden kon afbeel
den, die Hij overvloedig met den Olie van den geeft der ge' 
beden overftort, God door 't vuur van eerren heiligen iiVef 
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X I V . 

Laat U mijn offerdienft behangen, 

Die als uw vat uw' Naam moet drangen, 

Dat Priefterambt is groot voor mij: 

Mijn Hoogepriefler, zie mijn gaaven , 

'k Wil voor U flooven, flaaven, draavcn; 

En fchat in zulk een dienft mij vrij. 

XV. 

Moet ik dan in uw' voorhof wand'len, 

Moet ik gewijde zaaken hand'len, 

*k Vind al mijn' luft in deezen lad: 

Ai! fluur mijn daaden, ftuur mijn woorden 

'k Ben zelf Uw offer, krijg uw koorden, 

Bind me aan deeze altaarhoornen vaft. 

heeft toegezwaaid , telkens tuflehentreedende voor de zijnen, 
vooral in dat Hoogcpriefterlijk gebed, "t geen Joh. XVILgeboekJ 
ftaat. 

't Is dan een geurig, of welriekend offer in allen opzichte, 
zelfs 't Offerukèjcb niet uitgezomerd, maar een bijzondere geur, 
wordt daar aan bijgezet, door 't zout van Goddelijke wijsheid, 
't geen 't offer met oenen duurzaam maakt; en door den Wit-
rook van heilige, en Gode aangenaame gebeden , door welke 
Hij,op den grondflag van zijn zoenoffer, tuflehentreedt voor 
üe zijnen. 

KLAG. 
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KLAGTE, OVER 
AFGODERIJ, EN ZONDENDIENST. 

O P EENE NIEUWGEMAAKTE ZANGWIJÏE. 

I. 

XJLelaas! hoc heb ik eed en trouw verbrooken; 

Mijn Paradijs, mijn Heiligdom! 

Een vlammend lemmer keert zich om. * 

'kMis 's levensboom, ik ben helaas! verftooken, 

Van 's levens bron, en 's levens vliet, 

Die van Gods troon in 't harte fehlet, f 

II . 

De heilftroomfchijnt vermodderd,met zijn bronnen? 

't Verschroeide hart gelijkt bijna, 

Een akelig Akeldama. § 

Hoe heb ik ooit dit bitter kwaad verzonnen! 

Geen Paradijslucht wordt vereend, 

Met Tophets flank,J. en doodsgebeent. 

III . 0 
* Gen. III: 24. fEzech. XLVII: r , 2 . Opcnb.XXIIn ,2. 
g Akeldama.} Dat is De sikker des Uoeds Hand. 1: 19. ver. 

gelijk Maundrell Reize bladz. 128. 
\ Met Tophetsfiank] Dit was een dal onder de muuren van 

Jerufalem, Topbet 'd. i. Trommeldal genoemd, 0111 dat daar de 
afgodendienaars hunne kinderen met trommelflag aan den Mo
loch opofferden. Daarom verontreinigd en vol flank en doods-
beenderen Je f. XXX: 33. Jer. VII: 31-.33. 2 Kon. XXIII: 10. 
Oudtijds werd het GÉIIINKOM, d. i. Zngt- of Iraanendal, ge-
heeten Jof. XV: 8. een verfchriklijk beeld van de Hel, daar 
van Gr.iiENNA, of de GTIEN:;A n%s VJURS genoemd, in dea 
grpndtckft Mat. V; 22. %ie boven bladz. 109. 
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in. 

O lachend ooft, dat mij zoo bang doet fteenen, 

Wat hebt ge mij al goeds beloofd * 

Hoe deerlijk van al 't goed beroofd! 

Mijnziclzon taant, hcürglans fchijnt uitgefcheenen. 

Ik roep in bofch, en dal, en beemd; 

„ Mijn JESUS is van mij vervreemd". * 

IV. 

Mijn JESUS is vervreemd, Üoe kan ik leèvent 

Nu 't leven van mijn ziele fcheidt, f 

En 't d'oodig hart om 't leven fchreit! 

Wie kan ooit trooft, wie zielverkwikking geeveit^ 

Daar m'enkel deze klagt verneemt, 

„ Mijn JESUS is van mij vervreemd". 

V. 

Hoe kan ik ooit dit hartenleed verkroppen! 

Die korts nog hengelde op Uw zij, 

Die korts Uwe Oogen trok naar mij j 

Dwaal nu alleen op Senirs doodfche toppen; §. 

Daar 't uitgehongerd roofgediert, 

Door bofch en wildernifTen zwiert; 

VI. 

Och! lukte 't mij zijn aanzicht weer te vindeni 

'k Werp mij voor deeze bondark neer. 

Val Dagon; Die 's mijn regte Heer. | 
Val 

* Hoogl. III: 1,2. f Hoog!. V: 6. J Hoogt, i t : 8a 
ten Dcut. 111:9. I 1 Saai. V: 3. 

II. DKiX. M 
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Val fnoodc lud, die mij zoo kondt verblinden, 

Valt fchepfelen uit hart en ziel: 

'c Is JESUS, daar ik nu voor kniel. 

VII . 

Breek voor Gods ark, en hoofd, en hand aan (tukken; * 

O zonde, uw overleg, en daad, 

Is niet dan hemeltergend kwaad. 

Of zal Gods ark in 't end nog moeten bukken, 

Voor iets dat God nog menfeh gelijkt, 

Jils God en menfeh van de arke wijkt ? f 

V I I I . 

Neen! Is'rcls God laat zich niet ftrafloos hoonen, 

Hij woo;it ook in dit heiligdom, 

En werpt u op den drempel om. 

Zoo moet men uw vervloekte Hukken loonen. 

Mijn God! ik fchrik § voor 't heilig vier: 

Kies anders uw Betbfemes ]. hier. 

I X . 

Tc Zal U met liefde, en diep ontzag omarmen; 

Ik zugt in dees gevangenis, 
Daar 

* En hoofd en band aan flukken;] Met het verbreeken van 't 
bonfd des beliehen Dagons, wordt zijn overleg; met het ver
brechen der handen de uitvoering vernietigd. Zie i Sam. V: 4. 

•\ SAs God en menjeb van de arke wijkt.] De F.iige! des Ver
bunds namelijk, die in eene lichamelijke gedaante zich vertoon
de in de Wolk- en Vuurkolom, en dus een fchets gaf van zijne 
Menlchwording. zie Exod. XIV; 19, 24, XXXII1: 22, 23, 
tn XXIV: 10. verg. met Joh. I: 14. en Openb.XXI: 3. 

2 1 Sum. VI: 10. 1 1 Sani. VI: 12. 
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Daar fchepfels heil, mijn onheil is. 

Maar och! ik kaïi niec regt meer tot U karmén; 
Bepaal mijn oog op Ab-'Is fteeti , * 
Eu fluur hier zelf de Bondkift heem 

X. 

Ruft bondkift, ruft geheimkas van Gods wetten 9 

Daar 's Hemels wet en heilverbond, 
De grondflag is die eeuwig ftond. 

Kom, daal mijn Vorft, en laat uw wolk zich zetteifß 
Op 't bloed, dat verfch en onbevlekt, 
Door Cherubijnen wordt gedekt, f 

XI . 

Vcrftoot Gij mij; Tc zal U op 't nieuw web biddéfl. 
Een regenboog omgeeft den troon § 

't Groen 

. * Abels fieenj] Op deezen fteeti, werd de Ark gezet i Sam. 
VI: 18. 

t Door Cherubijnen wordt gedekt.] De Bondark beeldde oud
tijds Gods Genadeteftament uit, in den hemel gemaakt, ert 
ontdekt in 't O. en N. Teft. Hier in is ook jaifl de Wet ver
vat als de grondflag, en daar over 't Zoendekfel gelegd, d. i. 
de Leer der Verzoening, of liever Ghriftus de grooteir.houdvnn 
'die leer Rom. Ill: 25. Door de Cherubijnen verfta ik de bui-
tengewoone dienaars van Gods raad, die onder 't O. en N. 
Telt. het bloed, en de leer der verzoening hebben aangekon
digd, en met hunne vleugelen gedekt of befchennd. Deeze^ 
flaarz-.' uik'inderen ontmoeten, als aankondigers van de goedertie-
rer.liid onder 't O. en van de Waarheid onder 't N. Telt. flann 
'v-' •• ;;:en op het zelfde zoendekfel 't geen ze beide bedoelen , 
begerig t->; in die geheimen in te zien. Vergelijk Pfal.LXXXW-
11, Jef. VI: 1-3, i Pet. 1: 12. En zie boven in dit I lDet l 
blndz. go . en 134. 

5 Openb. IV: 3. 
M 2 
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't Groen fpelt genä; en God de Zoon, 

Die Judaas Leeuw en Lam is, ftaat in 't midden;* 

Hij ftaat in 't midden als geflagt, 

Daar Hij verflaagcn zielen wagt. 

X I I . 

Daar komt1, op dat mij niemand ooit verdenke, > 

Daar komt geen dag, dat 'k U niet noem 

MIJN' JESUS * en de zonde doem. 

jDaaj komt geen dag, dat 'k mij niet aan U fchenks; 

Die duizendmaal mij noem, UW KIND, 

Mij duizendmaal aan U verbind. 

X I I I . 

Noem Gij mij ook, UW KIND; is 't uw believen: 

Dan zal 't zoo klaar zijn als de dag, 

Dat ik U , VADER noemen mag. 

Laat zulk een oog, f als Petrus, mij ook grieven. 

'k Heb driemaal U verloochend § Heer; 

Vraag driemaal naar mijn liefde | weer. 

* Openb. V: 5,6. t Luc. XXII: ig. g Math. XXVI:J. 
% Joh. XXI: 15-17. 

WEDER-



G E Z A N G E N . x8i] 

WEDERKERING DER ZIEL, 

TOT HAAREN VADER. 

O ? EENE NIEUWGEMAAKTE Z A N C W Y ? E . 

L 

W as 's Vaders wil, mijn wet en wit: 
*k Zou wat rit denk, of fpreek, of werk, of bid; 

Hem ganfch'lijk wijen. 
Och! wicrd al de eigenmin geblufcht! 

Geh! vond mijn hart in 's Vaders wil de ruflj, 
Dan zou mij 's Vaders oog vcrblijen. 

II. 

Wie ooit dit Vaderoog befeft;-
Voek, daar zich 't hart tot God om hoog verheft. 

De banden flaaken. 
Dan biedt de ziel zich ledig aan; 

Dan vliegt haar zugt, ver boven zon, en maan, 
Om tot haar' Vader recht te naaken. 

HL 

Wat draalt gij nog, o logge ziel, 

Wat is 't genot, dat aan uw oog beviel, 

En 't hart kon ftreelen? 

Verkieft ge in 's Vaders huis uw goed; 
M 3 Eea 
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Een vaderhand klopt tans aan uw gemoed. 

Een vaderband kan niet verveelen. 

IV. 

Hoe! vliegt een kinderlijke zucht, 

Naar 's Vaders huis? o Ja! hij klieft de lucht, 

Om door te dringen. 

Dan ach! in 't fnelfte vliegen, wordt 

gïe fchooiifte veer van deezen pijl gekort: 

Hij dwarrelt in deez laage kringen. 

V. 
Span ik mij in; die ftijve boog 

Slaat om, of breekt: een nevel dekt mijn oog., 

Met duifterniflen. 

Het floers van 't fcheem'rend avondlicht, 

jP%et, ak ik mik, geduurig fchicht op fchicht, 

't Azuure dak mijns Vaders miflen. 

VI, 

En roept de Vaderliefde; „ Zoek 

^ Mijn aangezicht"; hoe zeer ik mij verkloek, 

Ik kan niet nad'ren. 

.Ik zie, dat mijn geloof bezwijkt, 

Mijn hoop vergaat, mijn vlugge liefde wijkt. 

'k Voel geen beweging in mijn rad'ren. 

VII. Vet-



G E Z A N G E N . *%; 

VII . 

Verwarde ziel, waar gaat dit heen? 

Uw Vader leeft! flort traanen, en gebeên: 

Hij heet ONTFERMER. 

Mijn God, en Vader, zoek mij wcêr. 

Jk roep tot U; Mijn Vader, keer, ai keer; 

Uw groote Zoon, is mijn befchermcr. 

VI I I . 

Mijn Vader, och! ik ben uw kind, 

' t Mag U, hoe zeer door 't ongeloof verblind* 

Nog-,Vader noemen. 

Gij zijt (wat is mijn ziel verheugd!) 

Mijn Vader, en de leidsman mijner jeugd; 

Ik zal Uw liefde, en trouwe roemen. 

IX. 

Een Vader die zig teer ontfermt, 

Wil 't kind, dat om zijn mifdaan treurt, en kermt, 

In gunft verfchoonen: 

Mijn Vader, och! dat eens mijn oog, 

't Welk traanen fchreit, uw ingewand bewoog. 

Och! doe mij weder bij U woonen. 

X. 

'k Verfoei mij zelv' in ftof, en afch; 

Dat ik Uw kind, zoo onbezonnen was, 
M 4 En 
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En om dorft zwerven. 

Nu komt het hart voorheen zoo Aug, 
%n 't bloed van 't Lam, tot 's Vaders huis te mg:, 

Het kan Uw liefde en gunft niet derven. 

XI. 

N,u koom ik, daar 'k mij zelv' vergeet, 
%n niets zoo wel als dit vergeeten weet, 

Tot U weer nader. 
Nu viert mijn ziel het blijdfte reeft; 

En zegt, geleerd door JESUS goeden Geeft, 
Tot U, o Vader, „ Abba Vader". 

XIL 

Mijn. Vadqr, hoogde wet, en wit;. 
"k Wil, wat ik denk, of fpreek, of werk, of bid; 

U ganfch'lijk wijen. 
Nu wordt mijn eigenmin geblufcht; 

Nu vindt mijn hart in 's Vaders wil de ruft. 
Uw vaderoog zal mij verblijen. 

DE 



G E Z A N G E N . i% 

£E HERVATTE TOENADERING, 
O f EENE NIEUWGEMAAKTE Z A N G W I J Z E . 

O F : 0 Diwflbaarbeid. Zie boven Bladz. 52. 

1. 

J\d.ijn traanend oog, 

Spant daar het fchreit, een ted'ren liefdeboogj 

Mijn, traanend oog, 

Schiet pijl op pijl om hoog. 

Och! vloog een fchicht, 

Ontlaft van de aarde, en 't drukkend zondenwigt, 

Och! vloog een fchicht, 

Om hoog naar 't Godlijk licht.1 

II . 
'k Schiet vleug'len aan., 

En meen nu blij de wieken uk te flaan. 

'k Schiet vleug'Ien aan, 

Om voor den troon te ftaan: 

Maar ach] hoe wordt 

De Hoop gefnuikt, waar door ik nederftort; 

Maar ach! hoe wordt 

De lief de wiek gekort! 
I I I . 

Buig, o mijn ziel, 

Buig u in 't ftof, zink weg, bedek u , knielt 

Buig u , mijn ziel, 

Nog gloeit het zonnewiell 
M 5 Keu 
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Een vonk alleen, 

Van 'c hemelvuur affpattend naar bcnecn, 

Een vonk alleen, 

Verteert en merg, en been. 
IV. 

Helaas! mijn God, 

Mijn kragten zijn te jammerlijk gekuot. 

Helaas! mijn God, 

Hoe beeft het overfchot! 

Gij greept mij aan, 

Eo 'k meende U trouw te volgen op Uw paan: 

Gij greept mij aan, 

Maar 'k blijf van verre flaaa. 
V, 

Sta Bondkift, fla, 

In 't midden van de golven waar ik. ga i. 

Sta Bondkift, fta, 

Ik volg U moedig na. 

Of zou ik vliên, 

Die Kanaan aan de overkant mag zien ? 

Of zou ik vliên, 

En 't erfland flegts befpiên? 
VI. 

Armzalige aard', 

Egypcifch look, dat zoo,veel onheil baarti 

Armzalige aard', 

Zijt gij. me dan zoo waard? 
WaÊ 



G E Z A N G E N . :%? 
Wat is dat goed, 

't Geen mij mijn' God, mijn goed, vergeeten doet? 

Wat is dat goed? 

Verguld, maar bitter roet} 

VIL 

O weelde, o lull! 

Uw toverdrank had mij in flaap gefuft. 

O wedde, o lud! 

Wie ftoort die zachte ruft? 

Dit doodlijk hart 

Vervuld met kwaad, in 't ongel»of verward; 

Dit doodlijk hart, 

Gevoelt met recht zijn fmart. 
V I I I . 

Daar ligt het kwaad; 

En is er dan voor mij, mijn God, geen raad? 

Daar ligt het kwaad; 

En is er dan geen baat? 

Of baat geen boet, 

Wanneer de kwaal veiTpreid is in het bloed? 

Of baat geen boet, 

Voor mijn verfteend gemoed? 

IX. 

Het aarden vat, 

Verbrak men, als 't onreinheid in zich had: * 

Het 
* Htt aarden vat, Verbrak, msn als 't onreinbeii in zicb W J . 

Kaar de wet Lev. XI: 33. 
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Het aarden vat, 

Draagt ook een' hemelfchat. f 

. Werpt Gij mij neer; 

Yergruis mij niet, rk draag Uw doding HEER: 

Werpt Gij mij neer; 

Mijn God, herfiel mij we<*r. 

X. Waar. 

| Bet aarden vat, Draagt ook een bemiifcbat.] Ik heb het oog 
op 2 Kor. IV: 7-12, daar de Apoftel, zoo ik mij niet bedrieg, 
gefchakeld zinfpeelc op Het aarden vat, Lev. XIV: 4-7; in': 
welke een vogel geflagtwerd tot reiniging vanden inelaatfcherj 
terwijl men den anderen met Cederenhout. fcharlakeii , ei 
yfop indeszelfs bloed gedoopt, waar meê hij dus doortrokken 
wierd, liet vliegen. De Melaatfche, is een beeld van ons Me-
laatfche zondaaren uit het Heidendom. De vogcfc die getlagc 
wierd, van Chrïllus die fterft ; de leevende van 't leven, 
dat het vrij gaand volk ontvangt, 't Levendig Water van de 
gaaven des H. Goeds, 't Cederen hout, fchaalaken, en yfop, 
die bij den leevenden vogel koomen, beelden ons uit de hoe
danigheden, iïic gepaard gaan met 's Heilands leve», ifl hu* 
die 't waarlijk bezitten: te weten, Verhevenheid van Geert, 
Geloove in JESUS bloed, en Nederigheid, 't Indoopen van 
den leevenden vogel, met het Cederenhout, fcharlaken, ei 
yfop, in het bloed; geeft te verdaan de vereeniging der Gelo; 
vigen met 's Heilands bloedige verdienden. Dat de vogel vrij 
heen vliegt, maalt ons het vrijgaan der Gelovigen af» Terwijl 
de Borge fterft, krijgen zij 't leven, doojj de kragt van zijna» 
dood, met welke zij vereenigd zijn. Het aarden vat, 'waar ia 
't levendig water, en de geflagte vogel waren, geeft eenfchil-
derij van de werktuigen, die God gebruikt, om er CHRISTUS in, 
te draagen, als ggdor.ven, ten einde het leven en de vrijheid voor 
Zondaaren te verwerven, en tevens de gaaven des H. Geelt*, 
door welke dat leven in de zielen moet verwekt worden. Wan
neer men dit beeld voor oogen houdt, zal men verfchcidene 
uitdrukkingen in deeze plaats van Paulus verdaan, die buiten 
dat niet wel te vatten zijn. (1) Hij noemt ir. 7 , zich zelvtp 
met de leeraaren uit de Jooden, darden vaten, waar i»'") 
deezen fchat hadde, namelijk JESUS CHRISTUS, want dat 
gaat onmiddclijk in 't laatde van 't 6 f vooraf. Welke fclut 
door Goddelijk, onderwijs van boven, en toevertrouwen van 

tut 
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X. 

Waar zou ik heen? 

Waar vlood ik met mijn traanen engebeên* 

Waar zou ik heen? 

Was 't niet tot ü alleen? 

Tot U , mijn God; 

Hier vier ik vrij mijn bange klagten bot. 

Tot U , mijn God; 

Befchouw mijn treurig lot* 

XI . 

Mijn lot, en leed, 

Dat klaag ik U , die MYN ONTFERMER heet. 

Mijn lot, en leed, 

Schoon Gij het grondig weet. 
In 

htt woord der verzoening in hun gelégd was 2 Kor. V: 19.(11) 
Waren Aarden vaten bros, zo dat ze met eene bijzondere hoe
de , en voorzichtigheid moeden bewaard worden, op dat ze 
niet »71 de knel kwamen door iets van buiten, niet aan het ber-
Jlen raakten door heete doffen van binnen, niet vergruift wier-
jen door Uitflooten, uitwerpen, neerwerpen: in alle dceze ge-
Vallen bevonden zich de Leeraars. Doeb eene uitneemende kragt 
die niet uit bun was, maar uit God, bewaarde ben, f. 7b- 9. 
(.3) In 't Aarden vat werd de vogel gedood. Hi) Werd ei 
niet Dood ingelegd, maar de Doding zelve gefchieddè daarin. 
Nu ziet men de reden, waarom Paulus meldt; T«? ,f*;*?„, 
de Doding des Heeren JESUS f. io"* (4) Ja die Doding, wor
den ze gezegd, in den Licbaame om te draagen f. 10, als ineen 
Vat, met duidelijk fpeling op het Aarden vat 't welk de Do
ding van den eenen Vogel droeg. (5) Eindelijk hy meldt ook 
van JESUS leven, dat in hun flerflyk vleefcb,in dat zelfde vat 
geopenbaard wierd, met zinfpeling op het levend water vloeien-
de uit Chriftus dood. (6) Ten laatften, DE DOOD werkte in 
<le APOSTELEN, als 't Aarden vat, maar 'T LEVEN in de 
GELOVIGEN, die als de Leevende vogel vrygingen f. n . 
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In bangen nood', 

Stort elk zijn klagt graag in een' vriendenfchootj 

In bangen nood, 

Waart Gij 't die hulpe boodt. 
X I I . 

Ach! Majefteit, 

Hier (laat er een, die om genade fehrelt, 

Ach! Majefteit, 

Vergeef mijn onbefcheid. 

Dit harte looft 

Zijn zugt, terwijl 't gezicht van fchaamte blooft. 

Dit harte looft 

Zijn zugt» om hulp, en trooft. 
XII I . 

'Daar Kedrons vloed, 

Zijn' zwarten Aroom vermengt met offerbloedj * 

Daar Kedrons vloed, 

Naar 't doode meir zich fpoedt: 
Stort, 

* Dflar Kedrons vloed, zyn' zwartenßroom vermengtmttojfti' 
bloed]. De Beek KIDRON of KEDRON, zoo veel gezegdals 
Zwarte Beek of 't zwarte water, was haaren ooiTprong VH-
fchuldigd aan den regen die van de naallgejegen bergen afdaal
de, en vooral aan't bloed erft water dat bij 't flachten der Of
feranden wel eer dagelijks op den Tempelberg vergooten 
wierd. Gelijk men niet alleen daaruit kan afneemen, datzc haa
ren aanvang neemt omtrent liet graf van Maria d. i. 't Noor
delijk end van den Tempelberg, maar ook wordt ze om die 
reden, zoo 't fchijnt.tans van meeft alle de reizigers droog ge
vonden. Ze liep van den Tempelberg omtrent de hoogte van 
Gethfemane, door het dal JOSAPHAT d. i. Jebovasgericht,en 
vervolgens door bet donkere GEHINNOM d. i. Huildal, en 
Hortte haare drabbige wateren in de Dood zee. Zie H. Myr'ke 
Reisbcfchrijving bladz. 51.J. Kortens Reife 2 Buch 13 Cap. 
p. 232. 



GEGANGEN» i*: 
Stort, gij, O HEER, 

Door't droomend bloed, waar toe 'k mij beevend keer, 

Stort, gij, O HEER, 

Mijn zonde in d'Afgrond neer. 

XIV. 

Vloei naar die zee; f 

Vloei, Redron, langs het doodfeh Gethfemane. 

Vloei naar die zee. 

En neem mijn zonden meê. 

Vloei Siloa, 

Vloei Lcvenswei, daar ik naar Sion ga:* 

Vloei Siloa, 

Dat ik mijn' dorft verfla. 
XV. Drong 

* Stort Gy, o HEER, Myn zonde in d'afgrond neer]. Ik zie 
op Mich. VJI: ip. Gy zult alle hunne zonden in de diepte der Zee 
wsrptjj. Daar op den loop van de Kedron, die met de onrein
heid van 't huis des HEEREN, 't bloed der offeranden, en dé 
zonden der Ifraclieten, waar voor ze geflagt waren, beladen, 
sich in de Doode zee ontlaftte, waarfcbijnlijk wordtgezinfpeeld. 
Varlijk 2 Kon. XXIII: 4 en 6, 2 Chron.XXIX: 16; met H. 
Myrike Reisbefchrijving door Kanaan bladz. 52, en J. Kor-
tws Reife 2 Buch 13 Cap. p. 232. 

t Vloei naar die Zee\DeOoflerzee namelijk, of Doode Zee. Op 
<kc-;on k.op der Kedron, zinfpeelt de uitdrukking van, de helft 
t'.'f Wuteren, dis uit Jtrufalem zouden vlieten naar de Ooflzee 
Zach. XIV: 8, en Czech. XLVII: 1. Daar na tragt by my we
ir tot ds deure des huizes : en zie, daar liooten wateren uit,vait 
mtder den du-pel des huk.es NAAR 'TOOSTEN. 

* Vloei levenswil, daar ik naar Sion ga] Gelijk Hinnoms dal of 
Gehenna, en de Doode Zee, ons de Hel; zoo beeldt ons Sion 
't Jeivfalem uit, dat boven is, en Siloa 't water des Geefls, 'tgecn 
daarom gezegd wordt, af te daden van onderen,uit de rechter zijde 
«H i a « « , van't zuiden des altaars Ezech. XLVII: 1. De Rechter 
%# n w n is, naar denHebr. fpreektrar.t, deZuidzyde: waar

om 
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xv. 
Drong deeze zagt, 

Mijn Frieder, al dit aardfch gewoel óntvlugt; 

Drong deeze zugt, 

Tot U door wolk en lucht: 

Geeri 
rom het aanflonds wordt verklaard rOW? 3J3"3 van 't Znidmdts 
altaar* verg f. ï. Deeze wateren in 't Zuiden van den Teiri; 

pel, zijn te onderfcheiden, van die aan de Oofizijde des Tempels 
a(Vlieten naar 't Ooften, in 't begin van 't -fr. befchreeven. 
Eerft zinfpeeltllijop de drabbige wateren,daar't offerbloed, eri 
de vuiligheid des Tcihpcls als dieafgefpoeld wierd, famen liepen, 
en de voornaamlle oorfprong waren van de Kedron; en dm op 
de zuivere bron Siloa, die aan de zuidzijde van Morija uit Je 
wortelen van den berg ontfprong. Daarom wordt er t. ß dui' 
delijk gefprooken van tvjzbeeken, die zoo ik begrijp elkeen' 
bijzonderen weg liepen. Want het isj volkomen zeker, dut 
de Kedron, zoo haalt zij in het dal Gehinnom komt, den weg 
naar 't Oorten kiert. Dit getuigen alle reisbefchrijvers eenpas-
ïig, en haar loop wordt van alle landbefchrijveren zoo afgemaaid; 
Jn tegendeel ontfprongen Siloaas wateren aan de zuid-of zuid-
ooftzijde, van Morijah, en werden van daar door Kanaalen, 
en door watènverktuigen op' den Tempel gebragt, $ 
Pfal. XLVI: 5. LXXXVII: 7, Jet. XII: 2 , Zach. XIII: 1. 
Luk. XIII: 4. vergelijk de adnteekening op dit II. Deel bladz. 
6 , en 26, met Joh. IX: 7. Dus fpreekt het van zelve, dat dee
ze die in't Zuiden des Tempelbergs ontfprongën, naar 't Welten 
gingen. Hier uit kan men Zacharias ophelderen ,* die Hoofd. 
XIV: 8, van levendige wateren fpreekt y die üitjerufdlem vlittn 
zouden, de helft van die naar de Ooflzee, en de helft van dien/0 
de acbterße zee aan. Door de helft der wateren, die naarde 
Ooflzee vlieten zouden, fpeelt Hy op de wateren van de K«-> 
dron; dóór de andere helfe welke naar de acbterße zee aan, 
d. i. naar de kant van 't Wejlen zouden loopen (zoo noemen dit 
de Hebreen zich verbeeldende met het aangezicht naar.'t Oofteij 
te (laan) zindoelt hij op de wateren van Siloa, die in der daaJ 
naar 't Weden in de Stad geleid wierden. Want de bron zeit 
lag, gelijk Hicronymus en allede reisbefchrijvers eenpaarig 
getuigen, niet in 't wefien, fchóon ze Reland en andere voor-, 
naame Landbefchrijvers daar plaatfen , maar in 't ZuidmjW 
van de Stad. Zie boven in dit°U. Deel bladz. 25. 
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Geen Jonathan, 

Trof beter doel, daar 't fchie'ten fpreekéu kans 

Geen Jonathan, 

Was boó van vloek en ban. * 

Mijn zielevrind, 

Geen David flegts, maar Davids Heer, en kindj 

Mijn zielevrind, 

Die mij aan U verbindt i 

Ik zie U ftaan; 

Gij ziet het doel, waar naar mijn zuchten gaunt 

Ik-zie U ftaah ; 

Mijn oog fchiet op U aan\ 

Mijn traanend oog, 

daar het fchreit, een ted'ren liefdeboogj 

Mijn traanend oog, 

Schiet pijl op pijl om hoog. 

Och! vloog een fchicht 

van de aarde, en 't drukkend zondenwigtj 

Och! vloog een fchicht, 

Om hoog naar 't godlijk licht! 

* i Sam. XX: 20-22, en 35-37' 

Spant, 

Omlaft 

II, DEEL. N D E 
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DE GEESTELIJKE STRIJD , TEGEN DE VIJANDEN, 

DEN DUIVEL, DE SONDE, EN DE WAERELD. 

OP EENE NIEÜWGEMAAKTE ZANGWIJZE. 

O F : Tree voort mijn welbeminde. 

O F : Drieënig Opperwezen. I. Deel bladz. 37. door deo 
vijfden en zesden regel te herhaalen, en dan op 

de laatfte lettergreep van den vijfden, twê 
nopten meer te zingen. 

I. 

W aar heen mijn ziel, waar heeneu? 

Waar leidt U 'c naauwe pad, -

Van luttel glans befcheenen, 

Met brein en bloed befpat? 

'c Is alles zwart en naar, 

En vol van doodsgevaar. 

II. 

De WAERELD zal U ftreelen. 

Terwijl ze U laagen leit; ] 

De ZONDE U 't hart ontfleeleo. 

Terwijl de HOFSLANG vleit. 

Wie is ' t , die 't eedgefpan 

Geheel vernielen kan? 

III . 

De DRAAK wringt duizend bogten, 

In 't roodgevlamde vel: 

Daar kookt in merg en vogten, 
Het 



Ö Ë Z A N G E N . 
Het heet venijn der hel. 
Hoe drilt zijn tong! Ik fchrik& 
Vaft ieder oogeiiblik. 

IV. 

Het VLÈESCH durft mij verraaden $ 
Dit opent het klinket, 

't Verraad zal 't meefte fchaaden, 

Dat poorten open zet. 
't Liet, kreeg het Vleefch zijn' zioi 
Den fnoodften vijand in. 

V. 

Èn ben ik dit ontweeken* 
De WAERELD lacht mij aän. 

Zij lokt door fnoode ftreeken, 
Mij op haar kronkelpaan. 
Of dorft geheel verwoed , 
Naar rookend menfchenbloed. 

VI. 
'k Ruk mijn bezwecken krachten j 

En flaauwen moed bij een. 
tk breng in mijn gedachten, 

Een leger op de been'. 
Zoo meen ik niet te vliên, 
Maar moedig 't hoofd te biën. 

N 3 VIL 
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VIL 
Dan ach! 't is ijdel poogen! 

De Vijand is te fterk. 

Ik vind mij haaft bedroogen,' 

Met al mijn eigen werk. 

'k Hou in den ftrijd geen* ftand; 

Dit eifcht een fterker hand. 
V i l l i 

Ik fchuil dan in de vleug'len, 

Der ongefchapen zon. 

Mijn Vorft moet hen beteug'len, 

Die Draaken temmen kon: 

Dan zie ik, door mijn' Held, 

Al 's vijands magt geveld. 
IX . 

Dan zal Hij mij bevrijden, 

Van doodlijk Draakéfpog: 

Hij leert mij, 't Vleefch beftrijden, 

Hij voert den oorelog. 

'kZal bij zijn liefdevaan, 

De waereld tegenftaan. 

Mijn Heirvorft wiltge Uwenden, 

Mijn ftrijd is kort van duur. 

Ik loop met U door benden, 

En fpring op fchans en muur. 

Hoe angftig ik ook zwoeg; 

Uw heil is mij genoeg. 
VLUGT 
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VLUGT VOOR DE VIJANDEN NAAR JESUS. 

ZANGW. Hoe loert de vijand op de gangen bladz. 54. 

I. 

W aar berg ik mij, voor zulk een woede 

Van 't helfch en onderaardfche rijk? 

Dit booze rot neemt nooit de wijk, '» 

£D trefc mij meeft niet op mijn hoede. 

Mijn vleefch fpant met den duivel aan, 

Eu durft mij trouweloos verraaden. 

Die Hoort mijn allerbefte daaden, 

En leidt mij af op flinkfche paan. 
IL 

Waar heen, verftaald gemoed, waar heenen? 

Bemerk eens recht waar 't u aan fcheelt, 

Of zijt ge in 't kwaaddoen al vereeld, 

En wik ge uw oor hier niet toe leenen? 

O toomelooze drift, hoe zal 

Dat weig'ren u eerlang bekoomen! 

Of hebt ge nu niet meer te fchroomen? 

Gewis u naakt een zwaare val. 

Ach! kondtge uw' toefland eens belegen! 

En dacht ge: „ Zo ik niet ontwaak, 

i> Zal mij Gods langgetergde wraak, 

J> Om all' mijn euveldaaden treffen " ! 

Dat treffen trof nog korts mijn hart, 

Maar fchijüt nu weer in rook vervloogen. 

N 3 Zoc 
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Zoo houdc een dwaaze lust mijn oogen 

Verblind, en in zijn net verward. 
IV. 

Mijn vorft, die op de blaauwe tinnen 

Van 't hemeldak nu zegeviert, 

En 't ftrijdend heir van daar befticrt* 

Laat 's vijands arm mij nooit verwinnen. 

Beftorm het bolwerk door Uw magt, 

Waar uit die benden mij beibringen: 

Gjj, Gij kunt haar 't geweer ontwringen; 

Sla op mijn weereloosheid acht. 
V. 

Mijn JESUS! 'k wil voor U niet veinzesu 

Zoo gij in zulk een zielgevaar, 

Mij niet verftrekt ten beukelaar; 

% Zal eerlang uit het ftrijdperk deinzen, 

'k Hoor peezen gonzen, fchicht op fthichs 

Van kromgefpannen boogen jaagen: 

'•k Val in onmijdb're hinderlaagen; 

Zoo Gij niet zelf mijn Ringen ligt. 

P zag ik Uw gcnadeftraalen, , 

Uw licht en waarheid, die ge uw volk 

Belooft, door zulk een dichte wolk 

Van vuur'ge pijlen nederdaalen! 

'k Zou dan den vijand tegenftaan. 

En nooit in Ail te laaten ruften; 

Een woedend heir van dolle lüften, 

Manmoedig uit dit hart verdaan. 
D E 

o 
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DE VOORBIJGAANDE WAERELD, 
EN HET DUURZAAM BESTAAN VAN HEM DIE 

GODS WIL VOLBRENGT. 

OF AANDACHT OP 1 JOH. II: 17. 

O P EENE NIEUWGEMAAKTE ZANGWIJZE. 

O F : Heir ge JESUS hemel/eb voorbeeld. Lodefl. 

I. 

W Acrcldfche begeerlijkheden, 

Die zin, en oog, en hart, 

Hield verftrikt door dart'le zeden: 

'k Ben uit uw' ftrik ontward. 

Of gij ftrookt, en ftreelt, en vleitj 

't Is verdwijnende ijdelheid. 

Goël leeft, Goei leeft, 

Die 't beftendig wezen geeft. 

I I , 

Zoudt gij gunfl: van mij verwerven s 

Begeerlijkheid van 't vleefch? 

Goijl wilde aan 't kruishout fterven, 

't Kruis dat uw vonnis wees. 

't Kruis is Goëls zegevaan; 

Goël hecht er 't handfehrift aan. 

Goël leeft, Goël leeft, 

Voor die 'c vleefch gekruifigd heeft. 
N 4 ' I I I . Wijk 



too S T I C H T E L I J K E 
in. 

Wijk begeerlijkheid der oogen s 

O flikk'rend geld, en goed: 

Rafch ?ijt gij ong oog oatvloogen, 

Dan knaagtge ons bang gemoed. 

Al uw fchoon, waar 't oog op fpeelc j 

Is een dor, en doodig beeld. 

Goël leeft, Goël leeft, 

Die uw fchoon te boven (treeft. 

IY. 

Grootsheid van dit ftervend leven s 

Wat luifter, ftaat, en pracht, 

Qf wat roqm kan eere geeven » 

Wanneer ons God veracht? 

Goël. wien 'k mijn' Koning noem, 

Goëls kruis is al mija roem. 

Goël leeft, Goël leeft. 

Dat 's een eer, die hooger zweeft, 

V. 

Ik veracht al 't fchoon beneden: 

De waereld gaat voorbij, 

Met all' haar begeerlijkheden, 

Die 'k niemand ooit benij. 

's Vaders wil te doen, bereidt 

Ons den ftand der eeuwigheid. 
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Goël leeft, Goël leeft, 

Daar het kruisgeloof aan kleeft. 

V I . 

'k Zal mijn breede vlerken fnuiken, 

O weelde, fchat, en eer. 

'k Zal de waereld zoo gebruiken, 

Dat mij geen misbruik deer'. 

Wie dien wil van God verkoos, 

Kan niet fierven, leeft altoos. 

Goël leeft,Goël leeft, 

Dat, en dood, en afgrond beeft. • 

VI I , 

Vlugt dan fnoó begeerlijkheden,. 

Uit zin, en oog, en hart; 

Aanzien, rijkdom, dart'le zeden, 

'k Ben uit uw* ftrik ontward. 

Of gij ftrookt, en flreelt, en vleit; 

't Is verdwijnende ijdelheid» 

Goël leeft, Goei leeft, 

Dje 't beflendig wezen geeft. 

N * D E 
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DE EIGENMIN, IN 'T PARADIJS 

GETEELD EN GEDOEMD. 

OF AANDACHT OP GEN. III: 8, 9. 

OP EENE NIEUWGEMAAKTE ZANG WIJ ZE. 
o 

OF: 0 Hcmcllkfde, o zuiv're vlam. BI. 152. 

I. 

I Joorluchte Dag! het onweer broeit! 

Met d'avond huilt de wind! * 'k hoor felle ratelflagcn! 

Wat oog kan't fchitt'rend licht vau't blikfem vuur verdraagen? 

Tans daalt de Majefteit, terwijl de donder loeit. 

God roept: „ Zal de Eigenmin mij tergen ? 

„ Waar zijt ge o (lerveling? Waar zult gij u verbergen? 

II. 

O Edens Lufthof, Paradijs, 

Uw jeugd zag de Eigenmin dat grouwlijk monfterteclenf 
Zij 

* Met d'avond built de IVind.] Ik vertaal de Ilebr. woorden. Gen. 
III: 8. En zij boorden deßem, (te weten de donderftera verg. P&l. 
XXIX: 3-9; des HEEREN Gods, wandelende in den bof, tegen den a-
vondwind van dien dag. Zoo wordt DVD nW?, van de LXX griek-
fche overzetters vertaald T» J'EMWW. van Hieronymus , Poft meridiem 
,, Naden middag", en de Syrier heeft N o m TP 23*7, Wanneer de dag daal-
de,of „Naar den ondergang haaflede".Ook betekent het wortelwoord 
ttn Ademen, waaien : bij de Arabiers,Iets verrichten legen den avoi-i, 
«ƒ den ondergang der zonne. De Heer A. Schuiten; heeft dit. mijns 
oordeels, gegrond over onze plaats aangemerkt. Ik verfta door DVï* 
dien Dag, den zelfden DAG die Gen. II:4 gemeld was; want anders 
leeft men in dit gedenkfluk van geenen DAG, waar op met zulk eene 
vingerwijzing kan gedoeld worden. En deeze was, zoo als uit Gen. 
II: 2 , 3 fchijnt te blijken, de ZEVENDE DAG. , 
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gij wift zich door het ooft, in 's menfchen hart te fleelen. 

Sint fielt hij op geen deugd maar op zich z elven prijs. 

De Hofflang leert het künftig liegen, 

En, daar door eerft zich zelv' dan anderen bedriegen. 

I I I , 

'tVerbooden ooft dat hem verleidt, 

Verrafchtden fijnen fmaakzijn glans nieuwsgierige Oogen: 

De naam van Kennis houdt den aandacht opgecoogen. 

Straks vloeic uic deeze bron de Hoofdbegeerlijkheid. 

Zij ftort dit gif in de eerfte bceten, 

Zij mag de moeder van onze Eigenliefde heetcn. 

IV. 

Geen ficenuil mint de duifternis, 

Geen vledermuis den nacht, zoo zeer; als de Eigenliefde 

Gods laft ten fchaduw zoekt voor 't geen de lufi: geriefde. 

Zij zegt:,,Wagt hier geen doodjdaar heilzaam voedfel is". 

Eu zweert de Draak, het kan gebeuren, 

Dat zich 'tzelfminncnd hart, durft met Gods min bekleuren. 

V. 

Door wat verfchoning, weet men 't kwaad 

Wanneer 't geweten zich,door 't godlijk licht voelt wekken, 

Voor 't aangezicht van God, met vijgeblaän te dekken? 

Zoo dekt zich 't eerfte paar, dat voor de Vuurfchaar flaat. 

Zij pleiten, fchoonze traanen huilen, 

Daarze onder 't zwaar geboomt in Edens hof verfchuileiu 
VI. Zwijg, 
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vi. 
Zwijg, zwijg, mijn ziel, pleit gij niet meer. 

Wat baat afrekening? * Wat zult ge uw' Maker zeggen? 

Zoek nooit de fchuld op God, of anderen te leggen; 

Belijdze oprecht voor Hem,en geef uw'Richter de eer. 

Zoo moogtge tot den Borge treeden; 

Zoo zal u 't rein gew?,a,d vaq 't offervel bckleeden, 

VI I . 

Gods Zoon die licht in 't harte zendt, 

Gelijkt gij dan op 't nieuw,om tot zijn beeld te ftrekken3 

Die u door \ kleed van recht, en heiligheid wil dekken. 

Zijn wijsheid is in u, die 't goede en 't kwaade kent, 

De oprechtheid zal u dan beftieren, 

En zal'ge hcmelmin op zelfmin zegevieren. 

V I I I . 

O Zelfmin, zoudtgc uw fnoode hand 
Ook 

* Wat baat; afrekening.] 'k Heb het oog op Prei, VII: 29, welk 
ir. ik dus overzette, alleenlijk zie dit beb ik gevonden: dat God den 
menfeb recht gemaakt beeft, maar zij hebben veeie afrekeningen gezocht, 
wanneer de een namelijk de fchuld op den anderen zocht te leggen, 
en Adam zelf op God; om daar door de fchuld af te rekenen, en met 
God te vereffenen.'t Grondwoord JUT» beteekent niet alleen fijfferen, 
rekenen, afrekenen Lev. XXV: 50, 52. Maar ee» naamwoord' daar 
van afftammende, dat naar't onze zeer gelijkt, beteekent nog bij ds 
Arabiers, een voldoende zaak, die menl geeft ter afdoening van fibula. 
of een genoegzaamen Borge; en een ander naamwoord zegt bij hun 
Een/om die van iemands goed geteld wordt, ter voldoening en afbeta
ling, paurn is dan Een. afrekening, met de voldoening van de fchuld. 
En zoo wordt het van Salomo ook genoomen in 't cvenvoorgaande 
35 &. 27 tf. zijnde de betcekenis vmjluündeji. daar, onvetftaaobaar. 
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Ook haar dch Levensboom vol heiliglchehnis ftecken ? 

Dit zouden/t vlammendzwaerden Cherubijnen wreeken. 

De Levensboom is nu voor u geen onderpand. 

De Schechina die u wil weeren, 

Zal bij haar godlijk licht de zelfverloch'ning leeren. 

IX. 

Mijn God, die mij Uw Eng'len zendt, 

Y Zal naar den Levensboom in *t Paradijs niet treeden. 

Jk heb voor U mijn fchuld, in 's Heilands bloed beleden; 

Uw waarheid fchenkt ge in't hart,datzich aan U gewent. 

Kon CHRISTUS kruis Uw gunft verwerven; 

Dit is mijn Levensboom, die de Eigenmin doetfterven. 

VER-
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V E R B E T E R I N G E N . 
IN HET I. DEEL. 

{Porrede. 

Bladz. i2.r. S van onderen. Den Cither, few. De Cither. 

Gezangen. 
BI.31. f. IV: r. 3. Door haar kooken. few, Door het 

kooken. 
BI. 42- *. H: r. 3. Zilv're. lees, Zilv'ren. 
BI. 70. t. II. r. 3. 'k Was in die onzalige uuren, lees 

om de muziek, 'k Was in all' die treurige uuren. 

IN HET II. DEEL* 

In de Gezangen. 

Lees om de Muziek. 

Bladz. 11. f. VII. r . j . 

't Anker zal het Schip bewaaren, 

Bladz. 12. f. IX. r. 1-4. 

Zoo we al 't zelfde niet gevoelen t 

Goël zij de waarheidsbron. 

Bladz. 13-15. Moeten de lange regels uit, en de korte in-
fpringen. 

Bladz. 14. is na r, 11. En van haar magt beroofd. 
uitgevallen, Nu is de hel geflooten; 

Bladz. 20. t. VIII: r. i-ö. 

Wijs ons, goddelijke Liefde, 

Die ons hart vernoegen kunt; 
Wst 
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Wat ons aftrok, wat ons griefde, 

Steeds het waare middelpunt. 

Leer ons ziel en zin vereenen, 

En door 't waare heilgenot, 

Bladz* 58. f. I. r. i - j . 

't Luft mij de Godstent te befchouwen. 

Aholiab moeft met Bezaleël, 

Die naar 't beftek van Horeb bouwen, 

't Geen Moles gaf naar 't hemelfche bevel. 

Die bouwfehets mag vernuft en kunft vertoouen: 

Bladz. 61. *. V. r. 3-6. 

'k Zal van Gods Geeft het reukwerk haaien; 

Hier traant de myrrh', hier druipt de nagelgom. 

Ja Galbans lucht, hoe zwaar bij fpeferijen, 

Kan in den druk verblijen; 

Bladz. 63. f. IX. r. 4 , 5. 
Met vuur en licht, zoo word ik nooit verward. 

Zal ik den weg in dees woeftijne treffen. 

Bladz. 63. f. X. r. 1-5. 

Aholiab kan met Bezaleël. 

Voor God geen tent in 't harte bouwen: 

Hier werkt Gods Geeft naar 't goddelijk beveL 

Dees boufchets zal vernuft en kunft vertoonen. 

Eladz. 153. r. 4. ßw N. II. lees L 
I* 



log VERBETERINGjEN. 
In de Aanteekeningen. 

Bladz. 79. r. 12. Hunne lees Haare. 
Bladz. Bi. r. 15. Hunne Ices Haare. 
Bladz. no . r. 9. Jörn. C. 5. lees Jom.C. 1. 
Bladz. 117. r. 2. «TBR lees *[•$% 
Bladz. 139. r. 22. Altoaren lees Alcaaren. 
• r. 2j. Haaren lees Haare. 
Bladz. 171. r. 2.Zinnprenc/e«Zinneprent. 
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loog de/- Ztu'r'reszcL ascli'Zèep enluzndumt lA. mi/' -wasch 

( ' i i ) i'»ii, i j i i r ^ 
3\ 

pt Ji^iWij.iji^jjyr* 
QVaschmi op mürv Zei, iT/t dz &i>'re/t Z.e&,*Jn,A£t2im'ï'ert& 

f j icic?iy 

owed, Jn, een. Iraanenrlced, Itfzar in. /nun troost irorv war . 

3* 

owed, Jn. een. Iraanenrlced, Itfzar in /nun troost iron* war 

^ # 
^ f % 

f £ if %#=# 
5 T 

file:///7bpAets


VAT, M R ElfrEINUEFDE . 
Lrr-azu>jt.o . i\ JL.2>eet.J)üzdz~zai 

L/CaL t ocaerv — ouA ac-zeae/icL /icer. 

#-* 
= =3=5: 

.W3 
£ZaZ h ocatrv-Tnib az-z.eaesicl /ic&rruTV^ienJajiien 

% mm & =S=zf 

'#fMi- j te^ s 
^ y c r * r ^ 35: m # 

iota, de Godheid nader; L% yoncL irv Qod een. 

5 PW ^ m JW-e u^ 
ftW ttgltfim £ 

=3= 
toLresv vader, <ün/ arts-e- nuen^ acuz/ uw kruis-

Mri^ir \\\\\\\^m 



C H K I S T U S D O O D , B E D O O D B E B . E I G E N T U M , 

^ 6 fffro TL,2>cel£Lzdz,. l6i , 

^P ~w * ï = * = F ^ ^ 
^ 

'& owneri£ delf; óioe /mer-iA nw zecy' 2ie -gm & 

\H^\wi J fir-/] j . r i t -^^ 
!-**-* &;jf\ltf+^£^^^ ± 

.^^eeie^dajzlty'ruszdcJfös.treeéensan'tnarte verfaeefil, 1^/zar-

z£ 3IC i f " T f-t 3E s 
« $ 

V;j^rji^^^7tTr^r^ 
za2iAmüoerq0i%TPie^tiriustgen, -ycravt^yan/daaaer cue, leeft 

PS m^ m ^ 

jfjjjifffjj-jijJĵ yjr̂  
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