Over dit boek
Dit is een digitale kopie van een boek dat al generaties lang op bibliotheekplanken heeft gestaan, maar nu zorgvuldig is gescand door Google. Dat
doen we omdat we alle boeken ter wereld online beschikbaar willen maken.
Dit boek is zo oud dat het auteursrecht erop is verlopen, zodat het boek nu deel uitmaakt van het publieke domein. Een boek dat tot het publieke
domein behoort, is een boek dat nooit onder het auteursrecht is gevallen, of waarvan de wettelijke auteursrechttermijn is verlopen. Het kan per land
verschillen of een boek tot het publieke domein behoort. Boeken in het publieke domein zijn een stem uit het verleden. Ze vormen een bron van
geschiedenis, cultuur en kennis die anders moeilijk te verkrijgen zou zijn.
Aantekeningen, opmerkingen en andere kanttekeningen die in het origineel stonden, worden weergegeven in dit bestand, als herinnering aan de
lange reis die het boek heeft gemaakt van uitgever naar bibliotheek, en uiteindelijk naar u.
Richtlijnen voor gebruik
Google werkt samen met bibliotheken om materiaal uit het publieke domein te digitaliseren, zodat het voor iedereen beschikbaar wordt. Boeken
uit het publieke domein behoren toe aan het publiek; wij bewaren ze alleen. Dit is echter een kostbaar proces. Om deze dienst te kunnen blijven
leveren, hebben we maatregelen genomen om misbruik door commerciële partijen te voorkomen, zoals het plaatsen van technische beperkingen op
automatisch zoeken.
Verder vragen we u het volgende:
+ Gebruik de bestanden alleen voor niet-commerciële doeleinden We hebben Zoeken naar boeken met Google ontworpen voor gebruik door
individuen. We vragen u deze bestanden alleen te gebruiken voor persoonlijke en niet-commerciële doeleinden.
+ Voer geen geautomatiseerde zoekopdrachten uit Stuur geen geautomatiseerde zoekopdrachten naar het systeem van Google. Als u onderzoek
doet naar computervertalingen, optische tekenherkenning of andere wetenschapsgebieden waarbij u toegang nodig heeft tot grote hoeveelheden tekst, kunt u contact met ons opnemen. We raden u aan hiervoor materiaal uit het publieke domein te gebruiken, en kunnen u misschien
hiermee van dienst zijn.
+ Laat de eigendomsverklaring staan Het “watermerk” van Google dat u onder aan elk bestand ziet, dient om mensen informatie over het
project te geven, en ze te helpen extra materiaal te vinden met Zoeken naar boeken met Google. Verwijder dit watermerk niet.
+ Houd u aan de wet Wat u ook doet, houd er rekening mee dat u er zelf verantwoordelijk voor bent dat alles wat u doet legaal is. U kunt er
niet van uitgaan dat wanneer een werk beschikbaar lijkt te zijn voor het publieke domein in de Verenigde Staten, het ook publiek domein is
voor gebruikers in andere landen. Of er nog auteursrecht op een boek rust, verschilt per land. We kunnen u niet vertellen wat u in uw geval
met een bepaald boek mag doen. Neem niet zomaar aan dat u een boek overal ter wereld op allerlei manieren kunt gebruiken, wanneer het
eenmaal in Zoeken naar boeken met Google staat. De wettelijke aansprakelijkheid voor auteursrechten is behoorlijk streng.
Informatie over Zoeken naar boeken met Google
Het doel van Google is om alle informatie wereldwijd toegankelijk en bruikbaar te maken. Zoeken naar boeken met Google helpt lezers boeken uit
allerlei landen te ontdekken, en helpt auteurs en uitgevers om een nieuw leespubliek te bereiken. U kunt de volledige tekst van dit boek doorzoeken
op het web via http://books.google.com
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't WW as de Heer N AH u 1s, mijn hartelijk geliefde
Vriend en Ambtgenoot, door wiens vroegtijdig en treurig
overlijden, Neêrlands Kerk en Hooge School onlangs een
allergevoeligst verlies heeft geleden, die de voornaamſte
aanleiding gaf tot het drukken van deze Gezangen in eene
kleinere vorm.

Eenige goede Vrienden te Rotterdam, genegen om Sions
welzijn te bevorderen; en verneemende dat deze Liederen
met aangenaamheid en ſtichtinge, van godvruchtigen in
hunne gezelſchappen, en van de jeugd in de Godshuizen
gezongen wierden : zagen daarom gaarne, dat ze van
nieuws opgelegd, en blootelijk met de Zangnoten op het
1ſte Zangvers, gelijk de Gezangen van Lodeſtein, Slui
ter, Neander enz. gedrukt wierden, om ze voor een ver
minderden prijs te kunnen geeven, en ze door dien weg
in zoo veel meer handen te helpen: ziende veelen op tegen
den prijs, ſchoon naar gelang der uitvoeringe niet te
hoog gezet, welke de eerſte uitgaaf in groot ottavo moest
kosten.

Vóór dien tijd, had ik van den Heere R1s, zeer geacht
Leeraar in de Doopsgezinde Gemeente te Hoorn, (wiens

loflijke pogingen, om door de aldaar opgerichte Vaderland.
ſche Maatſchappij onze fabrieken voort te zetten, en arme
menſchen, vooral de ledig loopende jeugd, aan den kost te
helpen, gepaard met eenen onvergelijkelijken ijver, om hun
nuttig te zijn, naar hunnen onſtervelijken geest, ik van
* 3
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harte wensch, dat door weldenkende en gegoedde Vader.
landers mogen onderſteund, en van God gezegend worden)
reeds eenen opwekkelijken Brief gekregen: waar in Hij

ſchrijft, dat met veel eerbied en lieflijkheid, daar de Pſal
men en ook deze Liederen, op de werkplaatſe, van omtrent

8o arme kinderen, onder 't werken gezongen wierden, naar
de maat, welke men hen leerde houden, zoo dat honderden
kwamen om het bij te woonen, en aan te hooren. - Hier

door werden veele woorden der waarheid in 't geheugen
gedrukt, mee naar hunne woonplaatſen genoomen, en in de
armſte en elendigſte huisgezinnen overgebragt. Hij voegt
'er bij. ,, Mijne hope is op God, dat zoo veele welgepaste
,, woorden, om eens aan zich zelven te denken, door God
,, lijke indrukſelen zullen werkzaam gemaakt worden op de

,, gewetens van ouden en jongen”. - Sions groote Ko
ning vervulle zijne hope , en geeve dat die woorden door
den gleed der ongeſchapene Zon beſtraald, en doorden regen

van 'S HEER EN Geest vrugtbaar gemaakt mogen
worden, om op zijnen tijd uit te ſpruiten. - De Heer
Ris ſtelde toen alleen voor: ,, of ik ook middel wist om hun

,, daar, tot die oefening en ter hunner ſtichting, eenige
,, Exemplaaren des geheelen werks, en alle Zangwijzen, te
,, doen bekomen, op eene wijze die wat min kostbaar uit
,, kwam, dan de gewoone prijs?
Dan, ſedert de Heer NA H U 1 s, het meer bepaald voor
ſtel deed van eene uitgaave in een kleiner vorm, en alleen
met de Zangnoten verzien, zonder de Bas; heeft men daar
-

aan met meer ernst begonnen te denken. Doch hier deeden
zich

g
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Vader.

zieh eerst, verſcheidene hinderpaalen op, welke ſcheenen te"

worden)

beletten, het werkje tot eenen zeer laagen prijs te zetten,

in Hij

en tevens goed te leveren.

"

.

.

.

Men werd ten eerſten te raade, de Voorreden, Lofdich

e Pſal.

mtrent

ten, Aantekeningen, en 't Register daar toe betreklijk, afte

1, maar

ſnijden, en van de Muzieknoten, de Bas achterwege te

1derden

laaten.

. Hier

heugen

Maar men was het meest met de Muzieknoten verlegen
Men had zich voorgeſteld; om, gelijk in Lodeſtein, het

n in de

1ſte Zangvers met druknoten te verzien. Doch wat moeite

voegt

men deed, men kon ze niet krijgen die goed waren. Ook is
het geduurig omſlaan, in 't zingen der volgende Zangverſen
naar het eerſte, als men de Noten vergeeten is, voor de

'epaste
God
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Zangers zeer ongemaklijk, en aandacht ſtoorend. Behalven,
dat verſcheidene Zangwijzen zeer lang zijn, en ſommige 't
geheele gezang beſlaan; zoo dat de aart van deze Muziek,

regen

dat zetten van 't 1ſte Zangvers op Noten, niet wel ſcheen

nogen

toe te laaten.

op de
Ko

-

Heer

Eindelijk hebben we dan beſlooten: de Zangnoten, om

n hun

enige

ze geſtadig wat vers men zong, voor zijne oogen te hebben,
afzonderlijk in 't koper te laaten ſnijden; gelijk voorheen ge

n, te

ſchied was. En dat is hier niet minder fraai uitgevoerd, dan
in de groote uitgaave.
Met dat alles evenwel, zal 't in de prijs, van de druk

uit

noten zoo aanmerkelijk niet verſchillen. Zijnde deze druk
ſlegts op drie Gulden, den laagſten prijs welke mogelijk

y00f
lleen

was, gezet.

da4f

De goede God, welke een zegen ver boven mijne ver

reden
Y

zich

iſ
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wach

gro, o, R. B E: R. 1 #c, H T. wachting heeft willen ſchenken op dit geringe werkjes ver

meerdere dien, naar gelang men pogingen gedaan heeft, om

den prijs laag te zetten, en het voor meer menſchen ver
krijglijk te maaken. Hij doe onzen beminnelijken Heiland,

dierbaar worden aan veele zielen, terwijl zij van 's
uiterſte
der aarde, Pſalmen hooren, tot verheerlijking
van dieneinde
Rechtvaardigen.
R. ,

Amſt. den 25 van Zomermaand
- ;

;

1782.
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Blade.
x Gewijde Poëzij. Hemelpoëzij. enz. Gaat met
herhaling der muzieknooten van den tweeden

en
de beide laatſte regels, op de wijze van
Pſalm 8I.
e

-

2 Heilige zanglust. Mijn tong wek greetige ooren,
3 Goëls
liefde alleen genoeg. Goël is vol mededo
er1,
N

4.

#e

-

"-

e-

e

- ,

-

:

* **

naar Jeruſalem. O! Slavernij.

5 Jefus oogen. Volmaakt gezicht.
6 Het dwaallicht. Zou ons een dwaallicht leiden.
e

t

I

13

7 't Offer van zich zelven. God zal mij zijn aan
zicht toonen.

'

-

e

-

8 De ſterke zwakheid. Zwakheén mogen mij ver
hind'ren.

-

'

'

'

•

16

-

9 Togt naar de Hemelkust. Wijkt nu ondermaan
- ſche dingen.
e

e

e

-,

Io Uitbreiding van Pſalm XLII. 2 - 6. Albeſchou,
wend Hemelbog.
11 Uitbreiding van Pſalm XLII: 7-12. Rijs, ó zon
-,

e

licht uit de kimmen.

e

-

e

12 Uitbreiding van Pſalm XLIII: 1-5.

-

recht, geduchte God.

.

22
25

-

"

2O

Doe mij

13 Aandacht op Hoſea II: 18, 19. Drieëenig Op
perwezen. '
' .
.
14 't Hoſanna en 't Halelujah. Trekt God mijn hart
naar boven.

18

e

-

-

27
29

15 De ziel in 't eenzaame. Sombre ſchaduw, ſtille
lommer.

-

16 Lentezang. Barre winter, die de boomen.
33
17 't Hemelleven. Mogt ik voor den Heinel leeven.
" Kan, met herhaling van den tweeden en vijf

den regel, op de wijze van den 38 Pſalm ge.
zongen worden.

-

18 DEiele waereld. 'k Lach omſchoonhein die
wat blinken.
19 't Godlijk gezicht. Als rivikkend ſchoon gezicht.
e

-

5 %

-

36
-

38

2o 't Hart

--

L IJ ST D ER GE ZAN GE N.
Bladz.'

2e 't Hart in den hemel. Ai ſpoed u traage ziel.
21 De Liefde. In de liefde leeft ons hart.
22 Hemelblijdſchap. Schreit niet meer, o traanende
oogen.

e

-

-

39
4O
42

e

23 't Bewolkte dag en 't koude noorderlicht. O!
Zon van 't leven.

e

e

e

24 Zingens lust. Mijn ziel naar boven.
25 De Vrijheid. Ik verkies het vrije leven.
e26 De Tijd der minnen. God ſloeg zijn oogen.
t

Halelujah.

27 De beekskens der Godſtad.

-

-

-43
47
49
51
53

28 De komst des grooten Konings. O! God en luis
terrijke Koning.

e

54

e

-

29 De Zon der ziel. O! heldre lucht na zo veel
onweérvlaagen.
55
3o De Bruidegom in 't eenzaame gevonden. O!
lustbosſchaadje, groene dreeven. .
58
31 De Nachtegaal. O! Nachtegaal, roem op uw
- ſtem niet meer.'
6I
32 De Leeuwrik. Zijtge opgevloogen.
63
e

-

e

e

e

-

e

Mijn ziel gewoon te rennen.

33 Heilig ſtilſtaan.

64

34 De Zondaar ontwaakt. Zal ik nooit tot God ge
naaken.

e

67

e

-

e

35 De geopenbaarde Godsdienst. O! Bron van mijn
lev671.

e

7o

-

36 Ontdekking van de trouwloosheid enz. Trouw

-

looze ziel, ellendig zonder ſmart. Gaat ook op
de wijze van den I Pſalm.

37 Heilig lachen.

e

A

74

Is JE sus zelf mijn ziele

vriend.

76

-

-

38 's Waerelds dwaasheid.

Elk meent dat hij het

beste deel.

78

39 't Blij Halelujah. JE s Us grootheid zal ik looven.
4o De trouwe van den Bruidegom. Waar is mijn
Bruidegom.

b

.. -

e

8O

83

-

41 Immanuëls Liefde. Immanuël, mijn lust, mijn
08/',

leven van het leven,

e

88

e

e

e

42 De liefde door Gods Zoon herſteld.
e

Liefde
e

QI

43

He

1. IJ s T D ER GE ZAN GE N.
Bladz,

;

43 Hemelſche geboortezang. Hemeltoonen, Eng'lentaalen-

e

e

e

»

e

44 Lazarus verrijzenis. 't Is ſterven! wreede dood
CI1Z•

e

"

-

e

-

45 't Geringe en grootſte koningrijk. 'k Zie Gods
Zoon van zondaars hoonen.

--,

IOI

e

e

L IJ ST D ER GE ZAN GEN.
I I. DE E L.
Bladz

2
1 Opwekking tot heilig zingen, ter opening van
een ſtichtelijk gezelſchap. Kol. Ilſ: 14-17.
IO9.
Nu eens uit de borst gezongen.
2
Opwekking tot een beſtendige liefde, bij 't
e

e

,2
ſcheiden van 't gezelſchap. Sions burgers ſpeel- II3

genooten.
3

o

-

-

Christus kruisliefde. 2 Kor. V: 14. Zie ik
Gods Zoon verhoogen?

wat Hij deed

4 's Heilands liefde, in al
5

leed. Liefde, lust, en welbehagen.
't Geeſtelijk Jawoord. 't ja kan onze ooren.

6

Christus verborgen leven in God.

II6

Cn

e

II8

122

Kol. III:

1-4. Wijkt doodſche trekken.
7 't Hart aan Christus opgedraagen, Godlijke
Leeraar, vol mededoogen.
8 Goëls liefdedwang. O wat heerlijk.
9 Het beste deel. Luk. X: 41, 42. Wijkt Schep.
ſelen, wijkt ijdelheén-

I28
ISO

Io Verbinding aan de volmaakte Schoonheid. Aan
biddelijke Schoonhetd.
II Verſmading van 't valſche, en lust tot het

I 34.

e

e

e

e

.

•

-

e

-

waare goed. Godlijke oogen.
12 Zugt naar hemelwerk. Wie zou zijn ed'len
geest verſlaaven.
4.

e

-

9ſ

Ht

e

13I

136

138
13 Reize

L IJ ST D ER GE ZAN G EN.
Bladz.
I3

# uit Egypte naar Kanaän.

O dienstbaar

640,

14 Het geestelijke heiligdom. Exod. XL: 17-38.
't Lust mij de Godstent te beſchouwen.
15 Het Hemelſche Vuur. Lev. 1X: 23, 24. Kan

't eigen vuur ooit offerhanden.
16 Het vreemde Vuur. Lev. X: 1-3. Wie durft
e

van eigenliefde dronken.

e

e

17 De groote Goël, en waare Boaz Lev. XXV:
47-55. Heerlijke Goël, Iſais looten,
18 De groote Verwinnaar der helſche ſlang. Vlei
end ſpreeken.
19 Het geestelijke Jubeljaar Lev. XXV: 8-55.
Wie viert met ons het heuchlijk jubeljaar.
2o 't Offer van 't hart. Pſalm LI: 12, 18, 19.
Ik ſchond, o God, uw beeld.
e

•

,

e

e

21 't Gering getal van waare vroomen, of de XII.

Pſalm berijmd. Behoud ! o Heer, en red.
22 't Langduurig wijken van Gods licht en Geest,
enz. of de XIII Pſalm. Hoe lang vergeet Gij
mij in druk.
e

e

23 De ſnoodheid der Godlochenende waereld,
of de XIV Pſalm. De dwaas zegt in zijn hart :
,, Daar is geen God.”
166
-

e

24 De Heiligheid van 't geestelijke priesterdom,
of de XV Pſalm. Wie zal, o Heer! in uwe
tent.

e

e

e

e

I68

25 Zieleſtrijd van Mesſias den waaren Hooge
priester in Getſemane, of de XVI Pfalan. Be
waar mij toch, mijn God, en Opperheer.
26 Mesſias de trouwe Herder, of de XXIII Pſalm.
Mijn Herder is de Heer.
-o

ep

I69
171

27 Gods geſtrengheid en goedheid, of de XXXVI
' Pſalm. De afvalligheid des boozen doet.

173

28 De Zielen dorſtende naar Christus, en zijn
heil, of de XLII Pfalm. Schreeuwt een hert
naar waterſtroomen.
s
•
I 75
29 Gods

L IJ ST D ER GE ZAN GE N.
Bladz,

Bladz.
29 Gods volk zugtende, om bepleiting van hunne
zaak, enz. of de XLIII Pſalm, Doe gij me
-

recht in duizend listen.

17

e

e

3o De Kerk in 't laatst van 't Joodsch gemee
nebest, of de XLIV Pſalm: Geduchte God, Gij
deedt onze ooren.

I79

e

-

31 Echtzang op het bruiloftsfeeft van Vorst Mes
I49

ſias; of de XLV Pſalm. Mijn dichtaar vloeit,
184
mijn tong vol heil'gen ijver.
32 Tempelzang ter inwijinge van den volbouw- den Tempel, of de LXXXIV Pſalm. Hoe
187 lieflijk is dit Godspaleis. . . . .
33 De groote Zielzon. Pſalm XXXVI: 1o, 11.
o

I52
I54
e

158

e

De groote Zon .

.

e

189

b

34 De genezendq Heilzon. Mal. IV: 2. O Heil
1 6I

zon, 'k zie mijn wonden.

e

e

35 De verbranding der Eigenliefde.
-

162

liefde, o zuiv're vlam.

I92

O Hemel
I95

e

e

36 JESUS alles voor zijn Bruid. Ik denk aan 't
164

zalig uur, toen JESUS 't minnend oog.
37 't Middenpunt der ziel, Hemelſtraalen.
38 Hart en oogen opgeëischt, Spreuk. XXIII: 26.
O Hemelwijsheid, eeuwig Woord.
39 Val der Eigenliefde, 'k Zal 't oogenblik geze
gend noemen.
e

166

e

Go

e

196
I99
2C #

203

4o CHRISTUS dood, de dood der Eigenmin.
I68

Hoe dieper ik delf.
41 Klagt over Vervreemding. Waar vind ik nu

I69

42 De gejaagde ziel.

-

e

-

mijn liefſten j ESUS weder.

204
2o5

Hoe loert de vijand.

2o7

43 Bittre klagte, Verſtond ik mij te recht op klaagen 2og
44 Klagte over afgoderij. Helaas! hoe heb ik eed
en trouw verbroken !

•

-

2 I3

45 Wederkering der ziel. Was 's Vaders wil, mijn
wet en wit,

•

e

-

217

e

46 De hervatte toenadering. Mijn traanend oog. 22o

47 De geestelijke ſtrijd. Waar heen, mijn ziel,
waar heenen.

p

p

t

225

48 Vlugt

L. IJ ST D ER GEZAN GE N.
Bladz.

48 Vlugt voor de vijanden. Waar berg ik mij,
voor zulk een woede.

e

49 De voorbijgaande waereld.

e

228

1 Joh. II: 17.

Waereldſche begeerlijkheden.
Paradijs geteeld en ge
doemd. Doorluchte Dag!
e

23o

5o De Eigen min, in 't

233

e

T

LIJST D ER GE ZANG EN.
I II. DE E L.
Bladz.

1 Zucht om een zegen over 't woord ,
naar den Godsdienst gaat.
geduchte God.

eer men

Och! mogt ik U,

e

•

4

239

2 Nagedachtenis van 't gepredikte woord, als
men uit den Godsdienst komt. Hoe werd daar
't hart van God vergast.
3 Nieuwjaarszang. O! vlugtige tijd,
e

e

e

4 ziel.
Nieuwjaarszang.
Dit nieuwe jaar noopt u, mijn
* ** *
-

-

e

243
245
25I

5 Geboortezang van een onherboorenen. Dat
nu de ziel door zuivre zugt.

255

e

6 G#boºrte- en herfstzang van een gelovigen,
9! Morgenlicht dat vrolijk daagt.

258

e

- 7 Geeſtelijke Huwlijkszang. Daal blinkend Se.
rafijnendom. . . . . . .

264

o

e

8 Kerszang. O! Donk're nacht, die duizend dagen. 269
9 #aschzang. Zwaai nu den wierook der gebeden. 274
1o Hemelvaartzang.

Zingt nu vrolijk, Eng len

ſchaaren.
11 Pinkſterzang. Wie zingt, doorluchtigPinkſterfeest.
en

*

e

279

281

12 Overdenking op een Dank- Vast en Bedédag.

Al , 't volk wordt door 's Lands
Magten opönt
• ,,

booden.

13 ſchimmen.
Morgenzang

t

e

2

Wijkt nu, donk’re en doodſche
•

*

*

e

29o

14 Zang

L IJ s T D ER GE z A N GE N.

N.

Bladz.

ij,

Bladz,

-

14 Zang voor den eeten. Alvoedend God, mild.
daadig Heer.
- ... 294
15 Zang na den eeten. Verheft den zegenrijken
e

228

Vader

e

e

e

295

e

230

274

16 Avondzang. Nu zinkt de zon, na 't loopen van
haar pad.
296
17 Belijdenis voor het H. Avondmaal. Het Bond.
- e

e

e

maal naakt ! ik werp mij voor Gods voeten.

299'

18 Gelovige belijdenis van geeſtelijke melaats
heid; en verbondmaking voor 't Avondmaal.
O Avondmaal!
19 Voorbereiding voor 't H. Avondmaal. O Pries
e

e

e

3Oly

ter, van Gods huis, en Vorst die in den hoogen. 3oy
2o de,
# Heilands
liefde in 't H. Avondmaal. o Lief. 3II
0 eeuwig heil.
e

e

e

21 Dankzegging over de verëende Bondzegelen.

Ik heb de rust in jeSUS bloed gevonden.

3I4

22 Het verbond met de Hofſlang verbrooken, en

met het Vrouwenkroost herſteld. Zingt he

melſche keelen. ,
23 #chtzang op de toebereiding en nodiging der
Bruid, tot het Avondmaal van de bruiloft des
e

Lams.

e

e

Halelujah! helpt ons zingen.

316

32C.

24 Zondige gedachten. Wijk zwervend heir, dat
mijn gebeden.

.

e

•

e

323

25 De heiſche Jagt. Vlugt, vlugt, 0 ziel, voor
't hittig jaagen. .
e

e

e

-

325

26 Zucht om zegen, op den geeſtelijken akker
bouw. Hoe ſchraal en zonder vrucht zijn dees
bedorven tijden. 328
27 't Haangekraai. O Boode van den dag.
3I.
e

dº

e

28 Immanuël,..'t Heiligdom. Ik werd den donk'ren
kerker moé !

e

«

ºp

e

279

333

29 De waare offerdienst, in het tegenbeeldig Hei
ligdom. De Hemel is Uw tr00m , o God, en voor
Uw voeten,

3o De

e

e

336

e

## en verlosſing door den grooten

Goël. O Goël ! grqote Zoon van God,
-

•

,

339

3I De

L IJ s T D E R G E z A N GE N.
Bladz.

3't De waarheid en Vrede.

met ſtillen vrede.

Dat waarheid bloei'
-

34I

-

32 Bethabara door den Zoendag, verheerlijkt. 'k Zie
Gods Lam, met 's waerelds zonden.

344

e

3,3 De verſlaagen zondaar, het oog krijgende op
den naam JESUS. 'k Ga verloren.
34 Lofzang aan Gods Zoon toegewijd. Michaël,
-

Vorst van Eng'len en menſchen

34
35o

-

:35 Het vrolijk leven en ſterven van een Chris

ten. Vrolijk vrolijk is het leven.
#36 Geestelijke zeetogt, naar eene zalige eeuwig
heid. Ik dobber, op de golven.
-

352

354

37 Moed op de t'huisreize. Een reiziger gaat
wel te vreén. .

»

b

88 De reize naar 't zijne.
reis wel te moé.

e

Ik ſtap naar huis! 'k
e

-

36o

e

39 Hartſterking in het doodsuur. Mijn leden voelt
36I
gij 't ſterfuur komen.
4o Jeſus 't waare Beër; Waar berg ik mij ? waar
: zal ik vlugten.
362
41 De beroerde ziel in het doodsuur. Mijn reis
is uit, 'k voel 't ſterfuur nad'ren.
363
42 Goël verwonnen, of tweezang tusſchen Goël,
-

-

-

-

e

e

en de ziel. - Goël die de zielen minde.

43 Komst der ziel tot Immanuël lk zucht Immanuël. 367
44 Goël gezocht, na 't zondig ſluimeren. Waar
is Goël heengegaan!
368
45 De Zonde vermoordſter van Jezus. Rampzae

-

lige zonde, die 't harte bekoort.

369

46 Goëls Dood, de bron van 't Leven. Mijn
leven, o Goël! is jammerlijk ſterven!

37o

7 Golgotha, het onderpand van 't beter leven.
& O ! aaklige gewesten.
•
•

37r

-

48 Het Lam op den troon. Het hart naar boven. 372
49 Zucht naar omhoogtrekking.
hoog.

-

e

Trek mij om
'

e

-

375

so 't Albeſluitend Amen. Vader, geef een liefde
blijk!

'e

e

-

e

375
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GEWIJDE PoËzIJ.
ZAN GW IJ ZE, D. I bl. I.
&
*.

I.

.

Hemelpoei,

-

Die het hart kunt raaken,
Gij maakt vrij en blij:
Gij kunt banden ſlaaken.

Ik verkies uw' toon,
En verhef Gods Zoon,

Op wien de Eng’len ſtaaren,
. Als mijn kroon, en loon;
Met mijn blijde ſnaaren.
II.

'k Zing Kalvaria;
Salems: tempelboogen,
't Godlijk Siloa,
Nimmer op te droogen.
't Zalig hemelhof,
Is de blijde ſtof,

Van mijn liergezangen,
Dat mijn lied en lof,

Juichend zal ontvangen,
A

I II. Vloei

ST I CH TE L IJ KE III.

-

Vloei, O levensſtroom,
Vloei nu mild van boven :

'k Zal aan uwen zoom,
Edens golfjes looven.

Zoo ge in 't zingen deelt,
Dart'lend ruischt en ſpeelt,
Zullen hemelreien,

Daar onze aarde kweelt,
's Hemels lof verbreien.
IV.

Zing, Immanuël
Nooit genoeg te danken,
Geestlijk Iſraël.
Leer de fikſe klanken,
Van zijns Vaders luit! .
Zing die Hemelſpruit,

Zing des Konings gangen,
Zing de ſchoonſte Bruid,
Met uw maatgezangen.

•g

Daal, o goede Geest,
Uit de ſtarrekringen:
Leer inwendig meest ,
Van uw daaden zingen. "
't Zal tot eeuwige eer,
Van den besten Heer

Mijnen Koning, ſtrekken,
En mij keer op keer,

Tot zijn lof verwekken. .
VI. Zong
-- ---- --

G E Z. A N G E N.

3-

VI.

-

Zong de wufte jeugd,

Zuiv're hemeltoonen; *

Dan zou waare vreugd,
't Heilig zingen loonen.

't Zou het ſtug gemoed
Koud als ijs; door gloed

liefdelonken,
,,En des Heilands bloed,

Van Gods

In zijn min ontvonken. .

vfi. | |

|

Ja! dan zou ik haast,
Mij met haar verblijden.
En hoe de afgrond raast,

Dan zou je suis rijden,
In het vlakke veld,
Dat zijn glorie meldt.

'k Zag dan duizend zielen,
Voor den grootſten held,
Bij zijn wagen knielen.
VIII.

Hemelpoëzij;

Door ons hart te raaken,
Kuntge vrij en blij,
Helſche banden ſlaaken.

Elk verkieze Uw toon:
Elk verheff” Gods Zoon;
Elk leere op Hem ſtaaren;

, Vinde in Hem zijn loon;
Roer' van Hem zijn ſhaaren.
A 2

t -

-
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S T I CH TE L IJ K E –

4

HEILIGE ZANG LUST.
zA N G w. Or cheti ſla mirando. D. I. bl. 5.
-

I.

Mijn

tong wck greetige ooren;
Zing de ijd'le waereld doof, en ſtom.
Zing de ijd'le waereld doof, en ſtom.
Zingt juichende Englenchooren;
Zingt vlugge Cherubijnen;
Zingt vuur'ge Serafijnen;

Zingt met mij zalig geestendom; .
Bevrijd van dood en hel,
Dood en hel, dood en hel.
Elk zinge Immanuël!

Zingt overtuigde ſchaaren;
Zingt van de reis naar Kanaän,
Zingt overtuigde ſchaaren;
Zingt van de reis naar Kanaän,
Zingt Horeb, ſpant de ſhaaren;

Leert, uit de Paaschgezangen
Van 't Lam, de toonen vangen.
Zingt hier, zoo zingt ge 'er eeuwig van.
Zingt zoo van Sinaij;
Dat Sion u verblij.
-

II.

-

- - -

-

-

- -- -

En gij, verlichte zielen,
Zingt vrolijk, zingt met hart en ſtem.
Zingt

Gº E Z

A

N

Gº E , N.

Zingt vrolijk, zingt met hart en ſtem,
Gij moogt op Sion knielen.

-

Zingt van het voorig ſcheiden,
Zingt van het trouwe leiden. Zingt van Gods ſtad Jeruſalem.
Zingt bij uw Siloa,
Siloa, Siloa ,

-

Van 't huilend Berſeba.

Komt voegt 'uw' gladden gorgel,

Bij 't ſpeeltuig: geeft aan God gehoor.
Komt voegt uw gladden gorgel,
Bij 't ſpeeltuig: geeft aan God gehoor.
Hoe dreunt het lieflijk orgel!
Hoe klinken Englentaalen, . . .
Op zuivere Cymbaalen!
Hoe ſtreelt de vedelſnaar het oor !
Ai hoort het maatgeluid,
Van cither, harp, en fluit.
III.
Dat mag eerst zingen
heeten!
-

's

--

e

De waereld zingt van ijdelheén : '
De waereld zingt van ijdelheén:
Maar 't ijd'le wordt vergeeten;
Als Davids zuiv're ſnaaren,

*

Het harte doen bedaaren.

Och ! dat geſtadig hier beneén;
Al 't ſpeeltuig, hart en tong,
Hart en tong, hart en tong,
Van JESUS glorie zong!
A 4

-

Mijn

s T 1 c H TE L IJ K E
Mijn tong wek greetige ooren,
Zing de ijd'le waereld doof en ſtom;
Mijn tong wek greetige ooren,
Zing de ijd'le waereld doof en ſtom;

Zingt juichende Englenchooren;
Zingt vlugge Cherubijnen;
Zingt vuur’ge Serafijnen,

-

-

Zing met mij zalig geestendom,
Bevrijd van dood, en hel :

Elk zinge Immanuël.

GoËLS LIEFDE ALLEEN GENOEG.
o P EN B. III. 17 - 19.
zaNow. S. te nºemiſt ſpiri. D. 1. bl. 3.
I.

Goei is vol

mededoogen;
't Is zijn liefde, die mij droeg.
Goël ſloeg op mij zijne oogen :
Goëls liefde is mij genoeg.

Goël ſloeg op mij zijne oogen:

Goëls liefde is mij genoeg.
Had ik rijkdom, ruime ſchatten,
Geen gebrek aan eenig heil:
't Zielsgebrek deed Hij mij vatten;
Goels liefde kent geen peil.
-

----

f

G. E Z A N G E N.
't Zielsgebrek deed. Hij mij vatten;
Goëls liefde kent geen peil.

7.

III.

'k Was elendig, duizend vreezen,
Duizend rampen, drukten 't hart.

Goël wil door ſtraf geneezen,
Goëls liefde zond die ſmart,

Goël wil door ſtraf geneezen,
Goëls liefde zond die ſmart,
IV,

Jammerlijk, en ſchreienswaardig,"
Was mijn ſtaat, al ſchreide ik niet.

Word ik ijv'rig en boetvaardig,

-

Goël kent mijn zielsverdriet,

Word ik ijv'rig en boetvaardig,
Goël kent mijn zielsverdriet,
-

- -

V.

Moest ik arm, en ſober leeven :
Goël die al 't goed bevat,

Wil 't beproefde goud mij geeven,
Goëls liefde is al mijn ſchat.

Wil 't beproefde goud mij geeven:
Goëls liefde is al mijn ſchat.
VI.

'k Was te blind, om regt te leezen,
's Hemels raad, en mijnen pligt:
Oogezalf kan 't oog geneezen;
Goëls liefde ſchonk mij licht.
Oogezalf kan 't oog geneezen ;
Goëls liefde ſchonk mij licht.
A 4

VII. 'k

8-

S T I CH TE LIJ KE
VII.

.

- Je

'k Had geen ſierkleed, dat mijn leden
Dekken kon, en God beviel:

't Wit gewaad, moest mij bekleeden,
Goëls liefde dekt mijn ziel.
't Wit gewaad moest mij bekleeden,
Goëls liefde dekt mijn ziel.
VIII.

Goël breidelt all' mijn lusten;
Schenkt een kleed in bloed genet;
Doet mij in zijn wil berusten.
Goëls liefde is mij een wet.
Doet mij in zijn wil berusten.
Goëls liefde is mij een wet.
IX.

-

-

Goël is vol mededoogen;
't Is zijn liefde, die mij droeg.
Goël ſloeg op mij zijne oogen;
Goëls liefde is mij genoeg.

Goël ſloeg op mij zijne oogen;
Goëls liefde is mij genoeg.
\

REIS NAAR JERUSALEM.
ZAN G w. Condolce forſa. D. I. bl. 11.

I.

l

O slavernij,
O nacht van zonden!

-

'k Lag

-------

G E: Z, AC, NT G DE N:

'k Lag vast gebonden, zº
God maakt mij vrij. »
'k Zie 't licht nu rijzen.

Wie ſtapt mij tegen? I
Wie zal, de wegen ,

Naar Kanaan, wijzen?

II.
"
Mijn vuurkolom,
Ik zou verdwaalen:
Schiet uwe ſtraalen,
In 't heiligdom.

-

'k Hoor Sakkoths velden,
En legerplaatſen; De galmen kaatſen, is

Die God vermelden.

! -o I

s

III. , ,

Immanuël, zº s t
Mijn lust en leven,

3 - 2

Die rust kunt geeven,
O levenswel ! . . . . .

Gij hebt mijn zonden,

- .

Geheel verborgen,

..

Met alſ mijn zorgen,

In de open wonden.

"

IV. - - - - i
tY
reisgeen
ik meé
;
'kNu
Vrees
gevaaren,
rº.
-

--

-

Geen felle baaren
"
Der roode zee; . "
A 5

Geen

-

-
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Geen Maraas wat'ren,
Geen hel van ond'ren,

Geen Horebs dond'ren,
Hoe fel ze

#ºen.

'k Vrees angst noch nood
Van 't naar geweten,
Noch ſlangebeeten,

Noch graf noch dood.
'k Zal, door 't aanſchouwen

Der koopren ſlange,
Waar naar 'k verlange,

Mijn ziel behouën.

-

VI

'k Zal mag're ſpijs,
Noch ſchaarſe ſtroomen,

Noch vijand ſchroomen.
Dan zet ik prijs,
Op 't hemelſch Manna:
God ſlaat de rotſen,
En dwingt de trotſen,
Ik zing Hoſanna. VII.

-

'k Volg IESUS wet,
Met vlugge ſchreden;
Tot ik mijn treden
Op Nebo zet.
Hij ſcheurt de ſtroomen.

Hij maakt mij heilig,
Hij zal mij veilig,

Doen binnen komen.
'-

-

V III. Je

t

-

11 .

G EUZI A N # G , E TN.
O
, VIII.
- Jeruſalem, | | | | | |
is

O ſtad die boven

Al de Eng’len looven, 1
Gij kent mijn ſtem !
'k Zal vreé beërven,
En vrcé gevoelen ;

2

Het zondig woelen, iſ
Zal eeuwig ſterven.

«

J E s U s O o G E N.
H O o G L. v; 12.

-

-

zano w. cºnieke forſ. D. I. bl. 11.
O.
i

I
-

k

Volmaakt gezicht! ,
et
O held're luister,
In 't aaklig duister,
Verwarmend licht ! !
of
O tweelingzonnen,

Die uwe ſtraalen

.

Op mij deedt daalen;

'k Ben overwonnen!
II.

-

Nu voel ik zagt,

Door minnende oogen,
Dit hart bewoogen. -

Wat doen zij kragt!

a?

12.

S T 1 CH TE LIJ K E

O ſcherpe ſchigten ,
Die 't binnenst treffen:

'k Wil U verheffen,
En ned'rig zwigten.
III. *

Trek mij om hoog.
Gij ziet, zagtmoedig,
Vol liefde en goedig,
O duivenoog!

*

*

Op al mijn dwaalen.
Uw liefdelonken,

-

Doen 't ijs ontvonken,
Door heete ſtraalen.,
-

IV.

- Komt ſpiegelt U, º

t

O hemelzonnen,
In deze bronnen. - -

Geeft, dat ik nu
De watren ſtille, .
Die 't hart beroerden,

Die 't hart vervoerden,
Door de

e:"ie

-

Dees glazen zee ;
Zal vol verlangen,

Uw beeld ontvangen,
En rust en vreé.
O duivenoogen, . . .

.

In witte plasſen
Van melk gewasſchen ;
'k Voel U vermogen
V1. Geen

::M

G E ,,Zº A TN G E! N.
,

-

-

VI.

25
-

Geen esmeroud,
Werd zoo geſleepen, ..."

t

Zoo net gegreepen

In 't gloeiend goud:
Als 't oog vol vonken,
En heldre ſtraalen,

Die op mij daalen,
Staat vast geklonken.
VII.

. .

Bloedbruidegom,

I

Uw oog ſtaat open:
'k Zal op U hoopen.

Kom tog, ai kom.
'k Wil 't eigen dooven,
En op U bouwen ;
Mij niet vertrouwen,

- -

-

Maar U gelooven.

HET DwAAL LICHT.
ZAN G w IJ ZE.

Soli cegion cradels,

D. 1. bl. 17.

I.
e

Zon ons

een dwaallicht leiden,

-,

Van waereldlust tot rampen ;
Daar dood'lijke afgronds dampen
Hunn ſtank verſpreiden ?
Neen!

34

S-T I C H TE LIJKE
Neen! in al 't aardſche goed,

Vond nooit het vroom gemoed,
Een ſchijnend licht, op't ſpoor van woeste heiden:
II.

Wat aak'lige moerasſen,
Zie ik hier voor mijne oogen !

Dit dwaallicht vol vermogen,
Leidt naar die plasſen:
Hoe is 't vervoerde hart,
Verbijsterd en verward !
Het heilgeloof alleen, is de aarde ontwasſen.
III.

Wijk waereld met uw ſchatten,
Met al uw pragt, en weelde.

Zou 't geen de zinnen ſtreelde,
Ons heil vervatten?

Neen! 't geeft een flaauwen troost.
Schoon gij de ſmart verpoost;
Het zwarte floers, zal traan op traan doornatten:

De Borg wil 't kruis verzagten;

- Het kruis ten ſtaf doen ſtrekken,
Om met Hem voort te trekken,
In donk're nachten.

O wolk - en vuurkolom,
Doe mij in 't heiligdom,
Geloovig, op uw licht, en waarheid wachten.
4

'T oF

G E Z A N G E N.

15.

'T oFFER van zicHZELvEN
ZAN o w. Venni amore nel tub regno. p.

1. bl. 19.

O F, Wie ſleet heuchelijker dagen. Lodeſt.
I.

God zal mij zijn aanzigt toonen,
Schoon. Hij in den digten drom
Wil van Cherubijnen woonen,
Als mijn wolk- en vuurkolom !

Liefſte JESUS vreugd van 't leven,
Groote Goël die mij lost;
'k Zal aan U het Offer geeven,
Dat Uw bloedprijs heeft gekost. -

'k Zal van 't oor een Offer maaken,
En 't gedruisch beneén ontvlién;
Van mijn tong, om U te ſmaaken;
Van mijn oog, om U te zien;
Van mijn hand, om Uw getuigen
In hunn nooden bij te ſtaan;
Van mijn knie, tot heilig buigen;
Van mijn voet, tot veilig gaan.
I

'k Zal 't verſtand ten offer brengen;

Zwaaijen 't reukwerk der gebeén,
't Martelbloed op 't outer plengen,

Leidt uw hand mij derwaards heen.
-

'k Zal

16
S,T ITC H TE L II K E'
'k Zal voor U dit hart behouën;

En komt mij Uw hulp te ſtà,

.
-

' -

Daar van eenen Tempel bouwen,
Woon hier als de Schechina!

-

e

DE STERKE ZWAKHEID.
e

R O M.

VIII.

6.
w

ZANG w. Che ti giova eara Fille. D. I. bl. 21.
or, Wie ſleet heuchelijker dagen: als men twee
Zangverſen ſamenvoegt.
I.

Zwakheen mogen mij

verhind'ren,

Daar mijn ziel vast tegen ſtrijdt. Zwakheén draagt God in zijn kind'ren;
Schoon. Hij geenen moedwil lijdt.
II.

Zwak ben ik in all' mijn treden,
Schoon ik naar den hemel ga;
Zwak in all mijn heblijkheden,
Zwak in 't leven der genâ.
III.

-

Zwak in mijn verſtand en oordeel,

Zwak in 't buigen van mijn wil,
Zwak in 't zien naar 't beste voordeel;
Zwak, al zwijgt de vijand ſtil.
-

IV. Zwak

G- E - Z

N
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17.

IV.

Zwak in 't waar geloofsvertrouwen,
Zwak in liefde, zwak in hoop,

Zwak in regt op God te bouwen,
Zwak terwijl ik naar Hem loop.
V.

Maar Gods Geest grijpt onder 't werken,
Steeds mijn zwakke handen aan;
Hij wil mij met kragt verſterken,
Doende mij in JESUS ſtaan.
VI.

Hij wil 't werk in 't leven houden,
Hij vernieuwt het daar 't bezwijkt.
'k Voel zijn liefde nooit verkouden;
'k Voel zijn heil, dat mij verrijkt.
VII.

Sterk ben ik dan in 't gelooven;
Sterk als ik in JESUS ſtrij:
Sterk in 't zien naar hulp van boven;

Sterk als ik met JESUS lij
VIII.

Sterk in wonden, door 't verzagten,

Sterk, daar 't oog om ſterkte ſchreit;
Sterk in 't eeuwig heil te wagten,
Sterk in taaie lijdſaamheid,
IX.

Sterk in 's vijands list te ontvlugten,
Sterk al word ik overſtelpt;

Sterk in 't onuitſpreeklijk zugten,
Sterk daar JESUS Geest mij helpt.
B

X. 'k Zal

f
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X.

'k Zal dan in mijn zwakheên roemen:

Hoe ik worſtel, hoe ik zwoeg;
w

'k Zal het ongeloof verdoemen,
JESUS kragt is mij genoeg!
TO GT NAAR DE HEMELKUST.
ZANGw. L0 ſplendor del Primo ſguardo. D. I. bl. 24.
I.

W ijkt nu

ondermaanſche dingen,
Wijkt nu uit mijn oog en oor.

'k Reis naar den hemel. 'k Wil bij 't afſcheid vrolijk
-

(zingen.
JESUS zal den ſtorm bedwingen;
Op baaren ſtapt hij voor,

Hem geeft de zee gehoor.
'k wil den koers naar boven zetten,

'k Heb de kabel losgemaakt,
Zie daar de paskaart. Zie hier ſtuurmanskunst
(en wetten.
-

JESUS zal de drift beletten:

Daar 't hart door wechgeraakt,
Het ſtuur der reden wraakt.
III.

JESUS, zal het geestlijk leven
In mijn hart, een brosſe kiel,

w

-

Voor
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Voor God bewaaren. 'k Wil 'er 't hart aan Over
-

(geeven.

Heeft de ſtroom mij afgedreeven;
Zijn geest blaast in de ziel,
En drijftze uit 's waerelds wiel.
IV.

JESUS troost mij in het lijden;
Dat ik ſtorm en onweer tart'.

ST.
O ijd'le waereld, 'k zal door Hem uw klippen
(mijden.
'k Zal in JESUS mij verblijden,
Die baken voor mijn hart,
In 't ongeloof verward.
V.

-

JESUS toont mij, uit Gods boeken,
rolijk

Op 't kompas van hemellust,
-

Het waare Noorden.

Hier beneén is 't niet te

(zoeken.
Aarde en ſtof, wil ik vervloeken.

De hemel is mijn kust,
Die haven al mijn rust.

unst

90ſ
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UITBREIDING VAN DEN
Z

A

XLII EN XLIII PSALM,
N

G

VOOR 'S HEILANDS KOMST,
Van een Gelovigen zwervende in de woeſtijne, en begeerig om voor
Gods aangezigte te verſchijnen, op een tegenbeeldig Horeb,
en daar het water te genieten, uit de waare rots des heik
vloeiende.

Ps A L M XLIl: 2---6.
-

ZAN G w IJ z E : D'un viſetto Luſinghier. D. I. bl. 26.
I.

Albeſchouwend Hemeloog,
Kon mijn zieleſimert U raaken;
Toen ik onder 't juk mij boog:
Gun dat ik mijn zwerven toon.
Zomerhitte doet mij blaaken ;
'k Vind geen lommer, 'k zie geen daken.
-

Och ! kon ik al 't woelen ſtaaken;
Horebs rots, is in Gods Zoon.
II.

Naar U hijgt mijn ziel in mij,
Als een hert naar frisſe ſtroomen.

Zie, o God, dees woestenij:
Daar het bitt're Mara vloeit;
Daar ons 't Manna wordt ontnoomen ,

Daar Amalekieten koomen,
Wier geweld niet is te toomen ,

Daar geen regen ons beſproeit.
-

- -

-

-,

III. 't Is

- ---- --
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III.

't Is mijn ziel, die dorſtend kleeft,
Nooit gedrenkt met hemelwijnen,

ALMl.

Aan den God, die eeuwig leeft.
Wanneer komt het zalig lot,

MST,

Dat ik mag voor God verſchijnen?

ig omy00?

Traanen voeden mij in 't kwijnen.
Zou dan al mijn hoop verdwijnen;

# Horth,
dus hijf

Daar men vraagt ,, Waar is uw God” ?
IV.

Ja ik denk daar aan, en pleng
.
Traahenvloeden met gebeden. .

l. 16.

'k Zal (och dat het God geheng'!)
Eerlang in de Feesthut ſtaan,
Met hun naar het Godshuis treeden:
Daar een ſchaar der vroomſte leden

Van Gods volk, met blijde ſchreden,
Reiend zal ten feeste gaan.
V.

Ai wat buigtge u neér, mijn ziel?

ſen,

Wat zou uwe ruste rooven?

Zwijg, o draaikolk, ruiſchend wiel,

Ongeloovig zondig hart;
Nog zal ik Gods goedheid looven:

't Heil zijns aanzigts gaat te booven,
Al wat aardſche vreugd kan ſtooven.,
Ik ben uit uw ſtrik ontward.

#
't Is
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n
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NA MESSIAS KOMIST 3
Van een geloovigen die Kanaän nadert, doch beducht voor Sodoms
oordeel, gereed is om met Moſes uit het land der Jordaans
in 't waare rustland te ſtappen.

Ps ALM XLII: 7---12.
ZANG wIJzE ; God , zal mij zijn aanzigt toonen. Zie
bladz. 15. D. I. bl. 29.

I,

Rijs o zonlicht uit de

kimmen, "
Blijder dan gij voormaals deedt:
'k Zal op Neboos toppen klimmen,
Na 't geleden hoon en leed.
'k Zie veel zaliger landouwen,
In dees ſchets van 't errefland;

'k Mag den hemel blij aanſchouwen,
Die al 't ongeloof verbant.
II.

Ja, mijn God, dit zou mij krenken,
En mij doen geboogen gaan.
'k Zal daarom aan U gedenken;
Uit de landſtreek der Jordaan.

Ik kan mindre ſchoonheén derven ;

'k Zoek beneén geen erreflot:

Mag ik ſlegts in d'armen ſterven,
Van den liefderijken God.

/

II l.

Hermons kruinen zal ik melden,
Zegerijk voor Abraham ,
Daar
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Daar door 't ſlaan van Baſans helden,

Is'rels heil zijn oorſprong nam:
Boven Soars laage bergen,
T;
r Sodomf

fordaans

Vrijplaats voor 't geſlagt van Lot,
Toen, op Siddims hemeltergen,
't Wraakvuur viel van 's hemels God.
IV.

Hermons onderaardſche kuilen,
Zie

Daar

Roepen tot de doode zee,
Door hun kooken, bruiſchen, huilen,
Een beklaag'lijk wee op wee.
Volgeſtroomde watergooten,
Uit het meir van Phiala,
Sinds de zonden God verdrooten;
Spellen 't land zijn ongenâ.

w

V.

All' uw baaren, all' uw golven,
Zijn reeds over mij gegaan,
Maar geen ſtroom houdt mij bedolven,
Daar de Bondark droog bleef ſtaan.

Sodoms vuur- en zwavelkolken,
Dreigen 't ongeloof voor lang;
't Heilgeloof rijst door de wolken,

En ontvlugt den ondergang.
VI.

'k Zal bij Nebo God verbeiden,
Tot ik eeuwig bij Hem kom'.

's Daags zal mij zijn goedheid leiden,
'k Volg het ſpoor der wolkkolom,
B 4

's Nachts

24)
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's Nachts zal mij zijn heil omringen,
't Vuur mij lichten dat Hij geeft.
'k Zal het lied van Moſes zingen,
Bidden tot dien God die leeft.
VII.

'k Zal tot God mijn ſteenrots ſpreeken,
Die zoo mild in Kades vloeit;

Schoon ik zwerf in dorre ſtreeken,
Door het ongeloof vermoeid,
Waarom zoudt Ge mij vergeeten,

Diep in zwarten rouw gebukt?
Zult Gij niet mijn ſteenrots heeten,
Daar de vijand mij verdrukt ?
VIII.

'k Voel mij met een doodſteek hoonen,
Die tot in mijn beend'ren gaat,
Dus mijn heilverwagting loonen,
Daar ze op mijnen Goël ſtaat,
Door 't verwijten van ontzinden,
Dat men al den dag mij doet :

,, Waar is nu uw

,, Waar is heil f

God te vinden ?

vºor uw gemoed?

Wat zoudt gij u nederbuigen,

Mijn beklemde en bange ziel?
Zou uw onrust niet getuigen,
Dat uw 's Heilands trouw ontviel ?
Hoop op God, ik zal hem looven,
Goël is mijn deel en lot.
'k Zie hem zelf; Hij zendt van boven,
't Rijkſte heil. Hij is mijn

Goºg

L OT

le
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8 L o T z A N G
OM DE LEIDING VAN DEN Geest der wAARHEID.
Daar een Gelovige ſmeekt, dat God hem wil regt doen tegen 't
ongoedertieren volk, bedriegelijke en onregt vaërdige menſchen,
en hem door zijn licht en waarheid brengen tot den tempelberg,
Gods woningen, den waaren altaar, en de blijdſchap uit de
gr00te verzoening te wagten.

Ps AL M XLIII: 1---5.
ZANow. Albeſchouwend hemeloog. Boven bladz. 2o.
D, I. bl. 35.
I.

Doe mij recht, gedugte God,
Ai beſlegt Gij zelf mijn zaaken:

Daar de vijand, die 't beſpot,

, Treedt in 't ſpoor van Beors zoon f;
't Zuiver oog van God durft raaken,
Is'rel vloeken, waarheid laaken; Vol bedrog en onregt, haaken
Naar vervloekten zondenloon.

t

Want Gij zijt mijn toeverlaat,
Mijn Beſchermgod; geen gebeden

Hebt Gij van Uw volk verſnaad.
Waarom ga ik dan gebukt?
En moet van U afgeſheeden,
Mij in 't aklig zwarte kleeden;
Op een pad van doornen treeden,

Door den vijand fel gedrukt?
-

III. Zend

-

7 Zie * Petr II: 15-22, en Judas brief vs. 11-2o.
5
w
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III.

Zend in ons uw Godlijk licht,
Gloed van waarheid in deeze ad'ren.

Hemelwind, daar 't al voor zwigt,
Drijf de wolk- en vuurkolom;
Leef en zweef in deeze rad'ren;
Breng ons hart weer tot de vad'ren;
Om uw heil'gen berg te nad'ren,
En het waare heiligdom.
IV.

'k Ga dan in tot Gods altaar,
Tot dien God, daar ik mag reien,
En geen gulle blijdſchap ſpaar.
'k Wagt een allerzaligst lot,
En laat door Gods Geest mij leien,
'k Zal, wil. Die zijn licht verſpreien,
Op de harp Uw” roem verbreien:
O mijn God, geduchte God.
V.

Ai wat buigt ge u neêr, mijn ziel,
Wat zou uwe ruste rooven,
Zwijg, ó draaikolk, ruiſchend wiel,

Raak ik onder, keer op keer,
Nog zal ik Gods goedheid looven:
Hij zendt zaligheén van boven,
Pinkſtervuur nooit uit te dooven;
En hij blijft mijn God en Heer.
**

#- ºf
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AANDACHT op HOSEA II: 18, 19.

ſl,

zanows 7, fai

ſt,

la ſuperbetta.

D. H. bl- 37.

-

I.

De enig Opperwezen,
O ſchoonheid die ik min;
Ik heb Uw eisch geleezen.

Ik geef U ziel en zin.
Ik offer U dit hart,

Wel eer zoo diep verward
In ſtrikken die de helle ſpant.

Nu geef ik U de hand.
II.

Wech zondige ijdelheden:
-

Wech valſche Delila;
. Gij bindt niet meer dees leden,
Noch boeit mij tot mijn ſchà.
Nu is voor de eeuwigheid;
Die knoop met God geleid:

Met God zoo groot, zoo goed, zoo rijk.
Hij mint mij vaderlijk.
-

III.

Mij knelt geen angst noch zorge,
Voor 's Hemels wraak of ſtraf.

De ſchatten van den Borge,
Doen all' mijn ſchulden af.
Hij kiest een arme Bruid;
Hij wist haar zonden uit.

't Is enkel zijn geregtigheid,
Die in 't gerigte pleit.
-

-

IV. 'k Vond,

t8
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IV.

'k Vond, in mijn bloed vertreeden,
Geen medelijdend oog;

Toen de aandrang van uw beden,
Uws Vaders hart bewoog.
Uw goedertierenheid,
Heeft mij tot hem geleid.
Ik kan door uw barmhartigheén,
Nu veilig binnen treén.
V.

Had ik noch oog noch kragten;
Daar ik mijn morgenzon ;
Na zoo veel donk're nagten,
Blij meé aanſchouwen kon :
Gods Geest ſchonk mij 't geloof,
Dat voor de waereld doof,

Zich eenig aan Gods Zoon verbindt,
Die 't ned'rig hart bemint.
VI.

-

'k Zal Hem nu nader kennen,

Mijn Zon maakt alles klaar.
'k Zal mij aan hem gewennen.

Hij maakt zijn woorden waar,
Beſtraal, ó godlijk licht,

Tog ſteeds mijn zielsgezigt.
Mijn oog ziet zich aan U gezond:
Gij ſtaaft dit echtverbond.
VII.

Drie-eenig Opperwezen,
O ſchoonheid die ik min ;
Ik

G

E
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Ik heb Uw eisch geleezen,

Ik geef U ziel en zin.
Ik offer U dit hart,
Wel eer zoo diep verward,
In ſtrikken die de Helle ſpant:

Nu geef ik U de hand.

l

'T HOSANNA EN 'T HALELUJAH.
ZANGw. Tu fai la ſuperbetta. D. I. bl. 37. .
I.

Trekt

God mijn hart naar boven,
Van 't aardſche dat mij ſtoort;
Dan mag ik JESUS looven,
Dan zing ik 's Vaders Woord:
Dan zing ik op een wijs,
Gêleerd in 't Paradijs,
Aan 't Godlijk Lam, gezangen toe,
Vân 't zingen nimmer moé.
II.

Dan rijze ik naar de ſtarren;

'k Ontvlieg het laage ſtof,
Om mij van 't aardsch te ontwarren:
Dan zing ik 's Heilands lof
Hij is mijn goed en God,
Die in zijn heilgenot,
Mij hupp'len doet van zaligheid,

Door 't wigtig bloed bereid.

|
,

III. Mag
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III. "

Mag ik Hem blij verheffen,'
Geloovig in Hem ſtaan,
De hemeltoonen treffen,

Met Hem ten reije gaan:
Dan zwijgt het ongeloof,
Ik ben voor 't klaagen doof.
Hier ſpring ik op van vrolijkheid,
O zalig wijs beleid!
IV.

Zoo ſmaak ik 't Godlijk manna,
Vorst Davids zoon en heer;
Zoo zing ik blij 't Hoſanna,
En galm het keer op keer,
En kaats den klank weêrom.

Van 't hemelsch heiligdom;
Tot ik, die mij aan God gewen,
Het Halelujah kenn'.

DE ZIEL IN 'T EENZAAME.
ZAN G w. Solitario boſco ombroſo. D. I. bl. 42
I.

Somb're ſchaduw, ſtille lommer,
Ik ontſchuil de middagzon,
Diep belaaden vol van kommer,
Bij het ruiſchen van dees bron.
't Kwijnend hart wil zich verkwikken,
Daar het zijne klagten ſtort:
-

-

't Zoekt

G E Z A N G E N.
't Zoekt in treurige oogenblikken,

31.

Rust daar 't fel geſlingerd wordt.
II.

Ruischt niet bladerrijke boomen,
Schomm'lend lover , donk're laan;
Vloeit nu zachter zilv'ren ſtroomen,
Hoort mijn ted're zugten aan ;
Hoort mijn kermen, ſchreien, klaagen.
'k Mis mijn Goël die mij mint;
Goël die 'k om hulp mogt vraagen,

Daar mijn hart zijn ruste vindt.
III.

'k Roep in bosch, en beemd, en duinen:
,, Goël, ſchenk mijn ziel genâ”!
Holle rotſen, ſteile kruinen,

Roepen, Goël”! waar ik ga.
Zacht ! ik zie Hem ginder wagten !
,, Schoonſte Goël, ai gedoog”....

Neen! Hij hoort niet naar mijn klagten,
Hij ontvlugt dit ſchreiend oog!
IV.

Liefſte Goël, licht, en leven,
Van dit kwijnende gemoed:
Waarom zouden deeze dreeven,
Deeze bosſchen, die den gloed

Van Uw liefde mogten tuigen;
Nu getuigen van Uw haat?

Neen! 't gemoed kondt Ge eertijds buigen:
Goël was mijn toeverlaat!
V. 'k Heb.

-
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V.

'k Heb het wel, 't is waar, bedorven,
Geen verlooch'ning regt geleerd;
'k Raakte aan alles niet verſtorven,

Noch van 't ijdele afgekeerd,
Neen! ik voelde 't hart verſtrooien,
En de koude der natuur.

Zonder ziel, gij kunt me ontdooien;
't Licht verzaam'len door uw vuur !
VI.

'k Zie, ik zie mijn Goël weder;
'k Zie dat Godlijk aangezicht.
Goël zelf omhelst mij teder,

'k Voel zijn gloed en zalig licht.
Goël heb ik hier gevonden;
Goël heeft mijn ziel gekust,
Goël zuivert mij van zonden;
Goël ſchenkt de waare rust.
V II.

Somb're ſchaduw, ſtille lommer,

Schuilplaats voor de middagzon,
Nu ontvlugt ik al mijn kommer,
Bij het ruiſchen van dees bron.

º

t

Goël wil dit hart verkwikken,
Dat voor hem zijn klagten ſtort;

Zalig zijn deeze oogenblikken ,

Nu 't geheel het zijne wordt..

SyA5e
L EN

-
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ZAN Gw. Wie ſleet heuchelijker dagen :
9 F : Sombre ſchaduw, ſtille lommer.
bladz. 19. D. I. bl. 42.

t

Zie D. I.
-

I.

Barre winter,

die de boomen,

Bloemgewas, en lagchend groen,
Meiren, poelen, beeken , ſtroomen,
Teist'ren dorst met ſcherpe roén:
't Lentſaiſoen doet blij herleeven,

't Bleeke en ſtijve ſtroomgeweld;
Dor priëel, en doodſche dreeven; -

Bosch, en dal, en duin ,

en veld.

II.

-

Niets kan deezen vuurgloed dooven, .

Die doortintelt wat er leeft 9

'k Voel de lentezon reeds ſtooven,
't Bloed dat ons in de ad'ren zweeft,
't Aardrijk wordt door milden regen ,
Tans van gras, en kruid bevrucht.
't Bloemperk vol van duizend wegen;

s

Ademt enk'le roozenlucht.
III.

Zoo moest ook mijn ziel ontdooien 5
Door den gloed der waare Zon;

'tLeevend groen, den zoom voltooien

2

Van de milde levensbron.
C

Zoo.
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Zoo moest zich mijn grond ontſluiten;
Bloem, en vruchten, blanke deugd,
En geloof, in 't hart ontſpruiten,
Dat Gods liefdevuur verheugt.
IV.

Maar mijn winter kan 't verdooven:

't Blijft van binnen koud en guur.
'k Voel geen regenvloed van boven,

Geene koest'ring van Gods vuur.
k Mag dan zelf mijn oordeel vellen;
En den akker daar 't aan ſchort,
's Hemels blikſemvuur voorſpellen,
Dat Gods wraak op Siddim ſtort.
V.

Neen! wat zou 't voorſpellen baaten
Aan een akker, die ten roof,
Door 't voorſpellen, wordt gelaaten,
Van 't verwoestend ongeloof.
'k Zal tot JESUS liever zuchten,

Dat Hij zelf den grond verbreek',
En vroegrijpe zomervruchten ,
In mijn dorre ziele kweek'.
VI.

O aanbiddelijke ſtraalen,
Zieldoorſchitterende gloed
Van mijn Lentezon, komt daalen
In 't bevrozene gemoed.
Kom o milde voorjaarsregen,

Kom gij Zuide- en Noordewind,
Koestert, zuivert, geeft uw zegen ; .
Dat men rijpe vruchten vind'.
'T HE
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HI E MIE IL L IE V E N.

ZAN Gw. Ruſcelletto a far ſoggiorno. D. I. bl. 48.

OF : Met herhaalinge van den tweeden en vijfdenregel,
OP de wijze van den 38 Pſalm.
I.

Megt ik voor den hemel leeven,
Boven zweeven,
Gansch ontward :

Dan zou al het aardſche wijken,

En bezwijken,
In mijn hart.
II.

Ach! wat moet ik mij beklaagen!
Guure dagen!
Bitter lot!

-

'k Raak vervreemd, door al 't gewemel,
Van den hemel,
En van God.
III.

Trekt mij zachte liefdezeelen:
-

't Zondig ſtreelen

Van de lust,

Worde eens uit het hart gedreeven,
't Eigenleeven,
Uitgebluscht.
IV.

-

Trek, 9 Geest, mijn ziel naar boven,
Wilt Gij dooven,
C 2

't Vreem
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't Vreemde vuur:

-

-

'k Zal mijns Meesters zin dan treffen;
En verheffen,

't Wijs beſtuur.

-

v.

*

De eigenmin moet Gij verbreeken,
En ontſteeken ,
Zaal'ger brand.
'k Wil het ſtof om laag vervloeken,
Hooger zoeken
't Vaderland.
VI.

k Zal dan voor den Hemel leeven;
Boven zweeven,
Gansch ontward :

Dan zal al het aardſche wijken,
En bezwijken,
In mijn hart.

DE TIJDELIE WAERELD.
ZAN G w IJz E : No mia Bella, il ſol diletto. D. I. bl. 5o.
Zie ook bl. 8. en bl. 21.

I.

Lach om ſchoonheén, die wat blinken;
'k Lach om eer, vermaak, en goed ,
'k Lach om 't rijzen, om het zinken;
'k Lach om lof, die daalen moet.

'k

II. Wat
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II.

Wat zou mij een aardworm geeven,
't Prijzen van een wank'lend Niet?

Zinkt hier 't zondig eigenleven,
'k Rijs bij God, die 't al gebiedt.
-

III.

Glorie, wellust, rijke ſchatten,
Is geen goed voor de ed'le ziel.

't Is haar grond, die God kan vatten;
God is 't goed, dat haar beviel.

*
-

IV.

Schoonheén, zijn ſlechts ijdelheden;
En bevalligheid, bedrog.
Al dit ſlijk wil ik vertreeden;
'k Wagt mij voor dit draakeſpog.
V

'k Laat mij door geen ſtroom vervoeren:
Of de waereld ſcheldt, of vleit;
't Zal geen ſtille ziel beroeren.
Alles is hier ijdelheid.
-

V I.

•

'k Zal om 's waerelds dwaasheid lachen;
Om heur hartzeer, om haar vreugd;
Om 't verkwisten, om het prachen;
Om haar boosheid, om haar deugd.
V II.

'k Lach om ſchoonheén, die wat blinken;
'k Lach om eer, vermaak en goed;
'k Lach om 't rijzen, om het zinken;
'k Lach om lof, die daalen moet.

'T GOD

S T I CH TE L IJK E
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'T GODLIJK GEZIG T.
ZANGwIJzE : Benche vita del deſir. D. I. bl. 52.
I.

Alverkw ikkend

ſchoon gezigt,

Sions vertrouwen;

Godlijk oog, volſtandig licht,
*

'k Moet U aanſchouwen.

Hemelgloed,
Zaal'ge vloed,
Kom in 't harte daalen.

't Blind gemoed,
Zugt om uwe ſtraalen.
II.

'k Hoef hier op geen Sinaij,
Worſt'lend te klimmen.

JESUS kom, ai kom nabij:
Doe 't aanzicht glimmen,
Dat U eert;

Toegekeerd,
Op uw' gloed wil wagten,
Die verteert,
't IJdele onzer kragten.
III.

'k Heb aan 't zien van God genoeg;
Daar is mijn leven.

e

Schoon ik angſtig zweet, en zwoeg;
Wat zou het geeven?
't Helpt

G E Z A N GE N.
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't Helpt mijn val.
God is 't A L.

God wil ik verheffen;
Daar ik zal

-

Sions toonen treffen.

'T HART IN DEN HEMEL.
,

ZAN G w. Dorilla e che ſara. D. I. bl. 54
O o K - De Lofzang van Maria of Simeon, als men van
den derden en zesden regel, de twee eerſte letter
greepen herhaalt.

I.

Ai ſpoed

u traage ziel ;

/

Zoo u Gods licht beviel,
Vol Zuiv're ſtraalen :

Schiet reine vleug'len aan,

Gij zult bij de Eng’len ſtaan,
Daar adem haalen.
II.

Vlugt aarde uit hart, en oog;
Ik vlieg tot God om hoog,
Ik zal Hem nad'ren.

Daar zie ik 't vaderland;
Daar is het beste pand,
Daar 't heil der vad'ren.
*

III.

Daar word ik waarlijk wijs;
Daar vind ik 't Paradijs,
C 4

Daar

w
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Daar Edens ſtroomen:

Ik zie mijn Bruidegom,
Daar ben ik wellekom,
Daar zal ik komen!
IV.

Dit komen is geen last;

Zoo ik door God vergast,
Het manna eete :

Aan JESUS mij gewen,
In hem den Vader ken;
Het ſtof vergeete.
V.

Zwijg ijd'le waereldkloot;
Zwijg, hel, en graf, en dood,
Zwijg dwaas gewemel.
Ik ſta niet meer benard;

'k Heb JESUS in het hart,
't

Hart in den hemel.

ID) IE

IL I E IF ID E.

ZAN G w. Aſannoſo mio Penſier. D. I. bl.

56.

I.
"ws

In de liefde leeft ons hart;
Haat en nijd wil zij verdoemen.
Daar zij ſtaal en marmer tart;
Zal ik haar eeuwig noemen.
Liefde daalt van boven af,

Liefde leeft na dood en graf;
Liefde is onze ſtok en ſtaf.
Dee Liefde zal ik roemen.

II. Lief

G

E

Z -A

N

G

E

N.

II.

4 tºt

-

Liefde in JESUS min gegrond,
Die voor ons geen kruisbloed ſpaarde;
Zaligt en bezielt dit rond,

Is 't eeuwig zout der aarde.

-

Liefde bindt mij aan Gods volk,
Liefde ſchroomt geen donk're wolk,
Schrikt niet voor des vijands dolk ;
De Liefde is 't hoogst van waarde,
III.

JESUS naadeloozen rok,

Durft de ontaarde tweeſpalt ſcheuren;
Zij geeft Sion ſchok op ſchok,
Doet vreébeminners treuren.

'k Zoek de zagte en ſtille rust,
Wordt de vlam van twist geblust,
Als zich liefde en waarheid kust;
Zal Liefde 't hoofd opbeuren. | | |
-

IV.

-

Liefde zoekt geen eigenbaat,

-

Geen partijdigheid te ſtijven ;

-

Zuiv're liefde denkt geen kwaad,

Zij kent geen JEHUS drijven.
Liefde die met de aarde ſpot:
Bindt ons harte vast aan God.
Liefde deelt in 't hemellot,
En zal onſterflijk blijven.

vº

t

C 5

HE

42

ST I C H TE L IJ K E

HIE MIE IL BLIJ IDSCH Ap.
ZANGw- Una breve lontananza. D. I, bl.

58.

OF : Wie ſleet heuchelijker dagen: twee zangverſen bij.
eengevoegd. Zie ook blad. 5o.

I.

Sehreſt niet meer,

o traanende oogen.
Is de Hemel in 't gemoed:
Blijdſchap wil de traanen droogen,
Hemelvreugde is 't eeuwig goed.
II.

Zou ik nu nog angſtig klaagen:
Daar ik God in 't hart ontving;
Die 'k Hoſannaas op mag draagen,
Halelujahs eeuwig zing?
III.

Neen!
-

ik ben van God verkooren,

'k Ben voor de eeuwen reeds gekend,

Eer gezaligd dan gebooren.

-

'k Heb mijn hart aan God gewent.

Hier is nimmer feil, nog mangel:
Goël roept: ik ſterf, ik ſterf!

,, Dood, waar is uw gif en angel ?
,, Helle, waar is uw verderf?”
V.

'k Ben door JESUS Geest herſchapen,
'k Leef in JESUS, Hij in mij:
JESUS is mijn ſchild en wapen ;

JESUS maakt mij vrij en blij.

VI

G E - Z: A N G E N.
VI. . .
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•

Zalige veranderingen!
Daar 't gemoed op JESUS leunt:
-

Daar ons 's Hemels Geest doet zingen,

Dat al de afgrond kraakt, en dreunt,
VII.
Hemelblijdſchap, ſteun van 't leven,
Rust en lust van mijn gemoed ; Gij kunt hulp, en ſterkte geeven,
Licht en leven, vuur en gloed.
V III.

'k Zal door u de dood braveeren;

Zonde en duivel tegenſtaan:
Met U zal ik triomfeeren,
Met U naar den hemel gaan.
'T BE WOL K TE DAG- EN 'T KO U DE

N O OR DE R L I c H T.
J O B X XX VII. 2 I , 22.
ZAN G. Si ride amore. D. I.

bl. 6o.

I.

O Zon van

't leven",

Die groots verheven
Op 's hemels boog,

Ons licht wilt geeven:
Ai

- o Zon van 't Leven.j 't Licht is hier bij Job, de zon

verg- Job. XXXI, 26, XXXVI: 32.
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Ai heel 't verkoelen,
't Verkeerd bedoelen,
En 't blinde woelen 5

O Hemeloog!.
II.

O donk're wolken,
O waterkolken;
Gij dekt het licht,
Voor 't oog der volken.
Mijn zondevlekken,
Doen traanen lekken;
En die bedekken,

Mijn zielsgezigt.
III.

Gij die Uw ſiraaien,
Zoo menigmaalen,
Geliefde Zon,
In mij deedt daalen;
Zend voor die naarheid,
Met glans en klaarheid,
Uw licht en waarheid; O Levensbron !
IV.
-

Waait frisſche winden,

'k Noem u mijn vrinden.
Gij moet, O Geest,

Mij God doen vinden:
Dit hart bewaaren ;

Den damp vergaâren ;
En op doen klaaren,
Al wat men vreest.

-

G E Z A N G E N.
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V.

'k Zie 't goud van 't Noorden,
De lucht beboorden,
Met glans en gloed:
Maar koud zijn de oorden.
Ik kan in nachten,
Geen koù verzachten,
Noch gloed verwachten;

Voor mijn gemoed.
V I.

De glans dier boogen,
Is haast vervloogen:
Dees dageraad,

Heeft geen vermogen.
De ontſtooken lampen,
Van aardſche dampen,

Voorſpellen rampen,
Door haar gelaat.
VII.
'k Voel de aarde beeven!

- Wie zal het leven,

Daar elk voor pleit,
Toch redding geeven?
Wie kan 't ontvlugten?
Wie moet niet zugten?
2, God is te dugten,
,, Vol Majeſteit!
V I II.

't Geloofs vertrouwen,
Zal 't kruis behouën;
En

ST I C H TE LIJK E

En hulpe bién,
Door 't kruis aanſchouwen.

Hoe 't hart mogt kwijnen:
Mijn Zon zal ſchijnen,
De nacht verdwijnen; .
'k Zal Goël zien.
IX.

'k Zal Goél prijzen,

Bij 't heuglijk rijzen
Van 't Morgenlicht,
Met keur van wijzen.
'k Zal Goël roemen;

Mijn Zon, Hem noemen;
Deeze aarde doemen,
Die voor hem zwigt.
X.

Mijn Zon, Uw ſtraalen,
Zie ik reeds daalen;
De ſchaduw vlugt,
Zij kent heur paalen.
Ik voel Uw leven,
'k Zie Edens dreeven :

'k Zal hooger zweeven,
In zuiv're lugt.

g?
ZIN
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ZI N G EN SL U ST.
ZANG w. Si ride amore. D. I. bl. 67.
i

*

O F: O ſlavernij, bl. 11.

|

I.

Mijn ziel naar boven,
Om God te looven;

Niets kan in 't hart,
De liefde dooven.

't Zijn hemelſtraalen,
Die op mij daalen:
Zij ſtellen paalen,
Aan al mijn ſmart.

-

*

II.

'k Zing niet van de aarde;
Wier ſlegte waarde,
Mij 't hart ontſtal,
Maar rampen baarde.
'k Zing van geen weelde, Die ras verveelde,
En onheil teelde,
Daar was mijn val.

e

-

4

1 II.

'k Zing van geen ſchatten,
Die 't hart niet vatten,

-

-

Noch houden kan,
Maar 't uit doen ſpatten.

w

“k
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'k Zing goud, noch kleeden:
Dit bindt beneden,

Ons hart en leden;
't Is Achans ban. f
IV.

'k Zing van geen trekken;
Wier ſchoon kan ſtrekken,

Daar 't leeft en ſpeelt,
Om vlam te wekken.

'k Zing van geen prijzen,
Noch eerbewijzen;

Hoe hoog ze rijzen,
Van 't ſtof bedeeld.
V.

'k Zing van geen troonen,
Geen ſchepters, kroonen,
Noch ruim gebied,
Noch heldenzoonen.

Geen ſterke ſpieren,
Geen rijksbeſtieren,
Geen krijgslaurieren ,
Verheft mijn lied.
VI.

Laat waereldlingen,

Van de aarde zingen;

-

Ik vlugt om hoog,
Door 's hemels kringen.
Het heilbeſeffen;

Doet toonen treffen,
-

Die God verheffen,

Op wien ik oog.
Zie Joſ. VIII, 13-28.

VI 1. 'k Zing

G - E Z A N G E N.
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V II.

'k Zing JESUS wonden,
'k Zing vaste gronden,
Van heil en deugd;
Aan hem verbonden.

'k Zing hemelklanken,
God zal ik danken :

Ik voel de ſpranken
Van hemelvreugd.

t

V II H,

Komt ſpant uw ſmaaren,
O Eng'lenſchaaren,
Gij moet uw” lof
Met d'onzen paaren.
Zingt zaal'ge geesten, .
Zingt Gij ontvleeschten;
'k Vier meé de feesten
Van Salems hof,

D E VRIJ H E I D.
ZAN G w. Non intendi ô paſtorello D. I, bl. 7o.
I,

Ik

verkies het vrije leven;

Daar geen band het harte knelt.

JESUS wil de vrijheid geeven:
Goël breekt het ſlaafsch geweld.
-

D

'k Wou

5o
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w

II.

'k Wou voorheén mij zelf beſtuuren,
En mijn eigen meester zijn. 'k Was in all' die treurige uuren,
Maar een ſlaaf in vrijheids ſchijn.
III.

-

'k Moest mijn geest en kragt verteeren,
In den dienst der ijdelheid.

Zoo veel driften, zoo veel Heeren,
Zoo veel bitter onderſcheid !
IV.

* .

JESUS wou mijn banden ſlaaken:
Hij alleen verwon de Hel;
Hij vertrad den kop der draaken,
Als de dapp're Michaël.
V

Hij alleen zal 't hart beheeren;
Ik verkies zijn heerſchappij.
God te dienen, is regeeren:
Die hem dient, is waarlijk vrij.
'k Wit zijn zachte banden draagen;
JESUS volgen op zijn paân:
Banden die mijn vrijheid ſchraagen,
En mij vaerdiger doen gaan.
V Il.

't Is mijn Koning die het werkte,
Die het zalig werk volendt ,
En den ſchepter zijner ſterkte,

In 't geboogen harte zendt.
VIII. Wijkt
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VIII.

Wijkt voor eeuwig ſlaafſche banden,
Wijk nu vrijheid 's waerelds ſpot.
'k Geef het al in JESUS handen :

Hij 's mijn hoofd, mijn Heer, mijn God.

DE

TIJD DER

MINNEN.

OF AANDACHT OP EZECH. XVI: 5-8.
ZAN G w. Quel augelletto. D. 1. bt. 72
,

I.

God ſloeg zijn oogen,
Vol mededoogen,
Van 's Hemels boogen ;

Op al 't geweld,
Van mij geleden.
'k Lag gansch vertreeden,
En ſnood van zeden,
Op Soans veld.
-

Het heuchlijk Heden,
Werd niet geteld.
Wat taai verdraagen !
Wat welbehaagen!
God ziet mij aan!

Wil op mijn klaagen;
Door Goſen gaan,

En 't heil doen daagen.
.

. . . II.

Hij wil mij treffen,

Zijn ſtem verheffen: D 2

't Heff

g,
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't Heil doen beſeffen

In 't ſtil gemoed.
O Nijl , uw boorden
Zien 't ijslijk moorden !
Wat zaal'ge woorden;
,, Leef in uw bloed”!
All' wie ze hoorden,
Geneest de boet.

Juicht 's waerelds asſen,
Van 't heiltoepasſen,
In 't bloed van 't Lam.

O zalig wasſchen
Van Jakobs ſtam,

In traanenplasſen.
-

I II.

Wijk zondige aarde,
Die onheil baarde ,

Zoo ſlecht van waarde,

Hoe hoog geſchat.
Wijkt ijdelheden,
Wijkt Memphis zeden;
Niet meer geleeden ,
Niet meer bevat.

Ik zet mijn treden,

Op Kanaans pad.
'k Word afgedreeven,
Van 't eigenleeven,
En zonde en dood.
Ik heb met beeven ,
Hoe naakt en bloot,

Hem 't hart gegeeVen

'G
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-
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N.

t

-

O tijd der minnen!
Gods eed moet winnen,
Den echt beginnen,

/

Die 't Lam volendt.
O heilve werven !

Die 't licht moest derven,
Leeft door het ſterven,

Van 't Lam gekend.

'k Zal vreé beërven,
Aan God gewent,
Wil Goël leiden,
t
#,

Zijn vlerken ſpreiden,
Op naakte leén ;

#

'k Zal Hem verbeiden;
Zijn zaligheén,

Alom verbreiden.

DE BEEKSKENS per GoDSTAD
Ps A LM XLVI: 5.
ZAN G w. Care luci &c. D. I. bl. 76.

Halelujah !
Edens dreeven,
Bron
van 't !leven,
Halelujah

N

Bron der hoven,
'k Zal U looven,
O Siloah !
3

'Ik
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'k Zal U looven,
Halelujah !

-

Groenende zoom,
Vloeijende ſtroom ;
'k Zal U looven,
Die door genâ,
Het heil bekoorn.

Zaal'ge beeken ,
Heelt gebreken.

.

Ai beſproeit de ſtad van God;
Ai verblijdt de ſtad van God:

En de woning

-

Van mijn Koning,

Van den allerhoogſten God.
Eeuwig zalig heilgenot!
DE KOMST DES GROOTEN KONINGS.

OF AANDACHT OP LUCAS XIX: 38.
ZAN G w IJ z E : Comeſarai &c.

D. H. bl. 77- !

I.

O

God en luiſterrijke Koning,

Gezegend zij Uw komst, kies uwe woning
In 't hart: we zien den dag, van uwe

kroning,

't Hoſanna rolt uit duizend monden.

O Vorst, ge wilt ons 't heil verkonden :

Uw gloed zal ons verlichten, en verwarmen.
Gij komt in 's Heeren naam;

-

We ontvangen. U te ſaam'
Met opene armen. .
-

-

Gij

G E Z A N G E N.
Gij ſluit des afgronds kolken: Nu rijst voor all', de volken,
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-

De zuiv're hemelvrée,

Door lucht, en wolken. 7.
Haast zien we met onze oogen,
Gods heerlijkheid verhoogen,

Op uwe priesterbeé,
Tot 's hemels boogen. . .
- -

-

-

-

---11

G.
.

. .

,

. . .
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DE ZON DER ZIEL.
oF ovERDENKING TER GELEGENHEID VAN EENEN
AANGENAAMEN ZONNESCHIJN, NA EENEN
AANHOUDENDEN REGEN. .

.

zAN Gw. Paiſible lieu, agreables retraites. D. I, bl. 78.
- - - -- - -

O Heldere lucht na

zoo veel onweervlagen,

O gulden zon aan 's hemels trans;
Gij warmt ons door uw” gloed, verlicht ons door
,
" )
(uw” glans.
Gij weet de wolken wech te vaagen. -

- O Zon der ziel, waar naar ik zugt;
Breek door de nevels heen, vaag dampen van de
Zo zal 't op nieuw in 't harte daagen.
.. .
O held're lucht na zoo veel onweêrvlagen,

O gulden Zon aan 's hemels trans; "
Gij wekt de doón, verlicht de blinden;
Verjaagt den druk, verbant de ſmart;
Verzagt de kou van ſcherpe noordewinden:
Verwarmt het bloed,geeft voeten als der hinden :
D 4

Gij

.
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Gij doet ons ongelovig hart,
Genezing in de ſchaauw van uwe vleug'len vinden.
II.

-

-

-

-

-

Beminlijk vuur, wie kan uw hitte ontbeeren ?

T Men warmt zich bij Uw vlammen zacht.
Uw liefdebrand, heeft heil voor zondaars aange
(bragt.

Uw gloed, kan nooit een ziel bezeeren,
Die zich in armoé voor U ſtelt. -

Gij zijt het, die doorliefde al 't ijs van 't harte ſmelt.
Gij brandt, maar weet van geen verteeren.
Beminlijk vuur, wie kan uw hitte ontbeeren?

Men warmt zich bij uw vlammen zacht.
Uw gloed kan mijn granaaten ſtooven, is
Wanneer gij rijst uit de oosterkim.
In Kanaans druif, die alles gaat te boven,

Ya

Stort gij het ſap, dat God en menſchen looven.'
Gij ſchildert op de Dudaim
:

Van nedrigheid, een gloed die purper kan ver
-

-*

**

III.

(dooven.
** *

-

O golvend graan van nieuwe werkfaamheden,
Gij ruischt op Libanons gebergt,
-

*

Wanneer men deeze Zon heur warmte en invloed
o (vergt:
Gij rijpt op vuurige gebeden. . . .
'k Zie haast, al is de kragt gering ,

U van den ouden grond, door zelfverlochening,
Met kromme ſeiſens afgeſneden.
O golvend graan van nieuwe werkſaamheden,
Gij ruischt op Libanons gebergt.
Maar
w

*

57.
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Maar ſtraalt dees gloed niet uit den hoogen,

- En blijft de lucht ſteeds nat en guür,
Wie geeft u ooit beſtendiger vermogen?

Mijn Zon, zal van 't gezicht de traanen droo:
. (gen,
. .
. . .
* ".
Dan oogst men U in Sions ſchuur,

Dan wordt ge aan laager grond, en 't rottend
(vocht onttoogen.
-

IV.

. .

.

.

Mijn Heiland, 'k zal uw licht en gloed be
(minnen;

i-

- O Zon en noordſtar, die mij ſtiert
In 's waerelds woeste zee! Waar Gij ook zege
(viert,

Doet gij mij 's vijands magt verwinnen,
Gij zijt gewis mijn zon en ſchild, " . . .
Die mij verlichten, maar ook gunstig dekken wilt.I
Wie zou geen hemelreis beginnen? .
Mijn Heiland, 'k zal uw licht en gloed beminnen;
O Zon en moordſtar die mij ſtiert!
Gij doet mij klip en ſtranden mijden,
Gij peilt de diepten van de zee.
Gij ſtaat mij bij in kommerlijke tijden,

j

Gij ſterkt mijn hart in 't ſmertelijkſte lijden,
Gij brengt mij op een veirge ree;

-

Gij zult mij eeuwig in het Vaderland verblijden,
+ : : : :: : : - - - - - - - - - - - -S. Als

l
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DE B R U I DE G. o M
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OF ZIELSWERKSAAMHEID MET CHRISTUS IN EEN
* -

Cº-

sTILLUSTBossCHAADJE.
,

- 1

**

ZANgwijzE:
Quand- on vient dans ce boſsage. D. I. bl, 81.
*
. *
-

,

º

-

-

I.

O Lustbosſchaadje,

groene dreeven,
O blijde lommer, lust van 't leven;
Mijn ſtil verblijf, waar 't vrolijk pluimgediert,
Al dart'lend zingt en zwiert.
-

--

II.

'Mijn Bruigom heeft mij hier beſcheiden,
Hier plagt Hij 't wollig vee te weiden;
Hij legert zich in 't blaaken van de zon,
Bij deeze koele bron.
IIl.

Wat heil zou ik in ſchaduw ſtellen, te

Bij kudden van zijn metgezellen ?
't Is Goël zelf, bij wien ik mij vervoeg:

Zijn bijzijn is genoeg,

-

- IV.
'k Zal niets voor Goëls oor verbergen,
'k Zal Hem een luttel toevens vergen:
-

Terwijl ik 't hart geheel aan Hem ontdek,
En zijne liefde wek.
v.
Vloeit vloeit nu zachter zilv'ren ſtroomen,
Ik moet mijn Vorst verwellekoomen;
Mijn
-

,

-

G
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wiens in mijn ziel bekoort,
MijnEnBruidegom,
die mijn zuchten hoort... e
V I.

O Lust, vermaak, en ſteun van 't leven,
'k Heb mij, in 't ſomb're bosch begeeven ;

Ter goeder uur, lokt mij Uw vriendſchap uit.

Sla 't oog op Uwe bruid.
V II.

- --

- -

»

: Ja duizendmaal dorst ik U roemen;

U duizendmaal mijn Bruigom noemen; 't Heb duizendmaal met U mijn hart vereend,
Van 't ijdele geſpeend. VI II.

'

-

-

-

Zou ik Uw eed, en trouw verdenken?

Zou iets Uw teed're liefde krenken? . . .
O neen! Gij blijft, wat mij mijn hart verwijt,
Dezelfde God altijd.

*

O Liefdevlammen, hemelvuuren,
O Tijd der minnen, zalige uuren,

Mij heugt, hoe mij mijn Goël heeft gekust:
Volmaakte zielenrust! -

!

X.

Ik voel dien blijden tijd herleeven:
Mijn God heeft zich aan mij gegeeven.
Hij is de mijne, ik zal de zijne zijn!
Hier ſmaak ik Eng'lenwijn!
-

e

Foei dwaaze zonden, aardſche leden ,
Afgoderijen, ijdelheden,
'k Ver
k

-

f

6o
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'k Verdoem uw min, gij hebt dit hart niet meer;
't Is voor mijn God en Heer.
X II.

'k Laat voor mijn Bruigom alles vaaren,
Mijn Bruigom moet mijn hart bewaaren.

Mijn Bruidegom kocht mij met dierbaar bloed:
Zijn trouw heeft mij behoed.
X l 1 I.

Woudt Gij U zelven aan mijn ſchenken;
O Goël, doe mij 't uur herdenken ,

Waar in uw gunst op 't nieuw aan mij verſcheen,
Och ! dat die nooit verdween.
-

XIV. -

Tuigt gij, o kronkelende beeken,

Hoe 's riemels min mij kon ontſteeken.
Tuigt bron , en beemd, en berg, en veld, en dal,
* * Van 't eenig AL in A L.
X V.

Tuigt vrij bosſchaadje, en groene dreeven,
Tuig blijde lommer, lust van 't leven;
Tuig ſtil verblijf, tuig vrolijk pluingediert:

Dat Goël zegeviert.
- -- - -
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DIE NACHT E GA A L.
oF BESCHOUWING VAN EENE SCHEL
ZINGENDE NACHTEGAAL.
ZAN G w IJz E : Doux Roſſignol ne vantez plus vos feus.
D. 1. bl. 85-

-

I.

O

Nachtegaal roem op uw ſtem niet meer;
'k Zal u 't boschorgel niet benijden:
Ik zing tot roem van mijnen Heer,

En mag mij in zijn lof verblijden ;
U hoort men ſlegts in 't voorjaarsgroen,
Van mij ook herfst- en zomerzangen.
't Lentſaizoen,

Zal zig ſpoén,

-

-

Zoo 's winters 't oor, dien klank mag vangen.
II.

|

-

De nijv're zorg voor 't voeden van uw kroost,

Maak dat ge uw gorgel haast moet ſluiten,
Of dat ge uw ſchel gezang verpoost:
Maar niets zal mijn gezangen ſtuiten.
Al zing ik voor een tijd wat zacht;

God houdt zijn werk geſtaag in 't leven.
In den nacht,
Daar
wacht,geeven.
Wil Hij de 'k
tongHem
gezangen

-

I II.

Gij zingt alleen uw' wildzang in 't geboomt',
En kunt het lichaams oor vermaaken:
Maar

w

|
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Maar 't Godlijk lied, dat woestheidtoomt,

Kan door het oor het harte raaken.

Het is geen wildzang, als Gods Geest,
De zielen redelijk wil leiden.
's Hemels Feest,
Geeft mij meest
Een veld, om daar in uit te weiden.
-

IV.

We zien, dat gij uw ſtem niet hooren laat,
Waar gij uw bosch en aas moet misſen:
Ik, zoo 't geloof de toonen ſlaat,

Zing zelfs in woeste wildernisſen.
Ik zing, dat grond, en kerker beeft;
Zoo kunnen wij kruistoonen treffen.
JESUS leeft,
Die ons geeft,
Het blij Hoſanna op te heffen.
V.

Gij ſterft in 't end, vermaak van 's menſchen oor :
Maar ik zal eeuwig zingend leeven !
In Edens lucht gaan de Engelen voor,

Daar zie ik zaal'ge zielen zweeven.
Daar zing ik hooger tot Gods prijs,
En zal in Gods geheimen dringen :
't Paradijs,
Leert de wijs,

-

Om Halelujahs op te zingen.

g:
D
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DE LE E U w ER I K.
OF BESPIEGELING, VAN EENEN ON.
DER 'T KLIMMEN ZINGENDEN
LEEUWERIK.

zANgwijze: Papillon vole. D. 1, bl. 88.
-

I.

Zige opgevloogen,

-

Van 't veld, o Leeuwerik, om hoog;

Zing vrij en blij, zweef kleiner in mijn oog,
Naar 's Hemels boogen,
O Leeuwerik,
't Smert mij, dat ik
Slegts volg met de oogen.

Ik blijf beneden ſtaan,
Of laager zweeven :

-

't Aas houdt den Arend aan. Gij leert mijn ziel de vlerken ſlaan,
En hooger leeven.

-

II.

Dat Goël daale!

-

Dan klim ik op, dan leef ik best,

Dan vlieg ik vrij, in 't ruime luchtgewest,
Waar 'k ademhaale.

O zaal’ge God,
Mijn deel en lot,
Daar 'k mij bepaale ;
O Lust van mijn gemoed,
Rust die 'k bedoele,
Schenk mij 't verzoenend bloed,
-

/.

*

-

A
-

-
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En licht en lucht waar 'k leeven moet,
En vrede voele.

'

III.

Zoo ik mogt vallen;

-

O Duivewieken van Gods Geest,

Heft mij weer op, en maakt mij onbevreesd:
Gij draagt ons allen.
Zoo klieft mijn vlerk,

Het donkre zwerk;
Schoon donders knallen.

'k Vlieg naar de bovenlucht,
Door ſtorm en winden.

'k Zing in die hemelvlucht,
En klapwiek vrolijk, die nu zucht.
God zal ik vinden!
-

HEILIG STILSTAAN,
ZAN G w. Heureuſe Tourterelle.

O F: Wilhelmus van Nasſauwen. De I. bl. 90
I.
r

Mijn ziel, gewoon

te rennen

In 't ſpoor der ijdelheid:
Ai leer u zelven kennen.

'

Gij zijt vervoerd, misleid,
Verbijsterd, en verbasterd,
Gij kent u zelv”, noch God.
In 't leven dat gij lastert,

Is, 't waare heilgenot.

t
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't Saizoen van 't lieve leven,

Zoo gij het wel beziet,
Kweekt in de ſchoonſte dreeven,
Ook doornen van verdriet.

Dan volgt op zomerdagen,
Een winter van het graf.
De worm nu reeds aan 't knaagen;
Neemt door geen knaagen af.
-

III.

God kentge niet. Uw ſchatten
Uw aanzien, eer, en ſtaat,
En dart'lend uit te ſpatten,
Zijn 't wanklend toeverlaat.
Maar ach ! als God doet vreezen,
Ontzinkt dit uw gemoed.
God is 't geduchte Wezen,
En 't eenig hoogſte goed.

Iv.
Gij hebt verbeeldde kennis,
Geboorte in 't Christendom,
Deugd, vrij van ſnoó gewennis,
Dienst in Gods heiligdom,
Goed hart, en ſchoone daaden,

Gebed, milddaadigheid !
Daar door liet ge u verraden;
Daar door zijt gij misleid.
't Was ſchijndeugd , vol van 't eigen:
't Hart voor de waarheid doof,
E

.

. . Liet
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Liet zich tot God niet neigen,
't Miste in den grond, geloof
Geen Geest was in die wielen , (f)

Al roldenze effen voort.
Gij voelde u nooit bezielen,
Door 't levenwekkend woord.
VI.

Wat moogt ge u ſtreelend, vleijen?
Laat door het zelfbedrog,
Op 't oog geen dekſel ſpreijen.
Zie 't helſche draakeſpog,

Deez modderpoel van zonden,
Die paalen kent noch peil,
Deeze etterende wonden,
En 't misſen van Gods heil.
,

V II.

O God doe mij bedaaren,
'k Ben duiſter en verward;

Bedwing de woeste baaren,
Van 't ongeſtuimig hart.

Ligt ſchillen van mijne oogen,
Herſtel mijn zielsgezicht,

Beſtraal mij uit den hoogen,
Zet mij in 't Godlijk licht.
VIII.

Zoo leer ik vrij van 't rennen,
.
In 't ſpoor der ijdelheid ;

Mij zelv', en JESUS kennen,
Hoe loos vervoerd, misleid,
Ver
(f) Zie Ezech. I: 2o, 21.
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Verbijsterd en verbasterd.

Zoo leef ik eens voor God,
Hoe mij de waereld lastert,
Dit ſchenkt het heilgenot.
4

x zº

s

DE ZONDAAR ONTWAAKT.
ZANgwijze. Quando conti o bella Irene. D. I. bl. 92.
I.

Zal ik

nooit tot God genaaken,

Nooit uit deezen droom ontwaaken,
Nooit de ſtaalen banden ſlaaken ?

'k Roep, terwijl ik vast verga,
Vruchteloos: ,, Genà! genâ!
'k Zie in 't vleesch geen fellen dooren;
'k Roep niet 5, Ach ! ik ga verlooren”!

Dood noch hel kan 't ſluim'ren ſtooren,
En hoe ras de tijd vergaat,
Nimmer wordt het mij te laat.
Zal ik dan nooit ernst betoonen?
Is die dwaasheid te verſchoonen ?
Moet ik dus Gods liefde loonen ?

Daar mij zijn langmoedigheid,
Gunſtig tot bekeering leidt.
II.

Denk ik aan verloopen jaaren,
Waar in God mij wilde ſpaaren,

Die, voor duizenden gevaaren
Ziel en lichaam heeft behoed,
Mij gekleed,
, gevoed,

ver:

V

ST I C HT EL IJ K E
Ieder avond ieder morgen,
Vol van vaderlijke zorgen;
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Die mijn ſchulden wilde borgen,
En mij niet door ſmertelijk kwaad,

Strafte op ieder booze daad:
Heeft dit ooit mijn hart geboogen ?
Leerde 't mij dien God verhoogen?
Ben ik aarde en ſtof ontvloogen?
Neen! ik bleef, hoewel 't mogt gaan,

Even onbeweeglijk ſtaan.
-

III.

Dikwerf liep Gods weg mij tegen,
't Oordeel volgde op 's Hemels zegen :
'k Raakte jammerlijk verlegen,
En aan allen kant verward,
Met een ongeboogen hart.
'k Zag van ieder mij verſchooven ;
Raad, noch hulp, noch heil van boven;
Alle ſchepſelskragt verſtooven :
Wat ik aanving, wat ik deed;

-

Dat vergrootte ſlechts mijn leed.
Heb ik die verdiende plaagen,

Die genaderijke ſlagen,
Zoo gelijk ik moest, gedraagen?
-

Neen! ik bleef in kruis en ſmart,

Nog afkeerig en verhard.
IV.

Durf ik Gods genâ verachten,
Onder 't kwetſen en verzachten :

Wat heb ik in 't end te wachten,

Van een Godheid die gehoond,

-

Zich
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Zich een felle wreekſter toont ?

Heeft men haar al de eer ontſtoolen;
Zij zal heure wraakfioolen,

-

Vol van heete gramſchaps koolen,
Die geen zee van traanen dooft,
Storten op 't ondankbaar hoofd.

Dorst ik, ondanks 's Hemels wetten,
Mij dus tegen God verzetten:
'k Zie mijn ſchedel haast verpletten,
Mij ontworteld uit den grond; .
Wijd vervreemd van 't heilverbond.
V.

Mogt ik dan tot JESUS naaken,
Uit mijn zondendroom ontwaaken,

En de ſtaalen banden ſlaaken;

-

Riep ik eer ik gansch verga,

Zinkende: ,, Genà! genâ!

*

-

Och zag ik in 't vleesch dien dooren.
Klaagde ik : ,, Ach ik ga verlooren”!
Mogt dit eens mijn ſluim'ren ſtooren;
Eer de vlugge tijd vergaat,
Eer het eeuwig is te laat.
-

'k Wil mijn dwaasheid niet verſchoonen,
Liefde met geen ondank loonen. . .
Leer, O Geest, mij ernst betoonen ;

Trek mij door langmoedigheid,
Die mij tot bekeering leidt,

E 3
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DE GEOPENBAARDE GODSDIENST.
M 1 c H A VI: 6--8.
ZAN G w 1J z E. Objet de ma flame.

OF : 0 winden, gij ſtroomen. Voet.
I.

O Bron van

mijn leven,

Mijn ſchepper en Heer:

Wat hebt Gij gegeeven?
Wat vordert Gij weér?
Hoe zal ik U prijzen,

Milddaadige God?
Met treurige wijzen,
Beklaag ik mijn lot.

II.
Mijn lichaam, en leden,
Mijn ſap, en gebeent;
Mijn ziel, en mijn reden,
Hebt Gij me verleend.

Mij voorzorg, en liefde
Der oud'ren beſchikt,
Voor 't kwaad dat mij griefde,
Met heil mij verkwikt.
III.

Voor duizenden rampen,
Hebt Gij me bewaard,
- - - - - -- -

-- -

- -

-
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Voor giftige dampen,
Mijn leven geſpaard.
Mij voedſel geſchonken,
En dekſel voor 't lijf:
En hemelſche vonken,
Tot eed'ler bedrijf,
IV.

O Bron van mijn leven,
Volzalige God:
Wat zal ik U geeven ,
Die armelijk tot

Uw heiltroon genaake?
Hoe buig ik mijn knién ?
Hoe mijd ik Uw wraake ?
Waar zal ik ontvlién ?
V.

|

Ik heb U verlaaten ,
Uw deugden onteerd;
Uw” Bondnaam verwaaten,

In losheid verkeerd.
Uw dienst niet verdedigd;
Mijn ouders geſmaad,
Mijn naasten beledigd,
Mij zelven gehaat.
VI.
Is 't veilig geweeken,

Waar 't Offervuur gloeit;
En de olie met beeken,

In 't Heiligdom vloeit?

E4

-
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Of moet men ook ſlachten,
Het eenigſte kroost?
Een Moloch verwachten,
Die 't harte vertroost?
V II.
Neen! Iſraëls Godheid,

-

Heeft gunſtig ontdekt;

Wat boosheid, en zotheid,
Den Godsdienst bevlekt."

Mijn deugden, en pligten,
Mijn zonden die 'k liet;
Mijn kragt in 't verrichten:
Zijn ſtaven van riet.
-

V III.

Hoor 't Godlijk orakel,
Och dat ge verſtondt;
Den zaligen ſchakel,

Van 't levensverbond.
,, O menſchen, wat woede !
,, God heeft U gezet,

,, Het wigtige en goede,
,, Ten regel, en wet.
IX.

,, Hij heeft geen bedingen,
,, Ten grondſlag gelegd :
,, Dan nimmer te wringen,
,, 't Onkreukbaare recht;

,, Maar dat gij uw oordeel
,, Opregtelijk velt;

» Barmhartig, geen voordeel
, Voor almoesſen telt.
i

't Ge
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X.

. . .

7,

.

, 't Geloof ſtapt U tegen:
,, Dit leert U de kunst, li
,, Met God op zijn wegen,
,,Te gaan in zijn gunst.
,, Het veilige midden !
,, Te neemen in acht :

,, Ootmoedig te bidden, G C
,, Om leven en kragt.
Dus noodt ons de Wijsheid.
O troostende mond ! !

O jeugdige grijsheid, . . Zº
Van 't vredeverbond ! -

!!
«

Zwijg Edens bedreiging, '
Voor Kanaans goed!

.

Bekoorlijke neiging, . . .

* *

*

*

Gij buigt mijn gemoed!
XII.
O JESUS mijn Borge,
Die de eiſchen, vervult:
Verligter der zorge;
Verzoener der ſchuld :
Verwerver van 't goede,

*

Verlosſer der ziel:

Ontfermer, wiens hoede
Mijn harte beviel.
X 1 II.

Ik kom hier gevlooden,

Naar 't zuiverend bloed:
E 5

. Ik

74

ST. I C HT EL IJ K E

Ik acht Uw geboden,
In alles voor goed.
Ik klaag U met ſmarte,
Hoe ſnood ik beſtond.

Ik geef U mijn harte, - 's
In 't eeuwig verbond. -- - - - - XIV.

-

O Bron van mijn leven,
Herſchepper en Heer:

Wat Ge eerst hadt gegeeven,
Herſtelt Gij nu weér... . .
Nu wil ik U prijzen;
*
Nu roem ik mijn God:

Met keure van wijzen,

Vérhef ik mijn lot.

ONTDEKKING VANDETROULOOSHEID
DER OVERTUIGDE ZIEL , EN TOE

VLUGT TOT CHRISTUS.
ZA N G w IJz E. . Het best op aard, is een gerust gemoed.

or: op de wijze van den I Pſalm.
p

I.

Trouwlooze ziel, ellendig zonder ſmart;
In Satans ſtrik te jammerlijk verward ,

Waar is uw hoop, zoo onverwagt gebooren?
Waar is die trouw, zoo plegtelijk gezwooren?
Is dit de weg, wien Sions volk betreedt,
Zo gij u zelv', niet met u zelven meet?

G E Z 'A N Gº E N.
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.
.
II.
. .
. .
Is ooit uw voet, uit ketenen geſlaakt?

De Morgenſter, die damp en nevels wraakt,
In 't aak'lig hart, door wolken heen gebrooken?
Of hebt ge u zelv', een ſmeulend vuur ontſtooken?
Erken tog, met wat ſpranken ge u omgordt,f

Eerge in 't bederf, onmijdbaar nederſtort. “
'I II. "

'k Zie wel een vuur, maar niet van hemelmin: .
. Een and're drift, vervoert en ziel, en zin, t
En ſlingert mij door duizend zielsgevaaren !

Zoo ſchokt op woeste en ongetemde baaren;
Bij 't hooge ſtrand een aangeſchonnen wrak ;

En krijgt, in 't felst der barning krak op krak
IV.

Zo vlucht een ſchaap, in bosch ofdonk're kloof,
Van Amana, voor wolven heet op roof;

En ſtaat benard, en ziet den dood voor oogen:
Zo word ik van mijn vijand aangevloogen;
En vleesch, en hel, en waereld, knelt mijn geest:
'k Vrees alles, maar ik vrees mij zelven meest.
V.

*

*

*

*

*

*

Waar berg ik mij, in zoo veel tegenſpoed,
Voor 's vijands list, en bijst'ren euvelmoed ?
Waar ſchuil ik best, ſlaat eens Gods
wraak aan
('t woeden,
w

-

Voor ſtorm en wind, en ſteile watervloeden?
Straks wordt dit riet, van 's hemels Dondergod,
Door hagelſteen, en blikſemvuur geknot!
.
VI. 'k Vlie

t Zie Jeſ: L: 11.
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V I.

'kVlie naarGodsZoon,uit zulk een fellengloed,
Waar, in tiras van onwaardeerbaar bloed,
Voor de eeuwigheid een heiltroon ſtaat geklonken;
Een ſtaalen muur, voor 't zengen van die vonken;
Gods Zoon, die, zoo men Hem eerbiedig kust,

En ſtormen ſtilt, en heete vlammen bluscht.

H E I L I G L A C H EN.
OF AFSCHEID VAN DE
-,

-

ºr

zana wij ze

A

wAERELD.

table arse mes amit-

-

I.
zielevriend,
Is IESUS zelf mijn
-

-

-,

-

Dan is mijn vreugd in top gereezen:

-

-

En wordt Hij recht van mij gediend,,,,,,
Dan denk ik, dat geen mensch ooit meer verblijd
-

(kan weezen.

-

Wat biedt de waereld aan?

-

--

Wat mag ik op haar ſchatten oogen?
' Die glans heeft mij te ſnood bedroogen;
Ik lach om al dien ijd'len waan.
II

-

"'

Foei mij, dat ik mijn ziel zoo lang,
, Aan de ijd'le vreugd dorst overgeeven,
t
dº

Wat zijn haar vruchten zuur en wrang!
midden
Zij ſchenkt een naaren dood, in 't(het
leven.)van
'k Zal

#
l
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'k Zal nu dien weg niet gaan ;,
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O neen, ik kies den weg naar boven,
Daar zal ik God mijn leidsman looven,.

En 'k lach om de aarde, en al haar waan.
III.

Weg waereld met uwe ijdelheén,
Gij kunt geen zieleſmert verzachten; . 'k Wil zulk een drek en ſlijk vertreén,

Waar van noch heil, noch heul, noch hulp, mij
(ſtaat te wachten;
Ik zie uw kronkelpaân;

'k Richt een verbond op met mijne oogen:
Zo voel ik mij uw magt onttoogen,
En 'k lach om al dien ijd'len waan.
IV.

, Ai! JESUS wees mijn ſchat, mijn goed,
Mijn lust, mijn rust, mijn licht, mijn leven 9
Mijn eenig AL , die mijn gemoed,
Ver boven 't ondermaansch, en al zijn glans doet
(zweeven;

Daar zal ik ſteevig ſtaan;
Schoon mij dees aardkloot mogt ontzinken;
'k Zal daar uit Edens ſtroomen drinken:
Ik lach om de aarde, en al haar waan.

&#2
'S WAE
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'SWA ER ELDS D WAAS HEID.
OF AANDACHT OP 1 JOH. II: 16.
ZANGwi Is Jeſus zelf mijn zielevriend. Zie bladz. 76.
I.

Elk meent,

dat hij het beste deel,

In zijne lusten heeft gevonden;

Hij denkt op 't Hemelſche niet veel,
Maar zorgt, en ſlaaft, en zweet, en zwoegt in 't
(ſlijk der zonden.

Zoo durft hij God verſmiaan,
En kiest een goed van luttel waarde:
Beſchouw mijn ziel de onzalige aarde;
En lach om al haar wind en waan.
II.

Hier durft er een het vleesch zoo vuil,
Verzorgen tot begeerlijkheden:
.

De matigheid een koop'ren zuil

Van 't aardſche leven, met zijn dart'len
voet ver
(treeden.
t

-

Op roozen wil hij gaan;

* En moet door ſcherpe doornen ſtreeven.
'k Leef blij, maar eet ſlegts om te leeven;
En lach om al dien vuilen waan.
-

III-

-

Een ander houdt voor 't hoogſte goed;
-

Den wellust van zijn dartele oogen;
En 't onverzadelijk gemoed ,

Is door den ſchoonen glansvan't zilver opgetoogen:
Zijn hebzucht nooit voldaan,

Droomt van zijn ſchat en

raagstouwen
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Ik zie wat ſchà, de ſchat kan brouwen;
En lach om zulk een blinden waan. IV.

Maar zoo het hart door eerzucht blaakt,
Dan kan geen ſchat dien lust verzaaden;

Dewijl het naar den rijksſtafhaakt,
Of't gloeiend purpervan bebloedde krijgsgewaaden.
Ontrolt men de oorlogsvaan ;
Hij ſtaat naar kraakende laurieren.
Een ander wil 't lijf verſieren.

Ik lach om al dien grootſchen waan.
O onbezonnen waereldling.
Die zoo naar de ijdelheén durft haaken,

-

Als of er al uw heil aan hing,

En zulk een dwaas genot u kon gelukkig maaken :
Gij wilt naar 't beste ſtaan;

-

Uw ſnooden lust, kent perk noch paalen:
Maar 'k zie eerlang uw heilgoed daalen,
En lach om uw verkeerden waan.

VI.
Ik lach om wellust, goed, en eer,
Die 't oog maar niet het harte raaken,
Ik lach om alles wat er meer,

Dewaereld buitenGod,enChristus,mag vermaaken.
Al ſtaat het ſchoon verguld,

En met geleenden glans bepaereld :
God is mijn goed, in ſpijt der waereld,
Met lachen is mijn mond vervuld.
*

*

*
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'T B L IJ H A L EL U JA H,
o v E R JE SU s G o D DE LIJ K E.
V O L MAAKT HE D E N.

ZAN Gw. Neriſon e ſon di fuore.

I.

JESUS grootheid zal ik looven,
'k Zing zijn dood met ziel en zin.
Logge geest ai ſtijg naar boven,
Blaak door zuiv're hemelmin,

Stijg naar boven, 't zielenheil,
Kent in JESUS paal, noch peil.

't Zalig kruis, is vol van ſchatten.
Wie zou JESUS grootheid vatten?
Halelujah ! 'k zing zijn dood,
Halelujah ! God is Groot.
-

II.

-

JESUS wijsheid zal ik prijzen.

Hemelwijsheid, eeuwig woord,
Doe mijn zangen hooger rijzen;
. Dan wordt maat noch toon geſtoord,
Hooger rijzen, ſchoon men zinkt,

Tot het in den hemel klinkt.
Wijs is God in all' zijn paden;

Wijs in 't ſchenken der genaden.
Halelujah! 'k zing Gods prijs.
Halelujah! God is wijs.

-

-

III. J E
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III.

JESUS ſterkte zal ik zingen,
Die de ſchepsl'en toont en temt.
Wis, Hij ſchept en draagt de dingen,
Die het ſtuur der waereld klemt.

Draagt de dingen van 't Heelal,
JESUS hoedtze voor den val.

JESUS doet zijn kind'ren leeven,

Hij zal hulp en ſterkte geeven.
Halelujah! heerlijk werk!
Halelujah ! God is ſterk.
IV.

JESUS reinheid zal ik melden,
Die geen kwaad aanſchouwen kan;
Zondaars 't booze doet ontgelden,
't Kaf wil ſchiften door zijn wan:
Doet ontgelden, dat de hel

Beeft voor 't heilig ſtrafbevel.
JESUS reinheid ſtelt ons veilig,
Zingt Hem vrolijk, zingt Hem heilig.
Halelujah! groot en klein.
Halelujah! God is rein.
V.

JESUS goedheid zal ik roemen :
Niemand is er goed dan God.
's Waerels goedheid zal ik doemen;
Wijl haar ſnoodheid ons beſpot.
'k Zal haar doemen, als vernis;

Daar de Godheid, goedheid is.
JESUS wou voor zondaars ſterven,
F

En
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En voor ſnooden 't heil verwerven :

Halelujah! die 't al boet,

Halelujah! God is goed.
VI.

JESUS trouw zal ik verheffen,
Toegezwooren door Gods mond.
Zoek mijn ziel, ai zoek te treffen,
Toonen van het zoutverbond.

Zoek te treffen 't zalig wit;

Zing Hem die onwrikbaar zit.
JESUS maakt Gods woorden , Amen:

JESUS zal ons nooit beſchaamen:
Halelujah! vast gebouw !

Halelujah! God is trouw !
VII,

JESUS hoogheid, zal ik ſtellen
Tot mijn roenſtof in den tijd!
'k Zal zijn grooten naam vertellen,
Daar Hij op de wolken rijdt.
'k Zal vertellen, dat Gods Zoon 3

Zit op 's Vaders eeretroon.

Groote Zon, Gij zult regeeren;
Met U zal ik triomfeeren.

Halelujah! Hemeloog.
Halelujah! God is hoog.
S

V III.

JESUS Alpha en Omega,
Eeuwige aanvang, zalig end:

Dat het alles uit die zee ga,
En zich weder derwaarts wend'.

-

Uit
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Uit die zee gaa's levens bron,
Die de ziel vertroosten kon.
Gij die alles nieuw zult maaken,

Zult eens alſ mijn banden ſlaaken.
Halelujah ! komt en ziet,

Halelujah, 't is geſchied.

DE T R. o U w E v AN

DEN BRUIDEGOM, EN HERDER
D

E. R

Z

I

E

L.

zang w. Waar of mijn Goël is ?.
:

*

*

I.

-

W aar is mijn Bruidegom?
Waar is zijn trouw en waarheid 2

Waar is dat licht, wiens klaarheid,
Dit hart was wellekom?

Waar is mijn Bruidegom ?
Waar is de teed're liefde,

Die Hem den boezem griefde?
Waar is het eeuwig woord,
- In 't hart van mij gehoord?
Waar de onverſlenſchte ſchoonheid?
Verveelt ze ook door gewoonheid ?
Neen! 'k zwerfal doolend
Waar is mijn Bruidegom?

om!

...Waar is nu JESUS min?
Waar zijn die duivenoogen?
F 2

-

Waar
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Waar 't goddelijk vermogen,
't Geen mij ſchonk JESUS zin?
Waar is nu JESUS min ?

Waar is dat lieflijk wekken ?

Waar is dat vriendlijk trekken?
Waar is die zachte tong,

Die 't ſtaalen harte dwong ?
Waar zijn zijn liefdekoolen ?

Waar ligt zijn min verhoolen?
Waar blijkt zijn leven in ?
Waar is nu JESUS min?

-

III.

Zijt Gij de Goël niet,
Die mij door bloedt woudt koopen,
Op wien ik ſtaâg mogt hoopen,
In knellend zielsverdriet?

Zijt Gij de Goël niet?
Mogt ik U niet omarmen ?

Wou 't gadeloos ontfarmen,
Niet op mij nederzien ?

Mijn ziel geen hulpe biën?
Zijn 't niet uw liefdezeelen,
Uw banden die mij ſtreelen,
Waar door 'k mij zelv' verliet?
Zijt Gij de Goël niet?'
-

IV.

O ja gij mint mijn ziel ! .
Gij zijt mijn Naast beſtaande,

Die mij den heilweg baande,
Aan wien dit oog beviel.
-

O ja
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O ja Gij mint mijn ziel!
Dit hart kon U bekooren,

Gij hebt mij toegezwooren,
U leiding hier beneén,
Vol goedertierenheên.
Gij zijt mijn Man, mijn Maker ;
Mijn hoeder, mijn bewaker ;
De ſtuurman van dees kiel.

O ja Gij mint mijn ziel !
'k Heb mij aan U verpand.
Ik moest U trouwe zweeren,
Uw grooten Bondnaam eeren,
Ik gaf U hart en hand.
'k Heb mij aan U verpand.

'k Wil nooit Uw trouw verdenken,
Gij woudt mij 't Bruidskleed ſchenken,
Op Golgotha bereid,

Van Uw gerechtigheid.
Gij woudt mijn ziel bekleeden,
Met Uw gerechtigheden;
Die ſtof en kleur, houdt ſtand.
'k Heb mij aan U verpand.
V I.

Wie kent het doodlijk kwaad (f)?
't Arglistig hart vol kuilen,
Verbreekt Gods vaste zuilen,
Kiest wind ten toeverlaat.

Wie kent het doodlijk kwaad?
Hef

(f) Jer. XVII: 9.

F 3

-
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Het zielvermoordend Eigen,
Kon 't hart tot zonde neigen,
Wanneer ik wierd beſtreén.'

Door ſnó begeerlijkheén.
O ſtrikken van den Satan!
Hoe lonkt de Leviathan,
Daar mij het hart verlaat!
Wie kent het doodlijk kwaad?
V II.

-

-

Nog ſteun ik op Uw trouw,
Aan mij met duuren eede

Geſtaafd. Uw liefde, en vrede,

Weet van geen naberouw.
Nog ſteun ik op Uw trouw.

Ik zie Uw liefdepanden,

*

Dees wonden, in Uw handen (f),
Geklonken aan het kruis, " '
Den zuil van 't Godlijk Huis.
Werd niet Uw God, mijn Vader;
Mijn redder, en mijn rader;
Die mij beſchermen zou ?

Nog ſteun ik op Uw trouw.
'VIII.
O Goddelijk bevel :
-

-

-

,, Dit
Mijnzalzwaerd
gij moetraaken,
ontwaaken!
mijn Herder
t

,, Mijn Man en Metgezel.”
O Goddelijk bevel!

-

-

-

Gij antwoordt ,, Sla dien Herder! ,, Mijn
'

(f) Zach. XIII: 6.
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,, Mijn ſchaapen zwerft niet verder:
, Verſtrooid, benaauwd, gepraamd;
,, Haast wordtge weér verzaamd.
,, Mijn hand, die 't moet volenden,
,, Zal zich tot kleinen wenden.

,, 'k Ga voor, kom volgtme wel”. .
O Goddelijk bevel!
IX.

Gij zult mijn Herder zijn;
Die uit het graf gereezen,
Mijn dwaalzucht wilt geneezen,

Waaraan ik deerlijk kwijn.
Gij zult mijn Herder zijn.
Ga voor, ik dwaal niet verder;
'k Volg U, o Zielenherder;
Die 't Volk, dat Gij geleidt,
In lelijbeemden wijdt.

'k Zal nooit Uw trouw vergeeten;
Die in de ſlangebeeten,
Uw olie giet en wijn.

Gij zult mijn Herder zijn,
X.

Gij zijt mijn Bruidegom ;
'k Geloof Uw trouw en waarheid.

O Godlijk licht, o klaarheid,
O Gloed wees wellekom.

Gij zijt mijn Bruidegom.
Ik voel de teed're liefde,
Die U den boezem griefde.
En ſteun op 't eeuwig woord,
F 4

Twee
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Tweemaal van mij gehoord. (*)
Dees onverſlenschte ſchoonheid,
Verveelt niet door gewoonheid.
Och zworf ik nooit weér om!

Gij zijt mijn Bruidegom.

I M M AN U É LS L I E F D E.
ZANGwIJze. Garderez vous yotre rigeur.
O F, O ! heilig, zalig, Bethlehem : als men twee zang
verzen van een maakt, en op de zesde letter
greep van den tweeden en vierden regel
twee nooten meer zingt. .

I.
\

Immanuel,

mijn lust, mijn eer,

Mijn Goël, God, en broeder,

Mijn bruidegom, mijn Opperheer,
Mijn vriend, mijn zielenhoeder:
Gij zijt alleen des Vaders woord,
Gij zijt de hoogſte Wijsheid.

De ſchoonheid die de jeugd bekcort,
Het ſteunſel van de grijsheid.
IMMANUëL, O Zoon der Maagd,

Aanbidlijk wonderteken:
'
Schoon 't Achas op Uw trouw niet waagt,
Uw trouw blijft onbezweken.
O Davids Heer en Zoon, wie weet

Uw grooten naam te melden,
(*) Pſalºn LXII: 12.
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Die Jeſſes ſpruit en wortel heet,
De roem en ſteun der helden!
III

IMMANUëL , die 't zachte dons,
Daar Ge op een hout woudt ſterven,
Ons liet: Gij zijt DE GoD MET oNs!
Gij moest ons 't heil verwerven :
Gij zijt vereend met mijn natuur,

Om voor mij 't bloed te plengen;
En 't hart door 't zaligſte beſtuur,

Tot God terug te brengen.
-

IV.

IMMANUëL , Gij hebt dit hart,
Door Uwe min veroverd.

'k Was in de zelfsmin diep verward, .
Door ſchepſelsmin betoverd:
Dan 'k werd den dienst der zonden moé,

Ik voelde de adderſteeken;
't Geloof reikt Gijden ſchepter toe,

Dit kon mijn banden breeken.
IMMANUëL, door Uw genâ,

Bragt Gij me tot bedaaren;
Ik koos het zachte Siloa , - - Voor 's waerelds woeste baaren.

Zag ik, de breedte van Uw land,
Door 's vijands heir bedekken :

Gij woudt mij met een ſterke hand ,
Hunne overmagt onttrekken.
F 5
4
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VI.

IMMANUëL, hoe kon ik ooit,
Uw liefde en trouw vergeeten ?
Hoe kon ik daar Gij Manna ſtrooit,
Den draf der waereld eeten ?

Hoe ſtond mijn hart zoo gansch verkeerd,
Zoo diep in 't zelfbehaagen?
Hoe kon ik met Uw gunst vereerd,
-

Zoo ligt Uw afzijn draagen?
V II.

IMMANUëL , Gij ziet mijn hart,
Gij weet van mijne zonden;
Gij voelt mijn angst, Gij draagt mijn ſmart,
Gij kent mijn zielewonden.
Ik ben te jammerlijk misleid,
'k Liet mij te ligt vervoeren :
Trek uit den ſtroom der ijdelheid,
Mij door Uw liefdeſnoeren.

2

VIII.

IMMANUëL , Uw kruis en bloed,
Dees wonden in Uw handen,
Die wonden ſlaan in mijn gemoed,
Doen mij in liefde ontbranden.
Gij weet het, of ik U niet min,

Uw bloed niet heb gekooren,
En 't heerſchen van mijn eigen zin,
Door Uwen zin verlooren.
IX.
-

IMMANUëL, Gij hebt voor mij,
Den Philiſtijn verſlaagen :

e

Ai
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Ai wees mij met uw' Geest nabij,
Laat, op 't verſmachtend klaagen,

- 91

In 't Lechi van mijn dor gemoed,
Die hemelbron ontſpringen:
'k Zal over 't heir door Uwen voet

Vertrapt, dan zegezingen. (f).
IMMANUëL, daar is mijn ziel!

Doe mij uw gunst gevoelen;
En zoo mij ooit Uw min beviel,

Zeg na al 't zondig woelen:
Ik ben 't die U te vrede ſtel,
,, Uw zonden zijn vergeeven!
'k Rust dan in U, IMMANUëL ,

Mijn licht, mijn lust, mijn leven!

D E

L I E F D E

DooR GoDs zoON HERSTELD.
ZAN G w IJz E. Pſalm XXXVIII.
OF, Polyphemus aan

de

ſtranden.

I.

Liefde leven van

het leven ;

Edens dreeven,

Zagen U in volle kragt.
Band
(f)

Richt.

XV: 14--19.
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Band en ſteun der maatſchappijen,
Troost in 't lijen,
Zout van 't menſchelijk geſlacht.
-

-

II

-

De oude ſlang dorst U beſtooken,
't Bloed doen rooken,,
In 't gezicht van 't Paradijs.
Gij ontvloodt de onzalige aarde; . .

Toen uw waarde,

Gansch verloor haar ouden prijs.
III.

Hemeloog, doen zaagt gij neder:
Gij kondt weder,
Daar gij licht en gloed gebiedt;
Kegelen van ijs ontvonken,
Door uw lonken ;
-

Dat men held're toortſen ziet.
IV. -

'k Zie daar toe, de Liefde lijden,
Worst'len, ſtrijden, . - .
-

In het doodsch Gethſemané;

Angſtig torsſen 't pak der zonden,
Vol van wonden :

Liefde ontſteekt de priestersbeé.
V.

'k Zie haar vangen, teist'ren, hoonen,
Fel bekroonen;

-

En door 't allerſnoodst geſpuis
Leiden, ſtuuwen, ſleepen, rukken,
Klaagen, bukken,

Zwoegen, zweeten onder 't kruis.

s

VI. 'k Zie

G
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VI.

'k Zie die ſtriemen, ſcheuren, ſneeden,
In haar leden:

Door 't geronnen bloed nog ſtijf,

't Staal dat voeten grieft, en handen,
Felle banden,

Klemmen 't afgemarteld lijf.
s

V II.

't Rotſeſplijten, 't voorhangſcheuren,
't Naare treuren,

't Zwarte dat den hemel verft;
't Reeds gedreigde beenebreeken,
't Zijdoorſteeken:
-

Tuigen dat de Liefde ſterft.
VIII.

Liefde kon Gods wraak verduuren,
Zalige uuren !
Liefde roept ,, Genâ, genâ”! Liefde in alles wel tevreden,

Stigt een Eden,
Op het aak'lig Golgotha.

R U s T E.
IX

Liefde kwam op de aarde neder;
Wil ons weder

. .

. ..

Leiden tot die zaal'ge Zon.
Liefde, die de ſmart doorgriefde,

Vergt ons liefde, '
En ontdekt de liefdebron.
.

.

.

-

X. Lief
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Liefde leert ons, hoe Gods deugden,
Haar verheugden;
Is de zeilſteen, die ons trekt;

Schenkt de teugels der bevelen,
Die ons ſtreelen ;
Is het vuur, dat brand verwekt.
XI

Liefde, leert verſtrooide zinnen,
Waarheid minnen;

Veiligt ons voor 's vijands dolk.
Liefde kan de liefde wekken,
Mint de trekken

Van Gods beeld, in 't zalig volk.
X II.

Hoe moest onze Liefde groeien,
Overvloeien ;

Sind Gods Liefde in traanen zwom?
Maar zij ſloeg, na al heur pijnen,
Aan het kwijnen,
In 't ondankbaar Christendom.
XIII.

Weldaân zag men haast verouden,
't Geen 't verkouden

-

-

Van de Liefde, na zich trok;
Nijd heur vaal gezicht opbeuren;
Haat verſcheuren,

's Heilands naadeloozen rok,
x IV. Tans

G E Z A
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X IV

Tans ontbreekt, door heiligſchennis,
Waare kennis :

Onbekend maakt onbemind.
Mogt Gods fakkel elk verlichten,

Vlammen ſtigten;

-

-

Dan bleef niemand koud of blind.
XV.

Laat, o Liefde, na 't verkoelen,
U gevoelen:
Dat gevoel ontdooit het hart.
Leer God kennen, en erkennen;
Aan Hem wennen ;

Stigt een vlam, die d'afgrond tart.
XVI.

Liefdevlam beziel ons leven,
, Voortgedreeven ,

Door een vlam van hooger kragt:
Leef in Christen maatſchappijen,
Help in 't lijen; -

Liefde leef in 't vroom geſlacht,

95
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L U K.

II.

14.

ZAN G w ! O wie lieblich ſint die thöne.

V O O R ZAN G.
I.

H emeltoonen,

Eng’len taalen,
Luister zonder wedergà!
'k Zie den Hemel nederdaalen ,
Ophel ſtaat in Ephrata.
Rachels beend'ren krijgen ooren ;
Bethlem zal die klanken hooren;
Migdaleder bauwt ze na.

I. R EI VAN HEMELLINGEN.
Geeft nu eer, o hemellingen,
Aan de milde wezensbron ;

In de hoogſte ſtarrekringen:
Waar dit Scheppingswerk begon.
Ai verheft den grooten Vader,
Komt die eeuw'ge liefde nader,
Door den gloed der Morgenzon.
II.

R.

E

I.

III.

Ja die Zon zal blijder ſchijnen;
Nu Gods Zoon op aarde daalt.

Twist en oorlog moet verdwijnen,
Daar

G, E Z A N G E N.
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Daar de vrede zegepraalt.
Vreé mogt in den hemel bloeien :

Vreé zal ook op aarde groeien,
Door die hemelzon beſtraald.

III.

R. E
IV.

-

I.

Wijk o Hofſlang! Voor uw laagen
Is dit Eden niet bevreesd.

God ſchept in den mensch behagen !
Is uw zwadder vuil geweest:
't Hart in zilte traaneplasſen,

Rein met offerbloed gewasſchen;
Wordt herſteld door 's hemels Geest,
S
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V.

Zingt nu, Bethlems vette weien,
Bosch, en bron, en beek, en veld;

Zingt nu blijde herderreien;
Zingt wat ons de Hemel meldt.
Zingt Gods eer door lucht en wolken;
Zingt Gods Zoon, de zoen der volken;
-

Zingt zijn Geest, die ons herſtelt.
-

V 1.

r

Zingt met ons, o Serafijnen,
Zingt dien lofzang keer op keer;

Zingt van 't Goddelijk verſchijnen,
Zingt des Heilands roem en eer.
Wilt uw ſtemmen met ons paaren ,

Zingt den God der legerſchaaren :
Driemaal heilig is de Heer.
G.

IL A

st 1 c H TE LII k E
LAZARUS VERRIJZENIS

g3.

J O H. XI:

21---44

ZAN G w 1j z E : C' en eſt fait ! & ſes yeux ont perdus
la

lumiere.

I.

't

Is ſterven!

wreede dood, ſloot gij dan de
(oogeleden

Mijns broeders, die gelijk een roos
Nog pas ontlook ? Ligt hij in 't zwarte ſtof
(vertreeden?

-

Waar blijft zijn Boezemvriend? of roept men
(vruchteloos?
Och was hij hier ! hij leefde om wienik huil !
-

JESUS komt!

v

't Graf verſtomt!

k

-

MARTHA ſtap naar den, donk'ren kuil :
Gods Zoon kan hem u wedergeeven.
MARTHA ſtap naar den donk'ren kuil:

De dood kan zelfs in 't graf herſeeven.
II.

-

,,Hoor mij, dus ſpreekt Gods Zoon die 's Va
(ders beeld, en luiſter,
,, De opſtanding en het leven ben”:
,, De ontſluiter van het graf, die in het aak'lig
-

** *

-

(duister,

,, Den gloed verſprei voor hun, die ik in
(liefde ken.
Hoor d'Eljakim, die zelfs, van graf en dood,
-

-

-

.
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A Nheeft,
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. . ,, Eeuwig leeft.
,, Ik ontſluit, dat men nooit weer ſloot,
,, Ik droog gewis al uwe traanen.
,, Ik ontſluit, dat men nooit weér ſloot.
,, Ik zal den weg ten leven baanen.
III.

,, Al wie in mij gelooft, zal door 't geloof ook
(leeven;

-

-

,, Schoon hem de doodvan 't leven ſcheidt.
3, Wie leeft, en mij gelooft, die dood en hel
(doe beeven;
,, Leeft hier, en ſterft nooit weer tot in der.

(eeuwigheid.
,, Gelooft gij dat”? ,, Ja Heer, dus wat zij
-

('t woord,

-

, 'k Heb geloofd,
, ,, Zalig Hoofd.
, 't Geen Gij ſpreekt, wordt in 't hart ge
,

*

.

(hoord :

,,'t Gezalfde Hoofd, doet leven ſtroomen.
-

,,-'t Geen Gij ſpreekt, wordt in 't hart ge
(hoord:

,, Gods Zoon moest in de waereld koomen.
IV.

-

Wat zie ik? weent Gods Zoon ? zie 'k Hem in.
,

'

.

/

.

(gramſchap blaaken?

Hij weent ! Want LAzAR Us is dood,

En 't heilig ijvervuur moet Hem in 't harte raa
-(ken, .
Om 't ongeloof, dat ons van licht en kragt
-

(ontbloot.
G 2

Waar
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Waar 's LAzAR Us ? waar 'taak'lig graf?

(ſchep moed,
Koud gebeent!
JESUS weent !

Riekt het lijk, bond men 't hand en voet:
Geen nood! zijn ſtem doet alles leeven.
Riekt het lijk, bond men 't hand en voet:
Geen nood! zijn ſtem zal vrijheid geeven.
MARIA! ſchrei niet meer, om 's broeders dood,
(zoo teder.
-

Hij rust hier niet. Hij leeft! Hij leeft!
Straks zit hij ſtil met u, aan JESUS voeten ne
(der.
Gij koost het beste deel, dat ons het leven geeft.
Uw broeder leeft ! Hij ſterft niet meer! wat
*
(nood?
's Meesters woord,
Is gehoord!
Donker graf, naare en bleeke dood;
Gij zult mijn ziel niet meer verſchrikken.
-

Donker graf, naare en bleeke dood,
Gij zult mijn ziel in hoop verkwikken.

WY.
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A A N D ACHT

O P M A TT H. XXVII: 26-3o
ZAN

G wij z

E. Wie ſleet heuchelijker dagen.'

I.
'k

Z ie Gods Zoon

van zondaars hoonen;
Schamp're teekens van gebied;
Smaadlijk purper; doornen kroonen;
Voor een ſchepter, 't brosſe riet.
't Slangezaad omringt zijn hielen,
Valt Hem ſpotſche wijs te voet,

Daar het onder 't nederknielen,
Hem voor Joodſchen Koning groet,
-

II,

-

'k Zie Gods Zoon van zondaars ſmaaden,
Vuil beſpoogen, fel begrimd:

Snedigheid in woord en daaden,
Die ten top van boosheid klimt.
Doornen die zijn kruin omringen,
Door de ſlagen ſchier gekloofd,
Zie ik door het beuken dringen,
In dat rijk gezalfde hoofd.
III.

Slaat niet feller, wreede handen,
Slaat niet... Ach ! dat treft mijn hart!
6 3
't Scheurt
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't Scheurt mijn tedere ingewanden,
Ik gevoel van 't ſlaan de ſmart!'
Is er dan geen mededoogen?
º
Is er geen menschlievenheid? \-e

Huisvest in uw hart en oogen,

Niets dan haat, en onbeſcheid?
- - - -IV.

-

Meent gij dus door ſnood te ſpotten,
Door het teist'ren van zijn leen,
Davids ſtamboom gansch te knotten?

Denkt gij door wreedaartigheën,

JESUS van den troon te ſtooten?
Neen! rampzaligen. Hij zal
2
Zijn gedugten arm ontblooten,
Tot uw ondergang en val. |

| |

't begin der eeuwen,
van den Vader zelf gekroond.'

Hij is, voor

Durft gij onbezonnen

-

ſchreeuwen , ,

Dat hij hier geen pragt vertoont?
't Rijk is niet van deeze waereld; ,
Noch zijn kroon, met valſchen glans

van verganklijk goed bepaereld:
Hij bewoont den ſtarretrans.
-

. .

.

.

VI.

Hem zultge op de azuure bo9gen 2
Hem op zwarte wolken zien 3
Hij zal door zijn alvermogen,

Aan Gods regterhand gebiën re

k, * *

En
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En in weerwil van 't verguizen,
Zal Hij volk, en land, en ſtad,

Met zijn ijz'ren ſtaf vergruizen,
Als een pottebakkers vat,
* *

* *

-

V II.

r

,

Dit moest Gij, O JESUS, lijden
Voor den zondaar, die den vorst

Van 't heelal zoo ſhood beſtrijden,
En naar 't kroonregt dingen dorst,

Dorst hij trotslijk zich verheffen,
Tegen God zijn Opperheer:

Al 't verlaagen moest U treffen,
Al 't verachten keer Op keer.
VIII.

Schreit mijne ooge zilte traanen,

Dat uwe ongerechtigheid,
Deeze Hemelzon doet taanen;
En haar duiſternis verſpreidt,
Op dat Goddelijke Wezen;

-

Daar een regt verlicht gemoed,
Kan met traanende oogen leezen,

Dat de borg voor zondaars boet,
R U s T E.

Maar hoe kan ik mij bedwingen
In 't verrukkend zegelied,
Dat Ge om rijksweerſpannelingen,
Kroonen met den voet verſtiet?

Ja 't is Sions groote Koning,
5

-

, *** * *

rr . . . . . . •
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't Is de Vorst die 's Hemels woning,

Om een leemen hut verlaat,
X.

Zulk een vorst kan 't al regeeren;
Zulk een Koning heeft mijn hart.
Wijkt nu vreemde en harde heeren,
't Is zijn ſchepter die U tart.
Hier wil ik, met Moſes, trappen
Op Egyptes kroon, en ſchuw
Soans ijd'le wetenſchappen,
Met de ſchatten van Peru.

XI.
Hier kan ik 't Heelal verſmaaden,

Kroonegoud is enkel ſlijk:
Marm'ren huizen, praalgewaaden,
Gouden troonen, magtig rijk;

Zijn ſlegts dunne rookpilaaren,

Bouwt op zulk een mist en damp:
Helleſtormen, zielsgevaaren,
Blaazen op de levenslamp.
Met verſtuiven all' die dingen;

't Gouden kalf is fluks wat asch,
Mengelklompen, wisſelingen,
Erger dan de beijert was.
Wat zijn 's Hemels onderdaanen ?

Vorſten zijnze, wie gij ziet.
's Waerelds heerlijkheid moet taanen,
Bij dit luiſterrijk gebied.
Sa
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XIII.

Salomo kan 't nooit verliezen,
Staat Hij bij Adonia :
'k Zal zijn dienst alleen verkiezen;
Dat 's de keus van Joſua. '

Dat 's mijn wit Hem trouw te zweeren,
Dat 's de wet van 't Heilig blad.
GoD TE DIENEN Is REGEEREN :

God te dienen is mijn ſchat,
X IV.

Kom mijn Heiland, neem dit harte,
Eeuwig voor uw rijkstroon in.
'k Acht al 's waerelds ſinaad en ſmarte,

Bij mijn JESUS voor gewin.
Kom U met Uw wolk hier zetten;

Toon 't ſaffierwerk van Uw voet (f);
Schrijf Uw vorſtelijke wetten,
In het ſtaal van mijn gemoed,
XV. .

Woont ge in Iſraëls gezangen,
Op de Cherubijne vlugt ;
'k Zal op vleug'len U ontvangen,
Van mijn hope en teed're Zugt.
Kom Drieëenig Opperweezen ,

Dat mij 't vuur der Wolkkolom,
En haar glans, en licht doet leezen;
Vader, Zoon, en Geest, ai kom:
XVI. Kom

r+) 't Safierwerk van uw voet.J Nu op Sion, gelijk wel
eer op Sinai. Exod. XXIV: 1o.

G 5
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iXVI.

Kom tog lichten, zuiv'ren, warmen,
't Blinde, en vuile, en koude hart.

Kom mij met uw Wolk beſcharmen,
«

Tegen die Uw vlammen tart.
'k Zal dan in Uw glorie deelen ;
'k Zal bedekt zijn met Uw hand.
'k Zal uw groote rijksbevelen ,

Draagen in mijn ingewand.

:

STICH TE LIj KE

GE ZAN GEN
T w E DE DE E L.

OPWEKKING TOT HEILIG ZINGEN
TER oPENING VAN EEN sTicRTELIJK GezELscHAP.

OF AANDACHT OP Kol. III: 14 -- 17.
ZANGwIJzE. Hoog om hoog, mijn ziel naar boven. enz. Lodeſts
I.
-

NU

eens uit de borst gezongen,
Harp- en cymbelſnaar geroerd;
's Hemels lof op ſchelle tongen,
Van deeze aarde, om hoog gevoerd.
Zoet gezelſchap, zing om ſtrijd,

Zing vol liefde, in God verblijd;
Liefde ſtijft en keel, en longen.

'Zing met harten, en verſtand:
Liefde is der volmaakten band.
II.

Vrede wil den ſtrijd beſtieren.

't Is de vréeſtaf die ons wenkt;
Vreêolijven, heillaurieren ,

Na het wettig ſtrijden ſchenkt.
Eén genootſchap noodigt God,
* Tot dien vrée ons zalig lot.

Juichend moet Gods volk dien vieren;
Daar het tot den vreé geleid,
Vriendlijk komt met dankbaarheid.
III.

CHRISTUS woord moet in ons woonen,

Dit geeft wijsheid, moed, en kracht;
-

- -

-

Toont
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Toont den glans der eerekroonen,
Die men op den zangſtrijd wacht.
* Luiſter, ó Jeruſalem,
Naar die goddelijke ſtem.

,

-

Waar het ſtrijdend volk, zijn toonen,
Hart, en ſtemmen ſamen paart;

Is Gods Zoon met hun vergaard.
. . . IV.
Leert, en ſticht door maatgezangen.
Zang, die ſticht, en 't licht vermeêrdt;
Neemt het hart, door 't oor gevangen:

Hij leert blij, die zingend leert.

Zingt dan GoD met hart en tong,
Zingt Gods ZooN, die ſtrijdend zong;
Zingt zijn GEEST , en grootſche gangen
In het hemelſch heiligdom :

Zingt zijn naam 'Ven

-

roem alom.

't Schor gezang der aartstyrannen (f).
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 zingt.
Hel, en dood mag ſamenſpannen;
't Zingen geeft ons heldenmoed,
Die ons zegevieren doet.
VI.

Sionieten, zingt dan Pſalmen,
16'Cl .
Hemellofzang, lied er lied;
*

Doet
w

(f) 't Schor gezang der Aartstyrannen.] Zie Jez. XXV: 5

G: E Z A N GE N.
Doet Morija wedergalmen (f),

14 rº

Waar de heilbron nederſchiet. . .

Zingt deez' zangberg, deeze 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, liefdeſpranken,
Moet men voelen in 't gemoed.

Zingt van de eigeliefde ontward,
Zelfverlochend in uw hart,

Dat in 't bidden, in het danken,
In het maaken van 't verbond,
't Hart zich voeg bij tong, en mond,
VIII.
Zingt dat u de woorden raaken; .
Zingt niet doof, noch ſtom, noch blind ?
-

-

Zingt zoo , dat gij zelv' de zaaken,
Levendig in 't hart bevindt,
Zingt zoo gij ze in Hem niet kent,
Dat Hij licht en leven zend' ;

Datge in 't zingen God moogt ſmaaken,

't Hemelzingen regt beſeft,
Sions toonen zuiver treft.
IX. Houdt

(f) Morija.] De plaats van den openbaaren Godsdienst,
2, Chronº III: 5-

:
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IX.

Houdt in 't zingen, ſpreeken, werken.

JESUS grooten naam in 't oog.

Zoo vliegt gij, op hemelvlerken
Van het kruisgeloof, om hoog.
't Lied van Moſes en het Lam ,

Waar de zangtoon aanvang nam,
Zal in 't zingen u verſterken.
Zingt Gods Zoon met hart, en ſtem ;
Dankt God zingende, door Hem.
X.

Nu dan uit de borst gezongen,
Harp- en cymbelſnaar geroerd,
's Hemels lof op ſchelle tongen,

Van deeze aarde, om hoog gevoerd.
Zoet gezelſchap, zing om ſtrijd;
Zing vol liefde in God verblijd;
Liefde ſtijft en keel, en longen.

Zingt met harten, en verſtand,
Liefde is der volmaakten band.

OP
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o P w E K K I N G
T O T

-

EENE BESTENDIGE
LIEFDE EN
9VRIENDSCHAP;

r

BIJ 'T SCHEIDEN VAN EEN STICHTELIJK GE
ZELSCHAP.

ZAN G w : Hemeltoonen, Englentaalen.
Zie Deel I. bl, 131.
-

I.

Sions burgers,

ſpeelgenooten,
Die 't op vriendſchap hebt gemunt;

Vriendſchap uit Gods liefde ontſprooten,
Wordt van boven ons gegund.
Dat we elkaar in God beminnen,
En vereenen hart, en zinnen :

Goël zij ons middelpunt.
*

II.

Goël wil zijn vriendſchap geeven,
Aan een ziel in haat verward.
Dit 's een duurzaam vrienden leven,

Dat, en ſtaal, en marmer tart.
Goël ſterft voor helleſlaaven:
Goël mint gelaat, noch gaaven;
Goël is de vriend van 't hart.
III.

Zet op menſchen Uw vertrouwen,

Aan wier ſmaak uw oog beviel:

Zult ge op welzand, huizen bouwen?
g

Zoekt
rust, in 't ruiſchend wiel?
II.
DEge
E L.

c
*

*

,
Arg
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Argwaan, nijd, en tegenſpreeken,
Kan al 's waerelds vriendſchap breeken :
Goël blijft de vriend der ziel. . .
IV.

Broederliefde moet hier wijken 9
Liefde die een vader voelt,
Zal met 's moeders hart bezwijken;
Eer ooit Goëls min verkoelt.

Min, die duurzaam blijft na 't ſterven,

Zout, dat nimmer kan verderven.
Goël heeft ons heil bedoeld.
V.

Schept een Bruidegom behagen,
In een Bruid aan Hem verloofd :

Om een Bruid, wil Goël vraagen,
Die Hem van zijn eer ontrooſd.

Goël wil met bloed ons koopen,
Doet ons op zijn bruiloft hoopen.'
Goël is ons Heer, en Hoofd.
VI.

Dat we dan de vriendſchap kweeken,
Met den vriend van ons gemoed ;

Nooit haar teed're banden breeken,
Hoe de Hofſlang woelt, en woedt.
Dat we haat, en nijd verbannen;

Met de hel nooit ſamenſpannen.
Goël is zijn vrienden goed.
V II,

-

't Recht vertrouwend vriendenleven,
Haat de vleizucht, die verblindt;

Zal op reis, beſtiering geeven,
- -

-

Schenkt

j
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Schenkt een kabel, die ons bindt; 't Anker zal het ſchip bewaaren,
In den ſtroom van 's waerelds baaren,

Goël is de trouwſte vrind.

,

VIII.

Vriendſchap weet van geen verdenken.
Sauëls laſter, vloek, en ban, -

Kan geen broedervriendſchap krenken:
Davids vriend blijft Jonathan.
Vriendſchap wou Gods Zoon verwerven ;
Vloek noch ban doet haar verſterven :
Goël is 'er 't leven van.
IX.

*

Dat we 't zelfde wit bedoelen,
Eendragt die de Hel verwon.
Zoo we al 't zelfde niet gevoelen: '
Goël zij de waarheidsbron,
Goël zal 't ons openbaaren,

En de nevels op doen klaaren.
Goël is de liefdezon.
X.

Hebben wij met hart, en tongen,
Goël onzen bloedverwant,

En zijn vriendſchap blij gezongen,
't Is de toon van 't Vaderland.

Dat we in liefde, en vriendſchap leeven,
Daar we 't hart aan Goël geeven.
Goël zij de
-

vie:I. ".

Sions burgers, ſpeelgenooten,
Die 't op vriendſchap hebt gemunt;
-

H 2
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Vriendſchap uit Gods liefde ontſprooten,
Wordt van boven ons gegund.
Dat we elkaar in God beminnen,
En vereenen hart, en zinnen.
Goël zij ons middelpunt.

CHRISTUS KRUISLIEFDE,
'DE

B R ON

VAN

ONZE

LIEFDE.

OF AANDACHT OP HET ZEGGEN

VAN PAULUS
2 K OR. V: 14.
ZANGw. Gij hebt mij dik gezwooren. Zie ook de Noo
ten Deel II bl. 13.
I.

Ze

ik Gods Zoon verhoogen,

Mijn Liefde fel gekruist?
Zie ik Gods Zoon verhoogen?

Zie ik die ſtervende oogen?
Zijn Geest, deeze aarde ontvloogen,

In 't Paradijs verhuist?
Die Liefde kent geen paalen ,

Daalt in de grafſpelonk,
Daalt in de grafſpelonk,
Die zon ſchoot held're ſtraalen ,
Toen ze aan de weſtkim blonk.

Nooit zal haar luiſter daalen,
Hoe diep ze ons oog ontzonk,
Dit
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Dit ſterven ſchenkt mij 't leven; Hier klimt mijn vreugd in top.
Dit doet den Heldraak ſneeven,
En plet zijn blaauwen kop.
Nu is de hel geſlooten,
En van haar magt beroofd.

Nu is de hel geſlooten;
God heeft zijn bloed vergooten,
't Geen helſche vlammen dooft.

De Liefde wint door 't ſterven,
Grijpt in den dood de kroon.
Mijn Rots zal 't graf verderven,

Dat daar geen dood meer woon'. (*) .
II.

-

-

Die Liefde zal mij dringen:
Ik voel een teed'ren band,
Dit zwoegend hart omringen ,
Uit de oogen traanen wringen,

' 't Vermaak der hemellingen,
De vreugd van 't Vaderland.
Die Liefde houdt ons ſamen:

Zij is de heilbanier,
Zij is de heilbanier.

Zij wil 't ontwerp beraamen,
Waar door ik zegevier.

Zij zegt gelovig, Amen,
Op 't zaligſte beſtier.

Zij houdt de legerſchaaren,
Met 's levens Vorst vereend:
Zij kan ons hart bewaaren,
(*) Pſal. X L IX: 15 - 16.

H 3

Van
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Van 's waerelds min geſpeend.
Die Liefde zal ik prijzen:
Zij is mijn lied, en lof,

Die Liefde zal ik prijzen,
Zij zal in waarde rijzen,
Ver boven 't blinkend ſtof.

Wijk aarde uit hart en zinnen ;
Wijk ſchoon, 't welk mij beviel.

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

'S HEILANDS LIEFDE ,
IN AL w AT HIJ DE E D EN LE E D.
ZAN G w. Sombre ſchaduw , ſtille lommer.
Zie Deel I bl. 42.

O F: 'k Zie Gods Zoon van Zondaars hoonen.
Zie I Deel bl. 14o.
I.

Liefde, lust,

en welbehagen
Van Gods uitverkooren ſchaar;

Bruigom , waar zij roem op draagen;
Noodhulp in hunn grootst gevaar;
Middelpunt van hunn verlangen ;
Troost van hunn ontrust gemoed:
Onze blijde maatgezangen , .
Looven uwen liefdegloed.
-

-

II. Lief
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Liefde, gij bemint de zielen,
Die de haat U fier ontzeit.

Haaters zijn 't, die U bevielen

In de onpeilbaare eeuwigheid.
Gij woudt van den hemel daalen ,
Op deeze aarde uw voetſchabel;
En de zege daar behaalen,

Op den duivel, dood, en hel.
III.

Liefde, Gij verkoost deez' brosſen,
En verachten levensſtand;

Om ons door Uw bloed te losſen,
Als de naaſte aan ons verwant.

Gij, Gij ſtortte bloed, en traanen,
In 't benaauwd Gethſemané :

Om voor ons den weg te baanen ,
Naar 't gewest van ſtilte, en vreê,
IV.

Liefde, Gij droegt 's Vaders tooren,
Die U 't bloed uit de ad'ren wrong;
Gij moest hoon, en ſpottaal hooren,
Die door merg en beenen drong.

-

Liefde, die deez' kelk moest drinken, "
Fluks tradt Gij naar Golgotha,
Liet U aan het kruishout klinken;
En verworft voor ons genâ.
WA

-

V.

Liefde, Gij woudt voor ons ſtrijden,

Schoonwe ons zelv en U verraân: - .
H 4

.
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Liefde, Gij hadt medelijden,
Schoonwe Uw goedheid tegenſtaan.
Liefde, die ons hart wilt lokken,
't Woord bezielt met kragt en klem :
Gij hebt zelf de ſchets getrokken,
' Van het nieuw Jeruſalem.
VI.

Liefde, Gij bemint 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 ontſluiten keel en monden;
En verheffen 's Vaders Zoon.
VII.

Liefde, in U is al ons leven,
Hier beſpieg'len wij het goed,
Dat het kruishout heeft gegeeven,
Aan 't Godlievende gemoed.
Hier, hier vinden wij ons Eden,
Drinken uit den levensſtroom,

Plukken vruchten, door gebeden,
Van den waaren levensboom.

VIII.

-

Wijs ons, Goddelijke Liefde,
Die ons hart vernoegen kunt,

N

Wat ons aftrok, wat ons griefde,
Steeds het waare middelpunt.

Leer ons ziel en zin vereenen, ... -

.
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En , door 't waare heilgenot,
't Hart van al het aardſche ſpeenen,
Dat het zich

g:ne aan God.

Liefde, leid ons in Uw paden,
Dat de drift ons nooit verrukk” ;

Nooit met hart, of mond, of daaden,"
Steune op 't weifelend geluk:
Dat we in dreigende gevaaren,
In een zee van tegenſpoed,
In 't geklots van 's waerelds baaren,
goed.
Leeven bij een

#oger

Liefde, maak ons dus tot beelden,
Van U zelv' het Godlijk beeld:
Doe ons ſmaaken zuiv're weelden,
Wier genot de zielen ſtreelt.

Schenk Uw heil aan Sions kind'ren,
Dat het onheil wijd verbant.
Nooit moet hunn geloof vermind'ren,
Liefde blijft in

X adema

Leef, o Liefde, in onze zielen.
Gun de hope, Uw kalmte en vreé.
Zoo deez' zuchten U bevielen,
Hoor de welvereende beé.

Pleit bij uw”, en onzen Vader:
Uit Hem ſproot de ganſche ſtam (f).

't Heilgeloove leidt ons nader,
A'

Tot de Bruiloft van het Lam.

(f) Eph. III: 15.

Bs
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'T GEESTELIJK JAWOORD
AAN - CH R IS T US GE GE EVEN , MIET
BE T RE KK IN GE TO T ZIJN
-

GEBOORTE, DOOP, LEVEN, DOOD,
OPSTANDING, EN HEMELVAART.
ZANGw. Zie de Nooten II Deel, bl. 22

I.
't

Ja kan

onze ooren

Alleen bekooren.

O Hemelchooren,
Wat wedergâ
Van Englentaalen !
Wat kan er haalen,

Bij Ephrata?
Dit jawoordgeeven,
Doet Edens dreeven
Voor ons herleeven.

God is verſcheenen,
De nacht verdweenen.

Zingt, Bethlems velden,
Dit puik der helden.
O Ja.
II.

Gij ziet bij 't doopen,
Gods erfdeel hopen,

Den hemel open ;
Bethabara (*)!
Gij hoort verkonden;
•

(*) Joh. I: 28

,, 't Lam
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, 't Lam draagt de zonden,

e

,, Verwerft genâ.

's Wetgevers trekken,
Die aandacht wekken,
. Ziet Gij ontdekken:
Hem met 's volkshoofden,

-

Die hem geloofden,
Gods recht verrichten,

Zijn volk verplichten (f).
-

O Ja.
III.

-

O Ja, o Amen!
- Gij voegt die naamen,
O Goël, ſaamen:

Geen Berſeba,

-

Maar 't Godlijk zweeren,
En trouw te leeren,
Komt ons te ſtâ. 2

Wat wonderdaaden!
Wat leiden, raaden ! :
Wat zielverzaaden!
Gij wekt de dooden;
Wilt Sion nooden:

Dit zal vol leven,

U antwoord geeven.
,, O Ja”!
IV.

Beſproei deez' duinen,
Des Konings tuinen,
w

(f) Deut, XXXIII: 21.

IEn
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En Salems kruinen,
O Siloa.

Vloeit Gihons bronnen,

Die laaven konnen,
Langs Golgotha. .

't Licht zaagtge boven
Zijn' fakkel dooven;
De rots geklooven;
Den voorhang kerven ;
Bij 't Godlijk ſterven.
'k Hoor op die plaatſen,
Haast de Echo kaatſen,

,, O Ja”!
V.

O Ja! zoo galmen
De bruiloftspſalmen.
Teel zegepalmen,
Kalvaria.

Speel op uw ſnaaren ,,z -

,

Zijn hemelvaaren, . . . . . -,
Bethania.

' ,

'

Komt laat ons zingen,
Dees toonen dringen,

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

Door ſterretranſen,

Door hooger glanſen.
O Ja !
%

CHRIS

>
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CHRISTUS VERBORGEN LEVEN
I N

G O D,

-

DE GROND VAN 'T VERBORGEN LEVEN

ZIJ N S V O L K S.

OF AANDACHT OP Kol. IIl: 1--4.
ZANGwIJze. Felice amante &c- Raccolta bladz: 4
En zie de Nooten II. Deel, bl. 29.

I.

W ijkt doodſche trekken !
'k Voel mij met CHRISTUS wekken,
Die 't Erfland zal ontdekken.

Hij geeft zijn rijksgeboôn,
Die meer dan Amrams zoon,

Dus ſpreekt van 's Vaders troon:
,, Zou na 't ontwaaken,
,, Dit Sina u vermaaken ?
,, Neen! 't vleesch 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.

,, Zoek met uw ſtil gemoed,
,, Hier 't manna dat u voedt.

,, Tans wijst de Schechina,
,,Geen Kadesbarnea (f),
,, Maar 't heilrijk Golgotha”.

(t) Deut.

I: 2 , II: 14.

II. Zoo

t26
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II.

-

*

*

Zoo leef ik boven!

'k Wil zaligheden looven,
Die aardſche blijdſchap dooven.
Ik zoek geen Horeb meer:

Op Sion leeft mijn Heer,

j

En ſchenkt wat ik begeer.

O gloed van ſtraalen,
'k Voel U in 't harte daalen:
Hier kan ik ademhaalen. '

Het laag Egypte zucht;
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 ben geſtorven
Het leven is verworven ,

Voor een welke afgezworven,
Tans kleeft aan CHRISTUS mond;

Die Sions rijksverbond,
In veertig dagen, grondt.
Wijkt dwaaze zorgen :
Hem ſchenkt de blijdſte morgen

Het leven in 't verborgen.
* **

-

-

-

-

-

Hij

-
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-

En ſchetſt het Heiligdom (f)

*.

O Leven in mijn God

--

Verborgen, zalig lot,
Dat ik met CHRISTUS erf,
Die met hem leef en ſterf,

Ge ontſchuilt het ſcheem'rend oog
Der waereld, die om hoog
Nooit met haar'
vloog.

#en

IV.

Mijn Licht en Leven,

Die Moſes glans woudt geeven,
En mij om hoog doet ſtreeven:
- Haaſt klimt een nieuwe dag;
Nu blijder dan hij plag,
En groet U met ontzag.
Prijst Eng'lentaalen,
Gods Zoon gehuld met ſtraalen;
Hij zal van Sion daalen;
Hij dekt geen aangezicht,

-

,

Schoon voor dien glans, het licht
Van Moſes aanſchijn zwigt.
De groote CHRISTUS leeft,

Waar 't vol van Englen zweeft.
Het dor gebeente, hoort
Nu 't magtig levenswoord.

'k Wacht met die Majeſteit,
Wier wolkkoets ſtaat bereid,
Het licht der heerlijkheid.
(f) En ſchetst het mij

.

'T HART

Nº E### #ond te weten de kerk. "
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'T

H A R T

A A N

CHRISTUS OPGEDRAAGEN,
ALs PR OP HEET , PRIESTER ,
EN KO N IN G.

ZANGwIJzE. Liefelijk boschje en zilveren vlieten.
* Zie ook de Nooten II D. bl. 35.
I.

Godlijke

LEERAAR, vol mededoogen,

Zie op mijn ziel met meélijdende oogen.
Ben ik noch duister, blind, en verward;
Och onderwijs mij, leer mij aan 't hart.
Woorden der waarheid, mag men mij leeren :

Waarheid der woorden, zal ik ontbeeren;

*

Als ik niet diep naar 't grondige delf.

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

II.

-

Hoogſte PROPHEET, Uw godlijk orakel,
Toont mij alleen, de keurige ſchakel
Van Uw verbond, en zaligen weg:

Leer mij, dat ik er Amen op zeg.

l

Schootge in Uw wandel heldere ſtraalen,
't Goddelijk vuur moet inniger daalen:
Koester den grond, verwarmende gloed,
'k Geef U het hart, ontvonk het gemoed.
III.

Pleitende Borge, PRIESTER voor zonden,
'k Hebbe melaatsch de lippe bewonden ;
-

- -

-

't Hoofd

GE Z A N GE N.
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't Hoofd is ontbloot, de kleêren geſcheurd,
Door mijn onreinheid alles verbeurd. (*)

Pharpar is droog, met Abanaas beeken: (f)
't Outer, en 't waschvat, zuiv'ren gebreken.
Pleit Gij me vrij, zoo wascht mij uw hand.

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

Stervende PRIESTER, ſterven mijn kragten,
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 weér effen te kemmen,
Hoort tot Uw macht: en zwijgen die ſtil;
'k Geef U het hart, en volg uwen wil.
Leevende HEILVORST, die mij het leven,
Door Uwen dood hebt wedergegeeven:

Schrijf uwé wetten in mijn gemoed;
Zend uwen ſcepter, geef Uwen gloed.
Doe mij in 't ſtrijden hulpe verwachten;

j

Schenk mij Uw leven, ſchenk mij Uw kragten:

Dat ik door U den vijand verwinn'. . .
'k Geef U het

herty # heerscht

er toch in.

Hemelſche KONING, 'k roem Uwen luister.

Jammerlijke aardkloot, akelig duister,
Mengelklomp vol van zonde en verdriet:
Alles belooftge, 't Hemelſche niet.
op

(*) Zie

Lev

XIII:

45.

,

(f) Zie 2 Kon. IV: 12-14. | |
II. DE EL.

p
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Opperſte Koning, 't hemelsch is boven;
Mag ik U lieven, leeven, en looven:
Wat mij mishaagde, wat mij beviel;
'k Geef U het hart, dit 's 't leven des ziel.

GoËLS LIEFDEDWANG.
2ANGwIJzE, Dan ſi goadi. En in de Noten, II D. bl. 38.
-

I

O

wat heerlijk,

Wat begeerlijk
Zielsvermaak;

.

7.

Nu ik door Gods liefde blaak!
'k Zal beneden,
't Stof vertreeden:

-

-

Goël is mijn ſchat en lust;
Goël al de grond van rust.

t

II.

t

'k Voel mij dringen,

'k Voel mij dwingen;
Hemelſtem,

-

Die mij krachtig noodt tot Hem.

Hart en oogen,
De aarde ontvloogen,

Slaan op 't ondermaansch geen acht,
Nu mijn ziel de heilzon wacht.

-2

III. -

Daar is 't heilig,
Daar is 't veilig,
i

-

Daar

G E ZA N
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Daar is licht :

Licht, waar voor het duiſt're zwigt,
Hem te aanſchouwen ;
In 't vertrouwen;

Maakt mijn ziel in God bedaard,
En 't benevelde opgeklaard.

n

Zijn ontferming,
Zijn beſcherming,
Doet mij ſtaan,

-

-

In den ſtrijd gemoedigd gaan;

Die mijn Borge,
. Al de zorge

-

*

.

Voor mijn heil, geheel betrouw;
Hij's de rots, die ik behou,

HET BESTE DE E L.
OF AANDACHT OP LUK. X: 41, 42.
ZANGwijze, Onnozel diertje ſprak uw taal. uit Lodeſtein.
En in de Noten, II Deel, bl. 4o.

I.

Wijkt ſchepſelen,

wijkt ijdelheén;

'k Zal nooit met u, in vriendſchap treén ;
. Ik zeg op al uw aanbod, Neen!
Ik kan uw lust, en rust ontbeeren.
Uw draaikolk wraak ik door genâ,
Ik kies het zachte Siloa,

En ſtap naar 't ſtil Bethania,
Om 't heil uit JESUS mond te leeren.

I a

t

II. Wat
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II.

Wat zou al 't aanzien, al het goed,
Gemak, vermaak, en overvloed

Van ſcheps'len, voor 't ontroerd gemoed ,
In 't nijpen van den nood tog baaten?
Wat helpt ons al 't onnodig veel,
Eén ding is noodig, groot, en eél :
MARIA kiest het beste deel ;

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

MARIA die de wijsheid mint,

-

En 't oor aan 's Heilands lesſen bindt,
Heeft alles, waar zij JESUS vindt:

Zij heeft dit goede deel verkooren.
Welzalig Hij, wien dit vermaakt,
Wien deeze ſchoonheid innig raakt,

Die door haar liefdevlammen blaakt!
Wat Godlijk heil is Hem beſchooren !
IV.

Die JESUS mist, is gansch verward
In duizend ſcheps'len; 't angſtig hart
Gevoelt in rust een fijne ſmart;
Een fijne ſmart vergalt de zoetheid.
Maar al wie God in 't harte heeft,

En door 't geloof in JESUS leeft;
Leeſt blij, ſchoon. Hij door doornen ſtreeft,
De Godheid
is de hoogſte
goedheid.
V.
s

Wat luiſter U in de oogen ſtraalt,

Wat ſchoonheid hier beneden praalt,
-

-

rº

en

Waar
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Waar in 't nieuwsgierig oog verdwaalt;
Het ſlijt door jaaren, of gewoonheid.
Is God uw goed, uw doel, en deel,
Dit ééne in plaats van al dat veel;
En geeftge uw hart aan Hem geheel :

Dan hebt ge eene onverwelkb're ſchoonheid.
V 1.

Wordt Gij op de aarde rijk vergast,
Daar 't ruim volop van alles wast:
Wat wordt eerlang die lust een last;

Hoe ſchoon 't onthaal, voor 'toog mogt ſchijnen!
Waar blijft de waereld ? Ach wat is 't,
Zoo Ge alles hebt, en JESUS mist,
En zorg, en tijd, aan 't aardsch verkwist?
Haast ziet ge al 't ondermaansch verdwijnen.
VII.
z

Maar heeft u JESUS ooit geſmaakt;
Zijn goed, en zoet uw ziel geraakt,
En 't hart naar Hemelman gehaakt:
Dan moogt ge u in dit deel verblijden.
Dan zal in armoé, nood, en pijn,
De Heiland voor u alles zijn:

Dan drenkt Hij u met Hemelwijn,

Dan zult gij dorstV noch honger lijden,
*

-

*

Geniet Gij aanzien, roem, en eer;
Buigt elk zich ned'rig voor u neer:
Straks neemt dit onverwacht een keer,

Zelfs Vorſten ziet ge onttroond van ſlaaven.
Hoe zalig kiest dan
't godsgeſlacht, ,.
I3
Van
-
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Van elk vergeeten en veracht,

Het beste deel hun toegedacht,
Dat God in 't zoutverbond wil ſtaaven.
IX.

-

7

-

Wat hoogheid, men verlaagen zag;
Wat vreugd, verdween in rouwbeklag;
Wat nacht, ooit volgde op ſchooner dag,
Waar ooit verandering mogt komen:

-

Mijn JESUS is, en blijft mijn ſchat, iſ
Die al mijn lust, en heil vervat,

'

Hij wijst mij 't zuiv're hemelpad;
Dit deel wordt mij nooit afgenoomen.

VERBINDING AAN DE VOLMAAKTE

S C H O O N H E I D,
EN VERLOCHENING VAN ZICH ZELVEN.
ZAN G w. Zie ik Gods Zoon verhoogen. Zie boven
bladz. I II,

I.

Aanbiddelijke Schoonheid,
Waar in zich 't hart verlicſt :

Aanbiddelijke Schoonheid,

Nooit minder door gewoonheid ,
Aanbiddelijke Schoonheid

-

't Is Liefde die ons kiest !

Zal Liefde ons haaten loonen ?

O Liefde die 'k aanſchouw ,
*

.

. . .

O Lief

GIE Z A N G E N.
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-

Daar Ge uw gelaat wilt toonen:

Koom in het laag gebouw

Van ootmoed, bij mij woonen;
Ontvonk hier 't waar berouw.

De trotsheid moet verdwijnen;
Die doodelijke kwaal,

'

*

Doet mij inwendig kwijnen,

Maakt mij uitwendig ſchraal.
Hoe ſnood zijn all' mijn daaden ;

Hoe trotsch, en gansch verkeerd !
Hoe ſnood zijn all' mijn daaden!

Het merg is, door de maden
« Van de Eigenmin, verteerd.
Dit zielverdervend Eigen, ，
Verkankert al mijn werk,
Die drift kan 't harte neigen,
k---

-

-

En valt den geest te ſterk.
I I.

'k Heb de Eigenmin en zonden,

S.

Te veel den toom gevierd,
Door de Eigenmin en zonden,

Gods majeſteit geſchonden,
Door de Eigemin en zonden,
Mijn ziel te veel ontſierd.
'k Moest U alleen bedoelen,

-

Mijn God, mijn hoogſte goed, Mijn God, mijn hoogſte goed.
Wat helpt al 'tijd'le woelen,
Van 't aardsgezind genoed? - - -...
I 4
Wie
-

-
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Wie kan die drift verkoelen,
Wier vlam in 't harte woedt?

Och kon ik, in de hoeken
Van 't hart, mij zelv' verſpién.
Och kon ik 't eigenzoeken,

Bij Godlijk licht, eens zien.
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 Goël, toe.
,

--

- te

-

VERSMADING v AN 'T VALS CHE
EN LUST TOT HET WAARE GOED.

ZANgwijzg. Hemelsch ooge uit Lodeſtein: als men den zang
der drie eerſte regels, op de drie volgende herhaalt.

Zie ook de Noten, II Deel, bl. 47.
-- -- --

---

Godijke oogen;
Uw vermogen,
Trekt de ziel van 't laage ſtof.

'Wat heeft de aarde,
Luttel waarde;

Bij het goed van 't hemelhof?

#
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All' de ſchatten,
Die men vatten,
Al wat ons verheffen kan ;

Al 't vermaaken,
Wigt van zaaken,
Zijn als kaf in 's Hemels wan.

II.

-

Streelt ons 't Eigen
Wil 't ons neigen

Tot een goed dat ons bekoort;
Toont de waereld
Rijk bepaereld,
Breeder weg en ruimer poort;
't Is bedriegen,
Enkel liegen;

-

/

-

Wat men ons voor heil belooft.

't Zondig rusten
In de lusten,

-

Heeft ons 't waare heil ontroofd,
III.

Die, in 't harte,
Diepe ſmarte

Voelt, van 't eeuwig zielsgemis;
Raakt aan 't klaagen,
't Ernſtig vraagen,
,, Waar of God mijn maker is”?
Al 't begeeren ,
Al 't vermeéren,
-

-

Van het goed, zoo lang men leeft:
Al het loopen,
I 5

Al
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Al het hoopen,

-

Toont dat niets het wezen heeft.
IV.

-

Mogt die waarheid,
Door haar klaarheid,

Straalen ſchieten in 't gemoed;
Dan verkoor ik

(Al verloor ik

-

Alles) God voor 't hoogſte goed.
Dan zou de aarde,
Die 'k vergaarde,

-

-

Niet bevord'ren mijnen val;
Dan zou 't leven

-

Blijdſchap geeven;
Dan was God mijn eenig Al.

ZUGT NAAR HEMELWERK.
ZAN G w 1J z E. Eſt nouvelliſte politique. En zie:
de Noten, II Deel, bl. 5o.

t I.

We zou zijn

ed'len geest verſlaaven

Aan aarde en ſtof, waar in ons onheil wast?
Wie zou zoo diep naar rampen graaven,

Daar 't bovenmaanſche aan hemellingen past?
O hemelſtaat! O rust, O vergenoegen ! "
Daar 't rustelooze zwoegen,

Niet meer vermoeit: daar's Vaders eeuwig Woord
-

.

Ons hart bekoort.
w,
II. O God »

G E z A N G E N.
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II.

O God, wie kan, in 't ſtof gezonken, Zoo dor als koud, verkeeren bij het Lam ? Och dat uw gloed mij mogt ontvonken:
Ontſteek, o Geest, in mij uw hemelvlam.
Dan maak ik hen die 't Paradijs bewoonen;
Dan hoor ik Eng'lentoonen,
-

Lam, en 't (Gods
galmenlof.van
van
't Gezang
In 't't hemelhof
• .
III Wil ik dit in mij zelven zoeken,
Ik voel het lood, dat mij naar de aarde drukt.

'k Wil de aarde, en 't logge vleesch verkloeken,
Dat mij doet gaan in 't ak'lig zwart gebukt.
Daal goede Geest: ai ſtijf gij hier beneden,
Mijn waggelende ſchreden,
om vlugger
En ſchiet mijn ziel,
Uw vleug'len
aan.op te gaan,
-

•

.

R E I z E

-

U 1 T

:

E GY P T E NAAR KAN AA N.
ZAN G w IJz E. Mijn God en Heer. Voet.
En zie de Noten, II Deel , bl. 52.

I.
&

O Dienstbaarheid,
O Rameſes, waar uit Gods hand mij leidt;
-

-

O dienstbaarheid,
-

-

Zoo

Y4o
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Zoo menigwerf beſchreid :
Waar zwerf ik heen,
Nog pas verlost van klei, en tichelſteen?
Waar zwerf ik heen?

God let op all' mijn tréen.
II.

God grijpt mij aan

-

In Zoans veld, doet mij in vrijheid ſtaan.
God grijpt mij aan;
Leert Ine als een voedſter gaan.
Neemt nu de zee ,
En zandwoeſtijn, al dreigtze wee op wee,
Neemt nu de zee,

-

-

Geloof en blijdſchap mee?
III.

Gaf vleesch , en vis,

Komkommer, en meloen, op mijnen disch;
Gaf vleesch, en vis,
Dan al wat ſmaaklijk is?

Haalt Memphis zand,
Daar, voor ons zweet, elk vorst een grafhaald
Haalt Memphis zand,
(plant,
Iets bij het Vaderland?
IV.
Neen, neen, ik doem

Het ongeloof, die God mijn Koning noem,
Neen, neen, ik doem,
De lust; die Goël roem.

Hij is de Held,
Die
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Die Pharo in de zee door blikſems velt;
Hij is de Held,
Hij breekt al zijn geweld.

-

V.

O laatſte nacht,
Ik denk aan U, die 't heil hebt aangebragt.
O laatſte nacht,

Ons Paſcha is geſlacht.
Dit Godlijk Lam,

-

-

Schenkt nu Gods liefde aan Jakobs echten ſtam.
Dit Godlijk Lam,

Dat uit Hem d'oorſprong nam.
VI.

Het heilverbond,

- ..."

»

Tuigt Sions krnin in ſteé van Parans grond (*):
Het heilverbond,
Sloot God door JESUS mond.

Geen Afgodsbeeld,

Geen gulden kalf, waar 't dart'lend volk bij ſpeelt,
-

Geen Afgodsbeeld,
Verbreekt wat God beveelt,
VII.

Hij is in nood,

-

De groote God, die 't hemelsch man gebood: ,
Hij is in nood,
Die '- vocht uit rotſen goot.
De vijand vlugt,
Wanneer de ziel tot God in ootmoed

M

"i,
e

(*) Van Parans grond.] Daar het Sinaïtisch verbond ge
maakt werd Deut. XXXIII: 2. Hab. III: 2.
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De vijand vlugt,

Voor Moſes hand beducht (#).
-.

VIII.

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 ſchroom geen helſchemagt:
'k Vertrouw, en wacht,
Van God, mijn ſterkte en kragt.

-

Mijn ziel, hoe lang

Smoort gij 't vergift? Aanſchouw de kop'ren ſlang..
-

Mijn ziel, hoe lang,
Kwijnt gij? Ik zie de ſtang!

-

Al de aandacht oogt ,

--

»

-

-

Op 't offer met mijn ſchuld aan 't kruis verhoogd,
Al de aandacht oogt,
droogt.

&

Op God die

-

":

r

God draagt mijn last;

-

Zijn oog gaat
op last;
mijn treden
past:
Godvoor,
draagtdat
mijn
.
V-

--+

-

Ik maak den landſtroom vast.
-

.

Wijk kille ſtroom ,
.
:
Oſchrik des doods, gij maakt om 't Land een zoom: Wijk kille ſtroom,

-

-

Tot dat ik binnen koom'.
XI.

(f) Voor Moſes hand bedacht.1 In 't bidden om

Noch

hoog geſtoo-

en 2 en door Aaron en Hur onderſteund, zie Exod. XVII. 3. 16.
---

d
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XI.
t

Noch graf, noch dood,
Scheidt mij van Godt, die mij zijn bijſtand bood.
-

-

Noch graf, noch dood,

Heeft mij van hulpe ontbloot.
'k Omhels deez' boô,

-

Al ziet het vleesch dit grimmend aanzicht noô.
'k Omhels deez' boô,
Wijl 'k hier mijn luſten doó.
XII.

De Bondärk gaat,

-

-

-

Vaſt voor mij heen, die mij van vrees ontſlaat.'
De Bondärk gaat,

't Kriſtal dat vloeide, ſtaat.
-

Ik hou Gods hand,

Die aan mij ſchonk zoo menig onderpand.
Ik hou Gods hand,

-

En ſtap in 't Vaderland.
-

HET GEESTELIJKE HEILIGDOM
ONDER DE NIEUWE HUISHOUDING OPGERICHT.

OF AANDACHT OP Exod. XL: 17-38.
ZAN a w. Wie zou zijn edelen geest verſtaayen.
Zie boven bladz. 138.

I.

-

La

't
mij de Godstent te
Aholiab moest met Bezaleël

beſchouwen!
Die
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Die naar 't beſtek van Horeb (S) bouwen »
't Geen Moſes gaf op 't hemelſche bevel.
Die bouwſchets mag vernuft, en kunst vertoonen:
'k Zie 't werk met heil bekroonen;

Zoo 'k Sinaï, naar 't godgewijde boek,
Op Sion zoek.
II.

-

Door voeten, berders, en pilaaren,

-

Sluit God den wand van 't veldpaleis rondom;
Hij zet, om 't Godshuis te bewaaren,
Een ſpitſe Tent op 't vierkant heiligdom.
Zoo wil Hij 't volk, door JESUS gunst behouën.
Daar liefde, en 't heilvertrouwen,
Ten top gevoerd, de nauverbonden leén,
-

', v

.

•

Met heil bekleén.
III.

Nu zal de Schechina verſchijnen:
Gods heerlijkheid daalt op de Bondärk heér
Verzoeningdekſel, Cherubijnen,
Gij ſchetst het heil van zijn genadeleer.
-

De voorhang moet Gods zuiv'rentroon bedekken,
Tot Hij zijn Zoon zal wekken,

Die door zijn dood, den weg waar door men
Geopend heeft. (f) (leeft,
IV.

De gouden tafel zie ik brengen,
In 't Heiligdom, dat ons het voedſel toont,
't Geen

(S). Naar 't beſtek van Horeb.1 Dat God aan Moſes op den
berg Horeb toonde Exod. XXV: 9, ro.. verg. Hebr. VIII: 5. . .

Gf) Geopend heeft.j verg, Hebr. Ex: 8, met Hoofdſt. x: o.
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't Geen 't zieleleven moet verlengen,
Door Gods genâe geſchonken, en verſchoond.
Den Kandelaar laat Hij in ons ontſteeken;
Zoo zien wij zielsgebreken,
En in dees Tent, bij 't zevenvoudig licht,
Genade en plicht.
'k Zie bij dit licht mijn outer praalen,
Den Heiland voor den troon in 't Heiligdom 3
'k Zal van Gods Geeſt het reukwerk haalen:

Hier traant de Mijrrh', hier druipt de nagelgom,
Ja Galbans lucht, hoe zwaar bij ſpeſerijen,
Kan in den druk verblijén,

Met wierookgeur, die 't heilgeloof ons brengt,
Naar kunst gemengd.
V 1.

God laat een tweede dekſel hangen;

Dit ſluit de deur van 's HEEREN legertent.
't Leert afgezonderd, licht te ontvangen,

Waardoor men zich, in't ſtille aan God gewent.
Al 't kerkgebaar kan ons geen voordeel geeven;
Ten zij 't inwendig leven,

Bij 's HEEREN dienſt geſtaag in't binnenſt zij,
En 't hart verblij.

-

VII.

Wie leert mij, dat ik geeſtlijke oogen
Verheffe, naar den kop'ren brandältaar?

Ik zie Gods Zoon daar op verhoogen;
Het offer voor mijn zonden vind ik daar.
Hij is 't Altaar, Hij zal mijn Prieſter heeten;
II. DE E L.

K

Door
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Door hooger Geest bezeten,
Vol hemelvuur, en ijver van Gods huis,
Sterft Hij aan 't kruis.

VIII.
'k Zal 't Waschvat nu gepast ontmoeten,
't Geen bij 't Altaar kort voor de tente ſtaat:
Hier wasch ik handen in, en voeten,

Wanneer 't gemoed naar tente of outer gaat.
God geeft bevel den voorhof op te richten,

-

Voor zuiv're godsdienstplichten:
Zoo wordt door Hem, die licht in 't harte zendt,
Al 't werk volënd. (f)
IX.

Doorluchte wolk, daal op ons neder,

Vervul dit huis, vervul vooräl mijn hart,
Verſchijn, o! Heerlijkheid, nu weder,
Met vuur en licht, zoo word ik nooit verward.

Zal ik den weg in dees woeſtijne treffen,
Gij moet u zelv verheffen;

-

Dat ik, zoo 'k reis, of Zoo 'k mijnederſlae,
Met CHRISTUS gae.
X.

'k Zal dan Gods tent in mij beſchouwen.
Aholiab kan met Bezaleël,

Voor God geen Tent in 't harte bouwen:
Hier werkt Gods Geest naar 't Goddelijk bevel:

Dees bouſchets zal vernuft en kunst vertoonen;
'k Zie 't werk in mij bekroonen,
Die Sinaï, naar 't godgewijde boek,
Op Sion zoek.

n

-

HET

-

(t) Zie Exod: XL: 33.
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HET HEMELSCHE VUUR,
TOT HET BRANDOFFER VAN
ZELFVERLOCHENING;
ONDER 'T N. T. OP DEN I. PINKSTERDAG

UITGESTORT, TER INWIJING VAN 'T
GEESTELIJKE HEILIGDOM.

OF AANDACHT OP LEV. IX: 23, 24.
ZAN Gw. Wie zou zyn ed'len geeſt verſlaaven. bl. 138.
Of zie de Noten II. Deel, bl. 5o en bl. 64.
I.

Kan 't eigen vuur ooit offeranden,
Ontvlammen doen, daar 't al dekragt verteert?
Smelt dit het vet der ingewanden,
En wordt daar door verlochening geleerd?
Neen! 't godlijk vuur wekt heilige outervlammen:
Dit ſpelt voor Is'rels ſtammen,
De milde gunſt der hemelheerlijkheid,
Zoo rijk verſpreid.
II.

Wat heil ſtort hier de Prieſterzegen,
Na 't wijen van Gods legertent, op 'tvolk ?
Tans ſtapt Gods heerlijkheid hun tegen;
Zijn godlijk licht ſchijnt uit een donk're wolk.
Straks vliegt een vlam van 't aangezicht des HEE
Om 't Offer te verteeren ,
(REN,
Met al het vet, op 't rookend brandältaar.

Juich Isrels ſchaar!
K 2

III. God

v
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III.

God toont in barre woeſtenijen,

Dat Hij met licht en vuur, daalt in zijn tent
Men mag zich in zijn komst verblijen,
Die hemelgloed in koude zielen Zendt.
Des Vaders Woord daalt neer, 't wil bij ons Woo
Men zalft, met blijde toonen, (nen.
-

'tNieuwHeiligdom. Hier deelt desPrieſters beé,
Den zegen meê.
O! God, kan 't ijs ooit vonken geeven,

Of heilig vuur doen blaaken in 't gemoed?
Neen! 's hemels Geest moet in ons leeven,

Dit Pinkſtervuur ontvonkt ons door zijn gloed.
Dan juicht mijn ziel, mag zij Gods kragt ontvan
Dan hoor ik feestgezangen

(gen;

Van 't Englenchoor, terwijl ik nader kom
Aan 't heiligdom.
V

Mijn vuur kan 't offer niet ontſteeken;
Die vlam is voor dit branden te gering.
Al 't eigen vuur ontſteekt gebreken:
De hemelvlam helpt zelfs verlochening.

Algoede God, zendt Gij uw vuur van boven:

Dan zal ik 't mijne dooven,
Dan ſmelt mijn ziel, die de aarde en 't ſtofont
En klimt om hoog.
VI.

(vloog,
-

Dan mag ik mijnen Prieſter volgen,
Door 't verſche bloed, in 'tbinnenſt heiligdom.
Dan
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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 heilgeloof doet, doorden voorhang heen,
Mij binnen treên.
VII.

Ik brand aan God geene offeranden,
Met eigen vuur, dat al mijn kracht verteert.
Ik voel een gloed in de ingewanden,
Die mij den grond der zelfverlochning leert.
O hemelvuur! Onſtervelijke vlammen !
Gij ſpelt voor Iſrels ſtammen,
-

-

De milde gunst der hemelheerlijkheid,
Zoo rijk verſpreid.

HIET VREEMIDIE VUUR.
WAAR DOOR HET REUKWERK NIET OP DEN ALTAAR
JEsUs CHRISTUS, MAAR OP 'T WIEROOKVAT VAN

EIGEN WAARDIGHEID ONTSTooKEN woRDT;
oNGEPAST VooR'T GEESTELIJKE HEILIGDoM.

OF AANDACHT OP LEV. X: 1-3.
ZAN Gw. Wie zou zijn ed'len geest verſlaayen,
Boven bladz. 138.

-

I.

VV

ie durſt van eigenliefde dronken,

In 't Wierookvat, doch buiten 't reukältaar,

Door 't vreemde vuur't gebed ontvonken?
K 3.

Of
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Of ſmaakt aan God het bloote kerkgebaar?
Neen! God is rein! nooit ſloeg Hijuitdenhoogen,
Zijn mededoogende oogen,
Op 't Wierookvat, wijl 't Outer Hem behaagt,

Er 50

't Geen 't offer draagt.
II.

Aärons roekelooze Zoonen,

Doen ijv'rig 't vuur in 't heilig Wierookvat:
Maar de ijver kan hen niet verſchoonen,
Die buiten 't ſpoor van 's Hemels wetten ſpat.

. Het reukwerk doen zij op dat vuur verteeren,
Voor 't heilig oog des HEEREN.
Dit vuur is vreemd: dit uur hun doodlijk uur,
Door Godlijk vuur.
III.

God wordt in hun die tot Hem nad'ren,

Gelijk het past aan 't geestlijk Prieſterdom,
Door 't heilgeloof van Is'rels vad'ren
Geheiligd, daar Gods vuur op 't outer glom.
Zijn heerlijkheid ſtraalt met een held'ren luiſter,
Dan uit het zwarte duiſter,

En dikken rook der goddelijke wolk,
Voor 't oog van 't volk.
-

IV.

Gods vuur moet tans van boven daalen,
Een hemelvlam, die van zijn gunst getuigt,
En 't brandältaar zoo wil beſtraalen,

Dat al het volk van gulle blijdſchap juicht.

De Godheid wil vol glans aan hun verſchijnen:
Maar 'k zag mijn hoop verdwijnen,
Zee

1s1
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Zoo 'k geen altaar ter offering bezat,
Dan 't wierookvat.
V.

Ik zal gepaste lesſen leeren,
Uit Nadabs en Abihus ondergang.
Het godlijk vuur mogt mij verteeren:
Bedachtzaamheid, voegt Gods, en mijn belang
'Geen wierookvat van 't hart, kan't reukwerk ſteu-

Ik moet op JESUS leunen.

(nen 3

Dit outer geeft den wierook dien ik bragt,
En moed en kragt.
VI

Bondëngel, Gij moet in mij daalen:

Gij zijt voor mij, de Prieſter en 't Altaar.
Wie kan uw glans, en luiſter maalen?
Door U, genaakt tot God de Prieſterſchaar.

Mijn Prieſter, ik zal U al 't reukwerk geeven:
Schenk vuur, en licht, en leven;

En zwaai dit zelf, van 't bidden nimmer moé, .
Der Godheid toe.

VII.
Dan maakt geen eigenmin mij dronken:
'k Zal 't reukwerk, nooit van mijnenreukältaar
Geſcheiden, door Gods vuur ontvonken.

Ik weet Hem ſmaakt geen enkel kerkgebaar.

De Schechina ſlaat op mij uit den hoogen,
Haar mededoogende oogen.

't Is 't reukältaar, dat aan mijn God behaagt,
Welk 't offer draagt.
K 4

DE
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DE GROOTE GOËL, EN WAARE BOAZ.

I52

Lev. XXV: 47 - 55, & Ruth. II: 1.
ZAN Gw. Godlijke Lee raar vol mededogen. boven bladz, 128.
Zie de Noten 1 I Deel, bl. 35, eR bl. 73.

",

I.

Heliºs Goël, Iſaïs looten
Zijn uit uw' wortel tierig ontſprooten;
Gij zijt de telg uit Iſais geſlacht, (*)
Wien alle de eeuwen hebben verwacht.

Gij zijt een mensch, uit menſchen gebooren;
Gij gij herſtelt ons, al het verlooren',
O waare Boaz, trooſter in rouw, (f)
Heerlijke Goël, 'k roem uwe trouw!
II.

Magtige Goël, bron van Gods gaaven,

E bloedvriend,

losſer van ſlaaven:

't Wigtig randſoen werd heilig bepaald;
Door u als Losſer alles betaald.

Leven en vrijheid zaagt Gij ons derven;
Leven en vrijheid woudt ge verwerven:

Goël, dit heeft U 't leven gekost,
Magtige Goël,

# die ons lost!
II.

-

Schatrijke Goël, zaagt ge ons verſchooven
't Erfland ontneemen, alles ontrooven;
Hadden wij 't recht ten hemel verbeurd:

Gij hebt het recht verkrijgbaar gekeurd.
(*) Zie Jeſ. XI: 1 en 1o, Openb. XXII: 16.
(j) Zie Ruth. II: 1 en 13,

Gij
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Gij woudt tot ons benedenwaarts daalen; .
Gij onze ſchãe volkoomen betaalen.
Welk is de prijs, waar door Gij ze boet?

goddelijk bloed!

Schatrijke Goël ,

Minnende Goël, wilt ge beneden,
Met uw geloste in 't huwelijk treeden,
Breidt ge uwen vleugel over haar uit:
Niemand verkoos behoeftiger Bruid.

Eeuwige liefde, zalig verklaaren!
Goddelijk aanzoek, heuchelijk paaren!
Boaz beminde een ſchamele vrouw: (f)
Minnende Goël

vº ſchetst

uwe trouw!

Zuivere Goël, 'k zie all' uw deugden.
Waar zijn de ſchoonheên, die ons verheugden?
Godlijk gezicht, verlustig mijn oog;
Vleklooze ſchoonheid, U ſchat ik hoog.
Bruïgom der ziel, bezitter van ſchatten,

Die nimmer ſterv’ling recht kon bevatten,
Gij zijt de rijkſte, en ſchoonſte die 'k min.
Zuivere Goël,

'En uwen zin !

Eeuwige Goël, 'k zal me verſieren,
Om met U eeuwig bruiloft te vieren:
't Avondmaal wacht ik, goddelijk Lam;
En dit ontvonkt een hemelſche vlam.

Mogt ik met u, vertrouwender leeven;
Met u volſtandig hemelwaaart ſtreeven,
Van 't ondermaanſche ganschlijk ontward,
U mijn hart!
Eeuwige Goël, 'k

##
5

(f) Ruth. IV: 1 - 11.

D
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DE GROOTE VERWINNAAR
DE R H EL SC H E S LA N G.
ZA N G w. O wat heerlijk, boven bladz. 13o.
Zie de Noten II Deel, bl. 38. en bl. 76.
I.

Vieiend ſpreeken!
Snoode ſtreeken !
Lachend ooft!

,'

Wierd de Hofſlang nooit geloofd:
't Listig vraagen,
Duizend laagen
Deên mij nooit verlegen ſtaan;

Hoe den vrager af te ſlaan.
II

-

Fel beſtrijden!
Hevig lijden!
Als de Draak, (t)

Zwadder ſpuwt, op 's Hemels zaak:
Die Gods waarheid,
Licht, en klaarheid,

Met een donk'ren nevel dekt;
't Hart verdoemt, ſchoon opgewekt.
III.

Boos verklaagen,

Angſtig jaagen,
r

Van de hel !

Val, o Draak, voor Michaël.
.

-

Wijk

(f) Als de Draak enz.] Zie Openb, XII: 3-1o.
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Wijk bedriegen,
Schaadlijk liegen:

-

Blusch, o! GEEST, die helſche vlam,

Dat ik winn' door 't bloed van 't Lam.
IV.

Hors woeſtijnen,

Doen mij kwijnen:
Droogte maakt,

Dat de vuurſlang gloeit, en blaakt
Donk're vlerken,

-

Draagen merken,
Van een doodelijk vergift,
Van een vuile, en helſche drift.
V.

'k Voel, door wonden,
't Gif der zonden

Ingeſtort,

Daar mijn geest ontſtooken wordt.
't Vuur der ſlangen,
Wekt verlangen,

Dat op Salmon, (*) 't gloeiend rood,
Sneeuwit worde in 's Heilands dood.
VI.
Door bezweeren,

't Gif te weeren,

Wijd verſpreid,

Is Egyptes kunst ontzeid.
't Gif verandert

Door den ſtanderd,
Weg
(*) Vergelijk Pſalm LXVIII: 15, met Num. XXIz
4-12. en XXXIII: 41-43.
• •

s T 1 C H TE LIJK E
Welke een ſlang die ons belaagt,
Tot een zegeteken draagt.
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V II.

1ſais wortel, (*)
Slaat te mortel,

Satans magt;
Is de heilbanier in kragt.
'k Hoor God ſpreeken.
, Zie dit teeken,

, Veſtig 't oog op 't ſlangebeeld,
, Dat de ontſtooken wonde heelt.”
VIII.

Zaal’ge woorden!
Liefdekoorden! .
Zou ik 't oor
-

Stoppen, dat ik God niet hoor ?
Dit beleezen,

Kan geneezen.
God belast mij zelf, mijn pligt:
, Leef door 't heilig ſlanggezicht.”
IX.

Heuglijk wekken,
Dat door trekken,

Traanen droogt:

Van deeze aarde is God verhoogd.
'k Zal hem volgen,
Hoe verbolgen
Deeze vuurſlang woelt en woedt:

JESUS kruis heelt mijn gemoed.
'k Ben
(*) Iſais wortel.] Zie Jeſ, XI: 1o.

z
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X.

'k Ben gevlooden,
Op al 't nooden,
Naar dit hout,

Daar 't geloof Gods Zoon aanſchouwt.
Zien mijne oogen,
Hem verhoogen

-

Aan het kruis, naar 's HEEREN mond:

'k Zie aan 't kruishout mij gezond.
XI.

't Kruis, zal 't leven

Wedergeeven ,
Boet alſ 't leed;

Heelt de vuur’ge ſlangebeet.
In 't vertrouwen,

't Kruis te aanſchouwen,

Daar de ziel gelovig wacht;
Geeft mij nieuwe levenskragt.
XII.

's Hemels ſterkte,
Die dit werkte,

Doet mij treén,
Dwars door ſteile klippen heen.
Salmons bergen,
Die God vergen
De onderſteuning van zijn hand,
Grenzen aan het Vaderland,
1,

HET
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H E T

GEESTELIJKE JUBEL JAAR,
OF DE BLIJDE TIJD DES NIEUWEN
TESTAMENTS;
G E SC H E T S T

U I T

LEV. XXV: 8-55.

-

ZAN G w. Pſalm LI. Of zie de Noten, II Deel bl. 86.
I.
-y

W ie viert met ons het heuchlijk jubeljaar?
Wiens ving'ren ſlaan gepaste en blijde toonen?
Wie helpt ons 't jaar der wederbrenging kroonen?
Kom zing met ons, o! godgewijde ſchaar.
Ik hoor alreé, ik hoor den blijden klank
Der heilbazuin, die'sHEERENknechten blaazen.

De hemel juicht, deeze Aarde geeft Hem dank;

Al de Afgrond beeft, dit doet de Hel verbaazen.
-

II.

De zoendag rijst! Wij zien denzaal'gen tijd,
Waar op Gods volk trompetten blijhoort ſteeken;
Op eenen dag 's Lands zonden doorgeſtreeken;(*)
En ſchuldenaars van 't maanen gansch 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 ſterft,

Als 't offer 't welk de zonden wech moet draagen
III.

't Was zevenmaal, dat Kanaan 't zevental.
Van
(*) Zach, III: 9.

(f) Jeſ. XLIX: 8.

1yg
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Van jaaren, in verwachting heen zag glijden:
Het Jubeljaar vervult de hoop der tijden;
Gewis nu naakt de Wet tot haaren val.
DePinkſterdag ſchonk ons zoo mildGods Geest,
Toen 't Paaschlam was geſlagt voor zeven weeken:
Dit Pinkſterjaar ſchenkt ons het blijdſte feest,
en gebreken.
Dit zuivert ons Van

#nden

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,

, Verſchijnt voor 't oog; gelooft het heilgeluidNu knelt geen band, de vrijheid is herſteld;
Men hoort Gods volk verkoelingstijden zingen:
Wij zien eerlang het jaar in 't woord geſpeld,

De tijden der herſtelling aller dingen.
V

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

Geopend heeft, om Kanaans klank te vatten! (f)
Dit wekt een vreugd, die ons nooit uit doet ſpatten,

En baant op 't nieuw naar 't Paradijs het ſpoor.
Hier toont ons God, zijn gunstrijk aangezicht.
Verlooren wij deeze aarde, en 't hemelsch Eden;

Hij ſchenkt ze weêr.(S)Nu mogen we in hetlicht
Naar 's levensbron, voor 't godlijk aanſchijn tree
(den.
VI. Gods
tot die9.geboeid enz.]
zegtXLIX:
(*) EnJeſ.
poling op h
het
J Zie deze toeſpoli
jubeljaar

(t) Om Kanaans klank te vatten! J zie Pfilm LxxxIx: 16
(S) Zie Openb. XXII: 1-5. en Ezech, XLVII: 1-12.
/
er

-
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VI.

:

Gods zoon herſtelt een Kanaan voor 't gemoed;
't Verbond des volksom't aardrijk op te richten,(*)
Zal de erfenis hoe zeer verwoest herſtichten:

't Geen elk tot zijn bezitting keeren doet.
De Wet had tot den arbeid ons gewent:
Dit mag met recht het groote Rustjaar heeten,
Het welk geen zaai- geen oogst- geen ſnoeitijd
kent,

Van 't veld mag elk de milde vruchten eeten. (f)
V II.

Maar 't Jubeljaar vangt hier beneên ſlegts aan,
Wat zou het ons, zoo 't hier bij bleef tog baaten?
EenSabbatsrust wordt voor Godsvolk gelaaten (S)

« Wij moeten naar de Hemelruste ſtaan.
Och! mochten wij in deezen minnenstijd,

Aan al het goed, dat ons Gods hand wou ſchenken,
Aan't ſnoode kwaad,'t welk ons het hart verwijt,

Bij 't Jubelfeest metv#

ſchaamte denken !

Kwam ons gemoed vast nader tot de rust,
En raakte in 't end al 't woelen eens verlooren;
WierdJESUS als ons rustpunt gansch verkooren:
Men zag dan 't vuur der eigenmin gebluscht.
Och! vierden wij beneén met zulk een hart;

Dit Jubelfeest en all de Jubeljaaren:
Dan was 't gemoed in 't ſtof niet meer verward;
Dan kreeg het rust, dan zou 't in God bedaaren.
-

n"

*) Vergelijk Jeſ XLIX: 8, met LXI: 4.

# Zie Lev.

XXV: 11, 12,
(S) Heb. 1V: 9.
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'T oFFER VAN 'T HART.
oF AANDACHT OP PE LE 12, 18, 19.
ZAN G w, Zie de Noten II Deel bl. 92

Ik ſchond , O God,

uw beeld, naar 't welk ik

*

(was herſchapen,

l

En dorst me aan 't lachend ooft vergaapen.

Schep mij een zuiver hart, het geen zich rein
--

--

- -

-

-

, . . (bewaar'.

-

Vernieuw een vasten Geest in 't binnenst, laat
*

* .'

-

,

"

(mijn ſchreden .

.

. Gevestigd zijn, om naar uw tent te treeden:
Dan breng ik U dit hart, ten offer op 't altaar.
II. . .

.

.

-

-

Gij hebt, O Majesteit, geen lust tot offeranden,
Die op het rookend Outer branden.

Neen't offer dat Gij kiest, is een gebrooken geest.
Een diep verſlaagen hart, mag uwe gunst ver
(wachten ; .
Dit zultge,O God, nooit in uw volk verachten.
, ', '

-

Mijn offer zij dan 't hart, het welk Uteder vreest
III.

-

.

-

Ik heb geen rund, noch lam, noch geit, noch duif,
(noch doffer,
Geen olie, wijn, noch meel: mijn offer.
Is enkel een gemoed, dat voor Uw woorden
-

l

-

(beeft.

-

II. DE E L.

L
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Een ziel die treurt om 't kwaad, in 't misdrijf
(nooit vermetel; -

Daar 't heilgeloof verkoos een vasten zetel.
Dies zich dit hart aan U, mijn God, ten offer
(geeft.
IV.

-

Dit offer eischt gij, HEER, gij wilt het zelf be
(ſchikken,

Gij lost de ziel uit 's vijands ſtrikken.
Uw godlijk zaliglicht ſtraalt in het blind verſtand,
Het oordeel maakt Gijwijs; den wille wiltGijbuigen,
't Geheugen moet van al uw trouw getuigen.
Ik offer U dan 't hart, 'k ontving het uit uw
(hand. (*)
w

'T GERING GETAL VAN wAARE vRooMEN, EN
DE MENIGTE VAN HUICHELAAREN , KORT
VOOR MESSIAS KOMST.

OFDEXII. PSALMEERIJMD.
zaNew: Pſalm. XII. of zie de Noten II D. bl. 94.
Z

A

N
T.

G.
-

Behoud, O HEER, en red! Gij moet ons ſpaaren:
Daar 't volk ontbreekt, dat in de godvrucht leeft,
('? 'k ontving het uit uw hand.] vergelijk 1 chron.
'4 en 16.

S
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G
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N.

En die 't verbond van God nog bleef bewaaren,
In 't menschdom ſchier den geest gegeeven heeft.

Wat valſche taal laat zich hunn mond ontglippen?
De vleierij, een bron van zoo veel ſmart,
Vloeit als een ſtroom van hunne gladde lippen; -

Men ſpreekt en denkt, maar met een ander hart.
T E GE
-

-- 4

- -

# AN G.
II.

t r: ,
- ---

- - . , "..j v . -

'

'

.

De HEER die 't waare en 't valſche weet te ſcheien,

En 't listig hart der menſchen diep doorgrondt;
Beſnoeit eerlang de lippen die ons vleien,
uit den mond.
En kerft de tong die

#ree

-

/ .

I

•

-

&
*

. *

* ** *

.

t .

-

-

Zij zeggen: ,,Wij, wij zullen zegevieren ,
,, Met onze tong, wier gladde taal nooit ſtiet.

,,Wie buiten ons , zou lip, en mond beſtieren?

, Wie is de HEER,Vldie over ons gebiedtá
via

'-

-

-

,, Ik zie, zegt God, elendigen verpletten;
,,'t Wordt al verwoest, de nooddruft treurt en
(zucht:
-

"

-

-

-

,,Nu ſta ik op, 'k zal hen in ruimte zetten,
,, Die adem geeft, zoo haast de vijand vlngt.

SL OT ZA N Gº
Des HEEREN rede isrein! 'k zal hulp verbeiden:
Ze is onvervalscht als 't allerfijnst metaal.
.
Nooit wordt het ſchuim van 't zilver zoogeſcheiden,

Alloutert het de ſmeltkroes zevenmaal iſ, i.
-

L 2

vif. Gij
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VI I.

Gij, HEER, zult hen in zoo veel ramp bewaaren,
Als list of magt des vijands, dwingt of vleit.
Gij zult hen voor dit boos geſlachte ſpaaren,
Hunn trouwe God blijft gij voor de Eeuwigheid.
V I II.

Gij zult uw woord, en heilbeloften ſtaaven,
Hoe 't godloos volk, en Staat, en Kerk beroert:
Al zie ik hen vol drift alomme draaven,

En 't ſnoodſte ſchuim ten top van eergevoerd.
'T LANGDUURIG wIJKEN VAN GODS LICHT
EN GEEST. IN 'T LAAST VAN 'T JOODSCH
GEMEENEBEST VOOR 'S HEILANDS
KOMST,

OF DE XIII. PSALM BERIJMD.
ZAN Gw.

Of zie de Noten II Deel bl.

or.

I.

-

-J

Eſain XIII.

,

Hoe lang vergeet Gij mij in druk,

,

Gerrouwe HEER, daar 'k onder buk?

Hoe lang zal ik U hulpe vergen?
Hoe lang zultge Uw gezicht verbergen?
Ik mis met U, mijn waar geluk.
Hoe lang zal 't hart, dat dwaaslijk oogt
* Op 't ſchepſel, daar Gij 't al vermoogt,

Met raadſlaan in mijn binnenst woelen ?
** *

zal

G

E

Z

A

N

E

G
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N

Zal 't al den dag zijn ſmert gevoelen?
En blijft mijn vijand ſtaâg verhoogd ?
III.

Aanſchouw,
verhoormij
mij,
HEER mijn God,
Geef door 't geloof
't heilgenot
•

Van uwe gunst, doe de afgrond zwigten.
Laat 's levens Zon mijn oog verlichten;
Geen donk're doodſlaap zij mijn lot.
IV.

Mijn neêrlaag zij nooit 's vijands roem;

Dat hij zijn kragt geen Godheid noem;
't Is louter afgodsdienst 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.

L

3

DE
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DE SNOODHEID DER GODLOCHENEN-

DE WAERELD,
HET VERLANGEN NAAR CHRISTUS

KOMST ONTSTEEKENDE.

oF DE XIV. PSALM BERIJMD.
ZAN Gw. Pſalm XIV. Zie de Noten

11 D. bl. 99.

EEN REL KLAAGENDE ovER HET DIEP
VERVAL.

t

-

-

I.

De dwaas zegt in zijn hart:

,,Daar is geen
(God ”!

-

Zij hebben 't al door euveldaân verdorven;
Door grouwelen, is 't goeddoen gansch verſtorven,
Terwijl men ſtout, en op zich zelv' verzot.
-

-

-

-

Met alles fpot.
II.

-

De HEER wiens magt, en wijsheid alles wrocht,

Sloeg uit de lucht op 't menschdom ſtaarende oogen.
Hij zag hen aan, zijn ſchaal heeft hen gewoogen;
Of iemand, waar 't natuurlicht ſchijnen mogt,
De Godheid zocht.
III.

Dan 't was vergeefs. Hij zogt, maar vond er
(geen ;
't Is ſaam verrot, vol ongerechtigheden,
De ſtank gaat op van hunn verdorven zeden..
Daar isgeen mensch, die goed doet, groot of kleen;
*

*

Ja Zelfs niet een.
GOD

G E Z A N G E N.
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GOD ZELF UIT DEN HEMEL DIE GoDLoo

zEN BESTRAFFENDE, EN ZIJN voLK
vERTRoosTENDE.
IV.

-

Is dan al 't licht van kennis uitgegaan,
In zondaars die mijn heilig volk vergeeten,
En als hun brood met graage tanden vreeten?
Zij roepen tans (elk ijz' van 't ſnood beſtaan!)
Geen God meer aan.
V.

:

-

-

't Rees daarin top! Daar dreefik door mijn kragt,
Den ſchrik in 't hart met duldelooze neepen. Vervaardheid heeft hen daar fel aangegreepen :
Maar God is in 't rechtvaerdige geſlacht,
Dat op Hem wacht.
DE REI v AN 'T KLAAGEND voLK, HIER
DooR GESTERKT.

-

. .

"

En gij beſpot, als liep het alles mis,
O Helſche tong, Gods raad omtrent de vroomen;

Daar toch de HEER, als ze in ellende koomen,
Naar de eeuw'ge trouw van zijn getuigenis.
- . .

-

-

Hunn toevlucht is.
VII.

-

-

Kwam Is'rels heil, uit Sion, in deez tijd!
Och mogt de HEER gevang'nen herwaards leien!
Dan zag ik haast met vreugde, Jakobs reien,

En Is'rel nu verdreeven wijd en zijd,
'

-

-

LIn4God
' verblijd.
'w

DE
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DE HEILIGHEID VAN 'T GEESTELIJ,
KE PRIESTERDOM,
DAT IN DE WAARE TENT DE KERK DES

N. T.

VERKEEREN MAG.

oF DE XV. PSALM BERIJMD.
zAN c w. op den xV. Pſalm. Of zie de Noten IIDeel bl. 1o2.
DE REI 'T GODDELIJK ORAKEL RAADVRAAGENDE,
- NOPENS DE RECHTE GESTELD HEDEN VAN

GEESTELIJKE PRIESTERS.
I.

Wie zal,

o ! HEER., in nwe tent,

Met U den zuiv'ren God, verkeeren ? ,
Wie woont bij U die waarheid kent,
Op uwen heil'gen berg gewent ?
Wie zal U daar als Prieſter eeren?

T GoDDELIJK oRAKEL DAAR OP ANTwooRDENDE.
*,
**

*

II.

Hij die oprecht als Sadok (#) leeſt,
't Verbond naar 't recht wil overleggen.
Wiens heilgeloof naar 't outer ſtreeft;
Die voor bedrog en valschheid beeft,

Wiens hart en mond de waarheid zeggen.
-

I II. *
. *
Die zich voor achterklappen hoedt,

En 't ſnelle tonglid voor 't verhaasten:
Die zijnen vriend geen onrecht doet,
Geen
D Zie 2 Sam. II: 35, en 1 Kon. II:

35

G E Z A N, G E N.

169

Geen ſmaadreén opneemt in 't gemoed,
'Noch last'rend werpt op zijnen naasten.
IV.

1

'

,

Wiens oog verworpenen veracht,
Maar eert wie 's HEEREN vrees verkooren,

Die zich voor 't losſe zweeren wacht;

Bezwooren plicht getrouw betracht,
Al had hij tot zijn ſchà gezwooren.
V.

.

-

Die geld nog goed op woeker geeft,
En de onſchuld nimmer laat bezwijken,
Die voor 't geſchenk geen oogen heeft.
Al wie dit doet, en daar in leeft,

Zal van Gods heil'gen berg nooit wijken. (*)

ZIELESTRIJD VAN MESSIAS DEN
WAAREN HOOGEPRIESTER,
3

IN GETSEMIANE,

»

EN.

OF DEXVI. PSALM BERIJMD.
«

-

- -

-

*

. *.

w

ZAN G w. Op den XVI Pſalm, of zie dc Noten II Deel bl. 1o5.

DE ZIELDEs GRootEN HooGENPRIESTERs, GEREED
OM IN TE TREEDEN IN 'T H. DER HEILIGEN.

I.

'
5

Bewaar mij toch,

mijn God, en Opperheer:
'k Vertrouw op U, nooit heeft me uw hulp ont
(brooken.
L 5
HET
-

-

-

-

-

-

#

(*) Zal van Gods Heirgen berg nooit wijken.] zulks wordt
van Sadok voorſpeld 2 Sam. II: 35.

1zo
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HET GoDDELIJK oRAKEL UIT HET HEILIGDoM HAAR
AANMOEDIGENDE,

Bedaar, o ziel, in 't lijden, die weleer
Tot God hebt in den vreederaad, geſprooken :
,,Gij zijt mijn Heer,'k zal 't Prieſtererfdeel looven
,' Mijn hoogſtegoed,
goed gaat U te boven:

#
II.

-

-

,, 'k Ben Prieſter voor de heiligen op aard,

,, En 't heerlijk volk, mijn lust en welbehaagen.
,, Maar 't ſnood geſlacht, dat huwlijksgiften ſpaart

, Voor and're Goôn, zal duizend ſmerten draagen;
,, Hunn offerwijn van bloed zal ik niet plengen,
,,Noch voor uw troon hunn naam als Prieſter
(brengen.
DE ZIEL DEs HooGEPRIESTERS HIER DooR GESTERKT.

III.

Gij zijt, o! HEER, mijn Prieſterdeel, mijn erf,
Mijn beker wiens genot geen ramp kan ſtooren.
Mijn erflot maakt Gij ruim, al ſchoon ik ſterf:
O! Vader Gij, Gij, hebt dit zelf verkooren.
Deeze erv'nis heeft uw ſnoer mij afgemeeten:

Zij lacht mij toe , hier ben ik rijk gezeten.
IV.

Ik zal den HEER., die door den vrederaad
Mij heeft beſtierd, met psalmgezang verhoogen:
Zijn onderwijs komt 's nachts mijn ziel te baat.

Ik mag op Hem bij 't daaglijks offer oogen:
-

:

Nu

G E Z A N GE N.
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Nu houdt de HEER mijn rechterhand in 't lijden'

Dies zal mijn voet niet wankelen noch glijden.
Daarom heeft zich dit zwoegend hart verheugd

Mijn tong prijst U, mijn eer zingt blijde toonen. "
Ook zal mijn vleesch tot roem der blanke deugd;

Spijt's vijands list, in 't graf verzekerd woonen. Geen Kedrons hel doet mij voor eeuwig ſterven,

Uw Heil'ge weet in 't graf van geen verderven,
-

--

- - - -

VI.

.

.

Gij maakt in 't kort mij 't levenspad bekend,
Het geen mij reeds in 't Heiligdom verheugde.
Uw aangezicht hebt Gij tot mij gewend:
Dit geeft mijn ziel verzadiging van vreugde.

Uw rechterhand schenkt loutere lieflijkheden,
En 't heilgenot van 't eeuwig zalig Eden.

MEssiAs DE

'

trouwe HERDER

oF DE XXIII. PSALM BERIJMD.
ZAN G w. Op den XXIII. Pſalm. Of zie
de Noten ll D. bl. 11 1.

T.

Mijn Herder is de HEER,
Ter mijner hoede:
Waarom ik niets ontbeer,
Van 't heil en 't goede:
Hij legert mij,
In rijkbegraasde weiden :

172
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Hij wil me blij.

-

-

Aan zachte wat'ren leiden.

Verkwikt mijn ziel door flaaute neérgezegen,

En leidt mij om zijn naam in rechte wegen.
-

*

-

II.

*

.

.

Al ging ik in een dal
Door donk're lommer,
Door dood en ongeval,
Door leed en kommer:

'k Zou kwaad noch ſtraf,
Noch eenig onheil vreezen;
Uw ſtok, en ſtaf,
Zou mijn vertrooſting weezen.
Gij richt voor mij, een tafel toe na 't lijden,
.

Voor 't nijdig oog van die mij fel beſtrijden.'
-

III.
' '
De geurigſte olij, moet
Mijn hoofd beſproeien,

*.

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."
“S://a
» -

GODS.

l
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GoDs GESTRENGHEID EN GOEDHEID,

IN 'T OORDEEL DES zoNDVLOEDs
EN NIMRODS STRAF ;

GESCHILDERD TEN SPIEGELvAN JooDEN
EN HEIDENEN IN 'T BEGIN DES N. T.

OF DE XXXVI. PSALM BERIJMD.
ZAN G w IJze. Van den XXXVI. Pſalm.

of zie de Noten iſ Deel

bl.

is.

DE EERSTE REI,
DREIGT GoDs OORDEEL OP HET DIEP VERVAL
DER WAERELD.

I.

De afvalligheid

des boozen, doet
Een godſpraak, ſtil in mijn gemoed:
,, Gods vrees, al zien 't Gods oogen,
,, Geldt niets! Doch ſchoon zijn oog zich vleit,
,, Gods wraak vindt haast zijn ſnood beleid,
,, Zal de ondeugd niet gedoogen.

,,Want de aarde zeilt in Kaïns zog,
,, Elk ſpreekt van onrecht en bedrog,

, Ver van weldadigheden:
,, Daar 't hart op 't leger onrecht ſmeedt,

,, De voet op ſlinkſche wegen treedt,
,, Niet ſchuw van ſnoode zeden.
DE
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DEGoEDHEID
TW EENDE
R EI,
PRIJST Gods
TRouw,
voor De
WARING IN

##

BE

ZONDVLOED.

o HEER, hoe rijst Uw gunst om hoog'
'k Zie in de lucht uw regenboog,
Uw waarheid aan de wolken.

't Is 't godlijk recht dat eeuwig ſtaat,
Als 't Godsgebergt; ſchoon't oordeel gaat,

Zoo diep als de afgrondskolken.

-

HEER, Gij behoudt en mensch en vee,
Hoe dierbaar is uw heil en vrees

Kiest Adams kroost uw vlerken!
Dan ſtort Ge op hen uw hemelgloed;
Drenkt hen uit Edens frisſchen vloed,
Die 't harte zal verſterken,
- ,

DE D ER DE R E I , .

. .

SPELT Gods HEIL EN BEwARING VAN Gods volk,
MET DEN VAL VAN

#" TYRANNEN.

Ja bij U is de Levensbron; . . . . . .
't Licht zien we in 't licht van U, mijn Zon,
Dit ſchetſe op zwarte wolken,
't Groen van Uw goedertierenheid,
En 't rood van 't recht, dat zich verſpreidt
''.

op alſ de oprechte volken.

-

Dat nooit de voet der hovaardij .. ..
Mij trapp', geen Nimrods hand beſtrij',

Noch beevend om doe zwerven. ,,
-

Tribmf! daar viel het trotsch gebied,
Toen God het van zijn hoogte ſtiet
Zoo moet de boosheid ſterven!

DE

::

DE ZIELEN DORSTENDE NAAR CHRISTUS,
EN ZIJN HEIL.

h

-

oF DE XLII. PSALM BERIJMD.
zan ow IJzE. Van den XLII. pſalm. Of zie
de Noten II D. bl. 1 19.

Schreeuwt een hert naar waterſtroomen,
Hijgende ; zoo ſchreeuwt mijn ziel,
Om tot U, o ! God, te koomen,

Wiens nabijheid mij beviel.
-

,

ſi

#

ſ

"

-

Dorſtend zoektze, waar ze zweeft,
Is'rels God die eeuwig leeft. .

Och ! wanneer zal ik, na 't kwijnen,
Voor Gods aangezicht verſchijnen.
Dag en nacht, zijn brakke traanen

Mij ten ſpijs; daar ieder ſpot,

-

Stout mijn vreugdezon doet taanen, . .
En mij vraagt ,, Waar is uw God?
Ja Hij leeft! en ziet op mij,
'k Stort mijn ziel uit, wijl ik blij
Naar Gods huis met lofgezangen,
Treeden zal in Feestgedrangen.
-

III

-

",

O! mijn ziel, wat zoudtge U buigen?

Waarom zijt ge in mij ontrust?

... - Hoop
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Hoop op God! gij kunt getuigen
Van zijn trouw, uw liefde en lust.
Voor 't verlosſen, voor het licht,
Van zijn zalig aangezicht,
t

Zal ik de eeuw'ge Goedheid looven :
Looven gaat de klagt te boven.

T E G EN z A N G.
-

IV.

"

,

'k Denk aan U in 't angſtig dwaalen

Uit de vlakte der Jordaan,

-

'k Voel mijn zugt naar Hermons paalen ,
Uit het klein gebergte gaan.
Hermons afgrond, 's Hemels roë,
Roept hier Sodoms afgrond toe ;
-

't Hol gedruisch der watergooten,
Zal Uw gramſchaps vloed vergrooten.
V

All' uw baaren, all' uw golven, is

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 ſteenrots

ſpreeken,

Hoe vergeet Gij al mijn ſmart?
-

#

:

Zult

G E Z A N GE N.
Zult Gij geen verdrukking wreeken?
Waarom ga ik ſtaäg in 't zwart?
Met een doodſteek in 't gebeent,

177

Daar mijn ziel om klaagt en weent,

,

Wordt mij hoonend toegedreeven; , Waar 's Uw God #" Van 't leven”?
VI

7.

•

O mijn ziel, wat zoudt ge u buigen?
Waarom zijt ge in mij ontrust?
Hoop op God! gij kunt getuigen,
Van zijn trouw, uw liefde en lust.

Veel verlosſing, heuchlijk licht,
Vond mijn treurig aangezicht:
Nimmer heeft Hij mij vergeeten;
f
'k Zal Hem ſtaâg mijn Bondgod heeten. "
GODS VOLK ZUGTENDE, OM BEPLEITING
VAN HUNNE ZAAK, EN OM DE LEIDING
VAN DEN GEEST DER WAARHEID.

OF DE XLIII. PSALM BERIJMD.
ZAN Gw. Van den XLIII. Pſalm.

" -

Of zie de Noten II D. Bl, 123.

T o E ZA
N G. . .
I.
,

-

'

. .

Gº

Doe Gij me recht in duizend listen,
O God, weêrſta het onbeſcheid.

Mijn twistzaak moet Gij zelf betwisten;
Wijl ſnoode Richters haar beſlischten,
II. DE EL.

MI

Daar
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Daar recht noch goedertierenheid,
Maar list en onrecht pleit.

-

II.

Gij moet me, o God, ten ſterkte ſtrekken,
Waarom verſtoot ge die U wacht?
Waarom zou dit uw roem bevlekken?
Waarom zou 't zwart mijn leden dekken?

Daar 's vijands drukkende overmagt,
Mij tot het uiterst bragt.
III.
Och ! woudt ge uw licht en waarheid zenden:
-

Och! wierd mijn ziel daar door geleid.

'k Zou mij gered uit all de elenden,
Naar uwen berg gelovig wenden,
Die woningen vol heiligheid
Der Hemelmajeſteit.
IV.

-

'k Zal tot Gods outer met gebeden,

En tot den God der blijdſchap gaan.
Ik zal verheugd ten reie treeden.
Zoo wordt uw lof door mij beleden:

-

-

'k Zal daar, o God! mijn Bondgod, ſtaan;
En blij de harpe ſlaan.
-

-

w

-

» "

. *

.

Wat zoudt ge U, o mijn ziel! dan buigen?
Wat zijt ge ontrust in al den ſtrijd?

Ai hoop, al viel 't Heeläl in duigen,
Op God: ik zal met lof getuigen,
Hoe Hij mijn aanzicht heeft bevrijd.
-

-

t

hij bij mijn Gºd zijn. . . . . . . . +De
-

,

IJKE

G E Z A N G E N.

enheid,
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DE KERK IN 'T LAATST vAN 'T JooDSCH

leit,

GEMEENEBEST; TEGEN DE HEIDENEN

STRIJDENDE, EN ONDER VEELE VERVOL
erkte ſtrekk:

GINGEN OM VERLOSSING PLEITENDE.

J wacht?

Yevlekken?
ºden dekke

OF DE XLIV. PSALM BERIJMD.

Overmag,

zAN Gw. Van den XLIV. Pſalm. Of zie de Noten
2 D. Bl, 125.

It.
o

.

z A N G.
waarheid:

I.

door geld.
elenden,
den,

Gedºde God, Gij deedt onze ooren

j

Wat werk, Gij in hunn dagen deedt,
, Van ouds met majeſteit bekleed!
Gij hebt de Heidenen verjaagd,
Maar ons geplant, die hen verdreeven;

't Verhaal van onze Vad'ren hooren,

beden,

chap girº'

Gij hebt de volken fel geplaagd,

Ons groei en bloei II.
in 't land
| | gegeeven,
| |

#
beleden:

w, -

Edgol"

-

Want dat ze 't land ten erve ontvingen,
Kwam door hunn hand noch ſtaalen klingen;

Geen heldenärm, geen ſchepſelskragt,
21! dan:
den

#

Uw arm Uw wolk die zij 'er zagen ;

1 duige"
uigen?

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

nr.

#
je

Gaf heil aan Is'rels oorlogsmagt.
Maar voor hun ſtreed Uw rechterhand,

Gij ſchepte in hun een welbehagen.
1

1go
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-

-

III.

-

Gij zelf, geduchte God der Goden,
Gij zijt mijn Koning, wiens geboden
Ik diep eerbiedig, ai gebied,
Dat Jakobs zaad Uw heil geniet'.
Den Vijand doet Gij ons alleen,
Met hoornen ſtooten en verpletten; Wij zullen in uw naam vertreên,
Al wie zich tegen ons verzetten.
IV.

'k Zal nooit mijn ſtaalen boog beſchouwen,

|

Noch op zijn pees of pijl vertrouwen:
Geen zwaard, noch Oorlogsdapperheid,
Redt mij met al mijn krijgsbeleid.

Maar Gij verlost ons door uw magt, . .
Van onze felle weerpartijders:
Gij die hunn haat en wraak verächt,
Beſchaamt eerlang all mijn beſtrijders.
-

-

V.

Wij zullen ons in God beroemen,
Wij zullen Hem den Bondgod noemen;
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.
*

.-

.
*

TE

'G E Z A N G E N.
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T E G EN 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 treurgezang!
Gij zelf, O God, die ons verſtoot;
Gij wilt met ſchande ons overdekken,
Dewijl Gij ons van hulp ontbloot,
En met ons heir niet uit wilt trekken.
VII.

Gij doet vol ſchrik ons rugwaard keeren,
Voor haaters die uw naam ontëeren,

Daar 's vijands list en euvelmoed,

Ons fel berooft van goed en bloed.
Als ſchaapen weereloos en ſtom,
Geeft ge ons ten ſpijs, en doet ons ſterven,
Wij zijn vervoerd in 't Heidendom,

Daar wij verſtrooid vol kommer zwerven.
VIII.

- -

-

Uw volk, 't geen 't heilverbond mogtſtaaven,
Verkoopt Gij als verächte ſlaaven,
Voor geen waardij, hoe laag men biedt,
Hunn laagen prijs verhoogt Gij niet.
Gij maakt ons 't voorwerp van den ſmaad

Der buuren, die ons bitter hoonen;
De ſchimp ſtraalt uit het boos gelaat

Van ſpotters, die rondom ons woonen.
IX. Het

(*) In benauwde tijden.]
-

w

v:3 Dan, IX: 25.

*.
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IX. ,,

--

Het Heidendom lacht met ons weenen,

En durft er ſpottaal van ontleenen;
Tans ſchudden, daar m'onze eer ontrooft,

Zelfs Is'rels volken 't weiflend hoofd.

Mijn ſchande ſtaat den ganſchen dag,
Voor mij, ik hoor mijn roem bevlekken;
Ik voel, waar 't oog zich wenden mag,

Met ſchaamte onſchuldig 't aanzicht dekken.
•

"

X. .

,

.

-

Het felſte hoonen moet ik hooren,
,,

De vuile laster kwetst mijn ooren;
De vijand drukt Gods volk en zaak,
En ſchendt en ſmaadt ons vol van wraak.

Dit alles gaf ons wond op wond':

"

Nog hebben wij U niet vergeeten;
-

Nooit valſchelijk Uw heilverbond,

?

Of band van pligt aan ſtuk gereeten.
-

XI.

--

Ons hart gedrukt door harde heeren,
Dorst nimmer achterwaards zich keeren;
Nooit is de voet van 's levens baan,
e •

Die Gij ons aanweest, afgegaan:
Hoewel Uw hand nog uitgeſtrekt,

Ons heeft verplet in 't hol der draaken;
Daar ons een donk're ſchaduw dekt,

En wij de doodsvalleien naaken.
-

*

- ---

w

sLoT
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XII.

Ja hadden wij zoo fel verbeeten,
Den naam van onzen God vergeeten,
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.
-

-

-

-

-

XIII.

Om U, vermoorden ons die ſnooden,

Den ganſchen dag, met duizend dooden;
Als ſchaapen worden wij geächt,
Die 't offermes bij 't outer ſlacht.
Ontwaak! hoe ſlaapt Gij nog, O Heer?

Blijft dan 't nooit ſluim'rend oog geſlooten?
Ontwaak, en bied hun tegenweer.
Gij zult ons niet altoos verſtooten.
XIV.

Waarom, daar ons die ſnooden tergen,
Zoudt Gij Uw aangezicht verbergen?
Waarom vergeeten onzen nood,
In al den druk van hulp ontbloot?
Want onze ziel die ſchrikt en beeft,

Zinkt wech in 't ſtof gansch neergeboogen;
Daar onze buik aan de aarde kleeft,

De kragt bezwijkt in onvermoogen. s
XV.
Sta op, O God gij moet ons helpen :
NI 4
,

Gij
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Gij kunt de traanenbronnen ſtelpen,

En daar men ſchendt, en moordt, en woedt,
De ſtroomen ſtoppen van ons bloed.

-

Ik ken Uw bloed waar op ik pleit,
't Ranſoen van 't Paaschlam en zijn lijden:
Gij moet uit goedertierenheid,
Ons van 't Egyptisch juk bevrijden.

ECHTzANG OP HET BRUILOFTFEEST
VAN VORST MESSIAS.

-

OF DE XLV. PSALM BERIJMD.
zang w. Van den XLV. Pſalm.
Of zie de Noten II D. Bl. 133.

VooRREDE VAN DEN DICHTER.
I.

-

Mijn dichtaår vloeit, mijn tong vol(ijver,
heil'gen
-

Is als de pen van eenen vluggen ſchrijver.
ik zing ter eere eens Konings, wiens bewind,

En groote magt, geen end noch paalen vind.
Z

A

N

G.

O ſchoonſte Vorst, o puik van Adams looten!

Genâe is op Uw lippen uitgegooten:
- Dies U de gunst der hoogſte Majeſteit,
Gezegend heeft tot in alle eeuwigheid.
-

-

II.

*

Gord nu Uw zwaerd op zij', O roemder helden!
i

Kleed

G

E

Z

A

N

Gº E N.
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Kleed U met glans, rijd in de vlakke velden;
Uw heerlijkheid blinkt in de wolkkolom;

Gij zit op de ark in 't geestlijk heiligdom.
'tVerzoeningbloed,en't blad der zuiv're waarheid,

Verzacht, en dekt het recht vol glans en klaarheid.
Uw rechterhand vervuld met blikſemlicht,

Werpt uit de wolktans#slijk ſchicht op ſchicht.
en -

en -

f

e

Uw pijlen zijn geſcherpt, wie kan ze keeren? *
Valt volk op volk, het zal Uw hoogheid eeren;
De vijand die den Vorst flus heeft getart,

Valt voor Hemneêr, nubuigt hettrotſche hart.
Uw troon, O God, dien Gij met kragt wilt ſtijven,
Zal eeuwig vast, en onbeweeglijk blijven;

' De ſchepter, die Uw hand met majeſteit,
En luister zwaait, heerſchtvol rechtmatigheid.
IV.

Gij mint het recht, Gij haat godlooze zeden;
Dies heeft, O God, toen Ge in 't bewind zoudt
(treeden,

-

Uw God, wiens Geest de vreugdenölie goot,
U rijk gezalfd meér dan Uw meêgenoot.
Nu wordt van mijrrhe, en aloë gezongen,
En kasſiegeur, die Uw gewaad doordrongen.

't Minneeſche volk waar 't glimt van elpenbeen,
Zal blij tot U met zijn geſchenken treén.
V.

!

Nu zal Uw ſtoet met Koningsdocht'ren pronken,
Daar Uw Vorſtin, door God aan Ugeſchonken,
Uw rechterhand bekleedt, en heerlijk praalt,

In 't fijnſte goud
-

"#

Ofirs kust gehaald.
5

"en
-

-

--
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ſ

O Dochter, hoor, en zie, en neig uwe ooren:
Vergeet Uw volk, en wat U kon bekooren.
't Is meer dan tijd, zet alles uit uw zin,
Uws Vaders huis, en dwaaze ſchepſelsmin.
VI.

Dan zal uw ſchoon des Konings hart verrukken:
Hij is uw Heer; gij moet u voor Hem bukken.

Zie, Tyrus kroost vliegt van des Vorſten wenk,
Het rijkſte volk ſmeekt u met zijn geſchenk.
Wie kan het ſchoon van'sKoningsDochtermaalen!
'tInwendigſchoon!Wat ſchoon kan daarbijhaalen!
Het blinkend ſtof van haare ſtaatſijkleén,
Schijnt met meer gloed door 't goud borduurſel
VII.
(heen.
Men zal haar in geſtikte kleding leien,
Tot U, o Vorst, bij 't juichen van de reien.

Zij wordt gevolgd, door dochteren van ſtaat
Tot U gebragt in 't heilig ſiergewaad.
'k Zie ze alle eerlang met ſchelle feestgezangen,

Vol vreugd geleid. Elk volg die blijde gangen,
Tot dat die ſtoet, waar 't galmt van hemellof,
Ter bruiloft treedt in 't Koninglijke hof.
S L O T ZA N G.
VIII.

O Vorst, Gij zult Uw braave Vad'ren kroonen,
Ik zie in plaats van hen uw wakk're zoonen:
Gij ſtelt hen, daar Ge uw olie op hen goot,
Tot Vorſten op den ruimen waereldkloot.
Ik zal Uw naam, bij elk geſlacht verheffen,
Die klank zal 't oor van 't laate mkroostte,CI1
-

OO
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Zoo rolt uw lof door 't wijde waereldrond,
Eeuw uit, eeuw in, uit aller volken mond!

TEMPELZANG TER INwIJINGE VAN DEN'
VOLBOUWDEN TEMPEL.

v.

oF DE LXXXIV. Ps ALM.
ZAN G w. Van den LXXXIV. Pſalm.
Of zie de Noten Il D bl, II 1.

I.

Z A N G.

Van een Rei Iſraëliten, door 't Moerbeidal van veel verdruk
kingen, naar den Geeſtelijken Tempel gaande.
-

I.

HHoe

lieflijk is dit Godspaleis,
'k Mag de aardſche zorg door deeze reis,
O Heiërſchaaren God, ontwijken !
Mijn ziel begeert geen ijdelheên;
$
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 musch vindt ligtelijk een huis,
De Zwaluw bouwt van klei haar kluis;

Daar zij haar jongskens zacht bewaaren. *
Dus vindt mijn Koning en mijn God,
Mijn huis bij de Outers. Welk een lot !

Wat heil, Ö! HEER der Heiërſchaaren!
-

Wel
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Welzalig, die in 't Godshuis woont,

Met ſtem en ſnaar uw deugden kroont.
I.

T E G E IN Z A N G.

Van een Rei Prieſteren, die op hunne beurt de naar den T.empel
optrekkende Iſraëlieten verheffen,
-

-

III.

Ja zalig is hij, die U mint,

In U zijn ſterke Bondärk vindt:
't Geloof ziet daar gebaande wegen.
Wien ſteekt in 't moerbeidal de zon?
Hij ſtell' den Heiland tot een bron:
Daar ſtort de Geeſt een milden regen;
Die rijklijk daalt, en uitgeſtrekt,
Hen met een zegenvloed bedekt.
IV.

Dus gaan zij voort van kragt tot kragt,
Slaan nauwer op hunn paden acht ,
Tot ze op Gods berg voor Hem verſchijnen.
II. Z A N G.
'Van den Mesſiäs, als den tegenbeeldigen Salomo biddende, voor
het waare Gods huis,

O! HIE ER der legerſchaaren God,
Hoor mijn gebed, mijn deel en lot:

TNooit liet uw liefde uw volk verkwijnen.
Neig tot mijn bidden gunſtig 't oor:
O Jakobs God, gij geeft gehoor.
II. T E GE N ZA N G.
Van een Rei Israëliten, ſmeekende dat God het gebed van deze
'Waaren Salomo voor zijnen Tempel, wilde verhooren.

O God, ai zie op onzen ſchild,
” Zoon dien Gij verhooren wilt,
Aan
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Aanſchouw tog uw gezalfden Koning.
Ik ſchat deez Feestdag in Uw huis,
Veel meer dan duizend, wier gedruisch

Mij trekt van God en zijne woning.
'k Wil liever aan zijn dorpel ſtaan,

Dan met godloozen binnen gaan.
VI.

Want God die groote en trouwe HEER,
Is ons een zon, een ſchild, een eer,
Hij wil genade en eere geeven.

Hij weigert nooit het zielengoed,
Aan die zich met getrouwheid voedt,

En in oprechtigheid wil leeven.
S L O T Z A N G.
Van de Reien der Prieſteren, en Iſraëliten, met den geeſte
lijken Salomo.

O! HEER, O! Heirvorst, wat aanſchouwt
Hij zaligheid, die U vertrouwt!

DE GROOTIE ZIEL ZON,
OF AANDACHT OP Pſ. XXXVI: 1o en I 1.
.

ZAN Gw. Dieu des plaiſirs.

Of zie de Noten, Il. Deel, bl. 143.
I.

De groote Zon,
En Levensbron,
Schiet

19o
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Schiet haare ſtraalen:

A

'k Voel hemelgloed,
Die warmt en voedt,
In mijn gemoed,
Terwijl ik zucht,
Door wolk en lucht

Gelukkig daalen.
Op Noachs beé, ſcheen 't zonlicht weéf:
g

Uw zon, o HEER!
En 't vuur der leer,

Zoo wijs en goed;
Stelt nu den vloed

Der aarde ook paalen.
Uw zoon, de zon, en zoen van 't volk,
Verdrijft de wolk,

Droogt

# afgronds

kolk.

s

Dit zonnelicht,
Doet mijn gezicht,
Het licht aanſchouwen.

'k Zie mijn gemis,

In duiſternis,
Hoe zwart zij is.
'k Zie # S glans,
Aan 's hemels trans;

Dat 's mijn vertrouwen.
Ik volg het licht en 't godlijk vuur,
In zoet en zuur,
Naar 't wijs beſtuur.
Die 't Zonlicht ſchat,

Zal 't hemelpad
In

G E Z A N G E N.
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In 't midden houën.

Rijs Zonne der gerechtigheid,
-

Die 't licht verſpreidt,
Vol majeſteit.

.'

III.

Wat licht of gloed,
Zou mijn gemoed
Tog meerder wenſchen?
Wijk donk're lucht,
Wijk bange zucht,
Die d' afgrond ducht.

-

t

-

Wijk duiſternis:
Waar 't leven is,

Is 't licht der menſchen.

-

Gij wilt, o! Zon, het heilſaiſoen,

Herleeven doen,
Mijn krachten voén. Door 's Hemels hand,

, s

2

Zal nooit mijn ſtand,

Noch bloei verſlenſchen,
O JESUS! wees mijn licht, en zon,

Mijn levensbron,

t

Waar 't heil begon.
IV. .

. -

n

Vlugt waangeloof,

*
-

Uw mist verſtoof,

-

Met all' de dampen.
De nacht verdween:
Toen 't Heillicht ſcheen,
Door 't donker heen.

"
O heil

k
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O heilgezicht,

.

Dit Zonnelicht

-

Dooft mind're lampen.

Vlugt, twijfeling, dit Hemelöog
Spant ons om hoog,
Den regenboog.
Dit rood en groen,
Zal mij behoên

In 's waerelds rampen.

.

't Is God, die door zijn rechterhand,
Ten liefdepand,
Den booge ſpant.

DE GENEZENDE HEILZON.
OF AANDACHT OP MAL. IV: 2.
zAN Gw. Zie ik Gods zoon verhoogen. Boven bl. 116.
I.

_3

O

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 ontſteld.
Dit is door al het zwijgen,

Veröuderd en vergaan,
Veröuderd en vergaan,
Mijn

ºr

-

s
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Mijn brullen, zwoegen, hijgen,
Deed flaau mijn nood verſtaan:
Ik kan geen antwoord krijgen,
En de angst klemt feller aan.
'k Moet nacht en dagen zugten,
Daar Gods gevreesde hand,

Mijn ſappen wech doet vlugten,
Voor fellen zomerbrand.

-

Hoe ſnood zijn mijn gedachten ?
Wat is dit hart vervuild !

! . . .

Hoe ſnood zijn mijn gedachten? :
Waar is er hulp te wachten, | |

|

Daar 't kwaad in 't binnenst ſchuilt?

De Heiland ſterkt de peezen, | |
Ook dan wanneer ik lij,
Mijn heilzon wil 't geneezen;

Haar vleug’len koest'ren mij

II.

.

. . . .

Mijn Heilzon, die uw ſtraalen

,

Met licht en gloed verſpreidt,

Mijn Heilzon, die uw ſtraalen
Doet in de zielen daalen; -

-

Mijn Heilzon, 'k voel de ſtraalen
Van uw gerechtigheid.
Hoe rijst Gij uit de kimmen!
Hoe gloort uw morgenlicht!
Hoe gloort uw morgenlicht!
Ik zie u hooger klimmen; .
::
Gij toont uw ſchoon gezicht,
-

»

Na vaale en doodſche ſchimmen.
II. De EL

N

Dat
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Dat nu de Zongod zwigt',
Geen menſch zijn heelkunst roeme,
Nog eenig heilgenot:
Dat elk dees zielzon noeme,

En houde voor zijn God.
Lei de Oudheid haare zieken,

Die niemand helpen kon,
Lei de Oudheid haare zieken,
In koesterende wieken

Der laauwe morgenzon:

'k Schuil onder uwe vleug'len,
O! Zon van mijn gemoed,
Gij kunt het kwaad beteugelen,
In levensſap en bloed.
III.

Mag ik dees Zon aanſchouwen,
En vrees ik voor Gods naam,

Mag ik dees Zon aanſchouwen,
En ſta ik in 't vertrouwen;
Mag ik dees Zon aanſchouwen,
Hoe diep ik mij ook ſchaam:
Dan voel ik artſenijen,
Daar kunst en heelkruid zwigt,
Daar kunst en heelkruid zwigt,
Dan zal mij God verblijên,

Dan ſchenkt Hij gloed en licht.
Mijn Zon geneest het fijën,
Zij toont haar aangezicht.
Wil God het kwaad vergeeven;
Zij ſchenkt den glans aan 't recht,
-

-

'' En
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En voor den dood het leven, | |
Aan ſnooden toegezegd.
Zij wil ons hart verwarmen,

|

Zij koestert onze leên;

|
. .

Zij wil ons hart verwarmen,
Ze omhelst ons met ontfarmen,
En dringt door merg en beén.
Ik voel mijn Heilzon rijzen,

-

.
-

A.

, 'k Voel licht en levenskracht,

" ,

Haar zal ik eeuwig prijzen;
Mijn Zon kent geenen nacht ! .

- --

DE VERBRANDING DER EIGENLIEFDE,
Zie de Noten, II D. Bl. 153.
I.

O! Hemelliefde, o!

zuiv're vlam,

Gijdreigt de vlerkenvan onzeEigenmin te zengen,
Waar zich dit nachtgeſpuis in uwen dag durft
-

•

'

.

.

.

.

(mengen.

Gij leert, dat onze ziel uit Godhaar oorſprong
(nam;
En dat ze in God, volmaakt kan rusten,
Zoo ze uit zich zelven gaat, en nooit weer tot
*

-

*

(haar lusten.

-

II.

*

... De zelfmin ſchroomt geen hemelgloed;
Haar vlugt met wasch gehecht, durft zich naar
w

N 2

(boven heffen;
Och
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Och! dat Uw liefdevlam, haar ſmeltende mogt
(treffen;

-

Wonzelfverlochening voorJESUSmijngemoed;
Mogt ik Gods wet mijn wit bedoelen:

'kVond dan in God de rust na 't eigenlievend woe
(len.

III.

Mijn JESUS Gij, Gij zijt mijn zon,
Zend licht, en gloed in 't hart; Gij ziet, waar 't
(mij aan ſcheelde.
Geef, dat zich de Eigenmin niets van uw min
(verbeelde.

Och! dat ik ruste in U, en eens mij zelv'verwon.
Uw godlijk vuur ſtoov de ingewanden;
Die zaal’ge liefdevlam moet de Eigenmin ver

(branden.
JESUS ALLES VOOR ZIJN BRUID.
ZAN G w IJz E. Almagtig Vaderlief uit Lodeſtein.
Of zie de Noten, II. D. bl. 154
I.

-

Ik denk aan 't zalig uur, toen JESUS't minnend
Op mij die Hem trotsch verſtiet, (oog,
Mededogend vallen liet;
Uit Tofets ſlijk mij toog.

Hoe ſprong toen Siloa in mijn onrein gemoed!
JESUS waare levenswel,
Voor wiens oogen ik mij ſtel,
Gij die mijn zonden boet:
Geef de loog der zuiv'rende asch;
Zeep en hand, dat ik mij wasch.
Wasch mij op mijn beé,

In de kop'ren zee,
In

GE Z A N GE N.

197

In het zuiv'rend bloed,
In een traanenvloed,

Waar in mijn troostbron was.
IT.

'kMinU, mijn Bruidegom, die mij in liefde kent,
Liefdes oorſprong, eeuwig heil !
Liefdes afgrond zonder peil ! •
O! liefde zonder end !

't Is 't Amorietisch kroost, dat Gij Uw liefde biedt,
Duur verzegeld met Uw bloed,

Diep geworteld in 't gemoed,
Dat door 't geloof U ziet.
'k Vind mijn voorwerp hier alleen,
'k Vind in U mij wel te vreên.

Eenig eeuwig Al,
Dat ik minnen zal,

Hoogſte hartenlust,
Vaste zielenrust,

Wien ik in de armen val.
III.

Gij zijtuw Sulammieth, een ſchut, een ſchild, een
Brandt des Hemels felle wraak, (borg;

Gij alleen bepleit haar zaak,
Gij zijt haar ſteun in zorg.
x
Gijvoedt door 't heilgeloofUw Bruid, die Gijbe
Al haar pligtwerk, al haar doen, (mint:
Kan het mag're hart niet voên,
Dat hier geen Manna vindt.
ESUS ſpijzigt het gemoed,
tº

ESUS ſchenktNzijn
3 vleesch en bloed.
JE
*-

-
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JESUS is mijn deel;
't Hemelman is eêl:

JESUS is al 't zoet;
Dat mij laaft en voedt:

Wiens zorge ik mij beveel.
v IV.
De Lust een vlugtig Niet, dat in den Nood niet
't Witte zilver, 't roode goud, (baat,
-

-

Laaten zielen arm en koud,

-

En zonder troost of raad.
Waar vliegt de Rijkdom heen? Waar de Eer die
(de aarde biedt?
s Wellust duurt een oogenblik:
't. Klatergoud, 't geen eigen ik
-

-

Omhelsde, blinkt nu niet.
Schepſels, biedt geen hulp meer aan;
'k Zal in d'Echt met JESUS ſtaan.
JESUS is mijn ſchat,
Die mijn lust bevat,
JESUS is mijn Heer,
En zijn echt mijn eer:

. -

)

Hij heeft mij lief gehad.
*

.

.
-

V.

r

Zie daar mijn hand en hart, O Goël, 'k Geefze
Eeuwig bij het echtältaar;
(aan U,'

- *

'k Word Uw liefdegloed gewaar,
Van mededingers ſchuw.

Ofſchool er nog een vonk, die 'k niet te regt kon
Ai ontdek die aan mijn oog,
(zien;
-

Die mij voor U nederboog,
-

-

w

Mijn
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Mijn hart U aan dorst biên
Hij die 't hart bewaaren kan,
Is mijn maker en mijn man.
j
JESUS Echt is zacht, z . . . . .
Vol van liefdekragt:

JESUS die mij zocht,
Heeft mij vrijgekocht.
Ik roep: ,, HET IS VOLBRAGT”.

'T MIDDENPUNT DER ZIEL.
ZAN Gw. O wat heerlijk, bl. 13o.
KOF: Vleiend ſpreeken. bl. 154.

OF : Dan ſi geadi.

I.

Hamaſeren.
Die, in 't daalen,
Treffen kunt,

juist verëend in 't middenpunt:
Schepſels kwijnen,
En verdwijnen,

'k Vind in God mijn hoogſte goed,
't Ruspunt voor 't ontroerd gemoed.
II.

Deed mij 't zwerven,
JESUS derven;
't Heilbegrip,

Drijft mij naar dit middenſtip.
-

N4

IS

zoo

.s TI C H TE LIJKE
Is door de oogen
-

't Hart vervloogen,
:
't Wordt (o! allerheuchlijkst lot!)
Weêr verzameld in mijn God.
III.
-

'k Vind door 't bidden,
# .

, Hier het

midden:

's Waerelds kring
----

Geeft geen rustpunt hoe gering.
Na al 't woelen,
Rust te voelen, te
Maakt mijn ziel, die zwerft en zweeft,
-

Stil, nu God haar antwoord geeft.
IV. 4

'

:

Gods bewaaren,
't Stil bedaaren,

Doen mij ſtaan; En nooit uit mijn rustpunt gaan,
Zalig rusten,
Daar de lusten

- -

-

Sterven, of van 't aardsch geſpeend

Ganschlijk zijn in God verëend,

**

- --

G

Z A

E

N

G

E N.

2or

HIA RT EN OOG IE N.

DooR DE OPPERSTE WIJSHEID
OPGEËIsCHT.
oF AANDACHT OP SPREUK. XXIII: 26.
-

ZAN G w. 0! Hemelliefde, o ! zuiv're vlam. bl. 195.
2

-

-

I.

O,

Hemelwijsheid, eeuwig Woord,

zº

Die 't wijdverdoolde hart wilt tot zijn oorſprong
(brengen;

En daar 't verzoenend bloed met laagen yſop
(ſprengen;
Gij eischt:,,Geef mij uw hart, mijn zoon, dat
(mij behoort:

, Dan komt uw ziel tot ſtil bedaaren;

» Dan zal 't oplettend oog mijn wegen trouw
II

(bewaaren”, ,

o! Goël, zoo U 't hart behaagt,

-

Zoo gij in mijn gemoed als 't Heiligdom wilt
(Woonen,
-

D

En daarinvuur en licht, Utegenwoordig toonen:
Gij zijt de groote Heer en Schepper, die het
(vraagt, ,
Ik geef het U, die 't mij woudt geeven:"

OpUſla ik mijnoog! Och! leer mijvoorUleeven!
-

N 5

III. Mijn

2e2

ST I C H TE LIJK E.
III.

Mijn Heiland, Gij hebt mij gezocht,
Gij woudt door uwen Geest in 't hart een tempel
(bouwen:

(

Aan wien zou ik het ooit geruster toevertrouwen?
Gij zijt met recht mijn Heer, Gij hebt mij
(vrijgekocht.

Gij vormt mijn geest door uwe handen:
Aan U wil ik mijn ziel voor de eeuwigheid ver
-

(panden.

IV

O! Zelfmin, trotſche vijandin,

-

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

:

U moet des Hemelsmin verbannen, of verpletten,

'Kom, zelfverloochening, vermeeſter mijnen zin;
Doe mij den zin van CHRISTUS weeten.

Wie 't ſchepſel haat, Hem mint, wil Hij zijn'
(leerling heeten,

Mijn Goël, die Uw maakſel kent,
Vul 't hart met uwe min, en 't oog met uwe ſchat
(ten,
\
-

Dat de eerzugt nooit mijn ziel vol grootsheid uit
-

(doe ſpatten:

-

Och! dat 'er waarheid zij, die't hart aan U ge
-

(went.
Uw liefde doe mijn liefde blaaken;

En leer mij door haar gloed, het grondig zelf
*

(verzaaken.
VAL
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VAL DER
EIGENLIEFDE.
Zie de Noten II. Deel, bl. 162.
I.

'k

Z al 't oogenblik gezegend noemen,
Dien dagden allerblijdſten dag,
Toen ik met licht mijn rampſtaat zag,

En de EIGENLIEFDE in 't hart kon doemen.
Ik kwam uit al het aardsch gedruisch,
O! Heiland, toen de Godheid nader,
Ik vond in God een ted'ren vader,
En artſenijen aan uw kruis.
II.

Mijn roem klinkt eens op Eng'lenwijzen;
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 beſchouwen;
Leer 't hart op 't eenig AL vertrouwen,

Daar 't in zijn laagte uw hoogheid voelt.
III.

»

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

Voor wiens verheffing ik moet duchten."
Val, Hoogmoed, die den hemel tart:

Al 't eigen ſteunſel is ellendig:

Mijn Bondärk, blijft alleen beſtendig,
Mijn JESUS, is de ſteun van 't hart.
+

-

CHRIS

to4
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CHRISTUS DOOD,
DE DOOD DER EIGENMIN.
Z A N G w. Aimable vainqueur

Of zie de Noten, II. D. bl. 164

I.

Hoe dieper ik delf,
Hoe meer ik mij zelv'
Begin te verveelen,
Aan 't vriendelijk ſtreelen
Van 't harte verkleefd.

Waar zal ik mij bergen !
Wien 't kruiſigen vergen,
Van de adder die leeft!

Foei! vleiend gemoed,

-

't Geen 't leven bevoordeelt,

Schoon Goël veröordeelt,
Wat koeſtert en voedt.

O! heuchelijk oort
Van Eden, bekoort

Hier zelfmin de zielen,

Die jammerlijk vielen?
Daar zijn we vermoord!

Uw vruchten zijn wrang!

Gij morzelt de hielen,
Vergiftige Slang!
II.
Rampzalige val!

Gethſemane zal
- 1--

-

-

-

G E Z A N G E N.
Met Golgothas beden,
De Slange vertreeden,

2oy
!

Die alles verderft.
O! Goël, wat leven

g

Zal 't kruiſigen geeven,
Als 't Eigen verſterft?
Kom kruiſig mijn hart,
Met nagels der liefde:
Och! dat ze mij griefde;
Dan heelt mij de ſmart.

»

Zoo ſmaak ik den vreê;

Zoo leert mij uw beê,
Al de aardſche vermaaken,

En 't eigen verzaaken:
Zij maakt mij gedwee ,
Dat nimmer 't gemoed,
Gods wille zal wraaken,

Zoo heilig en goed.

IK

IL

A

G

T

O VER VER VR E E M D IN G.
Zie de Noten, lI, D. bl. 166,

-

I.
“V-

W

-

w

*,

-

aar vind ik nu mijn liefſten JESUSweder,

Die korts* van mij werd afgeſcheurd?

-

Helaas, wat lot valt mij te beurt!
'k Lag diep gerust, en zorgeloos ter neder, »
En

2c6
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En dacht niet om mijn zielevrind.
Oneen!Hij werd van

m",#ar waarde niet bemind,

'k Moest Hem alleen, mijneenigAL, bedoelen;
Hij is mijn God, mijn hoogſte goed:

Maar 't onbedacht, verſtrooid gemoed,
Vind zich omringd met duizend ſhoode boelen,
Die ik wel eer dit harte gaf,

En ach! die ſteelen mij van mijnen JESUS af.
III.

'k Zal dan opnieuw, zijn Godlijk aanzicht zoeken,
'k Werp mij voor zijne voeten neêr;
Mijn JESUS is mijn Opperheer;
'k Wil vuilen lust, en ſchepſelsmin vervloeken,
Foei! dat ik ooit afzwerven dorst:

Dat heeft mijn arme ziel te deerelijk bemorst.
IV

Kon ik nu eens hunn tyrannij ontvlugten;
Wou mij mijn Heilvorst hulpe bién;

En op een ſnooden zondaar zien.
Ik zugt tot Hem, maar ach! ik kan niet zugten.
En zoo mij dit ſomtijds gelukt,
Ik voel, hoe haast mijn hart, op 't nieuw wordt
Tweggerukt.
V
(wegg
-

Immanuël, mogt U mijn beê beweegen;
Dat Gij het willen in mij wrocht.
Gij zoekt mij die naar U niet zocht:

Ik ben alleen om Uwe hulp verleegen.
Zoo ik U trouweloos verliet:

-

Gij blijft alleen getrouw, en Gij verlaat mij niet,
VI. Ach !

Gº E Z A N G E N.
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VI.

Ach! breek dan eens, mijn God, die ſtaalen boeien,
Maak, dat ik U weêr trouwe zweer:

-

Ik zijg tans in uw armen neér,
Laat heim'lijk kragt, en leven in mij vloeien,
Gij zijt alleen mijn Heer, en Hoofd:
Zoo wordt het vreemde vuur, door Hemelmin
(gedoofd. -

DE GEJAAG DE ZIEL.
ZAN G w. 'k Zal 't oogenblik gezegend noemen.
:

Of zie de Noten, Il Deel bl. 168,

I.

Hoe loert de vijand op de gangen,
En 't hart van Gods eenvoudig volk!

-

De ziel beneveld door een wolk,

Vreest, dat haar list, of magt zal vangen.
Zoo ſchroomt een hert in 't kreupelbosch
Verward, vóor duizend felle monden

Van wolven, of ſcheurzieke honden;
En wenscht op elk een ſchrik zich los.
II.

De onnooz'le duif, die in de reeten

Van naare klippen kirt en zugt,

?

Nog pas den blaauwen pijl ontvlugt;
Wordt van den havik nagezeeten.
Zoo

zo8
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Zoo gaat het een verloste ziel:

Is ze in de rots, de hel ontvlooden;

Straks zendt de helvorst zijne booden,
En zit haar driftig op de hiel'.
III.

Gij groote Heilvorst, zijt veel ſterker,
Die 't aan geen macht, of wijsheid ſchort:
Zoo Gij hunn vlugge wieken kort,
Dan ſchroomt zij voor geen donk'ren kerker,
Laat dan een heir van dolle wraak,

Op 't weérloos volk zijn uitgelaaten;
Laat hen de ganſche waereld haaten:
Gij doch verdedigt hunne zaak.
IV.

-

Zoo ik voor 's waerelds hechte banden,

Nog hier of ginder vreezen moet:
Red uit haar ſtrik, en hand, en voet;
Daar mond en oogen ſamenſpanden,

r

Och! laat mij nooit, een vafſche ſchijn!
Van 's waerelds lachend ooft betov'ren:

Gij woudt voor U mijn hart veröv'ren:
Dit zal geheel U eigen zijn.
v.
e

Immanuël, mogt ik U vinden,
Van al het aardſche losgemaakt!

Zoo Gij mijn zugtingen niet wraakt;
Ai! maak mijn voeten als der hinden.
Ik zal, ſchoon de Afgrond openborst,
O! JESUS mij tot U begeeven:
Gij zijt het leven van mijn leven;

De bron waar naar mijn ziele dorst.
'

•

w
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BI T TIE IR IE IK LA G TIE
vAN EEN ZIEL, ovER HAARE vER
VREEMDINGE EN HARDIGHEID,
ZAN G w. O Kersnagt.
Of zie de Noten, II. Deel bl. 17o.

I.

t’

Verſtond

ik mij te regt op klaagen,

Al 't land zou op mijn klagt gewaagen,
Hoe trooſteloos mijn toeſtand is:
Maar ach ! dit hart in 't aardsch zoo woelig,

Schijnt in het hemelſche ongevoelig,
En ziet al ſluim'rend zijn gemis.
-

II.

Mijn God, ik kan niet tot U vlugten,
Noch , zoo ik moest, 'er onder zugten,
Met dit verſteend en ſtomp gemoed:
Wat ik als heuchlijk moog begeeren,

En werwaard ik mij heen moog keeren;
't Is niet naar God het hoogſte goed.

\

III.

Foei! dood'lijk hart zoo vol van wonden,
Kunt ge uwe ellende en ſnoode zonden,

Met onverſchillige oogen zien?

-

Mijn Heiland, doe mijn oogen weenen,
p

Ontſluit mijn hart, verbreek de ſteenen;
Dan zal 't als water tot U vlién.
II. DEEL.

O

-

IV. O

|

SIO
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IV.

O Engel van Gods aangezichte,
Die in den vuurpilaar mij lichtte ;

Hoe ſtaat Gij nu, helaas van ver! (*) ,
'k Zie in mijn tent, een nacht van kwaalen ;
Ik voel geen held're liefdeſtraalen,
Van U mijn Zon, en morgenſter.
's
V

Dies moet ik vol benaauwdheid kermen :

Toon mij uw aanzicht vol ontfermen ; (f)
Trek met mij op, zend heil en ſpoed.
Mijn Goël, 'k zie mijn vuile zonden,
Maar ſpringt niet uit uwe open wonden,
Een milde bron van zuiv'rend bloed?
VI.

O zuiv'rend bloed ! o zalig waſſchen!

Spreng offerasch en levensplasſen,
Die loog verbijt de onreinigheid.
Dan zal ik uit die bron gereezen,

Als 't hagelwitte ſchaapje weezen,
Dat even van de waschſteé ſcheidt.
VII.

Wat toverkunst, deed ooit mijn zinnen,
Blanketſel als wat ſchoons beminnen,

Waar over zich mijn ziel nu ſchaamt?
Mijn God, Gij moet die ſchoonheén weeren,

Uw ſchoon gezicht weér tot mij keenen:
Och, dat Gij met uw liefde kwaamt!

-

VIII.

(*) Van ver] Als eertijds na de bondbreuk Iſraël weder
voer Exod. XXXIII: 7.
-

xxxid.

Toon mij uw aanzicht enz.J
12-16.

Ik zinſpeel op Exod.
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VIII.

Gij vindt mij wanklend en ellendig,
In all' mijn daaden onbeſtendig,
Zoo Ge op mij ſnooden nederziet,
Mijn JESUS, ai! heb mededoogen;
Aanſchouw, met uw ontfermende oogen,
Een al te bros en beevend riet.
IX.

Ik moet door mijn beklaaglijk zwerven,
Zoo lang uw heuglijk bijzijn derven,
Beminnelijke Immanuël !
En och! dan ſtort ik traanenbeeken,
Gansch moedeloos en ſchier bezweeken.

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 hou ik ſtand: ik ren niet verder,
Zeg Bruigom , trouwe zielenherder,
Kent Gij uw Snlammith niet meer ?
XI.

IKent Gij uw Bruid niet aan haar treden?
Wijk, wijk niet weg, met wijder ſchreden;
Herſchep de lente- en minnenstijd;
Hoe zou mijn levenszon dan ſchijnen!

Hoe zou de wintertijd verdwijnen !
Hoe wierd mijn se: in U verblijd!
II.

Gij, Gij alleen, mijn berg, zijt magtig;

&

geurig offerbloed pleit
Uw geurig
gtig »
2 kragti

Daaf
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Daar 't zout, en wierook klimmen doen,

Gij zijt mijn redder, en mijn rader:

Treê in, mijn Prieſter, bij uw” Vader;
Wees Gij mijn losſer, en ranſoen.
XIII.

Doe mij uw zielgemeenſchap ſmaaken;
Gij ziet mij naar die bruiloft haaken,
Dat vet vol merg, dien reinen wijn.
Wat kan ooit ſmaak of voedſel geeven,
Aan hun die van den Outer leeven !

Wat ſpijs kan zoo verkwiklijk zijn!
re

XIV.

*

Laat U mijn offerdienst behaagen,

t

Die als nw vat uw” Naam moet draagen,
Dat Prieſterambt is groot voor mij :

Mijn Hoogeprieſter, zie mijn gaaven,
'k Wil voor U ſlooven, ſlaaven, draaven;
En ſchat in zulk een dienst mij vrij.
XV.

.

Moet ik dan in uw voorhof wand'len,
Moet ik gewijde zaaken hand'len,
'k Vind al mijn lust in deezen last:

Ai! ſtuur mijn daaden, ſtuur mijn woorden

'k Ben zelf Uw offer, krijg uw koorden,
Bind me aan deeze altaarhoornen vast.
sº

-

-

- -

KLAG
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IK IL A G. T IE,
O V E R.

AFGODERIJ, EN ZONDENDIENST.
Zie de Noten II

D.

Bl, 177.

I.

Helaas! hoe heb ik

eed en trouw verbrooken:

Mijn Paradijs, mijn Heiligdom !

Een vlammend lemmer keert zich om. (*)
'k Mis 's levensboom, ik ben helaas ! verſtooken,
Van 's levens bron , en 's levens vliet,

Die van Gods troon in 't harte ſchiet. (f)
II.

De heilſtroom ſchijnt vermodderd, met zijn bronnen,
't Verſchroeide hart gelijkt bijna,
Een akelig Akeldama. (S)
Hoe heb ik ooit dit bitter kwaad verzonnen !

Geen Paradijslucht wordt vereend,
Met Tofets ſtank , en doodsgebeent.
I II.

O! lachend ooft, dat mij zoo bang doet ſteenen,
Wat hebt ge mij al goeds beloofd,
-

Hoe
-

x##

Gen. III: 24-

(f) Ezech. XLVII: 1, 2, Openb.

I• 2

(S) Akeldama.J. Dat is De Akker des bloeds Hand. I: 19 ver
gelijk Maundrell Reize bladz. 128.

O 3
te
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Hoe deerlijk van al 't goed beroofd!

Mijn zielzon taant, haar glans ſchijnt uitgeſcheenen.
Ik roep in bosch, en dal, en beemd ,
,, Mijn JESUS is van mij vervreemd”. (*)
-

IV.

Mijn JESUS is vervreemd, hoe kan ik leeven!

1,

A

Nu 't leven van mijn ziele ſcheidt, (f)
En 't doodig hart om 't leven ſchreit !

Wie kan ooit troost, wie zielverkwikking geeven?
Daar m'enkel deeze 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,

Dwaal nu alleen op Senirs doodſche toppen; (+)
Daar 't uitgehongerd roofgediert,
Door bosch en wildernisſen zwiert,
VI.

Och ! lukte 't mij zijn aanzicht weér te vinden !
'k Werp mij voor deeze bondark neer.

Val Dagon; Dit 's mijn regte Heer (S)
Val ſhoode lust, die mij zoo kondt verblinden,
Valt ſchepſelen uit hart en ziel :
't Is JESUS daar ik nu voor kniel.
V II.

Breek voor Gods ark,en hoofd,en hand aan ſtukken,
(") Hoogl. III: 1 » 2•
& 15 Hoog iv. B. en Deut,

lf?,Hoogl.
"#,v:s#. V: 3.
e

I

-

O

t)
t
w

Tv
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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 mensch gelijkt,
Als God en mensch van de arke wijkt?
V III.

Neen! Is'rels God laat zich niet ſtrafloos hoonen,
Hij woont ook in dit heiligdom,
En werpt u op den drempel om.
Zoo moet men uw vervloekte ſtukken loonen.

Mijn God! ik ſchrik (*) voor 't heilig vier:
Kies anders uw Bethſemes (f) hier.
'k Zal U met liefde, en diep ontzag omarmen ;
Ik zugt in dees gevangenis,
Daar ſchepſels heil, mijn onheil is.

Maar och ! ik kan niet regt meer tot U karmen;
Bepaal mijn oog op Abels ſteen, (4)
En ſtuur hier zelf de Bondkist heen.
w

X.

Rust bondkist, rust geheimkas van Gods wetten,
Daar 's Hemels wet en heilverbond,

De grondſlag is die eeuwig ſtond.
Kom, daal mijn Vorst, en laat uw wolk zich zetten,
Op 't bloed, dat versch en onbevlekt,
Door Cherubijnen wordt gedekt.
XI. Ver

(*)

1 Sam. VI: 19.

(f) 1 sam. VI: 12.

(+) Abels ſteen 1 op deezen ſteen, werd de Ark gezet 1 Sam
I. 13.

*

O 4
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XI.

Verſtoot Gij mij, 'k zal U op 't nieuw weêr bidden.
Een regenboog omgeeft den troon (*)
't Groen ſpelt genâ, en God de Zoon,

Diejudaas Leeuw en Lam is, ſtaat in 't midden 3Gf)
Hij ſtaat in 't midden als geſlagt,
Daar Hij verſlaagen zielen wagt.

Daar komt, op dat mij niemand ooit verdenke ,
Daar komt geen dag, dat 'k U niet noem , .
MIJN JESUS, en de zonde doen:
Daar komt geen dag, dat 'k mij niet aan U ſchenke,
Die duizendmaal mij noem, UW KIND ,

Mij duizendmaal aan

U verbind.

XIII.

Noem Gij mij ook,UW KIND, is't uw believen :
Dan zal 't zoo klaar zijn als de dag,
Dat ik U, VADER noemen "g:
Laat zulk een oog, (4) als Petrus, mij ook grieven
'k Heb driemaal U verloochend (S) Heer 3
Vraag driemaal naar mijn liefde (SS) weêr.
(*)
IV: s61(1) openb.
Luc. XXII:

(f) (S)
openb.
V: 5,
6
Matth.
XXVI:

(55) Joh. xXI: 15-17.

-
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WIEDERKERING DER ZIEL,
T O T

H A A R EN

V A DE R.

Zie de Noten II D. Bl, 132.

I.

W

as 's Vaders wil, mijn wet en wit:

'k Zou wat ik denk, of ſpreek, of werk, of bid;
Hem gansch'lijk wijen.
Och! wierd al de eigenmin gebluscht!
Och ! vond mijn hart in 's Vaders wil de rust!

Dan zou mij 's Vaders oog verblijen.
II.

Wie ooit dit Vaderoog beſeft;

Voelt, daar zich 't hart tot God om hoog verheft,
De banden ſlaaken.

Dan biedt de ziel zich ledig aan;

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

III.

-

Wat draalt gij nog, o logge ziel,

i

Wat is 'tEn
genot,
datkon
aanſtreelen
uw oog? beviel,
't hart

-

ar

Verkiest ge in 's Vaders huis uw goed;

Een vaderhand klopt tans aan uw gemoed.
Een vaderhand kan niet verveelen.
IV.

Hoe ! vliegt een kinderlijke zucht,
O 5

Naar

|
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Naar 's Vaders huis ? o Ja! hij klieft de lucht,
' Om door te dringen.

Dan ach! in 't ſnelſte vliegen, wordt
De ſchoonſte veêr van deezen pijl gekort:
Hij dwarrelt in deez' laage kringen.
V

Span ik mij in, die ſtijve boog

*

Slaat om,Met
of breekt:
een nevel dekt mijn oog,
duisternisſen.
Het floers van 't ſcheem'rend avondlicht 2

Doet,
als ik mik,
ſchicht
op ſchicht,
't Azuure
dak geduurig
mijns Vaders
misſen.

e

V I.

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 ad'ren.
VII.

Verwarde ziel, waar gaat dit heen?

Uw Vader leeft! ſtort traanen, en gebeén:
Hij heet ONTFERMER.

Mijn God, en Vader, zoek mij weér.

Ik roep tot U, Mijn Vader, keer, ai keer;
Uw groote Zoon, is mijn beſchermer.
VIII.

Mijn Vader, och! ik ben uw kind,

'k Mag U, hoe zeer door 't ongeloof verblind,
Noch Vader noemen,

Gij

-

G

E
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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 zich teêr ontfermt,
Wil 't kind, dat om zijn misdaän treurt, en kermt,
In gunst verſchoonen:

Mijn Vader, oeh! dat eens mijn oog,
't Welk traanen ſchreit, uw ingewand bewoog.
Och ! doe mij weder bij U woonen.
X.

'k Verfoei mij zelv' in ſtof en asch;
Dat ik Uw kind, zoo onbezonnen was.
En om dorst zwerven.

Nu komt het hart voorheen zoo ſtug,
In 't bloed van 't Lam, tot 's Vaders huis terug:
Het kan Uw liefde en gunst niet derven.
XI.

-

Nu koom ik, daar 'k mij zelv' vergeet,

En niets zoo wel als dit vergeeten weet,
Tot U weêr nader.

.

Nu viert mijn ziel het blijdſte feest;

En zegt, geleerd door JESUS goeden Geest,
Tot U, o ! Vader, ,, Abba Vader”. -

X II.

Mijn Vader, hoogſte wet, en wit:

'k Wil, wat ik denk, of ſpreek, of werk, ofbid;
U gansch'lijk wijen.

,

. Nu wordt mijn eigenmin gebluscht;
Nu vindt mijn hart in 's Vaders wil de rust,
Uw vaderoog zal mij verblijen,

DE
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DE HERVATTE TOENADERING.
zAN Gw. o Dienstbaarheid, zie boven Bladz. 139.
Of zie de Noten, II Deel, bl. 187.
I.

Mijn

traanend oog,

Spant daar het ſchreit, een ted'ren liefdeboog ;
Mijn traanend oog,
Schiet pijl op pijl om hoog.
Och! vloog een ſchicht,
Ontlast van de aarde, en 't drukkend zondenwigt,
Och! vloog een ſchicht,
Om hoog naar 't Godlijk licht!

l-

-

II.

'k Schiet vleug'len aan,
En meen nu blij de wieken uit te ſlaan.
'k Schiet vleug'len aan,
Om voor den troon te ſtaan : ,
Maar ach ! hoe wordt

De hoop gefnuikt, waar door ik nederſtort,
Maar ach ! hoe wordt

De liefdewiek gekort!
III.

Buig, o mijn ziel,

e

Buig u in 't ſtof, zink weg, bedek u, kniel!
Buig u, mijn ziel,

Nog gloeit het zonnewiel !
Een vonk alleen ,

Van 't hemelvuur afſpattend naar beneén:

Een

G E Z A N Gº ET N.
Een vonk alleen,
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Verteert en merg, en been.
J

IV.

Helaas ! mijn God,

Mijn kragten zijn te jammerlijk geknot.
Helaas! mijn God,
Hoe beeft het overſchot!

|

Gij greept mij aan,
En 'k meende U trouw te volgen op Uw paân:
Gij greept mij aan,
Maar 'k blijf van verre ſtaan.
V.

Sta Bondkist, ſta,

-

In 't midden van de golven waar ik ga,
Sta Bondkist, ſta,
Ik volg U moedig na.
Of zou ik vlién,
Die Kanaän aan de overkant mag zien?
Of zou ik vlién,

-

En 't erfland ſlegts beſpién?
,

*

VI.

t

-

-

-

Armzalige aard',
Egyptisch look, dat zoo veel onheil baart;
Armzalige aard',

Zijt gij me dan zoo waard?
Wat is dat goed,

.

-

|

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

Wat is dat goed?
Verguld, maar bitter roet!

-

VII. O
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VII.

O! weelde, o lust !

Uw toverdrank had mij in ſlaap geſust.
O ! weelde, o lust !
Wie ſtoort die zachte rust?
Dit doodlijk hart

Vervuld met kwaad, in 't ongeloof verward;
Dit doodlijk hart,
Gevoelt met recht zijn ſmart.

-

VIII. "
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, zº

Wanneer de kwaal verſpreid is in het bloed?
Of baat geen boet,

Voor mijn verſteend gemoed?
Het aarden vat,

Verbrak men, als 't onreinheid in zich had: (*)
Het aarden vat,

Draagt ook een hemelſchat.
Werpt Gij mij neér;

Vergruis mij niet, ik draag Uw dooding HEER :
Werpt Gij mij neér;

Mijn God, herſtel mij weêr.
X, Waar

(*) Het aarden vat, verbrak men als 't onreinheid in zich
had]. Naar de wet Lev. XI: 33.
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X.

Waar zou ik heen?
Waar vlood ik met mijn traanen en gebeén?
-

Waar zou ik heen ? ,

Was 't niet tot U alleen?
Tot U, mijn God,

*

Hier vier ik vrij mijn bange klagten bot.
Tot U, mijn God,
Beſchouw mijn treurig lot.
XI.

Mijn lot, en leed,

Dat klaag ik U, die MIJN ONTFERMER heet.
Mijn lot, en leed,
Schoon Gij het grondig weet,
In bangen nood,
Stort elk zijn klagt graag in een vriendenſchoot,
In bangen nood,
' Waart Gij 't die hulpe boodt.

-

XII.

Ach ! Majeſteit,
Hier ſtaat er een, die om genade ſchreit.
Ach! Majeſteit,
Vergeef mijn onbeſcheid.
Dit harte loost

Zijn zugt, terwijl 't gezicht van ſchaamte bloost.
Dit harte loost

Zijn zugt, omX hulp,
en troost.
LII.

ºf

Daar Kedrons vloed,

Zijn zwarten ſtroom vermengt met offerbloed,
Daar

,24
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Daar Kedrons vloed,

Naar 't doode meir zich ſpoedt:

Stort, gij, O HEER,
Door 't ſtroomend bloed, waar toe 'k mij beevend
*

Stort, gij, O HEER,

-

(keer.

Mijn zonde inXIV.
d'Afgrond neer.
t

Vloei naar die zee ;

vloei, Kedron, langs het doodsch Gethſemane
Vloei naar die zee;

-

En neem mijn zonden meé.
-

Vloei Siloa,

Vloei Levenswel, daar ik naar Sion ga?
Vloei Siloa,

Dat ik mijn dorst verſla.
X V.

Drong deeze zugt,

Mijn Priester, al dit aardsch gewoel ontvlugt;
Drong deeze Zugt,
Tot U door wolk en lucht:
Geen Jonathan,
r

--

Trof beter doel, daar 't ſchieten ſpreeken kan;
Geen Jonathan,

-

Was boó van vloek en ban
XVI.

Mijn zielevrind,

Geen David ſlegts, maar Davids Heer, en kind,
Mijn zielevrind,
Die mij aan U verbindt:
Ik zie U ſtaan;

•

Gij
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Gij ziet het doel, waar naar mijn zuchten gaan.
Ik zie U ſtaan ;

Mijn oog ſchiet op U aan.
XVII.

Mijn traanend oog,

Spant, daar het ſchreit, een ted'ren liefdeboog,
Mijn traanend oog,
Schiet pijl op pijl om hoog.
Och! vloog een ſchicht

Ontlast van de aarde, en 't drukkend zondenwigt;
Och ! vloog een ſchicht,
Om hoog naar 't godlijk licht !

DE GEESTELIJKE STRIJD ,
TEGEN DE VIJANDEN, DEN DUIVEL, DE ZON
DE , EN DE WAERELD.

ZAN G w, Tree voort mijn welbeminde.
OF : Drie-eenig Opperweezen, I. Deel, bladz. 37. door den
vijfden en zesden regel te herhaalen,... en dan op
de laatſte lettergreep van den vijfden,
twee noten meer te zingen

Of zie de Noten, II. Deel, bl. 194,
I.

Waar heen, mijn ziel, waar heenen?
Waar leidt u 't nauwe pad,
Van luttel glans beſcheenen,

Met brein en bloed beſpat?
't Is alles zwart en naar ,

En vol van doodsgevaar.
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II.

De WAERELD zal u ſtreelen,
Terwijl ze u laagen leit;
De ZONDE u 't hart ontſteelen,
Terwijl de HOFSLANG vleit.

Wie is 't, die 't eedgeſpan
Geheel vernielen kan ?
III.

De DRAAK wringt duizend bogten,
In 't roodgevlamde vel:
Daar kookt in merg en vogten,
Het heet venijn der hel.
Hoe drilt zijn tong! ik ſchrik,

Vast ieder oogenblik.
IV.

Het VLEESCH durft mij verraaden :
Dit opent het klinket.
't Verraad zal 't meeſte ſchaaden,
Dat poorten open zet.

't Liet, kreeg het Vleesch zijn zin,
Den ſnoodſten vijand in.
V.

En ben ik dit ontweeken,
De WAERELD lacht mij aan.
Zij lokt door ſnoode ſtreeken,
Mij op haar kronkelpaân.
Of dorst geheel verwoed,
Naar rookend menſchenbloed.
VI.

'k Ruk mijn bezweeken krachten,
-

En
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as,

En flaauwen moed bij een.

Ik breng in mijn gedachten,
Een leger op de been'.

Zoo meen ik niet te vlién,
Maar moedig 't hoofd te bién.
VII.

-

Dan ach! 't is ijdel poogen!
De Vijand is te ſterk.

Ik vind mij haast bedroogen,
Met al mijn eigen werk.

'k Hou in den ſtrijd geen ſtand;
Dit eischt een ſterker hand.
V III. -

Ik ſchuil dan in de vleug'len,
Der ongeſchapen zon.
Mijn Vorst 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 Draakeſpog:

Hij leert mij, 't Vleesch beſtrijden.
Hij voert den oorelog.
'k Zal bij zijn liefdevaan,
De waereld tegenſtaan.
*

X.

Mijn Heirvorst, wiltge U wenden,
Mijn ſtrijd is kort van duur.
kloo p met U door benden,
P 2

•

En
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En ſpring op ſchans en muur.
Hoe angſtig ik ook zwoeg;
Uw heil is mij genoeg. T

VLUGT VOOR DE VIJANDEN NAAR JESUS
ZANGw. Hoe loert de vijand op de gangen. Zie de
Noten, II. Deel, bl. 161. en bl. 167.

Waar berg

ik mij, voor zulk een woede
Van 't helsch en onderaardſche rijk?
Dit booze rot neemt nooit de wijk,
En treft mij meest niet op mijn hoede.
Mijn vleesch ſpant met den duivel aan,
En durft mij trouweloos verraaden.
Dit ſtoort mijn allerbeste daaden,
En leidt mij af op ſlinkſche paân.
II

Waar heen, verſtaald gemoed, waar heenen?
Bemerk eens recht waar 't u aan ſcheelt.

Of zijt ge in 't kwaaddoen al vereeld,
En wilt 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 ſchroomen?

Gewis u naakt een zwaare val,
III.

ven

kondge uw toeſtand eens bezeffen !

" dacht ge: ,, Zo ik niet ontwaak,
,, Zal
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,, Zal mij Gods langgetergde wraak,
, Om all mijn euveldaaden treffen”!
Dat treffen trof nog korts mijn hart:
Maar ſchijnt nu weêr in rook vervloogen.
Zoo houdt een dwaaze lust mijn Oogen
Verblind, en in zijn net verward.
IV.

-

Mijn vorst, die op de blaauwe tinnen
Van 't hemeldak nu zegeviert,
En 't ſtrijdend heir van daar beſtiert;
Laat 's vijands arm mij nooit verwinnen.
Beſtorm het bolwerk door Uw magt,
Waar uit die benden mij beſpringen:

Gij, Gij kunt haar 't geweer ontwringen;
Sla op mijn weereloosheid acht.
V.

-

Mijn JESUS ! 'k wil voor U niet veinzen.
Zoo gij in zulk een zielgevaar,
Mij niet verſtrekt ten beukelaar;

'k Zal eerlang uit het ſtrijdperk deinzen.

'k Hoor peezen gonzen, ſchicht op ſchicht
Van kromgeſpannen boogen jaagen:
'k Val in onmijdb're hinderlaagen;
Zoo Gij niet zelf mijn gangen rigt.
-

VI.

O zag ik Uw genadeſtraalen,
U licht en waarheid, die ge uw volk
Belooft, door zulk een dichte wolk
Van vuurge pijlen nederdaalen !

'k Zou dan den vijand tegenſtaan,
P 3

En
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En nooit in ſtilte laaten rusten ,
Een woedend heir van dolle lusten ,
230

Manmoedig uit dit hart verſlaan.

DE VOORBIJGAANDE WAERELD,
EN HET DUURZAAM BESTAAN VAN HEM DIE
GODS WIL VOLBRENGT.

OF AANDACHT OP 1 JOH. II: 17.
ZANGwIJzE. Heilige JESUS hemelsch voorbeeld. Lodeſt,
Of zie de Noten II. Deel. bl. 199.
I.

W aereldſche begeerlijkheden,
Die zin, en oog, en hart,
Hield verſtrikt 'door dart'le zeden:
'k Ben uit uw' ſtrik ontward,

Of gij ſtrookt, en ſtreelt, en vleit;
't Is verdwijnende ijdelheid.
Goël leeft, Goël leeft,
Die 't beſtendig wezen geeft.
N

Zoudt gij gunst van mij verwerven,
Begeerlijkheid van 't vleesch ?
Goël wilde aan 't kruishout ſterven,

't Kruis dat uw vonnis wees.
't Kruis is Goëls zegevaan;
Goël hecht er 't handſchrift aan.

Goël

G E Z A N G E N.
Goël leeft, Goël leeft,
Voor die 't vleesch gekruiſigd heeft.
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III.

Wijk begeerlijkheid der oogen,
O flikk'rend geld, en goed:
Rasch zijt gij ons oog ontvloogen,
Dan knaagtge ons bang gemoed.
Al uw ſchoon, waar 't oog op ſpeelt,
Is een dor, en doodig beeld.
Goël leeft, Goël leeft,
Die uw ſchoon te boven ſtreeft.
IV.

Grootsheid van dit ſtervend leven,
Wat luister, ſtaat , en pracht,
Of wat roem kan eere geeven,
Wanneer ons God veracht?

Goël wien 'k mijn Koning noem,
Goëls kruis is al mijn roem.
Goël leeft, Goël leeft ,
Dat 's een eer, die hooger zweeft,
V.

Ik veracht al 't ſchoon beneden :

De waereld gaat voorbij, .

Met all' haar begeerlijkheden,
Die 'k niemand ooit benij.

's Vaders wil te doen, bereidt
Ons den ſtand der eeuwigheid.
Goël leeft, Goël leeft,

Daar het kruisgeloof aan kleeft.
*

P 3

VI, 'k Zal

232

S TI CH TE L IJ KE
VI.

'k Zal mijn breede vlerken fnuiken,
O weelde, ſchat, en eer.

'k Zal de waereld zoo gebruiken,

Dat mij geen misbruik deer'.
Wie dien wil van God verkoos,
Kan niet ſterven, leeft altoos.
Goël leeft, Goël leeft,
Dat, en dood, en afgrond beeft,
VII.

Vlugt dan ſhoó begeerlijkheden,
Uit zin, en oog, en hart,

Aanzien, rijkdom, dart'le zeden,
'k Ben uit uwe ſtrik ontward.

Of gij ſtrookt, en ſtreelt, en vleit;
't Is verdwijnende ijdelheid.
Goël leeft, Goël leeft,
Die 't beſtendig wezen geeft,

&#
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DE EIGENMIN, IN 'T PARADIJS,
GETEELD EN GEDOEMD.
OF AANDACHT OP GEN. III: 8, 9.
ZANGwIJzE. O Hemelliefde, o zuiv're vlam.
Zie de Noten, II. Deel, bl. 152- en 2o2
I.

*

Doorluchte Dag!

het onweêr broeit!

Met d'avond huilt de wind! 'k hoor felle ratelſlagen!
Wat oog kan 't ſchittrend licht van 't blikſemvuur
-

(verdraagen?
Tans daalt de Majeſteit, terwijl de donder loeit.
God roept: ,, Zal de Eigenmin mij tergen?

,,Waarzijtgeo!ſterveling? Waar zult gijuverbergen?
II.

O Edens lusthof, Paradijs,

Uw jeugd zag de Eigenmin dat grouwlijk monſter
-

-

(teelen !

Zij wist zich door het ooft, in 's menſchen hart te
-

(ſteelen.

Sints ſtelt hij op geen deugd maar op zich zelven
De Hofſlang leert het kunſtig liegen, (prijs.
En daar door eerst zich zelv'dan anderen bedriegen.
III.
"

e

't Verbooden ooft dat hem verleidt,
Verrascht den fijnen ſmaak zijn glans nieuwsgierige
(oogen:
P 5

De
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De naam van Kennis houdt den aandachtopgetoogen
Straks vloeit uit deeze bron de Hoofdbegeerlijk

Zij ſtort dit gif in de eerſte beeten, (heid.
Zij mag de moedervan onze Eigenliefdeheeten.
IV.

Geen ſteenuil mint de duisternis,
Geen vledermuis den nacht, zoo zeer; als de Ei
genliefde

Gods last ten ſchaduw zoekt voor 't geen de lust ge
(riefde.

Zij zegt:,, Wagt hier geen dood, daar heilzaam
(voedſel is.”
En zweert de Draak, het kan gebeuren,
Dat zich 't zelfminnend hart, durft met Gods min
(bekleuren.
V.

-

Door wat verſchoning, weet men 't kwaad,

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

Voor 't aangezicht van God, met
w

(wekken,
weten
ken?
te dek

Zoo dekt zich 't eerſte paar, dat voor de Vuur
(ſchaar ſtaat.
Zij pleiten, ſchoonze traanen huilen,
Daarze
onder 't zwaar geboomt in Edens
hof ver
- . -"
(ſchuilen.
v.

-

-

VI.

-

-

Zwijg, zwijg, mijn ziel, pleit gij niet meer.
Wat baat afrekening? Wat zult ge uw” Maker zeg
-

(gen?
Zoek
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Zoek nooit de ſchuld op God, of anderen te leggen,
Belijdze oprecht voor Hem, en geef uw' Rich
(ter de eer.

Zoo moogtge tot den Borge treeden;
Zoo zal u 'trein gewaad van 't offervel bekleeden.
V II.

Gods Zoon die licht in 't harte zendt,

Gelijkt gij dan op 't nieuw, om tot zijn beeld te ſtrek
Die u door 't kleed van recht, en

en ken ,

wil

(dekken.
Zijn wijsheid is in u, die 't goede en 't kwaade
De oprechtheid zal u dan beſtieren, (kent.
En zal'ge hemelmin op zelfmin zegevieren.

'v III.
O Zelfmin, zoudtge uw ſnoode hand

Ook naar den Levensboom vol heiligſchennisſtee
(ken?
w

Dit zouden, 't vlammend zwaerd en 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 Engl'en zendt,
'k Zal naar den Levensboom in 't Paradijs niet tree
\

(den.

Ik heb voor Umijn ſchuld, in 's Heilands bloed be
(leden ,
Uw
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Uw waarheid ſchenkt ge in 't hart, dat zich aan
(U gewent.
Kon CHRISTUSkruis Uw gunst verwerven,
Dit is mijn Levensboom, die de Eigenmin doet
(ſterven.

STICH TE LIJKE

GE ZAN GE N.
|
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zucht oM EEN ZEGEN ovER T wooRD.
EER MEN NAAR DEN GODSDIENST GAAT.

ZANGwijzE. Hoe ſchoon licht ons de morgenſter.
Of zie de Noten, III Deel, bl. 1

I

Oeh!

mogt ik U, geduchte God,

Schoon de ijd'le waereld met ons ſpot,
In 't heiligdom ontmoeten.

Gij ziet, o HEER., die eeuwig leeft,

Op hen die voor Uw heilwoord beeft,
'k Val ned'rig aan Uw voeten:
Uw” Zoon,

Uw” Troon,
Mag ik nad'ren.
In deeze ad'ren,

Moet Gij 't leven,
Door Uw woord en Geest, mij geeven.
Mogt ik, O goede Geest, Uw Wet,
Diege ons ten rigtſnoer hebt gezet,
Met diepen eerbied hooren.
Och! zat ik hier niet blind, noch doof,
Noch vol van 't ſchaad'lijk ongeloof:
Schenk mij beſheedene ooren.

Is 't oog,
Om hoog

Recht geſlaagen:
w

Doe

ST I C H T E L IJ K E
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Doe mij daagen
's Hemels luister ,

Dien gij ſchijnen doet in 't duister.
'-

III.

Och! dat mijn geest des Heilands zin,
Zijn gadelooze menſchenmin,
En ruime hemelſchatten ;

Die Hij ons aanbiedt in het woord,
Waar door Hij ziel en zin bekoort,
Bij godlijk licht mogt vatten.
Daal neér,
O Heer,
Met uw waarheid
Licht en klaarheid,

Op Uw leden,
Hoor de pleitende gebeden.
IV.

Mijn hart van al het aardsch geſpeend,
Zij met mijn God geheel vereend.
wijkt zwervende gedachten,
Wijkt vogels, die op 't offer vliegt,

Wijk dwaas gevlei, dat mij bedriegt,
Wijk zorg, ik hoor geen klagten.
Voor Hem ,
Wiens ſtem
|

Door zijn booden,
Mij wil nooden,
Moet ik zwijgen ,

,

3

: -

In Hem 't hart verzameld krijgen.
O! Geest

-====
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O! Geest, bepaal, en oor, en oog,

En mijn verbeelding, daar ze vloog,
En d'aandacht deed verdwaalen;

Zet door Gods vrees die wijsheid leert,
Het hart naar 't ſchepſel toegekeerd,
Tog heil’ge en wijze paalen.
'k Zit nu,
Om U ,
Met mijn ooren
Zelv' te hooren;

Met mijn oogen

l

God op de ark te zien verhoogen.
VI.

-

't Orakel zij voor mij niet ſtom,
Doe mij Uw weg in 't Heiligdom,
Niet bij Uw lamplicht kennen:

Maar bij den glans der morgenſter,
Bij 't waare zonlicht dat men ver,'
Om deezen kloot ziet rennen.

O! Bron,
Zon,
O!

j

2.

… .

-n

Licht en leven,
Moet Gij geeven.
Ga inwendig
-

-

Glansrijk op, en ſchijn beſtendig,
VII.

Leer mij afhanglijk door 't geloof,
Voor eigen waan en wijsheid doof,
Niet op den Leeraar vitten:
III. DEEL.

Q

Maar
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Maar met een open hart, en oor,
Dat naar des Leeraars lesſen hoor',
Aan 's Heilands voeten zitten.
Is 't hart,

-

-

-

Verward'
Y
- In 't vooroordeel;
't Geeft geen voordeel:

-

,

-

,

Maar 't begeeren
Naar de zuiv're melk, doet leeren.
V III.

Geef aan Uw knecht die op U wacht,
Ook van Uw godlijk licht en kragt,

Met ons die hooren zullen,
Zij zijn fonteinen van genâ,
In 't Heiligdom : maar Siloā
Moet haar met water vullen,

Zingt dan,

,' -

- Springt van

" ,

Enkel vreugde,
O! verheugde
Salems reien:

**

«

-

*

*

"

Zoo wil 't Lam ons troonwaards leien.

*

G; E. z A N G E N.

*

*

af,

N AG E ID A CH T EN T S
VAN UIT.
'T GEPREDIKTE
wooRD, ALS MEN
DEN GODSDIENST KOMT. Zane wijze. o Heir, zalig Bethlehem.
Of zie de Noten III Deel bl. 6.
I.

Hoe werd daar 't hart

van God vergast,
Die 't Man bij Is'rels tent deed reg'nen.
»
Daar had Gods knecht tot ons Gods last,

-

De lust der ziel, wil God het zeg'nen.
II

Daar hoorde ik in Gods zoutverbond,
Zijn onnaſpeurelijke wijsheid.
,

Daar zag ik trouw, die duurzaam ſtond,
Van de eerſte jeugd tot de oudſte grijsheid.
*

III.

-

Daar mogt Gods volk in 's Vaders Zoon 2.

Het vreeverbond op 't offer maaken.

|

|

Daar mogt het nad'ren tot den troon;

1 -

Daar vrij van al zijn ſchulden raaken.
-

IV.

- !

God mint de ziel van eeuwigheid,
En trekt haar door zijn liefdezeelen.
Zijn gunst die Soan 't recht ontzeit,
Wil haar in Kanaan vriendlijk ſtreelen.
V.

-

Deeze eeuwigheid kent paal noch perk,
Daar de Eeuwige zich zelv
Q 2 wil geGVeſ! ;

r

-

God!
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God leeft altoos, en doet zijn werk
Ook midden in de jaaren leeven. . . . . .

VI.
'O! eindloos vak vol menſchenmin,
Wat doet gij ons al heil verwachten!
Uw denkbeeld vult en ziel en zin;

Gij, gij, verſlindt all' mijn gedachten!
V II.

't Is JESUS Geest, die met dit woord,
Zijn zaal'ge werking nog wil paaren.
Och! was het recht van elk gehoord!

ſ

Och ! zag men 't koorn in goudgeele aaren!
V I II.

Dan ach! 't valt op den weg, daar zweet,
Noch arbeid ooit kan vrucht belooven :

I

Daar 't vlug gevogelt alles eet,
Daar 't ijdele gedachten rooven.
- - - IX.

Een ander deel valt op een ſteen,
Waar luttel gronds het ſtraks doet groeien:
Maar 't zonnevuur zal 't land ontkleén,

)
-

En 't ongeworteld groen verſchroeien.
De rijkdom, vrees, en zorg verſtikt,
't Geen valt in dichte ſtekeldoren:

't Mist zon, en regen die 't verkwikt;
Zorg hindert zelfs, in 't woord te hooren
-

-

XI.

'k Beklaag mij ook, en voel met ſmart,
*

Mijn
hardigheid
op
al het lokken:
- - - -

* * *

- -

E1A

-

',

:

e
w
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En dat mijn ongelovig hart,
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-

Door ſchat, of zorg werd afgetrokken.
XII.

Ik koom , O ! Heiland, tot Uw bloed,
Om daar verzoening in te erlangen.
Och! ſpreng dit zelf aan mijn gemoed,

Mogt ik geloof en liefde ontvangen !
XIII.

Schonkt Gij een zegen aan de ziel,
Gij deedt Uw heil in 't harte daagen.
Zoo 't door genade in 't binnenst viel;

Leer mij in U veel vruchten draagen.

-

X IV.

Doe mij bewaaren dat ik heb,
Dat niemand ooit mijn kroone roove:
Dat hoe Uw zegen vloeie of ebb';

Ik nooit het goede zaad verdoove.

NI E UWJAAR S ZAN G.
ZAN GW

ij z E.

Aimable

vainqueur.

-

O F: Iloe dieper ik delf. Zie II Deel bladz, 163.
I.

O!

Vlugtige tijd,

Die ſchielijker glijdt,
In 't klimmen der jaaren,
Dan 't jachtje, dat baaren
Al ſpeelende Qſnijdt.
3

O!
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O! bruisſende golven:

-

Gij laat mij bedolven,
In bitter verwijt.
Hoe heeft mijn gedrag,
Door duizenden zonden,

- 1.

'

'

Op 't ſnoodſte geſchonden,

Gods liefde en ontzag!
Verſteeven gemoed,
Gevoelt gij geen gloed
Op 't outer ontſtooken?
Wat heeft u ontbrooken?

--

Wie heeft u behoed?

Het oog dat u leidt,

Was nimmer gelooken,
Door ſlaperigheid.

. . . . II.

-

't Verleedene jaar,
Deed dreigend gevaar
Genadelijk - wijken;
'k Werd duizenden blijken

. . Van liefde gewaar. .
Hoe hebben mijn zeden,

.

. .

De Liefde vertreeden ! .
Mijn ſchulden zijn zwaar!
Aanbiddelijk Lam, (*)
Och! mogt mij Uw lijden,
Van ſchulden bevrijden, "
. .

. -'

En

-

(*) Aanbiddelijk Land Ik zie op het tegenbeeld van 't
"naschlam Exod. XII: 3 - 1,

2
*

*--

--

,

*
,-2
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En Rameſes vlam.

Leer, zaliger vuur, (*)
Door zoet en door zuur,
Door 't nad'ren en 't ſcheiden

Der jaaren, verbeiden .
Het eindelijk uur.
Gij zult me uit den tijd,

Naar de eeuwigheid leiden,
Daar God mij verblijdt.
III.

-

Gaf Niſan een ſprank

Van blijdſchap; de klank
Van Tisrijs bazuinen
Vult dalen, en duinen;

-

Zegt d'Eeuwigen dank.
Gods ſcheppen, en draagen

Der waereld, zal ſchraagen
Wat davere of wank'. . .

'k Zal vrolijk en frisch,
Nu 't heiljaar gewaagen,
Van 't godlijk behaagen,
Dat zaliger is.
Geen zilveren maan,
«

--

Zal blinkende ſtaan,

Om 't Jaarfeest te wijzen:
De Heilzon moest rijzen,
sZij wijst het ons aan,

**

Zij
(") Leer, zºaliger "d. der tegenbeeldige Wolk- en vuurko

k: zº zº,"
-

Q4
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zij leert ons het meest,

De Godheid te prijzen
op vrolijker feest.
-

IV.

Ocht dat het voor mij,

Een Jubeljaar zij,
Daar wetten aan

ſlaaven

Hunn vrijdommen gaven.

Zie Goël, hoe 'k lij!
Breek knellende banden,
Door magtige handen:
Die maaken ons vrij.
Herſtel Gijden grond,
Dien 'k hadde verlooren:

Genade doe hooren,

De wet van 't verbond.
was alles verpand,

Die Bondwet hield ſtand
,, Tot
heeren
;
Moetvoorige
wederom
keeren,

l

, 't Verloorene land”. .
De hemel is 't erf:
Mijn grond zal vermeéren,

Hoe arrem ik ſterf

* *

't Is 't Rustjaar, Ol ziel,
Het welk u beviel ;
Daar Kanaan uw oogen »

Houdt naar zich getoogen'

-

Zwigt wentelend
wiel! - - - - Zwigt
- .
"

l

G
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Zwigt Hachiroths baaren, (*)
En Memphis gevaaren, (f).
Dat God u verniel'.

; 5

Wij wenden 't gezicht,
In 't onheil bedooven,

-

-

Terwijl we gelooven,
Naar 't goddelijk licht.
Wij voelen vermast,
De ſchouders, van last,
En arbeid ontſlaagen;
Door vlerken ons draagen,
Als arenden past.
-

De Schechina won !

-

'k Zie 't heilrijk der dagen,

En de eeuwige Zon.
-

VI.

Schenk, Goël, mij rust:
Doe woelende lust
|

Al kwijnende ſterven:
Om Kanaän te erven,

. . .

-

Van 't leven bewust. "

Gij doet mij ten leven;

Door 't ſchellefmeir ſtreeven,
Naar vrolijker kust. . . .

Wordt Mara verzoet,
En Elim vol bronnen

*

-

-

En dadels, gewonnen,
Die

(") Hachiroths baaren] Eene zee van tegenſpoed die in den
"s ligt, gelijk de Schelfzee voor Israël Exod. XIV: 2.
(f) Memphis gevaaren] Een leger van vijanden, dat ons ver

"st, als de Egyptenaars de Israëliten Exod XIV: 5-9.
Q 5
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Die ſterken 't gemoed.

Wie 't Vleeshuis vergeet,
En hemelman eet ;
Smaakt Raphidims beeken:
Daar God ons wil wreeken 2
Van Amaleks leed.
De biddende hand

Ten hemel geſteeken, - ;
Houdt ervelijk ſtand.
VII.

Mag in de woestijn,
Mijn Abarim zijn :

Dan zal ik in 't ſterven,
De ruste beërven,
Die hijgende kwijn.

Haast wijken de ſtroomen,
Om binnen te koomen;
Na arbeid en pijn.
Mijn Joſua, zal
Na 't zevental jaaren,

Geen vijanden ſpaaren:
Dan nadert hunn val.

O ! zalige tijd,
.. .
Die 't harte verblijdt,
Die tijden doet enden ;
Van ſtrijdende benden,
Ons ganschlijk bevrijdt.
Hier is geen gevaar,
Voor Goëls bekenden ;

Maar 't beste Nieuwjaar.

NIEUw

G E ZA N GE N.

asi

nieuwjaarszºne,
ZAN G w. Van den XXIV Psalm

of zie de Noten, III Deel, bl. 16,
I.

Dit Nieuwe Jaar noopt u,

mijn ziel,

Terwijl ik voor mijn Bondgod kniel,
Dat gij van uw beſlommeringen,
En al uw noeſte bezigheid

Bevrijd, in ſtilte God verbeidt,
Om dankbaar 's Hemels lof te zingen.
II.

-

Ai overdenk in zijn gewigt,
Waar toe u deeze dag verpligt,
Die 't nieuwe Jaar u zal ontſluiten.

Ontvlugt al de aarde, en 't nietig ſtof,
Geef aan den grooten Maker lof;

En paar de ſtem met harp en luiten.
III.

*

Liep korts het oude Jaarten end,

-

't Wordt tijd, dat elk zijn reek'ning zendt,
Uw Maker wil ook met u reek'nen.

-

Het was uw post, van tijd tot tijd,

Wat gij aan Hem verſchuldigd zijt,
In uw geheugen op te teek'nen.
-

, IV.

-

Zoo ge op zijn weldaän de oogen ſloegt,
En al zijn trouw op 't harte droegt;

Ge zoudt in 't ruim getal

verdwaalen:

Gij
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Gij zaagt een groote reekening,
En al uw' rijkdom te gering,
Om God zijn ſchulden te betaalen.

-

#d

*

V.

't Is billijk, dat ge aan God gedenkt;
Aan God die 't lieve leven ſchenkt,
Die 't heeft behoed voor duizend dooden: *

Die u nog onderhoudt, en voedt;
U overſtroomt met zoo veel goed;
En trouw bewaart in all' uw nooden.
VI.

Die u deez' heuchelijken dag,
Bevrijd van treurig rougeklag,

Nog weer in welſtand doet beleeven..
Keer u dan naar uw” Maker toe,
In God verheugd, en wel te moé;
Om Hem den rol in daar van te geeven.
)

VII.

-

Hij die u 't lichaamsleven gaf,
Wou 't leven, dat noch dood noch graf

Verſlinden kan, ook aan u ſchenken:
't Was 's Heilands dierbaar offerbloed ;

Waar door Hij uw verdwaasd gemoed,
Van dwaasheid heelt, en recht leert denken.
VIII. -

Denk hoe uw voet werd wechgeſleept,
, Gij met uw hand die ſchaduw greept, .

Het oor den ijd'len klank dorst vangen.
't Oog werd betoverd door den ſchijn,
't Hoofd duiz'lig van den ſlag der lijn,
gij in het net bleeft hangen. IX. "God
Waar door gij

LG E ZA N G E N.
. IX.

ssa

-

»

God deed u dat verderf ontvlién,
Gaf licht aan 't oog, om Hem te zien,

Deed de oeren voor Hem open zetten.

,

Hij heeft uw handen losgemaakt,
Uw voeten door zijn Geest geſlaakt,
Het hoofd ontward uit ſtrik en netten.

'.
-

R. U S T E.
:

X.

Hij heeft u in 't verloopen jaar, ,
Voor 's vijands list en zielgevaar, L. Zoo dikwerf gunſtig willen dekken:
º,
En 't geestlijk leven, daar het ſcheen . . .
Te kwijnen, en de kragt verdween,
Somtijds op 't nieuw weér willen wekken.
-

-

X I. .

. . .

.
i

Maar daar Gods gunst aanhoudend is,
Hoe luttel was de erkentenis,
Die gij vergoldt? Wat ſtof tot zugten?
Belijd nu 't ſhoode wangedrag,

-

Zoek door 't geloof met diep beklag,
. Naar 't wigtig offerbloed te vlugten.
-

- XII.

Heeft God u door zijn Geest verlicht,
Aan zijnen liefdedienst verpligt,
En de eigenmin ,,Vaarwel” doen zeggen:
- -

-

Verlaat geheel al de ijdelheid, "

Die gijden dienst hebt opgezeid,
Om op Gods dienst u toe te leggen.
-

XIII. Werd
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Werd op den eerſten dag van 't jaar, ' T
Het oude volk dien tijd gewaar,
-

-

Door ſchelle klanken der trompetten:
Gij hoort nog de Euangelieſtem ,
*

In 't geeſtelijk Jeruſalem;
Om op dit nieuwe jaar te letten.
XIV.

-

Wijl gij Gods goedheid ondervondt;
Draag u weér op in 't heilverbond,

En zoek op 't nieuw Hem 't hart te geeven.
Laat de eerſte dag die 't jaar begint,
De dag zijn daar ge u op verbindt,

-

Om tederder voor God te leeven.
- '

X V.

ſ

'k Zie dat de korte en vlugge tijd,
Van jaar tot jaar ons ras ontglijdt:
En wat zou 't overſchot ons baaten?

Terwijl ik ieder oogenblik,

Een ſtap doe naar den lesten ſnik,
Die ons de waereld doet verlaaten.
,

X VI.

Wat is dit groote waereldboek,
Dat ik daar in zoo nijv'rig zoek,

Somtijds met bitt're zielsverwijten?
Daar God den titel open ſpreidt,
GESTADIGE ONGESTADIGHEID;

-

En boek, en lezer vast verſlijten.
XV II.

Och ! leerde ik uit dien ijd'len ſtand,
s

*

Mijn

- -

,Mijn dagen tellen met verſtand,

.

.

Om 't hart dat wijs is, te verkrijgen:
'k Vond dan de beste Sijfferkunst,
Het ſlot der ſom, des Hemels gunst;
Dan zou ik van Gods lof niet zwijgen.'
-

*

T-

-

G E B O O R TE ZAN G
vAN EEN oNHERB ooREN EN.
ZAN G w. Ik ben zeer vrolijk in den Heer. Sluiter.

Zie de Noten, III Deel, bl. 21. - I.

j
s

6.

Dat nu de ziel door zuiv're zugt
Gedreven, 's HEEREN werk
Beſpiegelend, deeze aarde ontvlugt',
En ſtijg' door lucht en zwerk.
Zij vliege op duivewieken voort,
En dringe in 't Heiligdom,

Tans klimt de dag van mijn geboort',
Hij ſpreidt zijn glans alom.
*

*

*

II.

-

Hij ſpreidt zijn glans alom, en lacht Ons toe met vrolijk licht;

Och ! wierd bij 's Hemels gunst herdacht,
De band van mijnen pligt.
Qeh! dat ik regt verlegen riep:
» Wat of ik 't eenig Al,

-

Dien

ast

is T 1 c H E L IJ K E
,, Dien God, Die me in 't verborgen ſchiep,
,,Tot dank vergelden zal”!
'

III.

- . .

-

Wat heeft in 's levensboek (*), Gods gunst

Mij 't leven wijs bepaald! '

'

-

Met welk een Goddelijke kunst,

-

Borduurde mij Gods naald !

-

.

Voor Hem verſchool, noch vleesch,noch been 5

T - Zijn oogen, nimmer ſtomp,

. , ,

Beſchouwden in de duiſterheên ,
Mijn pasgevormden klomp.
- -

-

IV.

Mijn pasgevormde klomp lag toen,
Bekleed in d'eerſten ſtand;
- 'k Werd uit dit kleed, na 's moeders voén,
Ontwonden door Gods hand.
:
Zoo werd het ſtoflijk deel, dat meest
In 't oog loopt, voortgebragt:
-

-

Maar wie, wie meldt den zuivºren geest?
wie peilt de denkingskragt?
V
Wie kent haar oorſprong? wie heur' aart?

Een geest die hooger zweeft,
Is met ons lichaam wijs gepaard,
Daar 't ademhaalend leeft.

Zoo wonderlijk ben ik gemaakt,
Zoo vreeslijk was zijn werk:
* Wie recht in die gedachten raakt,
vindt daar in paal noch
perk
-

VI. O !
(*) 's Levensboek enz.] Zie Pſal. CXXXIX: 14-18.
-
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' .

*5),

:

-

O kost'lijk denken, daar een ziel
Tot Gods gedachten klom!

. . .

Wanneer men hier aan 't ſijf'ren viel;
Hoe groot wierd deeze ſom!
Maar die hier regt aan denken zal,
Moet Gij, die eeuwig leeft,

Herſcheppen, wijl een ſteile val
Uw werk verpletterd heeft. V II.

-

-

-

-

Uw werk, dat eerst zoo heerlijk ſtond,
Is jammerlijk mismaakt ,
Sind de oude hofſlang, door den mond,
Is in het hart geraakt.
Kom dan, herſtel mij naar Uw beeld,
Dat Goddelijke ſchoon,
-

Dien glans, die eigenaartig ſpeelt

In 't wezen van Uw Zoon.
- VIII.
Ai! ſchep in mij een ander hart,
Verlicht mijn blind verſtand,
Dan is mijn oordeel niet verward,
Mijn wil niet meer gekant.

w

Dat nooit mijn lichaam dienstbaar zij,
Aan de ongerechtigheid,

Dan wordt dit vrolijk jaargetij,
Met reden nooit beſchreid.
IX. . . . . .
Dan zal de ziel door zuiv're Zugt
Gedreeven, 's HEEREN werk

III. DEEL.

R.

-
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-
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Beſpieg'len, daarze de aarde ontvlugt,
En ſtijgt door lucht en zwerk.
Dan vliegt ze op duivewieken voort;

Dan dringt ze in 't Heiligdom.
Een dubb'ie dag van mijn geboort',

Spreidt dan zijn'

glans alom

GEBoo RTE EN HERFST ZANG,

vAN EEN GELovigen.
z AN G w IJ ZE: wanneer
t

de zon in 't morgenrood.

**" "&#zie de Noren in Deel. bl. 26
I.

OEnMorgenlicht
dat vrºlijk "gt,
klimt uit zilveren baaren,
Dat van den grond de nevels vaagt:
'k Span tot uw lof mijn ſmaaren.

Al toont de herfst het grijze hoofd,
A1 wordt de zomergloed gedoofd,

-

7 Ik voel 't gemoed ontvonken:
Ik zie,

mijn God, deez' blijden dag,

zwaar op ik 't levenslicht eerst zag.”

Dat Gij mij
hebt
geſchonken.
.
" II
Gij zelf hebt mij als leem bereid,
En 't leven willen gunnen,

Als melk gegooten,

*

*t wijs beleid

Deed als een kaas mij runnen.
Hëeft
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Heeft niet uw hand dit hol gebeent,
Door ſpier en zenuw vast vereend,
En 't vel ten kleed gegeeven?
Heeft niet Uw voorzorg mij geſpaard?
'Uw opzigt mijnen geest bewaard? ”

Schonkt Gij geen gunst bij 't leven?
III. -

i

Waarom aanſchouwde ik hier het licht,
Daar 't heil wordt aangebooden?

Waarom niet daar men outers ſtigt,
Voor duizend valſche Goden?

Waarom was Nederland, voor mij
Een woonplaats, en geen woeſtenij
Bij een van 's waerelds poolen?

Waarom voor mij dit Kanaän? "
Waarom mij niet verſtoten, van

De heilige outerkoolen? 2
'

IV.

.

Hier juicht het hart, hier rijst mijn toon,
Mijn zang moet hooger zweeven.
De Liefde, heeft haar eigen Zoon,

Ten zoen voor mij gegeeven.

"

O Liefde, die dit heil gebood!

O zalig leven uit den dood!
O Bron van zegeningen!
Verkwikkelijke zielenrust!

.

. .

Voor 't ſtil gemoed de grootſte lust!
Hier mag men vrolijk zingen.
De Liefde boet der
-

zielen ſchà,

R. 2

, 26c.
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zij wou met bloed betaalen:
De Liefde ging vol trouw mij na ,
Hoe wijd ik af mogt dwaalen.

't Was Goël, die mijn ziele riep,
Toen ze in het donker graf nog ſliep :

Hij ſchonk haar 't nieuwe leven.
O zalig uur! o minnenstijd!
Een God heeft naar dit hart gevrijd!
'k Heb mij aan Hem gegeeven.
V

Hoe kan ik aan Zijn liefde en zorg,
Genâ die Hij wou ſchenken,
De ſchulden die Hij droeg als Borg ,
En al zijn trouw gedenken :
Of 't hart ſmelt in verwondering,

Dat Liefde tot wier eer ik zing,
Mijn banden wilde ſlaaken:
'k Heb door Gods licht nu Christus zin;
En Goëls trouwe menſchenmin »

Doet mij in liefde blaaken.
VII.

-

-

Geen deugd, geen pligt, geen zedigheid,
Geen Godsdienstoefeningen,

,

Waar toe beſchaafde opvoeding leidt,
Kon 't hart tot JESUS dringen:

Ik dank de Liefde voor dat heil :

Die Liefde kent geen paal, noch peil,
Noch oever aan haar ſtroomen.

Die Liefde deed in mijn gemoed,
Nu door geen dorren pligt gevoed; ;
Het levenswater komen.
-

--

--

-

-

-

VIII. Nog

-

-----

-

G
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VIII.

Nog denk ik aan dat heuglijk uur,
Toen God mij hulp verleende,
En mij na zo veel zoet en zuur,
Van 't zondig Eigen ſpeende:
Toen ik dit wederſtrevig hart,

Zoo lang in 't ongeloof verward,
Aan JESUS op kon draagen:

Toen JESUS aan mijn ziel verſcheen,
Toen ik na zoo veel duiſterheén,

Het morgenlicht zag daagen.
IX.

-

'k Wil U , O eeuwiglevend Woord,
Voor al die liefde danken.

'k Wij, door Uw goedheid aangeſpoord,
Aan U deez' blijde klanken.
'k Zwaai U den dankb'ren wierook toe,
Och ! dat Uw Geest dit hart behoé,

-

En mij voor God doe leeven!
Dan vind ik hier mijn Heiligdom ;

Dan is nooit mond, noch tonge ſtom,
Om God den lof te geeven.
R.

U

S

T

E.

Gij hebt in 't vrugtbaar herfstſaizoen,
Deez' ruimen kloot geſchapen,

Om ſtraks het eerſte paar te voén,
En vreugd uit vrugt te raapen:

Och ! dat mijn leven wierd bevrijd,

Van guuren herfst- of wintertijd;
R 3

Die

-1
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Die 't hart te zeer mogt drukken!
Schenk Gij in 't binnenst Edens ſtroom ,
En leer mij, van den levensboom

Vroegrijpe vrugten plukken.
Dat nimmer ſchraale onvrugtbaarheid,
In woord of daad zich toone;

-

Noch God, terwijl het blad Hem vleit,
Met ſteile takken loone,

-

Mijn God, heb ik met U verkeerd,
Heeft mij het heilſäizoen geleerd,
In 't harte U in te laaten :

Maak dat daar in. Uw myrrhe groei',

Dat hemelwijn daar rijklijk vloei',

En melk, en honigraaten!
-

XII.

De Herfst zag oudtijds Israël,
't Groen op de tenten ſpreiden,

Schoon in het voorjaar, Gods bevel
Hen deed uit Rahab leiden.
'k Verliet al in mijn levenslent,

-

Het aardsch Egypte: ik werd gewent
Mijn Leidsman aan te kleeven:

Och! dat dees tent, waarin ik woon 3.

Het eeuwiggroenend loof vertoon',
Ook in den herfst van 't leven!
-

, XIII.

Zoº 't wijs en Goddelijk beleid
Mijn levensdraad mogt rekken;

" "W'ren kroon der grijzigheid,
*

*

Dees
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Dees hairen ooit bedekken:

Van palmen in Gods huis geplant,
Die vet en groen zijn, moet zijn han
Nog rijpe dadels leezen.

Herdenk, mijn God, uw ted're min,
En uw weldadigheden, in
1
Mijn ondertrouw beweezen!

XIV.

|

|

|

't Was herfst wanneer de Zoendag kwam,

Die 't offerbloed deed ſtroomen ;
Daar al de ſchnld, door de offervlam,
Van 't land wierd wechgenoomen.

Mijn laatſte leeftijd zij geſchikt,
Dat ik, door 's Heilands bloed verkwikt,

Het oog naar Salem wende!
Dan is al de arbeid afgedaan;
Dan vang ik 't nieuwe heiljaar aan,

Dan loopt deeze oogst ten ende!

-

XV.

'k Zal, daar ik naar den eindpaal ſtreef,
Mij aan mijn”. Leidsman houën.

Hij is de Vorst door wien ik leef,
'k Wil 't Eigen niet vertrouwen.

altoosduurend zoutverbond,
Vindt mijn gemoed den vasten grond,
Om eeuwig op te rusten.'
In 't

Zoo lande ik na een bangen ſtrijd,
Na zoo veel arbeid regt verblijd,

,

Aan die gewenſchte kusten.
-

-

R 4

XVI. Mijn
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XVI.

-

Mijn Noordſtar gun me op zee Uw licht.
Het end: zij vreé, de haven

Der ziel, daar wind en onweer zwigt !
God zal zijn heilwoord ſtaaven.
Daar wordt dit hart niet meer verlokt,

Daar voel ik mij niet meer geſchokt,
Door 's waerelds woeste golven.

Daar zie ik 't leven uit de dood:
En 't Eigen leven, dat mij ſnood
Verleidde, in 't graf bedolven.

GEESTELIJKE HUWLIJKSZANG
zAN G w. o morgenlicht dat vrolijk daagt. III Deel Bl. 26.
zic de Noten, III Deel, bl. 33-

-'

I,

Dat
blinkend Serafijnendom,
Gewiekte en vlugge ſchaaren,

A

Daalt hemelorgels, die nooit ſtom
Met ons uw ſtem wilt paaren

Daalt neer van 's hemels blaauwenboog?
Helpt laager klanken, dat ze om hoog
Door bruine wolken dringen.
Wij zullen Go EL s bruiloftfeest,

Met u vereenigd in den geest »
,Tot lof der Godheid zingen.
II. -

Gods Zoon, die voor het eerſte paar »

-

Wel
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Weleer in 't lachend Eden,

Geſticht heeft 't groenend echtaltaar;
Wil zelf naar 't outer treeden.

't Is SU LAMM 1T H, die 't beste deel

Verkiest; zij heeft heur hart geheel,
Aan 's Hemels min verbonden.

Zingt dan op 't nieuw uw bruiloftwijs,
Gods Zoon ontſloot het Paradijs,

Gegrendeld door de zonden.
III.

Gij zongt bij 't gronden van deez'kloot,
De werken van Gods handen ;

Toen Hij den wijden aardbol ſloot
In zijne azuure wanden ;
Gij deedt het veld van Ephrata,
Blij huppelen van Gods genâ,
Toen 't Woord bij ons wou woonen.

Zingt nu den lof van 't eeuwig

Woord:

De Aartsengel wien dees Bruid bekoort;
Voelt zijne hairen kroonen.
IV.

Uw Hoofd, wiens tegenwoordigheid,
Wou Kanas bruiloft ſieren ,

Die SULAMMITH naar 't outer leidt,

Wil deezen trouwdag vieren.
Daalt hier uw legerhoofd tans neër:

Gij zult niet ſchroomen, met uw Heer,
Ook bij haar te verſchijnen.
Die majeſteit geeft glans en gloed,
R 5

A

-

En
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En doet de nevels van 't gemoed,

En vlak, en kreuk verdwijnen.
V.

Uw zuiv're reinheid belg zich niet, .
Noch denke dat we u tergen;

Wanneer we uw kunst, een bruiloftlied,
Op deezen feestdag vergen.

Gods volk belust op eng'lenwijn,
Zoekt de engelen gelijk te zijn,
En zoo als gij te leeven:
De Bruid van 't Lam, zal door Gods hand
Begunſtigd, aan uw vaderland
Eerst hemelburgers geeven.

-

V I.

Zingt met ons, dat uw groote Vorst,
De Bruidegom der zielen,

Wiens mogendheid deez' aardkloot torst;
Zelf wil voor 't outer knielen:

Dat Hij in 't Heiligdom wil treên;

En daar het reukwerk der gebeen,
Voor 's Vaders troon doen klimmen :
Dat ook op 't outer van heur hart,
In heil of onheil, vreugde of ſmart,
Het hemelvuur zal glimmen,
-

VII.

Dees Bruigom, zal haar ſtil gemoed,
Door zijne zalving leeren;

Hij doet door zijnen liefdegloed,
Al 's waerelds min verteeren.

Hij die deez' echt heeft ingeſteld,’’

Den
GIR
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Den naam der SULAMMITH geſpeld,
De liefde en lust der eng'len:

Zij ſteeds haar rust in al 't gewoel;

/-

Haar God, haar goed, haar deel, haar doel,
Die vreugd in druk kan meng'len.
-

V III.

-

Als God zich zelv' aan 't ſchepſel geeft,
(Getuigt dit hemelſchaaren,
Die in de waarheid ſtaande bleeft!)
Dan kan 't gemoed bedaaren.
Al ſtormt, en druischt het om ons heen;
De Hemelbruid, kiest God alleen,
Hier vindt ze haar vernoegen.
Zij ſchiet ſpierwitte vleug'len aan,
Om in der eng'len rei te ſtaan:

-

Hier rust haar angſtig zwoegen.
IX.

-

Dit leer haar Go EL van nabij,
Meer door bevinding kennen.

Dat Hij der zielen woonplaats zij,
Aan wien zij zich gewennen.
Hij zij haar hart- en oogenlust:
Dat ze in geen ſchoonheén ooit de rust,
Dan in haar Bruigom vinden. Dat SU L AM MIT H. s genoegen vall',
Bij 't eenig, eeuwig, zalig AL,
't Geen 't hart aan zich kan binden.

Laat rust, noch lust, gemak, noch eer,
Noch dwaaze vreugd der zinnen;

Het hart ooit van haar Hoofd, en Heer,
Voor
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Voor 't ijdel ſchepſel winnen.
De liefderijke Bruidegom,
Zij altoos bij haar wellekom,
Als Hij aan 't hart komt kloppen.
-

,

Hij klaage nooit: ,, Gij liet me gaan,
,, Of in een killen nachtdauw ſtaan,

,, Die 't hair vervult met droppen.”
g-

XI.

De Bruigom blijve haar vermaak,
Haar lust, haar licht, haar leven;
Zijn zaak zij ſteeds haar groote zaak,

Daar ze alles aan wil geeven.
Wanneer al wat hier dierbaar was,
Met aarde en hemel valt in de asch,
Daar ze in de vuurzee branden :

Dan zal men zien, wien God bekoort,

Wie 't Hoofd der eng'len toebehoort,
Wien JEs U s hoedt voor 't ſtranden.
X II.

Uw Legerhoofd, wil zijne tent
In barre woeſtenijen,
Nog ſpannen: daar zijn hand u zendt,
Om voor zijn Bruid te ſtrijen.
Zoekt trouw aan haare zij te gaan,

Haar, tot haar heil, ten dienst te ſtaan,
Dat G. o EL op doet daagen.

Vliegt van zijn wil, en wenken af,
Gij zult haar na de dood en 't graf,
In Abrams ſchoot eens draagen.
X1 II.

De groote Bruigom maak zijn echt,

G E Z A N G E N.
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In 's Hemels gunst voorſpoedig,
Zijn Bruid geloovig, kuisch, oprecht,
Verlochend, ſtil, ootmoedig.
Hij ſchenk haar kroost, waar 't juiſte beeld

g

Van JEs Us, in de zielen ſpeelt,
Dit zal zijn Huis verſieren.
Zoo flikk're 's Hemels liefdevlam,
Tot ze in de bruiloftzaal van 't Lam,
Blij met Hem zegevieren.
XIV.

Daal dan, o Serafijnendom,
Gevlerkte hemelſchaaren;

-

Nooit zij uw mond of gorgel ſtom,
Daar SULAMMITH zal paaren.

Wier vlugge ſchreden haast om hoog,
Betreên den blaauwen ſtarrenboog,
En in uw woning dringen.

Zingt van dit hemelsch bruiloftfeest,
De Bruid zegt ,, Amen”! door Gods Geest,
Op 't Halelujahzingen.
. .
..

K
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G

ZAN G w. Van den LXXII Psalm
Of zie de Noten, III Deel. bl. 39.
I.
-

O,

Donk're nacht, die duizend dagen

In ſchoonheid overtreft:

Wie zou niet van uw glans gewaagen;

Di
1e

* **,
w

1 CH heil
TEbeſeft?
LIJK E
DieS 'tT Godlijk

*.

-

Hier gaat voor ons de hemel open; Hier daalt de Schechina (*):
Al 't eng'lenheir ſchijnt uitgeloopen,
Naar 't veld van Ephrata.
II.

' .

O Feestmuziek! o eng'lentoonen!
Hoe eer
galmt
s, Gods
zal gijelk'snuHemels
juichendlof!kroonen,

l

l

,, In 't hooge hemelhof.

,, De Vredevorst ſchenkt blijden vrede,

D

"-

» Ook op deez' waereldkloot,

» Gods Geest herſtelt op 's Heilands bede,

l

» Het menschdom uit de dood”.
*

-

-

III.

.

.

.

O Bethlehem, o volkopteek'nen!

.

O Lijst die de EERSTE heet,

#
t

Wanneer Quirijn na 't manſchapreek'nen,

II

o - Een ſchatbeſchrijving deed ! : '
Nu leezen 's Hemels keurelingen,
Hunn naam in 's Hemels lijst.

is

Elk moet van dit Beſchrijven zingen,

l

.

Die 't heil van Bethlem prijst.
- IV.

God wil om 's vorſten jeugd, vol ijver 9.

k!

Hier 't leger nederſlaan:

|

Herodes Sions wrange drijver,

,W

Zal

(*) De Schechina.] De heerlijkheid des HEEREN Luc.
II, 9-I4.
- u

1

in

I

G, E Z, A - N Gº, E N.
Zal nooit door 't land meer gaan,
Nu zien we Salems grooten Koning,
Als Davids kroost gemerkt;
Die Davids hut, en Sions woning
Hoe wagg'lend, ſchraagt en ſterkt.
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V.

-

Nu zien wij 't groot en heerlijk teeken,
Dat ons de Vader geeft:

't Is Davids ſtam die onbezweeken,

,

.

Tot nu toe groent en leeft. .
De Syriër mag hem begrimmen:
Geen zoon van Tabeal,
Zal Judaas Leeuwentroon beklimmen.

Door Hem gemaakt hunn' val !
VL

Maar welk een heil is ons beſchooren;,
Nu uit een zuiv're Maagd,

Immanuël ons is gebooren,

.

1

Daar Juda roem op draagt!

Des Vaders woord in 't vleesch verſcheenen,
Dat onder ons nu woont,

-

Zal God weér met den mensch vereenen,

Hoe fel van hem gehoond.
-

: :

:

-

VII.

-

Ziet hier voor traanen, zuiv're weelden;

Gods heil komt ons te ſtà. . . .
Nu wijken ſchaduweu en beelden,
Voor waarheid en genâ.

Wien raakt dit groote heilgoed nader,

Dan ons voor wien. Hij pleit?

-
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't Is de Eengebooren van den Vader;
We zien zijn heerlijkheid. .
VIII.

,

voor ons is 't wonderkind gebooren,
God gaf ons zijnen Zoon.

Zijn ſchoudren is 't gebied beſchooren,
Hij ſtapt op Davids troon.

Zijn naam is Wonder, Raad, en Sterkte,
God die de waereld torst,
Der eeuwen Vader die 't al werkte,
De waare Vredevorst.
IX.

God zelf is in het vleesch verſcheenen,

En blaakt door menſchenmin 3
De onzigtb're krijgt hier vleesch en beenen,
En de Eeuwige een begin
't Kind is de Heiland van zijn moeder,
Zij die Hem baart een maagd;
Dees Zoon haar bruigom, man, " broeder,
De Godheid die haar draagt
g

w

-

X.

*

*

-

'

Hij, door wien vorſten 't rijk beſtieren,
Die ſchepters geeft hunn kragt,

De helden eeuw'ge krijgslaurieren;
Is in Auguſtus magt.

Die 't veld bekleedt met groene kruiden,
't Gevogelte met dons,
De lucht met ſtarren, 't vee met huiden ;
Verſchijnt hier maakt bij ons.
-

XI. Nu
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XI. -

Nu ligt de Helvorst op zijn ſterven,
Ons leven ſtapt in 't licht:
Gods zoon doet ons den hemel erven,
Daar 't helſche Topheth zwigt.
Dit ſpraakloos Kind zal wijsheid leeren,
Die onze ziel bekoort;

Dit Kind zal dood en graf trotſeeren,
Dit Kind is 't eeuwig Woord.
XII.

Hoe zielbekoorend zijn dees trekken,
Aanbidlijk Wonderkind!

een gloed
hart recht
in 't Gij
datzewierd
verwekken;
Och!Och!
bemind.
V

Gij moet al de Eigenmin doen zwijgen,

Het oude leven doôn,
En in ons een geſtalte krijgen;
Dan leeft in ons Gods Zoon.

XIII.

-

Dan zien wij Gods geheimenisſen,
In 't laage Bethlehem,

-

Dan zullen wij Gods heil niet misſen.

Dan looft U hart en ſtem.
Dan zullen wij Uw krib verſieren;
En uw geboortedag,

In 't juichend heilgeloove vieren,
Dat U met blijdſchap zag.

III. DE EL.

Een?
S

-

PAASCH
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P A A S C IHI Z A N G.
ZAN G w. 'k Zal 't oogenblik gezegend noemen. II. D. bl. 16 r.
oF: Hoe loert de vijand op de gangen, II D. bl 167.
Zie ook de Noten III Deel bl. 48.
I.

Zwan nu

den wierook der gebeden,

Aan God bij 't waare Paaschlam toe.

Mijn ziel, beſchouw Egyptes roê,
Zie 't helſche Soân gansch vertreeden.

Zong Israël, toen Memphis hof
Den rouwkreet aanhief, zegezangen (*);
Ons oor moet blijde klanken vangen,
Dees Feestdag eischt des Heilands lof.
II.

Hoor ik mij hier ten feeste nooden:

.

Mijn hart moet vrij van zuurdeeg zijn (f),
Dat oud kwaadaardig zielvenijn,
Mij pasſen de ongezuurde brooden.

Mijn Paſcha is voor mij geſlagt,
Dit Godslam wil voor zonden boeten:
't Voegt mij gezuiverd Hem te ontmoeten,
Die 't leven heeft aan 't licht gebragt.
III.

-4

Doorluchtig Paſcha, heuglijk ſterven
Van 't reine en tegenbeeldig Lam,

Dat onze zonden op zich nam:
Ik zing van U die 't heil deedë erven.
s Stap, wreekende Engel, ſtap voorbij,
(*) Exod. XV: 1-21.

(f) Exod, XII: 15-ao.

.
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Al ziet ge in Goſen veel gebreken:

-

't Hart is met JESUS bloed beſtreeken;
't Bloed van dit Paaschlam maakt ons vrij. (*
-

IV. .

-

Gods Zoon ten zoen aan ons gegeeven,
Door 's Vaders zuiv're menſchenmin,
Trad ons ter hulp de waereld in;
En ſtapt nu andermaal in 't leven. (f)
Hebt gij gebeefd, O Golgotha (I),
Toen gij Hem aan het kruis zaagt hangen:
Volg nu de rei- en maatgezangen
Van 't Eng'lenheir, ook hupp'lend na. (S)
V.
,

-

e-

**

Deed JESUS ſtem de doôn ontwaaken,
Wanneer Hij ſtorf: zou Hij die leeft,
En door zijn dood dat leven geeft;
Niet hel en helſche banden ſlaaken?

. Ja, Levensvorst, al ſloot de Jood Uw graf, al ſchond men uwe leden; (ff)
- Gij zult voor hun in 't leven treeden,

Schenkt geestlijk leven uit den dood.

VI.
Vliegt Eng'len, om al 't woên te ſtuiten,
v

En

-

(*) Exod. XII: 21-23. (f) Hebr. 1: 6.
(1) Hebt gij gebeefd, o Golgotha enz ] Door de eerſte aard
beving bij 's Heilands dood voorgevallen. Mat. XXVII: 15.
(S. Ook hupp'lend na] Door, eene tweede aardbeving bij
's Heilands opſtanding. Mat XXVIII: 2.
(ff) Al ſchond men Uwe leaen] De discipelen namelyk
door lastertaal. Zie Mat, XXVII: 63, 64.
-

S &
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En ſlaat op geen Romeinſche wacht,
Noch zegel van den Bloedraad acht:
God geeft bevel om 't graf te ontſluiten.

'

Beeft, wachters, voor die donderſtem,

Dees felle blikſem zal u zengen:
.
Vlugt, vlugt; gij moet de tijding brengen,
In 't ſidderend Jeruſalem.
VII.

Zag 't Eng'lenheir het zonlicht rijzen,
In 's waerelds vroegen dageraad;

't Zong, op een trippelende maat,
Des Scheppers lof met keur van wijzen. (*)
'k ## o Goël, die deez dag
Het morgenteelend Oost deed baaren,
-

Welke U ten afgrond neêrgevaaren,
Op Golgotha weêr rijzen zag.
VIII.

O dag, o eer van all' de tijden,
Waar op Gods Zoon tot heil der Kerk,
. Rust van het groot herſcheppingwerk: (f)
Ik zal mij in uw licht verblijden.
Mijn Zielzon rijst met ſchooner ſchijn,
En doet door godgewijde monden,
-

Het heil aan 't zwoegend hart verkonden:
Dit zal, De dag des HEEREN zijn!
R

U

S
I

-

T

E.

-

O dag! gij ſchenkt aan mij het leven,
Gij

-

(*) Job. XXXVIII: 7.

(f) Heb. Iv: 1o.

r-w
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Gij wischt de ſmaad en laster uit, . . .

Daar God zijn zoon, naar 't raadsbeſluit,
De heidenen ten erv” wil geeven.
O dag! o allerblijdſte tijd!
Waar op de Heiland is verſcheenen,
Gij droogt de traanen, ſtremt het weenen,
Geeft vreugd die 't klaagend volk verblijdt.
X.

Nu zie ik, Petrus mat van treuren,

En om zijn diepen val beſchaamd,
Daar hij zijn liefde al treurend aâmt,
Met CHRISTUS 't hoofd ten grave uitbeuren.
Johannes ſtapt naar Golgotha,
Door blaakend liefdevuur gedreeven,
't Blij Emmaus ziet Gods Zoon herleeven;
Die maar vervult Bethania.
XI.
Al ſtaat Maria nat bekreeten:
Nu JESUS zich aan haar ontdekt,
, Maria!” zegt, en 't harte wekt;

Durft zij Hem, ,, haaren Meeſter”! heeten.
O zalig woord! o levenskragt!
Wat heil doet gij in 't harte vloeiën?

Die hemeldauw moet mij beſproeien,
O JESUS! die mijn ſmert verzacht.
XII.

Ik mag U ook, mijn Meeſter, noemen,
Mijn rots, mijn heil, mijn levenslicht,
Waar voor de nacht en vijand zwigt,
Die Duivel, hel, en dood wilt doemen.
-

S3

'k Zie
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'k Zie in uw graf den Dood geveld,

In mij de bron des levens ſpringen;
Gij zijt de garf der eerſtelingen,
Die mij den vollen oogst voorſpelt.
-

XIII.

-

Ai laat mij nooit die hope derven,

Gij die mijn ziel in U verblijdt,
De opſtanding en het leven zijt:

Leer mij in 't leven ſtaäg te ſterven.
Ga ik met U, dus in den dood;

Dan zal met U het leven rijzen,
Dan voel ik hemelſche bewijzen,
Dat Gij mij tot de ruste noodt.
:
XIV.

t 'k Zal Uw beloften nooit vergeeten:
Gij ſtapt mij voor, ik volg Uw les,
Al ziet mij 't aardſche Rameſes,

-

Met bitt're ſaus het Paaschlam eeten.
Ik heb mijn lendenen gegord,
Ik hou den ſtaf in mijne handen;

)

En reis door zee, en dorre Zanden,
"Waar ik door U geveiligd word.
XV.

“

Uw wonderëbbe en wind voorſpellen

Mij heil, zoo 'k in de diepte ga (*);
Gij zijt de waare Schechina,
Gij zult mij in de zee verzellen.
,

2

Ik zal gevoed van 't Godlijk Lam,

Door 's waerelds wildernisſen trekken;

co Exod. XIV: 21-22,

Des
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Des daags zal mij Uw wolk bedekken,
's Nachts licht mij uwe liefdevlam.
XVI.

Dat mij Uw liefdevlerken draagen:
En als er 't perk mijns levens is;

Voer mij uit 's waerelds duiſternis,
Bij U in 't eeuwig rijk der dagen.
Daar is het Lam mijn zonneſchijn,

Daar zal ik voor geen dood meer zorgen;
Daar is 't altoos een held're morgen,
Daar zal het Land der ruste zijn.

HIIE MIEL VAART ZAN G,
ZAN Gw IJ zE. Menuet de Proſerpine.
O F:

*s

Ziele die geneigd tot lieven.

IO F : Triumphcert o Batavieren : met herhaaling van den

tweeden, en derden regel, als ze beiden gezongen zijn.
Zie ook de Noten, III Deel. Bl, 55.
I.

Zar nu vrolijk, Eng'lenſchaaren;
Zing nu vrolijk, Sions volk,
Steröog op geen bruine wolk:
JESUS is om hoog gevaaren.
Halelujah! juich Hem na,

Zing. Hem met Bethania.
II.

Dat nu elk met zegezangen
Onzen JO SUASverëer'.
4
e

Ka
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Kanaän buigt zich voor Hem neêr;
Hel en dood neemt Hij gevangen.
Halelujah, zing heur ſchaé,

Zing Gods heil, Bethania.
-

III.

-

'k Hoor geen wreede wolven huilen,
Golgotha heeft uitgewoed.
Golgotha zal Hij vol moed,
Voor 't Olijfgebergt verruilen.
Halelujah, Golgotha!
Zing Gods heil, Bethania.
-

IV.

Hoor hoe ſchat'ren rots en duinen:

, JESUS is 't die 't al regeert,
, JESUS die de hel trotſeert”!

Zingt met Akra, Sions kruinen !
Halelujah; Siloa,

Zing Hem met Bethania.
V.

-

'k Zal dan ook mijn Koning zingen,
Die zoo wijd zijn grenspaal zet.
'k Zal door 't goud der veldtrompet,
Tot zijn roem deez' toonen wringen: "
,, Halelujah, Gods genaé!
, Zingt Hem met Bethania”.
-

VI. '

Levensvorst, ai laat tog boven,
Waar Gij zijt, mijn leven zijn;

Laat geen glans, hoe ſchoon hij ſchijn',
in mijn oog Uw glans verdooven.
't
1

Ha

G

E

Z A

N

G

E. N.
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Halelujah, vroeg en ſpaé,
Zinge elk met Bethania.
VII.

Zingt dan vrolijk Englenſchaaren,
Zing dan vrolijk Sions volk,
Steröog op geen bruine wolk.

JESUS is om hoog gevaaren,
Halelujah! juich Hem na,

Zing Hem met Bethania,

P II N IK ST IE IR ZA N G.
ZAN Gw. Die blumlein in das koren ſtehen,
Of zie de Noten, III Deel. bl. 59

I.

W ie zingt, doorluchtig Pinkſterfeest,
Het zenden van den Hemelgeest?
Ontzachlijk wonderwerk,
Uw teek'nen ſpellen 't heil der kerk!

'k Zie vuur ge tongen daalen,
Geſplist tot vreemde taalen!
Nu blaast op Salems kruin,
Gods wind de heilbazuin!
II.
-

De Schechina, die zich hier zet
Op Sion, ſchrijft een zachter wet,
Dan Horebs blikſemgloed,

Door haaren vinger in 't gemoed.
Zij leenigt harde ſteenen,

4
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En wil genaé verëenen,
Met haar geſtreng bevel;

Al lacht en ſchimpt de hel.

i

III.

Korts rees aan 's Hemels blaauwen trans,
De zilv' en Zevenſtar vol glans,

'k Zie in het goudgeel graan,
Verheugd den krommen ſikkel ſlaan.
Gods Zoon ontſluit de ſchatten;
Die Zeven ſtarren vatten;
Schenkt zevenvoudig licht,
|:

Voor 't ſcheem'rend zielsgezicht.
IV.

-

Hoe vrolijk juicht de Jubeldag,
Waar op men Is rels blijdſchap zag
Geklommen op het hoogst',
Bij 't ſluiten van den tarwenöogst.
De werktijd is verſtreeken,

Elk vier nu 't Feest der Weeken:

De Zielenöogts geeft ſtof,
Tot 's Allerhoogſten lof.
-

-

V.

Geen lam, noch rund, noch bok, noch ram,
Verteer de wreekende Outervlam,
Op Is'rels brandältaar:

t

Ons offer ſtorf voor Sions ſchaar.
't Zijn twee gezuurde brooden,
Waar op ik God mag nooden.

De ſmaak der Godheid, is
Mijn ſchuldërkentenis.
VI. Dit
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VI.

Dit Feest, 't geen 't groote Paaschfeest ſluit,
Wijdt met een goddelijk geluid,
-

Den Tempel door de vlam,
En 't zoenbloed in van 't godlijk Lam.
-

Verblijdt U, Is'rels ſchaaren,
Gij ziet de rookpilaaren

't Geluid der wolkkolom,
Vervult het heiligdom.
VII.

-

Dit hemelvuur raakt zielen aan,

En doet haar diep verſlaagen ſtaan.
Elk vraagt: ,, Wat zal ik doen?
, Zou ik met ſtof, en asch mij voên?”
Dit vuur zal Is'rel leeren,

Tot God terug te keeren:
Belooft in 't wigtig bloed,

Vergeeving voor 't gemoed.
VIII.

Werd oudtijds Babels bouw geſtoord,
Daar 't vreemde taalen ſpreekt en hoort:
't Is dees verſcheidenheid

-

Van taal, die Salems grondſlag leit.
Gods lof wordt door dees tongen,
In Kanaäns taal gezongen.

Men zweert op Soans grond,
In Kanaäns taal 't verbond.
*

-

IX.

't Geluid der huilende onweêrſtem,
Spelt voor het Oud Jeruſalem,
-

-

-

-

Hoe
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Hoe blij men 't Wetfeest vier',
, Dat woord: ,, Komt trekken wij van hier”!
Ik zie de wolk verſchijnen,

Op waare Cherubijnen,
Wier vlugt naar de Ooſterpoort,
Gods volk met blijdſchap hoort.
X

Och! kwam nu 't Goddelijk gedruisch,
Op Cherubs vleug'len in Gods huis.
Och! daalde wind en vuur,
En brak en ſmolt het de natuur.

Men zag voor 't akelig wezen,
Het heuchlijk licht gerezen:
De Goddelijke wolk,
Vervulde 't heilig volk.
XI.

Wat volheid voor mijn ledigheid!
Daar JE sUs bij den Vader pleit,
Wiens welbeſpraakte mond,

Zijn Geest ſtort op den dorren grond.
O Bron van vreugd en leven,
Uw rijke ſtroomen geeven
Tans lout'ren hemelval,

In Tophets traanendal.
XII.

Wie lijdt er dorst? wie is onrein?

Hij ſtell' Hem tot zijn heilfontein,
2

Die

't levenswater ſchenkt;

* * Sions rots, die zielen drenkt.
Wees

E Z milde
A N regen,
G E N.
WeesG welkom,
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Daal vol van hemelzegen;
Daal vroeg en ſpade neêr,
Op 's Heilands zuiv're leer.
-

XIII.

Verkwik, O Geest, Uw ervenis,
Wanneer zij mat geworden is.
Ontvonk mij door Uw vlam,

Daar 't geeſtlijk leven d'oorſprong nam.
Waait noorde en zuidewinden,
Doet Goël vruchten vinden,

Geeft mijn granaaten kleur,
Mijn ſpeſerijën geur. '

o v E R D EN KI N G
OP EEN DANK- VAST- EN BEDEDAG.
ZAN G w. Waar vind ik nu mijn liefſten JESUS weder
-

II. Deel bladz. 165
I.

A 1't volk wordt door'sLands magten op ontboo
De boetbazuin roept Land en Kerk, (den:
Alöm tot heilig biddagwerk.
'
Gods Geest wil ons nog tot bekeering nooden.

Och ! zag ik recht mijn ſnood beſtaan,

En bij Gods liefde en trouw, 's Lands grouwlijke
-

(euveldaän.
II. Wat
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II.

-

Wat heeft ons God met weldaän overlaaden?
Hoe 't Land behoed, de Kerk geſpaard?
De vrijheid, en den vreé bewaard ?

De Godsdienst treedt bij ons langseffenpaden.
De zuiv're waarheid, 't eeuwig woord,
Wordt nog met kragt en klem in Neêrlands Kerk
III:
(gehoord.
Onze akkers zijn niet in den vloed bedolven:
Nog leeft en 't rund- en 't kleine vee;
De ſcheepvaart bloeit, God hoedt ze op zee,
Voor bank, en klip, en ſtorm, en ſteile golven.
Nog is ons land geen zouten grond,
Geen lijm- noch zwavelgroef, die brandend ons
,
IV.
(verſlond.
'k Moet met mijn huis Gods gunst en trouw
Hij keerde felle rampen af: . (verheffen,
Hij mengde 't zoet in bitt're ſtraf. ,,
Wat ziekte, ofſmert, ofonheil mij mogt treffen,
-

Hij matigt zijne ſlaande roê,
Hij toont zijn liefdehand, Hij zegent wat ik doe.
-

V.

“

,

?

-

-

Dan ach! hoe ſnood was al dat hemeltergen!
Hoe weinig liet ons vaderland,
Zich trekken door Gods goede hand!

-

De zonde ſtijgt tot hemelhooge bergen.
De zuiv're Godsdienst wordt vertreên;
De waarheid ondermijnd, of openbaar beſtreén:

'V: . . . . (hoonen!

-

Hoe durft men God, die 't Land begunſtigt,
'-

Wat

z
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ag?

Wat veld wint de ongodisterij!
Elk denkt, en ſpreekt, en ſchrijft nu vrij,
De Snoodäart heeft, in vuile drift te toonen,

Voor God noch zijnen dienst ontzag.
De meinëed ſchendt Gods naam, 't verzuim des

VII.

-

(HEEREN dag.

Wat zie ik haat, en nijd, en wraaklust woelen,
Daar bloedſchuld vast aan bloedſchuld

(raakt,

't Hart door onreine vlammen blaakt!
Wat hoererij! wat overſpel! wat boelen!
Onëerlijkheid, en dieverij,
Verzelt de lasterzucht een ſnoode roofharpij.
V II 1.

-

De grootsheid klimt met dartelheid in zeden,
e-

In huis, in hof, in 't weidsch gewaad,
In ſpijs, en drank, in trein, en ſtaat.

't Oud Hollandsch is in Holland minst geleeden.
De ſpaarſaamheid welëer gewild,
Won geld, maar de overdaad heeft al haar ſchat
-

R

U S

T E.

-

(verſpild.

IX.

Och! viel er van ons Sion niet te klaagen.
Och ! dat men de eerſte liefde niet
Trouwlooos en onbedacht verliet.

Och! ſtorf de twist, en 't zondig zelfbehaagen.
Och! ruste 't hart in 't zalig Al.
Och! leefde 't kruisgeloof, na zulk een diep verval.
X.

Het Priſterdom heeft ook zijn wegbedorven.'
Hoe ſchemert hun beneveld licht!
-

Wat

-
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Wat is er laauwheid in den pligt!
Hoe luttel is men aan zich zelv' verſtorven! ,

En ach, waar doet het kruiswoord kragt?
Pas wordt er hier of daar, een ziel tot God gebragt
-

XI.

'kMoet voor mijzelv'ook diepe ſchuld erkennen
's Lands ſchulden zijn door mij vermeerd,

Ik ſtond door 't ongeloof verkeerd,

'kMoest met mijn huis, mijaanGods dienst gewen
Maar ach, wat zworfik dikwerfom! (nen;

wat was het harte laag! Wat was de tongeſtom!
XII.

wou God nu uit ons Vaderland vertrekken;

zond Hij ons zwaerd, of hongersnood,
<

Of pestvuur dat onze oogen ſloot 3 .

Deed Hijden vloed de weelige akkers dekken;
Brak. Hij de vreê en vrijheid af,

-

NamHijden Godsdienstweg, 't was onzerzonden
XIII.

,,

(ſtraf.

Gods heerlijkheid ſtond dikwerf op den drempel,

l

En dreigde van ons wech te gaan:
Maar 's Hemels liefde deed. Haar ſtaan.
De Wolkkolom bleef nog in onzen tempel.
Al werd ons Sion zwaar bezocht,

'tIs nooit tot zijn verderf in’svijands hand verkochte
XIV.
Gods groote Zoon verſchijnt nog in het midden
Van zeven lampen, ziet rondom
In 't geeſtelijke heiligdom,

Waar 't licht ontbreekt! Hij leert ons Vuurig
(bidden:
'Schenk
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Schenkt wierook voor den reukältaar; .
Hij zwaait het voor den troon, en ſmeekt voor
,
, XV. .
(Sions ſchaar.
Mijn Heiland, leer door 't heilgeloof ons ſmee
-

Doe leeraars in de bresſe ſtaan, (ken;

s Uw zevenſtar nooit ondergaan. . . .
Och! dat Gijop deez'dag van vreé woudt ſpree
Dat in den nood van land en Kerk, (ken.

Tans Uw genade en Geest, in 't bidden ons ver
-

(ſterk'.

XVI.

.

Spaar Nederland! Uw Goddelijk verſchoonen,
Uw goedheid kent geen paal noch peil.
Bekleed Uw prieſterdom met heil: ,
Schenk de Overheêngenaé,blijf bij ons woonen.

Een vaste nagel hechte Uw tent,
Nog in onsVaderland,daarGijUw knechten zendt.
-

XVII.

-

-

Doe Gij ons zien, waar wij zijn afgeweeken:
Bekeer ons tot den eerſten pligt.

Gij bluscht geen vlaswiek die nog licht;
:

Noch wilt het riet van onze lamp verbreeken.
Kom ons niet haast als Richter bij,

Dat hier Uw kandelaar, en vuur-enhaardſteé zij.
'

,

xvIII.

-

Zoo zal dees dag ons ten getuige ſtrekken,
Dat Gij Uw gunst nog aan wilt bién,
En op ons Sion nederzien.

-

Zoo voelt Uw volk de ted're liefde wekken: ,

Zoo bidt en pleit het heilgeloof; (doof.
Zoo houdt ge voor 't gebed, en 't pleiten, U niet
fH. DE E L.

T

MIOR -

-

'

zo s T fc h r EL IJ K E
M. o R G EN ZAN G.
oF DE oPGAANDE ZON MET EEN GEES
TELIJK OOG BESCHOUWD.
ZAN Gw IJz E. Wie ſleet
-

heuchelijker dagen. Lodenſte

Zie ook I. Deel. bladz. 19, 21, 42 enz.
Of: zie de Noten IIl Deel. 76

I.
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V W ijkt nu donk're en doodſche ſchimmen;
. Daar de purp'ren dageraad,
Roozen ſchildert langs de kimmen,
En de zon haar tent verlaat.

't Vee zal hupp'len in de weien;
't Kwinkeleerend pluimgediert,

Blij des Scheppers lof verbreien,
Waar het door 't bosſchaadje zwiert.
IV

Wijkt verwarde, en ijd'le beelden,
Dwaaze droomen, die het hart,

Waar de waakende oogen ſpeelden,

In uw doolhof hieldt verward.
Wijkt nu uit mijn oog, en zinnen?

-

wijkt, gij ſtaat mij in 't gezicht,
*k vestig op de azuure tinnen,

't Oog bij 't rijzend hemellicht.
IIl.

Zou het reed'lijk ſchepſel zwijgen,
Dat alleen zijn Maker kent?
Zou het niet naar boven ſtijgen,
Waar

29t
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, . Waar het zich aan God gewent? 7.
Ik zal mijnen Maker looven,

Op een redelijke wijs.
Rijs mijn aandacht, rijs naar boven,
-

Nu ik van mijn leger rijs.
IV.
-

Groote Borg, doe mij na 't woelen,
Droomen, zwerven, 't zuiv'rend bloed

Van het morgenöffer voelen,
Tot verwarming van 't gemoed.

.. .

'k Wil al 's waerelds droom vervloeken;

Heling aan mij toegezeid,
Onder Uwe vleug'len zoeken,

Zonne der geregtigheid.
*

*

.

v.

Hebtge een zachten ſlaap gegeeven,
Daar Ge uw wacht hieldt over ons;

'k Prijs U, dat die dauw van 't leven;
Ons verkwikte op 't zachte dons.
Gij hebt ons voor moorden, branden,
Rooven, ſteile watervloén, .
Trouw bewaard, terwijl Uw handen
't Leven veiligen en voên.

'k Zal Uw liefdé, O Schepper, prijzen,

Waar van licht en lucht getuigt,
Die als Gij de zon doet rijzen,
't Licht in onze luchtſtreek buigt.
't Zonnevuur moest niet verveelen,
Aan het teêr en zwak gezicht,
T 2

.

:

Maar
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Maar de ontlookene oogen ſtreelen,

Door het zachte morgenlicht.
VII.

Zoo deedt Gij een gloed van ſtraalen,
Uit de waare Levenszon,

In mijn donker harte daalen,
Toen de dag der ziel begon.

Mogt dat licht volſtandig ſchijnen
Op geloof, genade, en plicht,
Bruine nevels doen verdwijnen,
Van 't betrokkene aangezicht.
VIEI.

Naar gelang ik 't licht zie klimmen (*)
Van den blonden morgenſtond,

Voert de zon uit de ooſterkimmen,
Ons den zegen in den mond.

Groote Zon die ons in 't Ooſten,
Groet met eenen blijden lach,
't Zuchtend volk zult Gij vertroosten,
Op den heuchlijkſten dag.

Schoon de morgen zonder wolken
Rijst van blijde hemelleer;

Nochtans daalt tot heil der volken,
Glans en vruchtb're regen neêr.
Na dien hemelgloed en regen,
Op den grond waar 't winter was:
Stapt de blijde lente ons tegen;

Stort op weiden, kruid en gras.
C") 2 Sam. XXIII: 4.

-

X. He
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X.

Hemelzon kom blijder ſchijnen;
Doe de dorheid der natuur,

Waar Gij opgaat, gansch verdwijnen,
Door Uw regen, glans en vuur.
Geef dat ik mijn ziel en leden,

Met het malſche en frisſche groen
Van genade, moog bekleeden;
Dat zal mij en and'ren voên.
XI.

Kan de zon haar ſieraad geeven,
Als zij haaren ſchat ontſluit;

Aan valleien, bosſchen, dreeven,
Planten, bloemen, gras, en kruid:
Schijn van 's hemels blaauwe tranſen,
. : Groote Zielzon, in 't gemoed,
Laat ik blinken door Uw glanſen,

Gloeien door Uw licht en gloed.
-

-

XII.

Mogt ik deezen dag U wijen,

Met mijn ganſchen levenstijd.
In Uw licht mij ſtaâg verblijen,
Nu mijn oog het duist're mijdt.

't Zal eens eeuwig morgen weezen; | |
'k Zal
daar voor U ſtaan,
Waar
Gijontwaakt
blijder opgereezen,
v

Nimmer weêr zult ondergaan.

Se?
r
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ZAN Gwijze. Hoe lieflijk is dit Godspaleis. II. D. bl. 138.
»

O F. Op die van den LXXXIV. Pſalm.
r

I.

*

-

r
r

Alvoelend God, milddaadig Heer,
Sla de oogen gunſtig op ons neêr:
Gij wilt wat leeft barmhartig hoeden. "
Gij ſchenkt zelfs in 't geringe veel,
Och! laat ons dit beſcheiden deel, .
In uwe gunst en liefde voeden.
* :-'.
- Dat elk Uw wijsheid. magt, en trouw;

Met ootmoed, liefde, en dank beſchouw'.
--

. .

- - - -

II.

*
- -

- - - -

** *

-

--

Maar dat ook bij 't verkwikkend maal
-

Het Manna in ons harte daal',

2
&

#

En wij dit door 't geloove ſmaaken:

' Zoo zien we eens. Vaders hart en hand,
En kunnen ons in 't onderpand

'

Van hemelliefde recht vermaaken.

'Geloof, en gulden matigheid,

.

Houdt dan den toom en 't wijs beleid.'
J.

S -

,

-

-

.

. .

.

- --&
-

we

ZANG
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J

ZANG wijze. Verſtond ik mij te regt op

klagen.

II Deel bladz. 169.
OF : O Karsnacht ſchooner dan de dagen.

I.

Veter den

zegenrijken Vader; v
Prijst nu deeze, onuitputbaare ader,
Vol heil, en rijken overvloed.

Gods hand, wil tafels mild verſieren,
Lucht, aarde, zeeën, en rivieren,
Verſchaffen ſpijs, die zondaars voedt.
-

II. -,

Een dankend hart, geen ijd'le woorden,

Eischt Gij, o God, trek door deez koorden,
. De ziel tot waare erkentenis.
Laat ons in Christus danken leeren; . .

Zoo zien we, als wij U dankend eeren,
Dat danken, zelf een weldaad is.

sys
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A V O N D Z A N G.
OF DE AANNADERENDE NACHT

GELOOVIG BESPIEGELD.
ZAN Gw. Trouwlooze Ziel. I. Deel bladz. 1o4.

ors op die van den I Pſalm.

I.

Nu zinkt de zon, na 't loopen van heurpad,
En ſchuilt voor 't oog in 't wester pekelnat.
De ſtille nacht die bij des aardrijks poolen,

Voor maanden woont,treedt tans op wollenzoolen,
Vóor korten tijd naar onze wooning toe,
Daar mensch en vee, zuchtvandenarbeid moé.
.

'

-

-

II.

-

Dit trekt mijn ziel tot heilige eenzaamheid,
Om daar gepast, het wijs en goed beleid,
In al Gods doen met dankbaarheid te roemen;

Hem 't eeuwig Licht, en Wijs, en Goed te noemen:
Dewijl na 't licht, de vaale en ſomb're nacht,
Ons afgeſloofd, in haaren ſchoot verwacht.

III.

| ||

'k Prijs U, o God, dat Gij de toorts der zon,
Op datze licht en warmte geeven kon,

# hebt, en in de azuure wanden
Van 't ſtarrendak, ook deezendag doen branden:
Dat ik mijn werk, bij 't groote waereldlicht,
Nu wederom heb op deez kloot verricht. .
-

- - - -

-

3-

IV. Ik
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-

Ik dank Uw gunst, dat Gij mij hebt geſpaard,
Voor ongeval en rampen trouw bewaard.
Die 't ſmertend kwaad door liefde woudt ver
(zachten;
,

,

-

... .

. .

.

. .

. . '

*

*

*

*

Mijmild'lijk,ſchonkt en zielsen lichaamskrachten:
Daar't lichaam werd verkwikt gekweekt,gevoed,
En 't heil vermeêrd door weldaän aan 't gemoed.
,

V

'k Loof U, mijn God, dat Gij ook deezen dag,

Mijn leven rekte, en dat ik tans weêr mag,
In 't avonduur, vrij van beſlommeringen,
En aardschgedruis, deez'dankb'retoonen zingen.
Dat, nu de rust, de moeite en zorg verpoost,
In uwen ſchoot mijn hart zijn zuchten loost.
Maar ach! ik zie, hoe ſlecht Uw liefdepaân,
Beäntwoord zijn, door all' mijn euveldaân.
Hoe luttel was het zalig heilbeſeffen!
Hoe weinig kon 't mijn ziel gevoelig treffen!
Hoe vaak is 't hart in onbedagtſaamheid,
Door oog, of oor, of tong, of voet misleid!

'k Belij dit kwaad, en zoek voor mijn gemoed,
Vergeving, en de rust in 's Heilands bloed;
Die in dennacht, door roepen, zuchten, traanen,

Voor mijden weg ten hemel wilde baanen;
Op dat de nacht van 't ongeloof zou vlién,

En ik het licht in 't Godlijk licht weer zien.
VIII.

-

*

-

De nacht is Uwe, To God,
gelijk de dag:
5
' Zoo
.A.- -

-

-

sos
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Zoo ik Uw gunst en liefde ontmoeten mag,
Zal zelfs de nacht mij als een licht omringen,

En ik verheugd, U mijnen Bondgod zingen,

Mijn Maker, die mij blijde pſalmen geeft,
En ook des nachts in mijn gezangen leeft.
-

- -

IX

-

-

-

Daar zorg en angst, vaak hart en kniënboog,
Ai ſla op mij Uw albewaakend oog;

-

Woon in mijn hart, bepaal mijn zin en lusten,

Doetin Uw ſchoot mij zacht en veilig rusten:
Op dat ik die op Uwe gunst vertrouw,
Ook in den ſlaap, mij met U bezig hou.
O God, die nooit Uw oogenleden ſloot,
Bewaar ons tog voor vuur en watersnood:
Beſchouw ons huis met Vaderlijk ontfermen:

Datgeen gekrijsch, geen moord, geen treurig ker
Geenbrusk geweld,de ſtille rust verſtoor',(men,

En niemand dit op onze ſtraaten hoor'.
k

XI.
,, Op U alleen, waar licht en leven is,
Wacht ik geſtaag in al mijn duiſternis,
In ongeloof, en kommervolle zorgen: * Veel meer dan ooit de wachters op den morgen:
Tot dat in 't end, de blijde morgenſtond

* Van uw genaê, mij heil voere in den mond.
XII.

-

-

Zoo rust mijn ziel, ſchoon niets op aarde rust,
' Zoo wordt de vlam van eigenmin gebluscht.

kan ik licht in de akeligſte nachten,
«

, *

' .

-

* *

E
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En eeuwig heil in uw nabijheid wachten.
Het rijk van't Lam kentrouwe, wee, noch ach,

Nochnacht, noch dood: daar is het eeuwigdag.

B E L IJ D E N I s
V O o R

H E T

-

HEIL I GE AVOND MA A L.
zAN Gw. Waar vind ik nu mijn liefſten JESUS weder.
-

-

II. Deel bladz. 165.
I.

Het Bondmaal naakt! ik werp mij voor Gods
Schoon Horebfelle blikſems ſchiet (voeten,
Bij 't outer neêr dat hulpe biedt.

-

Woudt Gij, o God, voor 't misdrijf mij doen

Uw grimmige verbolgenheid, (boeten,
Stond tot mijn ondergang, met haare wraak bereid.
'k Heb Uwe wet, op'tſnoodſte durven ſchenden,
Uw zuiv're Majeſteit vertreên,
Uw troon beſtormt, Uw kroon beſtreên.

Ik dorst ontrouw mijn hart naar de Afgoôn
Door eigenliefde, en eigenbaat, (wenden.

Verliet ik U, die mij met weldaän overlaadt.
III.

-

Doorgraafik
duizend
zie ik
noch daar
Waar in't hart,
noch
geest,
levenbeelden,
is.
J

Ik
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Ik draag Uw naam, wiens glans ik mis.
Daar vloek, ofeed, of misbruik'er meê ſpeelden;
Sloot's menſchenvrees,of'smenſchengunst,
Mijn rasbeklemden mond, door 's waerelds to

3oo

IV.

(verkunst.

Hoe weinig mogtik aan mijn Schepper denken,
En mijn Herſchepper, met ontzag,
Ontmoeten op zijn grooten dag,

Daar Hij mij rust wou door zijn ruste ſchenken?

Terwijl de gulden maatigheid,

-

Zelfs ruste vordert, na zesdaagſchen arrebeid.
Ik heb aan hun die over mij gebieden,
Niet ſteeds verſchuldigde eer betoond;

Noch mind'ren in hunn dienst verſchoond.

Zocht ik dentwisten tweeſpalt wel te ontvlieden?
Al zwoer ik and'ren nooit den dood,

%.

De zachtheid werd verſtikt, daartoorn zijn wortels
(ſchoot.
Heb ik dit lijf verſierd met Christus leden,
VI.

* -

Nooit aan een ſnoode hoer gewijd,
Waar van Uw gunst mij heeft bevrijd,

. Hoe dikwerf is de geest door 't vleesch beſtree
De lust een list voor 't hart geweest, (den?

Daar 'k mij tentempel had geöfferd aanUw Geest?
-

VII.

De zorg die voor 't bezit van aardſche goed'ren,
Ten ſchroomelijken ſteilte klom;

Beſtreed de zorg voor 't Heiligdom.
. . Bij 't voênen't kleên, van arme, en naakte broe
* :
(d'ren ,
-

t

Sloeg
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Sloeg de Eigenliefde, een ſnoode pest,
Het oog meer op zich zelv', dan op 't gemeene
(best. »

VIII.

Ik heb mijn mond die 'tganſchelijfdeedfeilen,
Door 't ſtreng gebit niet ingetoomd;

Noch't roer beſtierd, daar 't feller ſtroomt.
De drift blies woest in uitgeſpannen zeilen:

Een vuur ontſtak 't geboorterad, (*)
En ſchoot een helſche vlam, die uit den afgrond
(ſpat.

IX.

-

Ik zag een zwerm van ſhoô begeerlijkheden!
Hoe kwijnde toen de maatigheid,
Die voor 't bezit des naaſten pleit?
Wat fellen ſtrijd, voelde ik in alſ mijn leden?
Nog zugte ik tegen deeze wet,

,,Wie is 't, die van dit graf, en ſtinkend lijk mij
R. U
e en

S T

E.

redt!”

X.

IMMANUEL, hoe kon ik U vergeeten,
Door onbeſchaamde ondankbaarheid!
'k Heb veel te ſnood dit kwaad bepleit.
-

Het wordt mij van mijn eigen hart verweeten:
Ik bloos van ſchaamte in 't aangezicht,

Om all mijn euveldaân, en 't ſchenden van mijn
(pligt.
ooren
de
kon
ſtem
Uw
Gij klopte aan 't hart,
(raaken;
De tugtiging van Uw genaê,
Heeft mij gewaarſchouwd voor mijn ſchaé.
Maar
XI.

-

(*) Jak. III: 6,

-

,

:

:

: :

: :

:

::

:

:

:

::

so
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Maar ach! ik ſliep, ſchoon't hart nog ſcheen te
Hoe dikwerfliet ik U weêrgaan; (waaken,
Of met een killen dauw bedekt, in 't donker ſtaan?
-

XII.

-

-

;

'k Had aan Godsdisch, mij onlangs nog verbon
En werd Uw liefde in 't hart gewaar; (den,
'k Zwoer aan den voet van 't zoenältaar:

-

'k Zei welberaân, dendienstop aan de zonden.
Dan ach! mijn ziel, hoe haast vergat

Gij 't heilig Echtverbond, toen gij zijt uitgeſpat?
XIII.

Mijn JESUS, waar, waar zou ik heenen vlugten,
Dan naar Uw bloed, en 't heilzaam hout?

Daar leeft mijn hart, hoe dor, en koud.

Ai zie op mij, en hoor mijn kirrend zugten!
Wees Gij mijn voorſpraak bij den troon :
Dan word ik wis verhoord. De Vader hoort zijn'
XIV.
(Zoon!
-

Dan zie ik haast de rust in 't hart herſtellen.'
Dan draag ik mij in 't heilverbond.'
Weêr op; en zweer met hart en mond. ,
Och! laat genaê, en geest, den plicht verzeilen?

Mij dunkt, ik voel, mijn GOEL keert
Met mij te rug, hoe ſnood door mijn gedrag on
XV.
(teerd!
-

Mijn Bruidegom, mag ik U zoo niet noemen?
Die 't hart van Uwe Bruid bezit:
Gij roept, ,, Keer weêr, o Sulammith”!

Ik keer terug! Gij zult geen ziel verdoemen,
Die
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Die heur gedaante aan U vertoond; ,
Ziegunſtig op mijneêr, daar liefde mij verſchoont
XVI.

_'

'k Wensch, op Uw kruis te zien met duivenöo

(gen.
Ontdekte Gij Uw liefdegloed,
En zalig kruis aan mijn gemoed:
r

'k Zag dan in U de kop'ren ſlang verhoogen.
Dit zou voor wonden hulpe biën;
'k Zou U als 't wit der wet, in 't Euangelie zien.
XVII.

Och! dat Uw licht, en heil mijn ziel verraschten:
Dan zou voor mij Uw doodmaal zijn,
“
Vol vet van merg, en reinen wijn.
Dan zag ik mij op vleesch en bloed vergasten.

'k Vond dan den lust van mijn gemoed,
En mij aan Uwen disch, verzadigd met Uw goed.
-

-

XVIII.

'k Zou dan gezet, en teder voor U leeven;
Dan was in U, mijn zielenrust,
Dan wierd Uw last, mijn zoetſte lust; .

Dan deed Uwkragt, mijn geest, ten hemelſtree
Dan rende ik in de levensbaan;

(ven 3

Dan zou op Horebs kruin, het lieflijk Sion ſtaan.
# .

gº
-'

-

33
',

GE
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GELoovIGE BELIJDENIS VAN
cEESTELIJKE MELAATSHEID,
-

EN VERBONDMAKING VOOR 'T AVONDMAAL,

oF AANDACHT OP LEv. XIv: 1-32.
zang w. o Dienstbaarheid. II Deel bladz 52.
oF : Mijn traanend oog. II Deel bladz. 185.
I,

O

Avondmaal!

-

O Godlijk bloed! o kostlijk zielönthaalf
O Avondmaal!
Ik hoor de blijdſte taal.
Tans naakt de ſtond, . . .
Waar in ik word geroepen door Gods mond
-

-

Tans naakt de ſtond,
God ſtaaft het zoutverbond.
-

II.

Maar, zuiv're Wet,

#

Hoe diep heeft mij 't melaatſche ſchurft bezet!
Maar zuiv're Wet,
Wat is mijn ziel beſmet!
En 't vleiënd hart,

Hoe wijd verdoold, of in zijn ſtrik verward;
En 't vleiënd hart,

w

Voelt pas de zondenſmart.

III.
De Afgoderij,
En beeldendienst, hoe ik er tegen

ſtrij,

" ,

G E Z A N Gº E N.

-sof

De Afgoderij,
Helaas! bezoetelt mij.
Wat vond uw naam,

-

-

Uw dag, en dienst, waarover ik mij ſchaam;
Wat vond uw naam,

Mij log en onbekwaam?

,

. .

.. .

IV.

Hoe ſchaars was de eer,

*

*

* *

Die 'k ouders gaf op last van 's waerelds Heer?.
Hoe ſchaars was de eer, -

e

Schoon ik ze zelf begeer? .

-

.

De grimmigheid
Vervoerde ras mijn ziel tot onbeſcheid:
De grimmigheid,

-

Stond tot de wraak bereid. | |

| | |

't

V.

Gelukkige echt!

l

Al brak ik nooit den band van God gelegd;
Gelukkige echt!
| |
|
Was al uw liefde recht?
Al ſtal ik niet,
Daar 't mij genaé en eerlijkheid verbied?
Al ſtal ik niet,
5
t Is God die 't onrecht ziet.
-

-

-

VI.

'k Vliê leugentaal,

Maar ſtel ik recht, der lastertongheur paal?
'k Vliê leugentaal,
Nog feilde ik menigmaal.
Begeerlijkheên,
HII.
L.
V
-

D#

Af

'ges 's T I C HT ELIJTK E
Al zei ik op uw vleiënd aanbod, ,, Neen!”
Begeerlijheên,

-

-

'k Heb u te ſlaauw beſtreên.
-

".
*

•

VII. .

- 1.

.

- -

--

Ik voel het kwaad

'k Bengansch melaatsch in hart, en mond, en daad.
Ik voel het kwaad,

Maar nu, nu is er raad.

O Priester, zie, ( )
Of ik niet
O

-

.

-

# melaatsch mij aan, U bié 3
rieſter, zie,

*

. .

..

-

Of ik Uw oog ontvlië?
- - - VIH. ,
Ontzondig mij; -

. .

- --

-

-

Een vogel ſterft, en maakt de weergaé vrij: (f)
Ontzondig mij
In 't bloed dat ik belij.

. En hart en brein,
Doop ik in 't bloed en 't nat der heilfontein.
-

En hart en brein,

*

-

Wordt door dit wasſchen rein.'
IX.- - - - -

--

'Wien ooit iets rouwt;

º

De trouwe ſchetst het vaste pijnboomhout.
Wien ooit iets rouwt,

'

-

't Geloof heeft God vertrouwt.

Scharlaken rood! e ...

.

Beminlijk bloed, het . welkeen
worm
(S)vergoot!
..
-, t .
* *
*
Schar

M

(") Lev. XIV: 2, 3. (t) Lev, XIV: 4-7.
(S) Eigenlijk een ſcharlaken
worm vs. 4. verg,
Pf. XXII:- 7
*
- V

-

-

-

-

-----
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: nee ?

'k Omhels des Heilands dood. al
iX. ,,

Maar grijpt mijn hand, S ::

-4

',

Die beeft, wel recht naar 'themelsch onderpand?

Maar grijpt mijn hand, S :
Ook tot heur ſchaé en ſchand3!

Neen, de yſop toont, (") /

Dat de Allerhoogſte in't ned'righartë woont."
Neen, de yfop toont, di t/
Dat God gebrek verſchoont, tºt
XH.

--

-

Geef water, Heer,

stroºi

--- *

En 't ſcherpe ſtaal dat zelfverloochºningleer.(f)
-- --

Geef water, Heer, A. - na ºf
Och! reinig Gij mij weer iſ, i
Zoo kom ik bij
! .

-

Mijn tent te rug, zoo word ik waarlijk vrij.
Zoo kom ik bij

ii

-

Zº

Uw volk, zoo leef ik blij. (S))
XII. ,, ,V: K.'s
In 't heiligdom,

-

! (**

•

Zie ik dan haast den Offerdienst weeröm, (*)
In 't heiligdom,
Ben ik dan wellekom.

Voor zonde en ſchuld,

-

Die tergend kwetst het goddelijk geduld,
Voor

-

(*) Lev. XIV: 6, 7.
(5) Ley. XIV: 8.
-

(f) Lev. XIV:

8, 9.

(*) Lev. XIV: as.
V 2

-

go8
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Voor zonde en ſchuld,

Is 't offerwerk vervuld.

z'

XIII.
-

'k Zie 't Offerbloed; (*).

Na zalft de Geest, en oor, en hand, en voetà'
'k Zie 't Offerbloed, En de olie voor 't gemoed. .

º

leef iknuweer,
Nu hoor Nu
ik recht,
werk ik tot Gods eer
-

Nu leef ik weêr,

-

En dienden besten HEER
XIV.

Kom, Avondmaal,

-

Kom, godlijk Lam, kom kostlijk zielönthaal
Kom, Avondmaal,

-

Hier hoor ik Eng'lentaalk

,

Kom, blijde ſtond,
Kom, goede Geest, kom, adem van Godsmond.
Kom, blijde ſtond, is
God ſtaaft het zoutverbond. .
(*) Lev. XIV: 16-sº- # zº
• * *

--

ºe

A-

2 : -

- - -

- - --

-

» »

- -

ſ !) |
- - ** - - -

| |
-- -

t

e

VOOR

GE ZAN GE N.

ses

v o o R BE R E ID IN G
v o o R H E T

HEILIGE AVOND MAAL.
ZAN G We

zie de Noten III Deel. bl. 99.

-

J.

O

Priester van Gods huis, en Vorst die in den
hoogen,

Ver boven't ſtarrendak, uw'rijkstroon hebt ge
Gewaardig mij, uw gunſtige oogen (ſtigt;
Teſlaan op mijn gebrek,omſchijn mij met uw licht.
Genees mijn hart, dat deerlijk zucht en kwijnt,

Geef mij Uw liefdekragt, daar al mijn kragtver
II.

(dwijnt.

We mogen U door 't oog van 't waar geloof aan
(ſchouwen,

O Wijsheid, die Uw huis geſtigt hebt naar Gods
En zeven pijlers uitgehouwen, (mond, (*)
Als zooveel vastigheên, waaropGeUw Tempel

Gij hebt voor ons Uw offer zelfgeſlagt,(grondt.
En uwen wijn gemengd, waar op Ge uw volk
III.
(verwagt.
Maar mag ik zoo onrein, wel tot den Bonddisch
(treeden?
-

-

Noodt ge een weerſpanneling, wijd van Uafge
O ja! Gij zelf wilt mij bekleeden, leid?
(*) Spreuk. IX: 1-6.

.. .

3

. . . . . ..

sto
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Gijſchenkt het bruilofskleed van Uw geregtigheid,
# # Gij roept wie ſlegt,en gansch onzinnig zijn;
, Komt eet hier van mijn brood, en drinkt van
- IV. o . . (mijnen wijn”.
Ik
weet
niet
anders,
of Gij woudt mijn(dekken;
ziel ont
TT
... T tº fy ,, . . .
*

*

* *

V

Gij deedt mij bijUw licht,mijnſnoode dwaasheid
Gijwoudt door Uw genaé mijtrekken; (zien.
Zoo dat ik door't geloof aan U dit hart mogt biên.

'k Verliet eerlang de dood en ſlegtigheén;
'k Herleefde, en mogt in't pad der waare Wijs
.
. . . V.. .
. . (heid treén.

Maar ach! wat bleef er niet al ongeloovig woelen?
* Hoe dikwerf week mijn hart niet uit het regte
'k Moest U alleen, mijn God, bedoelen:(ſpoor?

Dan't was de zelfmin, die U uit het oog verloor.

Het hartiskoel, de ziel aan 't ſtof gekleefd,
En vol van twi# ofGijin't binnenst leeft,

"#
'k zal opnieuw tot Uwenouter vlug
Ik ben den ſnooden dienst der Eigenliefde moé.
Nu mag mijn hart nog tot U zugten,
,,Ai teeken mij met bloed, door Uwe prieſter
(roé, (*)
,,Breng mij weer in den band van't heilverbond,
,,Dan wordt mijn ſchuldverzoend mijn ziel ge

VII. "

(heel gezond.”

O Goddelijke Zon, beſtraal mij met Uw liefde,

O dag van mijne ziel, ga op in mijn gemoed:
:

(*) Ezech. XX: 37--

En

G. E z A: N Go E Na
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En daar Uw ſmert mijn hart doorgriefde,
Verbanuit ziel en zin,dekoelheid doorUw'gloed. 1
Hoe flikkert hier, die zuiv're hemelvlam !

Gods volk is vrijgekogt, door 't wigtig bloed van
VIII.
' ('t Lam.
't Is Sion, daar GeUw vuur, en haardſteê nog wilt
:

2 (vesten:

-

AigrijpUw altaarvuur,ontvonk mij doorUw min

- Vervul 't gemoed, verban de pesten ''
Van eigen zin en lust, en leer mij üwen zin.
Beziel mijn hart, en dring mij door en door,
Men zie van 't Eigen niets, dan een verdwijnend
(ſpoor.

IX.

Daal Melchiſedek, daal nu in mijn ziele neder,
Dat al 't geſchapen ſchoon, bij 't Godlijk ſchoon
Jaloerſchemin,mint altoosteder.(verdwijn'.
De meester van mijn hart, moet gij volkomen zijn.

'k Zie brood en wijn, dat Gij hebt voorgebragt,
Kom zegen mij als een van Abrahams geſlagt.
- --

'S HEILANDS LIEFDE,
IN 'T HEILIGE AvoNDMAAL
ZAN G Wij z E. Zie de

Noten III Deel bl.

1o2. -

I.

O

Liefde, o eeuwig heil,
O Afgrond zonder peil; | |
U zuiver te beminnen,
V 4

.

. . . . . Is
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Is 't allergrootſte goed,

Dat Aarde of Hemel ſchenkt. O goed, dat ziel en
In God verblijden doet!
(zinnen,
-

II.

*,

O Liefde, die gekruist,
Van ons om hoog verhuisd,
In 't nedrig hart wilt woonen:
Dees liefdeſchilderij

ân't heilig Avondmaal, weet onze min te troonen,
Die 'k eeuwig aan U wij.
I

Gij ſchenkt Uw vleesch en bloed,
Om 't kwijnende gemoed,

Door ſpijs en drank te ſterken.
Hoe ſmaakt dit zielönthaal,

Daar JESUS ons vergast, en 't heil in 't hart wil

O Godlijk Avondmaal!

(werken:

IV.

-

Hier ſmaak ik Hemelman,

't Geen 't hart verkwikken kan,
Dat God mij wilde ſpaaren.
'Moet

In 't hemelsch Heiligdom,
en waarheid dit bewaa

goedertierenheid

Tot dat ik bij Hem kom.

(ren (t).

V.

Hier leeft het kruisgeloof,
Dat voor de waereld doof,

Nu rustig 't Lam wil volgen,

Hier zie ik 's Vaders Zoon, (gen;
De zon en zoen der ziel. God is niet meer verbol
-

J

-

K') Pſal. LXI, 8.
- -

-

*

Maar
-

4.

"

-

G E Z A N Gº E N. -
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Maar Abrams ſchild en loon
VI.

-

-

'k Zie 's menſchen Zoon verhoogd,
Waar 't zielgezicht op oogt,
Die 'slevens Geest wil geeven.
doet zijn
ons enkelgeestenlegeen nut:
De woordenHet
dieVleesch
Hij ſpreekt,

Der zielen ſteun en ſtut.

r

(ven,

VII.

Spreek, HEER, tot uwen knegt:
Uw woord mij toegezegd,

-

Kon 't wanklend hart bekooren.

Laat de Echo van genaé (*),

Dat eens geſprooken is mij andermaal doen hooren,
Terwijl ik troonwaards ga.
-

»

VIII.

O Goddelijke gloed,
O vlam, die mijn gemoed
Kunt blaaken, nooit bezeeren:
Gij moet de onzuiv're vlam

Der doodlijke Eigemin, door Uwe minverteeren,
Die mij het hart ontnam.

-

IX.

e

Hier ſtort al 't Eigen neêr!
O LIEFDE!... 'k Zeg niets meer!

*

*

Gij kunt mijn ziel verrukken. Het ſpraaklid maakt gij ſtom;

Mijnmond drukt niets uit om in 't hartUin te druk
Wees eeuwig wellekom.
-

(*) Pſal LXII, 12.

(ken.
X, Zoo

-

-

v5
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X.

*

Zoo ik Uw gloed gevoel,
- - - O Min, mijn deel, en doel,

Dat 's 't AL; de grond der plichten.
Ontneem mij mijnen zin,
Mijzelv'en alles: 'k zal voor Ugenoeg verrichten,
Zoo 'k U, o Liefde, min.
-

- ..

\

-

w

-

-

D A N K ZIE G G I N G.
OVER DE
e-

vEREENDE

BONDZEGELEN;

-

OF HET GENIETEN VAN 'T HEILIG AvoNDMAAL,

,

EN 'T PREDIKEN OVER DEN H. DOOP.

ZAN G wijz E. Zie de Noten III

Deel bl.

IOS,

I.
t-

Ik heb de rust in JESUS bloed gevonden.

-

Nu dempen ſmoor ik alſ mijn zonden,

In deeze zee van zijn gerechtigheid.
Die afgrond is de grond, waarop mijn zielepleit.
Verbond des Doops, o bron van 't leven!
'k Was nog een kind, toen mij de zorg
Der ouders, vroeg aan JESUS heeft gegeeven:

Nu kies ik zelf, mijn JESUS tot mijn borg.
'
, C -

'

II. - - - - - -

-

O kostlijk bloed, o zuiverende plasſen !

Hier word ik hagelwit gewasſehen,
'

H

1

IlÇr

"-

G E - Z - A N Gº E N.
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Hier ſpoel ik af, der zonden ſchulden ſmet:

Hier wordt mijn vuile ziel, in't bloed des Lams
(genet
Mijn JESUS, ('k mag Utans zoo noemen)
. Toen Gij tot mij in 't harte kwaamt,
-

Waar bleef de ſchuld? Waar bleeftogal 't ver
(doemen?

'Mijn GOEL, 'k ſta om alUwmin beſchaamd.
III.

-

-

Ik kon voorheen, Uw liefde niet gelooven;
Ik dorst U van uw eer berooven,

#

Mijn arme ziel van vreé en ſtille rust:

'Nu wordt ge, o Zoon van God,ten zoen voor mijge
Gij hebt (hier moet ik ned'rig buigen!)(kust.
Door water, bloed, en Geest geſtreén,
'tGeenVader,Woord,enGeest om hoog getuigen,

Tuigt water, bloed, en Geest ook hier be3
IV.
(neen. (*)
Uw Bondmaal, moet ten tweeden zegel ſtrek

Ik voel, ik voel't geloof verwekken: (kén.
O beker rijk met Godlijk bloed gevuld,
Gij zijt het, die't gemoed, dat dorst, nu laaven zult.

'k Wil JESUS voor zijn goedheidprijzen.
Ik dank de Liefde, die gekruist, *
Den beker vult, en mij den weg wil wijzen;

Ja in mijn hart met al heur heil verhuist.
Dit hemelbrood zal mij ſteeds leven ſchenken:
Geen nood, geen dood kan 't hartekrenken.

'kLeef door 'tgeloof in Godsgezalfden Zoon.
o
-

(*)

I

Joh.

V: 6

-

'8.

- 7

s-

#

e

-

-

'

, - - - 't Hart

-

, '-

* *

*

,''

,

,

s16
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't Hart leeft toch waar het lieft. God is mijnſchild
(en loon

Kan dit het dwaas vernuft niet vatten;

En ſchat de waereld het gering:
Ik vind in dit geringe all' mijne ſchatten.
O zalige gemeenſchapsöeffening.
VI

O Liefde, waar ik end noch paalen vinde!
Mijn tweede zelf, mijn zielsbeminde!

Mijn broeder die mij in benauwdheid kent!
Ik heb, Gij weet het, mij geheel aan U gewent.
Gij zult, Gij moet de mijne weezen;
Gij zijt, Gij blijft mijn eigendom.
'k WildeUwe zijn,'k wil vol van liefdeU vreezen:
'k Weet, zulk een ziel, is bij U wellekom.

-

HET VERBOND MET DE HOFSLANG
VERBROOKEN.

z

EN MET HET vROUWEN KR oost
HERSTEL D.

GE N. III: 14-24.
ZAN G w. O Bron van mijn leven, 1 Deel bl, 97.

V O JO R Z A N G.

«
-

H.

,

A

Zine hemelſche keelen,
Laat nooit uw gemoed,
Gods klanken verveelen,

- Valt GOËL te voet: s
-

.
- Stort

G E Z A N G E N.
Stort zuiv're gebeden,

3*;
-

Wacht leven en trOOSt 2

In 't heuchelijk Eden,
Van 't

Gelde: Kroost.

. . .

II. . .

Spant zilveren ſnaaren,
Zingt Edens verbond,
Daar 't ſchuifelend baaren
Der Hofſlang ontſtond.
Zwijg Adder! Na 't ſchreeuwen,
Plet GOEL uw kop.

Zingt, zaliger eeuwen,
Heft GOEL in top
Z

A

N

G.

III.

O zegerijk winnen!
O Goddelijk Woord!

Woudt Gij ons beminnen?
Wat heeft U bekoord?
Wij lagen bezweeken:
De IMMANUEL komt!
Hij zal voor ons ſpreeken,

Daar de Adder verſtomt.
Gij moogt U verheffen,
Ö Hofſlang, de vloek
Is vinnig in 't treffen,
Naar 't Goddelijk boek
Uw buik zoo Vergeeten

Aan de aarde gekleefd,
|

|

| |

Krijgt

S TI cº H T f: L IJKE
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Krijg doodſtof ten eeten:
Zoo lange gij leeft.

,

V.

-

O Slangenvertreeder,
O Stuiter van 't kwaad,
O Zielenbekleeder,

O zegenend Zaad!
De Slang, die Uw verſen
Vermorsſelend bijt,
Raakt, onder Uw persſen,
't Zieldoodende kwijt.
-

-

VI.

Wij zien Uwe liefde:

-

-

- -,

Trof de Adder uw hiel;

Uw hemelmin griefde,

Het binnenst der ziel.

'

Gethſemanes dreeven!

, sº

Morijas arduin!

º

Ziet Eden herleeven,

Op Golgothas kruin! |
e

-

VII.

ºf

* *

|
er

De kennis teelt zonden,
En d'afval van God,

De kennis heelt wonden, '

'

Schenkt Edens genot.

Zij doet mij het leven,

iſ

In 's Levensboom zien,
Naar 't hemelſche ſtreeven,
Voor 't waereldſche vliên...
VIII. Doe

G : E Z: A N G ET N.
VIII.

w'
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*

-

Doe GOËL mij haaken,
Naar heiligen troost,

:

Doe vijandſchap blaaken,
Met adderenkrOOSt.

Zend Cherubinsvlammên,
Die 't liefdevuur voén,
Verboodene ſtammen
Van 's levensboom, hoén.
w

IX.

-

Wilt gij mij bedekken,
Door 't offervelkleed;
t Zal warmte verwekken,

-

't Kent ſcheure, nog ſleet.
O zalig bekleeden;

-

Nu zweem ik naar U.

Herſtelt gij Uw Eden;
't Is de aarde die 'k ſchuw.
Zoo vaagt ge de dampen,
Van Gods Paradijs,
Zoo zing ik na rampen,

Een vrolijker wijs. -

*

*--

-;

.'

.

is

O heuchelijk paaren,
O hemelſche vlam,

Prijst, juichende ſchaaren, . .
De Bruid en het Lam.
S L

O

...

T Z A N

XI.

-

G.
-

Doe, GOEL, ons hooren
Naar

32o

s T I c H T E L IJ K R
Naar 't eeuwig bevel;
Laat niets ons bekooren,
Scheld Duivel en Hel.

Dat nimmer verleiden,
Noch doodelijk ooft,
Ons van U doen ſcheiden,

Hij leeft, die gelooft!
XII.

Doe 't Slangenzaad ſterven,
En de adder vergaan.

Zij moeten verderven,
Uw kinderen ſtaan.
Den Draak te verpletten,
Is 't werk van Uw voet;

't Zal vijandſchap zetten,
Die Eden behoedt.

IE

C

H

T

Z

A

N

G,

op DE TOEBEREIDING EN NODIGING DER BRUID,
TOT HET AVONDMAAL VAN DE BRUILOFT
DES LAMS.

-

Openb. XIX.

7-9. verg, met Openb. III: 20,2r.

ZAN G w IJze. Van den LXXVII Pſalm.
O F: Is 'er nog, o groot ontfermer.
Zie ook de Nooten III Deel. bladz. 112

E E R s T E z A N G.
'

Hakineh

I.
helpt ons zingen;

-rw

G E Z A N G E N.
Wakk're ſtrijders, hemellingen;

32r

All wie toon en maat verſtaan,

Moeten blij ten reie gaan. , ,
,,

! II.

- ºf

ºn

Zwijgt uw klagten, ſtaakt uw wéenen,
Zingt met ons van 't blij verëenen,
Heft uw zielen hemelwaart,

't Lam wordt met de Bruid gepaard.
III.

-

Zingt het heil van JESUS leden,
Zingt daar zij naar 't outer treeden.
't Is zijn Bruid die zich bereidt,
Voor den ſtand der eeuwigheid.
E ER ST E TE G EN ZAN G.

IV. Haar werd door genaê gegeeven,
't Bruidskleed aan het kruis geweeven:

't Lam ſchenkt zijn geregtigheên,
't Reine lijnwaad dekt haar leên.
V.

Prijst hen die 't verderf ontvlooden;
Prijst hen die God zelf laat nooden,
Tot de bruiloft van het Lam,
-

Oorſprong van de liefdevlam.
VI.

Dit zijn JESUS liefdekoorden,
Dit zijn Gods onfeilb're woorden:

JESUS heeft het toegezeid.
Ieder geev' Hem heerlijkheid.

HI. De EL.

X

TWEE
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s T I C HT EL IJ K E
T. WE E DE
* *

*

ZAN G.

--

VII.

Zingt! o bosſchen, beemden, bergen,
Zuiv're toonen, die we u vergen,
, Heil zij 't Lam en zijne Bruid”.
Prijst zijn trouw eeuw in, eeuw uit.
e-

VIII.

. Lang moet onze Koning leeven!
Elk Hem goud van Scheba geeven;

Voor Hem bidden met ontzag,
zeg: al den dag

En Hem

Duurzaam leeft Hij in de harten,
Hij geneest de zielenſmarten;
In Gods Zoon die 't leven gaf,

Leeven wij na dood en graf.

Tw EED E TE GE Nz AN G.
X.

-

JESUS leef in onze zielen,
Doe ons zoo voor 't outer knielen;

. Dat ons reukwerk klimme om hoog,

Sla op ons een gunſtig oog.
XI

Stondt Gij 's nachts, met kille droppen
Nat bedauwd, aan 't hart te kloppen;
Riept Ge ons tot Uw zielönthaal:

Nu is 't Godlijk Avondmaal!'
XII.

'

-

-

End'lijk klinkt dit in onze ooren,
- -

Dat wij naar U

moeten hooren.
Hoe

v

Hoe verbijsterd, hoe verward,
Nu ontſluiten we U het hart.
S

L O

T Z A

N G.

XIII.

,

Halelujah! ondertrouwden,

--

- - '

't Lam zal bruiloft met ons houden:

En wij houden feest met Hem,
In het nieuw Jeruſalem.

,
XIV.
Halelujah! die Hem minnen, ,,
Zullen hel en dood verwinnen,

Halelujah! op Gods troon,
Zitten zij met 's Vaders Zoon.
. . . . .
XV.
Halelujah! na al 't zwoegen,

W

Schenkt Hij rust die kan vernoegen,
Halelujah! leef bij 't Lam,
Zalig kroost van Abraham!

ZONDIGE GEDACHTEN.
zAnc wijze. Zie de Noten III Deel bl. 117.
I.

ijk zwervend heir, dat mijn gebeden,
Verſtoort in ſombere eenzaamheid,

En in den drang van duizend bezigheden!
. Hoe menigwerf, hebt gij mij fel beſtreden,

Of ſteelswijze afgeleid!
X2

-

-

II. Gij
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H.

*

*

Gij zijt een ſchool van vuile gieren.
Gij valt op 't heilig offer neer,
Al wil ik aan uw drift geen teugel vieren.
Al jaag ik u geſtaâg van de offerdieren,
Gij keert geſtadig
weêr.
III.
w

Zoo valt de vlieg op blaauwe druiven,
En op het afgemaaide zaad,

Een ganſche vlugt van hongerige duiven.
Geen ratel of geſchreeuw doet haar verſtuiven;
Haar doet geen molik kwaad.
IV.

Hoe zal ik haar geweld ontkoomen!
Strooit Gij, o JESUS, 't goede zaad;
Haast wordt het door die vogels wechgenoomen.

Die vlugt verzeltme in 't waaken en in 't droomen.
'k Weet voor mijn ziel geen raad!
Wat zwerm van last'rende gedachten!

Hoe woel ik in deeze enge ſtulp,
Door eigen werk met mijn gebrooken kragten?
'k Vlié naar Gods troon; uit Salem kan ik wachten,

De Goddelijke hulp.
VI.

'k Zoek troost in Gods Orakelboeken,
Ik vlugt naar 't ſtil Gethſemane;
Op Golgotha zal ik een ſchuilplaats zoeken.

Daar zwijgt het hart, daar zwijgen 's Afgronds
Daar bidt mijn JESUS meé. (vloeken,
. .

.

-

VII. Doe

o:

-

GE Z AVII.N G E N.
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Doe, GOËL, mij dit heir ontvlugten;
Verhef mij tot het ſtargewelf.
Gij vloekt de Hel, Gijleert voor't zwerven duch
-

(ten; .

-

Gij doet
mij nog,
ommij
't EENE
Bepal
mij bij
zelf! NooDIG zigeny:

DE HEL sc H E JA GT.
BEURTZANG VAN CHRISTUS EN ZIJN VOLK.
ZAN G wij z E. Zie de Noten IIl Deel bl. 119.
O F : Op die van den CXLI. Pſalm.
E E - R ST E: "Z A N G.
J. .

-

-

r

- -

,

'

Vugt, vlugt, O ziel, voor 't hittig jaagen
Der ſnoodſte jagt, die u beſpiedt,

En daar geen ſchuilplaats hulpe biedt,
U opzoekt voor 't begint te daagen.
'k Zie u door helſche brakken wekken:
Gij loost uw bitt're jammerklagt,

Daar bruine vlerken van den nacht,
Voor oog en reuk u luttel dekken.
E ER ST E TE G EN ZAN G.
II.

-

De Satan ſlaat zijn felle blikken,

-

Daar hij van dolle wraaklust woedt,
Op mijn ontroerd, en bang gemoed:
Het Vleesch ſpant zijn verborgen ſtrikken.

##

D e Waereld zet haar fijne netten;2
A

. Graaft
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Graaft voor mijn voet een diepen kuil,
O GoëL, dat ik bij U ſchuil !
Gij kunt de boosheid paalen zetten.

*

*

t we E ºf z AN G.
Ik zelf was door verwoede honden
Omringd, die na mijn priesterbeê,

In 't akelig Getſemane,
Mij greepen met ſcheurzieke monden.

-/

Men liet Mij in den jagtkuil zinken;

De booze raad dorst hand en voet, (*)
Als 't lokäas voor den Leeuw die woedt,

/

Aan 't hout met zoore ſpijkers klinken.
.

'

Twee DE TEGENZANG.

O Goë L, dus woudt Gij hem vangen!
En ſtort hij in dien donk'ren put;
Daar vindt mijn ziel haar ſteun en ſtut,
Zoo zij 'er U aan 't kruis ziet hangen.

.

-

.

Laat kuil noch ſtrik mijn voet verwarren,

* Beteugel 's vijands boos geweld.
Gij ſterft door hem, en wint, O Held:
treedt op
Gij hangt Daane 'tRkruis,
G. ſtarren.
DE enZAN
w

Op 't vogeltje, dat ſtus in banden,
Of de enge kooi gevangen zat,
En pas bevrijd de klip vergat;
Loert valk en gier om 't aan te randen.
Dus ziet gij ſnoô gedachten zweeven,
-

co rah XXII: 17.

-

c. --

:

-

.
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Wier helſche maling ſcheurt en bijt,
Wanneer gij van de Hel bevrijd,
Eerst moogt in 's Hemels vrijheid leeven.
D ER DE
-

T#ge NZ A N G.
VI.

.

..

.

..

.

O Heiland, fnuik die grijze vlerken,

Dat Uwe ſtem dit gieren doov':
Schenk vleugelen van 't heilgeloov';
Mogt 's Hemels Geest die vlugt verſterken.
Och! woudt gij 't helsch geweld beteug'len.
Dan vloog mijn ziel Uw venſters in,
Met wieken van Uw hemelmin: 3 :
Dit zijn de rechte duivenvleug'len.
V 1 ER DE

-

ni:

ZA N G.

'

VII.

-

't Bedrieglijk fluitje hoort gij ſpeelen:
En vogels die gevangen zijn, , '

Of vast gewent, in vrijheids ſchijn:
Döen meê hun best met ſlaafſche keelen.
Maar Ik, lk ſtop, en hart, en ooren;

Dat niemand ze aan het ijd'le leen':
Elk zich van 's Waerelds vrchten ſpeen's
Om naar mijn ſtem en woord te hooren. . .
VIER DE TEGENZANG.
... VIII.

. . . .

Stop oor en hart, breek gladde ſnoeren;
't Is vrucht waar door men zich verhangt,
Waar meê de Satan zielen vangt,
Zoo mond en oogen haar vervoeren. -

-

-

vr

.

Laat 's Waerelds vrucht mij niet bedriegen,

Dat nooit haar klank in de ooren koom'.
- --

-

X4

Gij

328

ST I C H TE L IJ KE

Gij geeft de vrucht van 's levensboom,
De Waereld kent de kunst van liegen.
R: E

I Z A'- N t G.
IX. "
. ..

t.

Hoed onze zielen voor dit jaagen;
O Losſer, waar men ons beſpiedt.

-

Gij zijt het die ons hulpe biedt,
En 't godlijk licht in 't hart doet daagen.
Gij moet het kruisgeloof verwekken;
Gij hoort alleen de jammerklagt;
O Zielzon, Gij verdrijft den nacht:

Gij moet ons met Uw vlerken dekken.

z U c H T o M zE G EN
oP D EN GE E STELIJK EN
A K KE R B O U W.

or: Aandacht op Mat XIII: 3-8 en 18-23,
zanow. zie de Noten III Deel bl. 123.

Hieraan mee aan deesbedorven
en

Waar hoort men recht Gods woord?(tijden!
ver
Waar zijn, zeºf die zich zelve in 't akkerwerk
(blijden,
.

.

-

. En wier opmerkzaam hart het goudgeel graan
(bekoort?
Waar ziet men de akkers vruchten draagen,
'

-

-

Van liefde en waar geloof, die God en mensch
''

(behaagen?
II. Het

G E ZA N G E N.
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II.

Het kouter van de Wet mag onzen grond nog
Het doet de rots geen zeer. (raaken;
Haal de egge door den grond, om 't onkruid los te
(maaken ,

Ligt vleit zich 't hart op nieuw, en 't kwaade,
(wortelt weér.
Men mag het woord des leevens zaaien;
Maar luttel is de vrucht, die 's HEERENknechten

(maaien.

III.

Hier valt het op den weg, verdroogd en ſtijf ge-!
Nooit door den ploeg geraakt; (treeden,

Straks wordt het wechgeroofd door vlugtige ijdel
(heden,
-

-

-

Terwijl de Booze zich van't hartemeester maakt.
Zoo kan er groen noch wortelkbomen;

Zoo moet een dorre weg den ſchraalen grondbe
(zoomen

IV.

Daar ziet men topden top van harde rotſen vallen,
Die luttel aarde dekt;

-

Dus gaat het ſchielijk op. ,,'t Heil, denkt men raakt
(ons allen,

-

,,Die't hooren met vermaak, of daar het vreugde

't Zijn korens die den wortel derven.(wekt”.
De heete zon gaat op, haast zie ik alles ſterven.'
V

Ginds ſtort het uit de hand in dichte ſtekeldooren,
Waar door het ras verſtikt;

»

Men komt nog wel om't woord des Koningsrijks
-

-

-

(te hooren;

-

Doch 't hart is in de zorg der waereld diep
(verſtrikt.

.'
-

X5

De

sse,

s T I C H TE LIJK E .
De rijkdom kan 't gemoed verleiden,

't Geen de akkerlién, door 't woord,tot vruchtbaar
VI.

(heid bereiden.

'Waar vindt men zuiv'ren grondom't zalig woordte
Een goed en eerlijk hart, (ontvangen,
Door 's Hemels Geest bereid om 't heilgeloof te
(erlangen,
Dat hoort en wel verſtaat, in 't ſchepſel niet
(verward?
Waar ziet men tans in woord en leven,

De rijpe vruchten aan den grooten Landheer
VII.

geeven?

Straks broeit de zwang're lucht, op één gepakte
Vol zwaren hagelſteen:
(buiën
God komt met blikſemvuur, en ſtormen uit den
(zuien;

Slaat halmen in den grond, en ſmijt het graan
(van één.
Zoo gaat hier 'sLandsmanshoopverlooren 5
Hij ziet neerſlagtig volk, in ſteé van rijzendkoren.
VIII.
natuur,dieA
ronsftafdeedt bloeien,
DSchepper der
-

En ſierlijk ſtaan vol vrucht:

Gij doet uit dorrengrond het weeligkoren groeien;
Gij zegent het, daar elk een ſchraalen oogsttijd
Gij doet het neêrgeſlaagen rijzen, (ducht;

Op dat de zaaier, en de maaier beide U prijzen.
IX

Mijn God, wiens magt alleen onsKanaan hulp durft
Schenk warmer zomerzon, (vergen,
-,

Voor

G E Z A N G E: N. º

33tg.

top der
Voor al 't gezaaide in 't land, en op den
(bergen:
w

-

Zoo maakt zijn vrucht geruisch, gelijk de Liba-Zoo zal hen 't vuur der liefde ſtooven. (non. '
zal
hunn bloeiden glans van 't malſche kruid
Zoo

(verdooven, (*).

--

?T

HI A A N G E IK R: A A II,
... -.Tx

-

zAN G wijze. Zie de Noten III Deel. bladz. 128.
I.

"

".

O

-E

Boode van den dag,

Hoe zeer de Jood uw ſtem in Salem doemen mag,
Uw ſtem heeft PETRUS tong gebonden.
\'
· ·
Gij boodſchapt ons het licht; ·
Gij kunt, ſchoon't duiſter is, den morgenſtond ver
r

Gij leert ons onzen pligt,

*.

II.

(konden;
-

-

'-',

De Bazilisk en Leeuw, (f)
Verſchrikken, zoo men zegt, voor 't wakker
.

'.

(haangeſchreeuw;

De Duivels ſidd'ren voor Gods woorden."
't Was 's Hemels donderſtem
Die d'afgrond dav'ren deed, ons trok met liefde
Zij heeft op 't harte klem. (koorden:
.

'

(*) Pſalm LXXII: 16.

III. -vDe
-

(f) De Bazilisk en Leeuw enz.] Vid, Ael. de Anim, L, III

C. 31 - p. 17o.

J

T
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III.

-

De Dagtoorts ſchenkt u gloed,
3De kou ſluit u den mond (*); den blijden morgen

Wilt gij in warmer landen geeven. (groet
't Is 's Vaders Zoon, mijn zon,
Die 't woord ontſteeken moet, en in de ziel doen

Daar Hij de kou verwon.

(leeven,

Toen JESUS godlijk oog
Op PETRUS zag, en ſtraks zijn oogen naar zich
- Begon al't ijs van't hart te ontdooien.(toeg;
º

Mijn Heiland, zie mij aan:

'Uw oog zal in mijn ziel de liefdevonken ſtrooien,
Mijn oog ſchreit traan op traan.
-

"

e

Gij wikt onsV.'t:buijig weêr, (f)

O wijze vogel, daar gij klapwiekt keer op keer,
'-'.

En zelf de war brengt in Uw toonen.
Mijn God, wanneer 't gewar

ſbertijden onweerkraait geefdatik een der zoonen
Moog zijn van Isſaſchar. (S)
VI.
e

Geen aardsch Jeruſalem,
verbant, van 's Hemels

-

#Geen 't haangekraai

(oordeelſtem:

- -

#T

Geen Nibas (1), daar die vogelszwijgen;
- Zij ooit mijn zielsvermaak.
Roep

r tºy De kou ſluit u den mondnVid AE! de An L.III C 38. p 375.
€S)
(ſt) G
Gij
#wikt
ons 't buijigweérjAE!
Isſaſchar]
Zie 1 Chron.deXII:
An L.VII,
#. Capp 7,p 77o2.

(#) AEl, de An, L, XV, C, XX p, 893.
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Roep JESUS, doe mij door Uw roepen ooren,
,, Zijt nuchteren en waak!” (krijgen:

IMMANUEL 'T HEILIGDOM.
oF AANDACHT op Jef VIII: 14.
Dan zat Hij [U] tot een heiligdom zijn, maar tot een

ſteen des aanſtoots, en tot een rotſe der ſtruikelinge
den twee huizen van Iſraël, tot een ſtrik, en tot eerd.

met den inwooneren van Jeruſalem.
ZAN Gw IJz E. Zie de Noten III Deel B1, 132,

I.
-

Ik

werd den donk'ren kerker moé!

Toen riep IM M AN Uë L mij toe:

, Treêuit de duisternis, langs Sionsſteile trappen.
, Schrik niet, dat U die rots ontmoet,

,, Daar gij uit Hinnoms dal in 't Heiligdom moete
,, Met een ontſchoeiden voet". (ſtappen,
-

II.

-

-

'k Zei: ,,Ach, waar vind ik opening, '
, Of weg, waardoor ik heenen dring?
, Waar is Gods ſterke hand, die ketens los kan
-

(rukken”?

't Licht daalt in Tofeths zwart gewelf! (*)
Een

(*) In Tofeths zwart gewelf t] Zie Jer. VII: 31 & Pocock.

beſcr. of the Eaſt. Vol II, Part I, Book I, chap, vi. p. 25.
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r

Een ſtraal verſmelt het hart, breekt grendelen aan
-

God roept: ,,Ga uit Uzelv ”!

III. .

(ſtukken;

.

.

.

Mijn Goël, zie hoe 't harte beeft!
'k Heb voor mij zelv te lang geleefd,
Dit hart aan zonde, en hel, en waereld opgedraagen
Kom nader, Hemelbruidegom,
Veröver deeze ziel, 'k moet U alleen behaagen.
Wijs mij Uw Heiligdom!
IV.

*

,-

h.

Dan woon ik in geen Tofeth meer:
't Geen ik van Hinnoms dal ontbeer,

Zal mij Uw Heiligdom op Sion wedergeeven.
'k Volg U, en ſterf met U aan 't kruis;

Ik leef, doch niet meer ik; Gijzelfzult in mij lee
Gods tempel wordt mijn huis.
(ven.
V.

In 't Voorhof vind ik rust en vreé,
-

Mijn brandältaar en kop'ren zee,
Om 't hart te reinigen van ſchulden en gebreken:
'k Vind ſchat, en wapens in 't portaal; (*)

-

Ik krijg in 't heiligdom, de onvrugtbaare aarde

Een Godlijk zielsönthaal.
r

,

VI,

(ontweeken;
-

in

Zend hier Uw zevenvoudig licht,
Beſtraal het duister zielsgezicht; .

.

Doe

(*) Schat en wapens in 't portaal] Zie 1 Kon. v; 3. vH: 51.
2 Kon. XI- 1o. Rel. Antiq. Hebr. P. 1. C. VII. S. 1. p. 67. & Lun

dius Heiligd. D. I. B. II. H. XI. S. 13-38. bladz, 443.-449.
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Doe,aan Uw tafel,vanUw brood en wijn mijleeven.

Ontvang den; wieröok der gebeên,
'kZal dien op 'treukältaar, in Uwe handen geeven,
En met U binnen treén-

-

V II.

't Is de Ark, die U ten troon verſtrekt.

De Leer der bloedverzoening dekt,
De blikſemende Wet; zij moet genade werken.
Hoe glansrijk daalt de Schechina!
Ek dek het rood gezicht met Serafijne vlerken,
En wacht op Uw genaê.
VIII.

O Siloa (*), die Edens vloed,

-

Doet ſtroomen in 't verſchroeid gemoed.
O levendig kristal uit 'sHemelstroon ontſprongen,
Gij drenkt het Hemelsch Heiligdom;

Het driemaal heilig, wordt het Lam daar toege
Daar is het Eigen ſtom.

(zongen 3:

IX.

Daar leeft de ziel geheel in God,
Daar ſmaakt ze 't allerheuchlijkst lot

Van 't zalig Geestendom, dat God en 't Lam mag
(eeren,

Daar drenkt Hij haar met hemelwijn;

En als 't verëngeld hart, de tempels moet ontbee
Zal 't Lam de tempel zijn.

(ren.
X. Wee

(*) O Siloa, enz.] Deeze bron lag aan den voet van Moria,
en het heiligdom werd er uit bewaterd. Zie II Deel der gé
zang, bladz, 25, 26. groot O&tavv.
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. .. .
-

.

-

- ,

X.

• Wee U, rampzalig Iſraël,

-

- Verlaat gij Sions waterwel?

Durft gij den ſtrik en 't net met Salems volk vers
Geomhelst een ſnoode afgoderij, (kiezen?
Gij zult, de rots des heils, en 't heiligdom ver
(liezen
't Lam maakt de zielen vrij.
XI.

't Lam, dat een ſteen des aanſtoots is,
Den Jood een rots der ergernis,
Strekt mij ten Heiligdom! wees welkom zuiv're
(drempel!
'k Vrees ſtrik noch net, nu 'k veilig woon.
Ik wandel op deez aard'; en leef in 's Hemels
(tempel,
Mijn tempel is Gods Zoon.

DE WAARE OFFERDIENST.
-

IN HET TEGEN BEEL DIG
HEILIGD OM.
OF AANDACHT OP Jeſ. LXVI: 1-3.
ZAN G w IJzE. Ik ſchond, o God, uw beeld, naar 's
welk ik was herſchapen. II. Deel bl. 92.
I.

D e IIemelisUw troon. oGod,en voorUw voeten
Deeze aarde een voetbank, wij ontmoeten

U in dit grootschpaleis,hetgeenGij hebt geſticht.
Waar

-

G E: Z A N G E N.
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Waar zou de tempel zijn, die U een mensch zou
.

-

(bouwen?

.

Het huis waarHijUw'luister zou aanſchouwen?
Waar is de woning ve:het
ontoeganglijk licht?
I
l

Gij ſchiept, grootmachtig God, het ſtarrendak en
-

(de aarde,

-

Waar in zich kragt en bouwkunst paarde:
Zo dat dit alles uit een louter niet ontſtond.

Gijwilt op armen zien,Gij doet verdrukten leeven;
Gij denkt aan hun, die voor Uw woorden
-

(beeven;

-

Wijst hun in 't kruisgeloof, den welgelegden
III.
(grond.
Nu zal den brandältaar', noch ſtier, noch lam
(gebeuren,
-

-

-

Geen meelbloem, wijn, noch wierookgeuren:
-

Dit 's Afgodsdienst, en moord, en hond- en
(zwijnenbloed.

't Is 't Godslam, dat alleen der Godheid kan

(behaagen;
Dat onze ſchuld wil op het kruishout draagen.
God ziet dit offer aan: hier daalt een hemelgloed!
-

IV.

Tans is 't verlicht verſtand, met een verbrijzeld
(harte,

*

Gods heilig offer, die door ſmarte
Ons tuchtigt, of 't gemoed door zachte zalving
(leert;
-

Hij eischt de ontbloote ziel, om alles te verlaaten,
En 's waereldsſchat, en eer, en lustte haaten:

Een wil dieHem geheel als twaare goed begeert.
III. DE E K.
Y
V. Ons
-
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.

w

-

V.,

-

Ons geestlijkOutervoegt het waakende geweeten,
't Geen nooit het kwaade goed wil heeten;

Maar beeft voor 't heilig woord, en zich voor
-

--

-

-

(zonden hoedt.

-

Hier past een biddendhart, vol reukwerk, geest,
(en leeven;

-

Niet kenbaar dan voor Hem, wiens Geest het
(geeven,
En die 't ontſteeken wil, den Priester van 't
-

VI.
(gemoed.
God vordert, daar Hij woont bij geestlijke Isr'e
-

Een leevend offer van Levieten, (*)(lieten,
Die Hem geheiligd zijn, en in zijn gunſte ſtaan
'k Wil dan aan God gewijd, mij in zijn dienst
*,
(beweegen.
In 't off'ren van mij zelv', is 't heilgeleegen,
-

- -

'Dees redelijke dienst, # mijnaar 'touter gaan."
VII.

-

Wie nog verſtokt en blind, zijn wegen wil ver
En dus het waare heil verliezen, (kiezen;
Wie aan zijn grouweldienst een welgevallen
- -

(heeft:

-

Ik zoek, naar 't eeuwig woord, aan God mij op
(te draagen.

-

Hij ſchept alleen een gunſtig welbehagen,
In Hem, die met zijn hart en daaden voor God leeft.
(*) Rom, XII: 1.
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DE vRIJKOPING EN VERLossING
Door DEN GRooTEN GoËL.

oF AANDACHT OP Jer. xxxL 11.
zanov. o Mineijine innenuit. Leieſt.
zie de Noten III Deel, bl. 137.
I.

O

Goël groote Zoon van God,

,,Wie ſtelt Uw Rijkdom paalen? . .
'k Verloor Gods beeld, en moest, ten ſpot
Der hel, in armoé dwaalen.

Maar Goël, Gij,

.

..

Gij lost al 't goed voor mij,
Gij wilt den prijs betaalen.
II.

ik had in 't hemelsch Kanaän,
Mijn erfdeel lang verlooren;
Ik hoorde in Eden 's Hemels ban,
Naar 't godlijk recht bezwooren.
Maar Gij voldoet,
O Goël, in uw bloed, . . .
Is 't erf mij weêr beſchooren,
n

-

III.

Ik was voorheen een helleſlaaf,

En volgde Satans zeden.
: « . ." ,
oe noest men ſloov', en ſlaav', en draav';

##

eden,
't Zijn
j ſnoô begëeerlijkh
og J

Dan
; *

.
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Dan Gij, o Held,
er

- - -

Gij die den Hofdraak velt,
Doet mij in vrijheid treeden.
IV.

- Ik was vervreemd van 't Godsgeſlagt,
En diende harde Heeren.

Maar Gij hebt mij te rug gebragt,
Gij deedt mij wederkeeren.
O Bloedverwant,

Gij hebt Uw ziel verpand,

'k Mogt U weêr trouwe zweeren.
O Goël, gij mijn Richter leeft,
Wilt 's Duivels magt verbreeken;
Gij die den dood de doodſteek geeft,

Wilt mijnen dood dus wreeken.
Geen vrijſtad bergt
Hem 't leven, die U tergt,
Al was hij daar geweeken
V F.

Maar welk een gadelooze min!
Die weêrzin moest verwekken;
Daar op zet Goël zelf zijn zin,
Haar wil zijn liefde trekken.
O zaal’ge bruid!

Hij breidt zijn vleugel uit,

Hij zal onze armoé dekken.
VII.

'k Zal U, O Goël, mijn verwant,
Mijn Man en Maker noemen.
Mijn

A'

G E ZA N G ! E N. - 34r
Mijn Held, die redt uit 's vijands hand,
Mijn Losſer, 'k zal U roemen. :
De Hel verſchijn',
.. . Gij zult mijn Richter zijn,
Die Hel en dood zal doemen.

DE WAARHEID EN VREDE.

oF AANDACHT op zich viII: 19.
Hebt dan de

waarheid, en aan vrede lief.

zanow. Pſain Lxxit.
OF : 0 donk're nacht die

duizend dagen.

,,
III. Deel bl. 39.

H.
1

t

D at waarheid bloei

ºI

met ſtillen vrede,

Gezegend Nederland!
||
|| |
Geen zwijn den wijnſtok ooit vertrede,

'Die God hier heeft geplant. ' Geen jonge vosſen hem bederven,
Op druivenſap belust.
God doe al 't ongedierte ſterven, . . .

Dat Sions vrede ontrust.
II. . . .

* * *
. . ..

j

De waarheid moet het ſteunſel geeven,
Waar aan men vrede bindt.

, Wijl zonder waarheid niemand leven;
In hart of daaden vindt.

X3

.. .

. . .
Zoo
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- Zoo ziet men vijgenboomen groeien,
Ten ſteun der wijngerdrank: (*)
't Oog ziet het weelderige ſnoeien;
't Oor vangt den zelfden klank.
III.

-

-

Dan hoor ik all' de veldelingen,
Die nimmer vreugde ontſtaat,
- Wijngaardeniers eenſtemmig zingen,

De Waarheid ſtelt de maat. .
Zij wil 't gezang van 't Lam ons leeren,
't Geen de onkunde ons ontnam;
Zij zingen 't, die met God verkeeren,
'Gekocht door 't bloed van 't Lam,
*

.

IV.

*

Nu zullen bergen vrede draagen,
Doch met gerechtigheid:
Daar recht en waarheid vette laagen,

: Ten ſteun der wortels ſpreidt.
Daar JESUS als een zon, zijn ſtraalen
In zuivre gronden zendt:
-

En 's Geestes regen neêr doet daalen,

' Die 't zalig werk volëndt.
-

V.

'
,

Hoe zou de hemelliefde leeven,

- 2

Van 't waar geloof ontbloot?
Geen Zedekunst heeft groene dreeven,

Maar ademt ons de dood:
ſtaan . . . . . - Ten
(*) Ten ſteun der wijngerdrank.j Dit blijkt uit Luk. xi II: 6,
en C: Tervarre de Re Ruſt. L"he. VIII. p. 56. Ed. Gesner.
l
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Ten zij de Heiland, zijn verzoening, .
-

*
Ons ſchenke, en zijnen zin.
Daar vindt het Godlijk recht voldoening;
!
Daar bloeit de hemelmin. ,, ! !
I 2 ,
VI.

Doch vrucht van waarheid moet verdwijnen,
'

Daar koude is in 't gemoed.

De Liefdezon moet haar beſchijnen,

En geeven warmte en gloed. ,
De dauw zal zijne kragt verliezen,
Op 't Euangelizaad,

T (I CL

De milde regen gansch bevriezen,
Waar wrevel heerscht en haat.

-

--

VII.

.... .. . .

-

Wie zou de Liefde dan verächten,
.
iſ
En met een ſtugge ziel,
Op waarheid eenen zegen wachten, ..

,
Daar hem de Liefde ontviel?
Wie zou zijn broeder ſchuldig maaken,
Om 't een of 't ander woord?
Wie zou daarom in onmin raaken,
Die broederliefde ſtoort?

,
-

-

-

.

VIII.
Neen! Liefde vormt de Christenzeden;

*

*

* - - -

--

- -

--

'- -

-

-

Leidt ons naar 't Vaderland:

,
,,

Liefst wilze met de waarheid treeden;
Daar gaat ze hand aan hand. . .

. .

Door Liefde moet de Waarheid groeien,
In 's Vaders grooten Zoon!
De Waarheid doet de Liefde bloeien,"

Het wit van Gods geboôn. , ,

Y4

- - - - - - - BETH
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BETHABARA DOOR DEN ZOENDAG
-

VERHEERLIJKT.
BEURTzANG vAN JoHANNEs, EN TwEE REIEN
-

GELOVIGEN.

Of Aandacht op Joh. I: 28-31.
zan Gw. Wie ſleet heuchelijker dagen ?
of zie de Noten III

Deel bl.
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E ER ST E ZAN G.

Ze Gods Lam met 's waerelds zonden,
En met Kanaans vloek belaän.
Hebt gij ſchulden, voelt gij wonden;
Zie het Lam naar 't outer gaan.

-

't Godslam hoort de doodſtraf leezen; In 't geſchonden Paradijs,
't Godslam wil het Offer weezen.
Dat dees Zoendag (*) blijder rijz'!
E ER ST E

.

TE GE NZ A N G.
II. .

-

-

'k Hoor 't geheim van 't Lam verklaaren,
Galmt de zoendag blijden yreë:
Zwijg nu Landſtroom; zwijgt, o baaren,
Ruisch niet, Galileeſche Zee!

-

'k Zal, O GAD (f), uw erfdeel zingen!
'k Zing u, laag BETHABARA!
-

-

(*) Zie Lev. XVI: 2-19.

(f) zie Deut, xxxiII: âI.

-

**

'k Roem
>
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'k Roem in heilbeſpiegelingen,

't Godlijk recht met Gods genae.
E E R S TE TO E ZAN G.
III.

Gods genâê, zal 't Lam verwerven,
Daar des Heeren lot op viel.
't Lam zal op het kruishout ſterven;
't Is het offer voor de ziel.

*

Groote Zoendag, gij zult komen,
Gij, die 't ſchaduwbloed verbant,
Als door U wordt wechgenoomen,

t

De ongerechtigheid van 't land.

-

T WE E D E ZA N G,

IV.

Godlijk Lam, met ſchuld belaaden,
Hoogepriester, wellekom !
Stap in witte feestgewaaden,
Met Uw bloed in 't heiligdom.

' f

Gij zult ſmert en ſmaad verduuren,

t

Tot gij ſtervend zegeviert,
En na Kanaans angſtige uuren,

-

-

Door Uw kruis, 't Heelal beſtiert.
T WE E DE TE G EN ZAN G.
V.

-

't Stervend Lam kan God behaagen:
'
't Sterft aan 't kruis dat ons geneest,
't Wil den last der zonde draagen,
Op het groot verzoeningfeest.

-

't Zoenbloed zie ik de Ark beſprengen,

, 't Stervend offerlam verbrand:
''.

-

Y

5

-

-

't

Lee
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't Leevend naar Azazel brengen,
In een afgezonderd land.

T w E E DE TO E ZAN G.
VI.

-

-

-

Levend Lam, laat woestenijen
Van 't verlaaten heidendom,

Zich in Uwen dood verblijen:
Leevend ziet men U weerom!

Leevend wordt Gij, naar 't orakel,
Door Uw knechten wechgeleid.

't Zoenbloed tot den tabernakel,

En woeſtijnen uitgebreid.
DE R DE ZA N G.

-

V II.

rk Wees dien grooten Man te voorenAarde en Hemel ſtaat verſtomd.
Want Hij is voor mij gebooren,
Die na mij tot Is'rel komt.

,

Hij was meer dan ik, ja de EERSTE; Schoon ik nooit Hem had gezien.

'k Zich
Wist,
die 't aan
Heeläl
tendat
Priester
zoubeheerschte,
bién.

w

DE R DE TE G EN ZA N G.
VIII.

Hoogepriester ! zaligheden, iſ
Worden in Uw bloed erkend.

--

Laat Ge in 't Heil'ge Uw linnen kleeden; .
Derwaards is ons oog gewend.

Zijt gij, door den grooten Dooper,
Bij dit waterbad ontdekt,
-

- --

t
-

"

He
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Hemelſtichter, Helleſlooper,
Daar door wordt geloof verwekt.
DE R DE TO E ZAN G.
IX.

Zoekt, O zielen, 's levens plasſen;
Dompelt U in 't zuiv'rend nat,
Wordt gij, in Zijn bloed gewasſchen,
Dat is 't reine waterbad.

Vloeit Gods Geest als Edens ſtroomen;
Die ontſpringen uit den troon:
Hier zultge uit de waschſteé koomen,
Recht gezuiverd door Gods Zoon.
VIER DE ZA N G.
-

*

zº

w.

X
* *

Is'rel demp hier all' uw zonden! Dat dit water zielen ſpoel'!

Och! voelde elk zijn hart gebonden,
Aan Gods Lam mijn deel, en doel!
God zond mij tot Is'rels ſchaaren,
Om het Lam mijn lust en hoop,

Aan de ſtammen te openbaaren.
Daar toe ſtrekt mijn waterdoop.

vierde tegenzano
Waterdoop, leer ons verbeiden 's Hemels Geest, naar 't onderpand.
Godlijk Lam, gij zult ons leiden,

Waar Ge Uw kruisbaniere plant.
Laat ons dan nooit drift vervoeren,

Leer ons Uw zachtmoedigheid;

348
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Bind ons door Uw liefdeſnoeren;

Schenk Uw hulp ons toegezeid.
V I E R DE * T O E ZA N G.
XII.

-

Zoo Gij ons met vuur wilt doopen,
Zoo de ziel Uw' beker drinkt:

Doe ons op genade hoopen,
Zelfs als ons de moed ontzinkt.

Zijn wij door Uw doop begraaven,
In Uw ſterven; Gods genaê
Schenkt een Bethel voor Bethaven,

In 't gewenscht Bethabara.
E

DE VERSLAAGEN ZONDAAR.
HET OOG KRIJGRNDE OP DEN NAAM.
,

,

ZAN Gw IJze. Zie de Noten III. Deel bl. 153.

:

J

E

S

U

,

S.

l
e

G, verlooren: "
'k Voel Gods tooren!

.

*k.

-

Hart en ooren,

-

2

.

Kan dit blikſemwoord doorbooren:

, Gij, gij hebt Gods Zoon verſmaad”!
Ach! wat moet ik mij beklaagen!

Diep getroffen, gansch verſlaagen,
Zie ik voor mijn ziel geen raad!
f

!

G
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II.

Wilt ge, o ſteenen,
Ooren leerlen;

Hoort mijn weenen,

Voelt het knikken van mijn beenen.
Zwijg ik, voert voor mij het woord.
Tuigt; Hoe 't zwoegend overleggen,
Hikkend mij dit woord deed zeggen:

, Ach! ik heb Gods Zoon vermoord”!
III.

Snoode zonden,
Vuile wonden,

Nooit verbonden;

-

'k Heb Gods zuiv're wet geſchonden.
Ach! Hoe drukt mij Horebs vloek!

Horeb gloeit van blikſemſlagen,
Horeb dondert helleplaagen,
Horeb ſtaaft het heilig boek
IV.

IJdel waanen,
Gods vermaanen,
Brakke traanen,

-

Kunt ge een weg ten hemel baanen?
Neen! die blijft voor 't oog bedekt.
Wien, wien zal ik hulpe vergen?
Waar zal ik mijn leven bergen,

7. Waar is 's Vaders hand die trekt?
-

V

Ik verſmaadde,

-

'

' :

Gods genade.
't Is

33e
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. . 't Is te ſpade! . . .
*k Ging met vleesch en bloed te raade;
' .

•

'k Heb naar JESUS niet gehoord.
Nu ſta ik vol druk te kermen:

Om het goddelijk ontfermen.

Oeh! ſprak JESUS nog een woord:
-

VI.

Zalig ſpreeken! .
Kanaans ſtreeken,
Sions beeken,

*

., .

. .

Is U niet zijn trouw gebleeken?
Kent niet JESUS 't hartenleed! ..
Leen, O JESUS, leen Uw ooren!
Gij moet naar mijn klagten hooren,
Denk tog, dat Gij JESUS heet!

L O F Z A N

G

AAN GoDs zooN TOEGEWIJD.
UIT HET GRIEKSCH NAGEvoLGD.
zAN 6 wijze. Zie de Nooten III Deel.
A

bladz.

156.

I:

Metaal vorst van Englen en menſchen,
Gever der wijsheid, bron onzer wenſchen;

't Lust mij Uw zuiv're ſchoonheid te maalen,
Kom in mij daalen.
II. He

351.
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II.

Hemelſche glans hoe diep ook gedooken,
Licht uit het licht der Godheid ontſtooken,

Vloei in mij, Woord, en beeld van den Vader,
Levendige ader.
HII.
De Engelen doet Gij reien met chooren;
,

-

't Rollen der eeuwen lofzangen hooren:

't Zonnevuur, 't maanlicht, duizenden oogen,
Plaatst ge in Uw boogen
IV.

-

Heerſcher der waereld, die all' de dingen,
Houdt in hunn'ſchoonheid, afſtand, en kringen,

Alles beweegt zich, alles is ſtille,
Naar uwen wille.
V.

-

-

Zalige JESUS! ſcheps'len verdwijnen!
Doe mij een trits van ſtraalen verſchijnen,
Dat ik den Geest, met U, en den Vader,
Biddende nader.

k

' --

--

--

vI.

Michaël, Vorst van Engl'en, en menſchen,
Eeuwige wijsheid, bron onzer wenſchen,

'k Zie U, om al die ſchoonheid te maalen,
Luiſterrijk daalen.

/
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HET VROLIJK LEEVEN EN STERVEN
VAN EEN CHRISTEN.
ZAN Gw. Gavotta van Chilcot. Concerto 4.

I.

V# vrolijk, is hethtleeven
gemoed,
Van 't om hoog verlic

Wat zou ons de waereld geeven,
Daar de hoogte ons daalen doet?
God wil 't hart om hoog verheffen;

\
w

't Hoog kan hier de zielen treffen,
En zij ſpringt van blijdſchap op.
Daalt ze laager, 't heilbeſeffen
Beurt haar weêr tot 's Hemelstop. Daalt ze enz.
II.

Vrolijk vrolijk, moet men zingen,
En verheffen 's Hemels lof,

Door de ruime ſtarrekringen
Van het hooge hemelhof.

Durft dees aarde hooger klimmen,
Hoogten zijn hier louter ſchimmen,
't Zweeft en vliegt uit ons gezicht.
Deeze Zon rijst uit de kimmen,
Hooger klimt dit Godlijk licht. Deeze Zon énz.
, HII.
Vrolijk vrolijk, moet men prijzen,
't Hooge van Gods majeſteit,
Met
-
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Met de keur der beſte wijzen,
Daar Gods hoogheid glans op ſpreidt.
Wie zou niet zijn naam verhoogen,

Tot aan 's Hemels blaauwe boogen,
Daar de ziel deez aarde ontvlugt?
Is zij 't zondig ſtof ontvloogen,

Boven leeft ze in ruimer lucht. Is zij 't zondig enz,
IV.

Vrolijk vrolijk, moet men danken:
't Hoogſte heil komt ons te ſtâ.
Roemt dan God met blijde klanken,
Want van boven daalt genâ.

Stijg, mijn aandacht, ſtijg naar boven.
Om Gods liefde en trouw te looven,

Huppelt David voor Gods troon.
Wil God hemelblijdſchap ſtooven,
Hooger rijst mijn zang en toon. Wil God enz,
V.

Vrolijk vrolijk, moet men ſtrijden ;
En al woedt de vijand fel,
Vrolijk zich in God verblijden.

Goëls magt verwon de Hel! <
Zag men Hem ten hemel vaaren:
Straks zond Hij zijn legerſchaaren;
's Hemels Geest wil hulpe bién,
Goël zal zijn volk bewaaren;
Hen naar 't hoog vertrek doen vlién, Goël zal enz.
V I.

Vrolijk vrolijk, ſtort men traanen,

Daar de vreugdebron ontſpringt,
III. DEEL,

Z

't Zal
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354

't Zal den weg ten hemel baanen,
Daar 't geloof in Goël zingt.
Goël wil zijn volk verhoogen,
Goël wil de traanen droogen,
Die genâ tot paerlen ſtremt.
Brakke t1aanen ſtaan in de oogen,

" Daar het hart in vreugde zwemt. Brakke traa
(nen enz.

VII.

-

Vrolijk vrolijk, is het ſterven,

Dat om hoog het leven geeft.
't Hemelheil, de ziel doet erven,

-

Die in Goël boven leeft.

Goël zal om hoog ons leiden;
Vrolijk maakt ons dat verſcheiden,
Daar men ſtervend leeven mag. .

Vrolijk doet Hij ons verbeiden,
't Leven in den jongſten dag!

GEESTELIJKE ZEETO GT
NAAR EEN ZALIGE EEUWIGHEID.
ZAN G w IJz E. Bonjour belle bergere
Of zie de Noten III Deel bl. 161.
-

De hemelrei-

k

-

-

I.

»

ziger verlaat

de voorige
woonplaats

Ik dobber

op de golven

* *" Van 's waerelds ongeſtuime zee,
Dan rijzend, dan bedolven.
Waar

355

G E Z A N GE N.
Waar vind ik 's hemels reé?

Nu wijkt, nu wijkt het ſtrand,
Ik zie geen duin noch zand,
Na 't juichend ankerligten.
'k Zoek door dees zee mijn Vaderland,
Nu wijkt, nu wijkt het ſtrand,

Ik zie geen duin, noch zand,
Noch grond van dorre pligten,
Die 't heilgeloof verbant,

# ſmeekt

II.

geloofslicht
#”

Mogt nu de Noordſtar rijzen;
- --

-

En 't heilkompas mij Zuid, en Noord, ##
En all de ſtreeken wijzen.
Mijn zeekaart is Gods woord,
Is 's Vaders heerlijkheid,

476/8e

-

O Zoon, op U verſpreid;
Toon 't heilgeloof Uw glanſen,
Bekoorlijk licht vol majeſteit!
Is 's Vaders heerlijkheid,

O Zoon, op U verſpreid;
Gij zijt aan 's Hemels tranſen,

-

,

. De Noordſtar die mij leidt.
-

III.

\

\

O Noordſtar, ſchuilt gij langer,

Worſtelt in
de duiſternis I

En dekt Ge U met dees zwarte wolk:

Dan blaast het Noorden wranger!
Dan bruischt dees grijze kolk!
Dan zie ik zon, noch maan,
Noch lichte ſtarren ſtaan,

Waar op mijn ziel zou oogen.
Z 2

TRe
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Behoed mij, HEER, ik zou vergaaa!
Dan zie ik zon, noch maan,
Noch lichte ſtarren ſtaan,
Aan held're hemelboogen.
Mijn God, waar land ik aan !
Et om 's

-

//eile nds be-

IV.

/

-

huurling in

Wie zal de hulk beſtieren?

# 't Kompas is wech, en 't land verſchuilt:
#" , Daar bank en klip, door 't gieren
Der ſtormen, bruischt en huilt.

-

Geen licht der Noordſtar duurt,
Geen helder baaken vuurt;

Nog kunt Gij ſchijnſel geeven,
Mijn Zon, die ſchip en winden ſtuurt.
Geen licht der Noordſtar duurt,
Geen helder baaken vuurt;

Ai ſtuur Gij zelf de ſteven,
Die door de zanden ſchuurt.
>V.

Strijdt door
't geloof te- .

-

- -

#- Van
't Gaat
wel! Hijongeloof
kent deweer
baaren
aan.
't ſling'rend
glad!
Mogt nu de ſtrijd bedaaren,
t

f

Die mij heeft afgemat.

-

Zwijgt waereld, zonde, en hel:

*

Al dreigt en ſtoot gij fel,
Al entert gij de zinnen ;
Ik ſtrijde en ſteun op Gods bevel.
Zwijgt waereld, zonde, en hel:

Al dreigt en ſtoot gij fel,
•-

-

Mijn -

G

-

-

E

Z

A

N

G

E
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N.

Mijn Held moet overwinnen.
Hij heet IMMANUEL! »
VI.

Zeilt zo ze,

bij 's G. ſtºs

Geen roeibank doet mij karmen.
###
'k Zal 'tGodlijk kruis mijn mast en ſpriet, kruisgeloof,
Door 't heilgeloof omarmen:
't Geloofszeil wappert niet.
-

O Wind van 's hemels geest,
Steek op, en waai nu 't meest,
In uitgeſpannen zeilen.
A

Ik vier in 't Westen't bruiloftfeest!
O Wind van 's hemels geest,
Steek op, en waai nu 't meest.
Ik zal de gronden peilen,
Voor geen gevaar bevreesd.

II.

Laat zich ,

Ik Zal 't geV
d
al 't gevaar verduuren;

door den

e

Geest , naar
het Woord

'k Vertrouw op's Hemels ſtuurmanskunst: ##
3

w

-

on

e

--

Gods Geest zal 't hart beſtuuren.

-

43

Mijn ſtroom is 's Hemels gunst:
't Roer is 't gewetenslicht;
't Kompas genade en pligt;
Gods licht toont 's waerelds banken:
\
r-

'k Hou klip en barning in 't gezicht.
't Roer is 't gewetenslicht,

't Kompas genade en plicht,

Ik roem met blijde klanken,
Den Geest die 't werk verricht.
-

Z 3
ro

VIII. 'k Zie

d
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VIII.

ZWet 3'an 7 er

de hemelpa-

'k Zie door den verrekijker

# # Van mijn geloof, de haven al;
**"pbrºek.

En 's Hemels kusten rijker,
Waar op ik ank'ren zal.

O Geest, ik heb Uw hand,
En 't hemelsch onderpand;
Ik zal geen ſchipbreuk lijden:
Gij zijt het die den ſchrik verbant.

O Geest, ik heb Uw hand,
En 't hemelsch onderpand;
Haast komt het end van 't ſtrijden !
Zeilt de ha-

'k Zie reeds het Vaderland!
IX.
--

#### Ik drijf op zachter golven
"en dood.
-

Van 's Hemels vlak geſtreeken zee;
In geenen vloed bedolven,

'k Vind hier een veil’ge reé.
Ik zeil de haven in;
Hier ſmaak ik 's hemels min,
-

Nu ſtormorkaanen zwigten,
Mijn anker val! 't is CHRISTUS zin !
Ik zeil de haven in,
Hier ſmaak ik 's hemels min.

Gods Zoon zal 't anker ligten;
Dit ſterven is gewin!

# .

G E Z A N G E N. as,
MOED OP DE T” HUISREIZE.
O P is de wijze van den X XIV Pſalm.
O F : Dit nieuwe jaar

enz. III Deel bladz. 16.
I.

Een reiziger gaat

wel te vreén,
Naar huis door ongelegenheên,

Van zee, of wind, of barre kusten.
'k Reis ook te vreên naar 't Vaderland,
Door golven, ſtorm, en 't heete zand;
'k Zal t huis bij mijnen Vader rusten.
II.

-

Ik ben op aarde een vreemdeling,
De waereld ſchat mijn ſtaat gering ,
'k Heb niets, het geen zij hoog zou achten.
Maar boven is mijn burgerrecht,

Mijn volk, de Stad mij toegezegd,
'k Leef daar, en mag wat beters wachten
III.

t

Wijk Aarde, met uw licht en gloed;
Ik voel den Hemel in 't gemoed ,

Die Salems grondſlag mag beſchouwen.
Zou ik bedeesd op de aarde ſtaan ?
Gods Geest leert mij naar boven gaan,

Ik mag mijn weg Hem toevertrouwen.
º

IV.

Wat ſchrikt gij dan in angst en nood,
Mijn Ziel, voor vleesch, of hel,
e'

Z 4

of dood?
Wat

5-• A--

ST I C H TE L IJ K E

Wat deed uw hoop en moed bezwijken?
Die dood, en hel, en vleesch verwon ,
Zal als een heldere avondzon,
In 't dal des doods niet van u wijken.

HDE REIZE NAAR- *T ZIJNE,
ZAN G w IJ z E- Aan de oever van een klaaren ſtroom.
Of zie de Noten III Deel bl. 163,

I.

Is ſtap naar huis! 'k reis wel te moé! ,
Daar wordt de herberg ras vergeeten.

Ik ga niet traag naar 'T MIJNE toe.
'i: Mag alles daar HET MIJNE heeten.
'k Noem 's Waerelds eigendom, waar op zich 't hart

Een louter blinkend NIET.

(verliet,

II. -

Heb ik de hemelreis aanvaard,

'k Zal 't rusten voor den hemel ſpaaren.
Ik volg het Lam, in God bedaard.
't Geloof ſchroomt onheil noch gevaaren.

Hij, wien geen Duivel, dood, noch graf, den moed
Verwint in 't bloed van 't Lam. (ontnam;
III.

-

De weg geteekend door dit bloed,
Loopt naar de hoogſte ſtarrekringen.
Dit troost en zaligt mijn gémoed ,
En doet me blij Hoſannas zingen.

* *

Wijk

-

v

t

G E Z A N G E N.
36t
Wijk aarde! ik vlieg om hoog, en laat U hier be

'k Zal op 't geſtarnte treën.

(neen'

HARTSTERKING IN HET DOODSUUR
ZAN G wij z E. Zie de Noten III Deel.

bladz. 169.

Mijn leden voelt gij 't ſterfuur koOnnen,
Gij hebt voor geenen dood te ſchrootneu.

Gij keert, vertrouwt dit vast, met Christus wee tot
Hij zelf
draagt
alsgebeden,
zijne leden; God. .
En
op zijn
offerU en
t

Schenkt Hij aan U eerlang, met Hem een
II.

beter

(lot.

Ziet ſtuurſche ziekten onder de oogen.

Staat pal door ramp, noch ſmart bewoogen. "

Veracht en dood, en graf: uw Hoofd is opgeſtaan:
Hij roept U toe: " Gij zult mij volgen”!
Al grimt de Draak op u verbolgen,
Geen nood! waar Christus roept, zult gij

#*
gaan."
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ST I C H TE L IJ KE

JESUS 'T WAAR JE BEER.
OF DE EENIGE TOEVLUGT VAN EEN BESTREE
DEN ZIEL VOORAL OP HET KRANKBED

Num.
ZA N G w.

xxiº

13-18.

Wanneer de Hemel

aan zijn

zegen.

of zie de Noten III Deel, bladz. 17e.
I.

Z A N G.

Waar berg ik mij? waar zal ik vlugten?
'k Moet dood, en graf, en afgrond duchten:
Hier ſchiet mijn kragt, en moed te kort.

Wie zet den ſtroom des vijands paalen?
Hij bruischt als de Arnon, die in 't daalen,
Niet vloeit, maar van een ſteilte ſtort.

En raakt Gods gramſchap aan het blaaken;
'k Zal gansch verſtnacht, ten ende raaken.
.

Hier zink ik wech ! ik kan niet meer!
:
I. T E G EN ZA N G.
Verlegen Ziel, daar 's hulp gevonden!
Zie Beërs bron, in de open wonden :

-

Hier ſtroomt het bloed en 't water neër.

If.

Z A N G.

Immanuël !
O Bron van 't leven !

w

-

Zal Beërs wel ,
Ons water geeven ?
II. TE

G

E Z

A

N

G

E

36s

N.

I. T E G EN ZAN G.

-

Ja! Beërs bron ſpringt mild en juicht !
Springt, wat'ren, vloeit in Kanaans weien,
Daar u 's Wetgevers ſtaven leien.

t

Dit 's 't Land, waar van Gods woord getuigt.
S LOT ZAN G.
O Zalig woord,
Gij ſchenkt dees ſtaven!

-

-

Wie dorſtend hoort,
Zal JESUS laaven !

DE

B ER O ER DE
IN

HET

ZIEL.

D O o D s U U R,

VOOR DE INLEIDING IN KANAAN VERTROOST.

Num. XXI: 25-32 verg, met Joſ III: 1-17.
O p D E z E L F DE

zAN G wijze.

-

Z A N G.

I.

Mijn reis is uit !

'k voel 't ſterfuur nad'ren!

Het bloed verſtijft in hart en ad'ren,
Terwijl de Doodſtroom dieper gaat.
O Afgrondskolk, wiens kille vlieten,
Als Hermons ſtroom, vast laager ſchieten;
Ai vloei niet, daar de Bondark ſtaat.

God komt! Och! mogt ik biddend waaken:
-

'k Moet

--------
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*

S T 1 CH TE L IJ K E

'k Moet door 't Geloof in Kanaän raaken,
Hoe! Waasſemt hier de Doode zee?
I. T E G EN Z A N G.

-

't Geloof, O ziel, kan ruste geeven,
Een Gilead vol balſemdreeven.

Was Hesbon niet Uw legerſteé?
1 I.

Z A N G.

Ja! 'k moet bij Hesbons vrugtb're velden,
Jaëzers ed'len wijnſtok melden.

-

-

II. T E G EN Z A N G.
Stap nu uit Sittim! God treedt voor

-

Met de ark, die 's HEEREN priesters draagen
De God des aardkloots, zal U ſchraagen.

De Doodvloed geeft Gods ark gehoor. S L O T Z A N G.

De Landſtroom wijkt! 'k Zal Kanaan

erven !

't Verborgen Man voedt mij in 't ſterven'
G O E IL
OF

TwEEZANG

VIER W ON N EN
TUS SCHIEN GOEL EN DE ZIEL

ZANGvIJze. Amarilla mijn beminde.

-

Of zie de Noten, III Deel, bladz. 176

Goei die de zielen

ZIEL.

minde,

Zie, ai zie tog op mijn finart,

-

Daar ik nergens hulpe vinde,
Voor 't gewond en kwijnend hart ?
Want

G

E

Z

A

N

G

E

N.
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Want dit voelde, Uw ſcherpe pijlen
Daalen in den diepſten grond.
'k Zal naar dit Bethesda ijlen,
Daar is balſem voor de wond.

Schrei ik ganſche traanenplasſen,
Ach! wat baat mij al 't geween?
'k Wil mij in Uw ſtroomen wasſchen,
Gansch melaatsch van top tot teen.
GoEL. Gij kunt het buiten Kanaän ſtellen,
Hoe zeer ik U ten besten râ.

Wat vrees zou Naäman tog knellen,
Wien Pharpar wascht, en Abana?
Ga nu tot 's Waerelds ijdel wezen,
En ſpreek die milde bronnen aan:
Daar kan elk zondaar zich geneezen;
Wat raakt u 't water der Jordaan?

ZIEL. Kanaäns zuiv're levensſtroomen,
Zijn in Goëls rijksgebied.

GoEL. Ja ! daar moestge zijn gekomen:
Maar gij zocht die bronnen niet.
ZIEL. Kon ik blind ooit bronnen zoeken,
In dit huilend Berſeba 2

GoEL, 'k Wees u in gewijde boeken,

Veld en bron van Ephrata.
ZIEL. God des aanziens, vol vermogen.
Sla op al mijn kermen acht:

Toon de bron, ontdek mijn oogen,
Eer dit hart van dorst verſmacht.

GoEL. Helaas! wat helsch venijn, heeft d'armeziel
(doortrokken?
Hoe

366

ST I C HT E L IJ KE
Hoe heeft de Hofſlang haar van Edens

(heil vervoerd?
De liefde dringt mij, haar tot 's levensbron
(te lokken :
-

'k Zie dat de helſche Draak, vast op haar
(leven loert.
. Zijt gij 's Waerelds bronnen moede?
ZIEL. 'k Hijg naar Edens heilfontein.

GoEL. Leef, ja leef in uwen bloede !
ZIEL. Och! Gij heelt en wascht mij rein.
GoEL. 'k Wil u kracht en leven ſchenken,
Voor u een Bethesda zijn.
'k Wil uit Siloa u drenken;
'k Geef u Man en Hemelwijn;
ZIEL. Trouwe Goël, bron van 't leven !

'k Ben de waereld wars en ſchuw ,
'k Heb aan U dit hart gegeeven ;
'k Leef en ſterf geheel voor U.
SAMEN. Laat ons blij den Hemel zingen,

't Boeten van de waereldſchā,

-

't Heil van ſnoode ſtervelingen.
Eeuwig Amen! Eeuwig ja !

•

A

KOMST

G E ZA N G E N.

367

KOMST DER ZIEL TOT IMMANUEL.
T

W

E

E

Z

A

N

G.

ZAN G w IJzE. Dona a gli voti miei.
Of zie de Noten III Deel. bl. 179.

I.

Ik zucht, IMMANUEL,

ZIEL.

Waar heen zal ik mij wenden?
Ik voel de zondenſmart!

IMMANUEL.

'k Ontſluit en dood en hel.

Dorst gij mijn wetten ſchenden ?
Ik ken uw zondig hart.
ZIEL. Och woudt Gij hulpe zenden!
IMMANUEL.Gij koost des afgronds benden.
*

*

ZIEL.

Nu kies ik U, mijn God.

IMMANUEL. 't Is wijs, ſchoon de aarde ſpot.
BEIDE. Gods Wijsheid zal 't volenden,

O zalig heilgenot!
II.

ZIEL. Zingt, blijde hemelchooren,
Ik voel mijn banden ſlaaken,

Door 's Hemels Geest herbooren,
Leef ik in 's Vaders Zoon.

IMMANUEL.'t Zal de Engelen bekooren,
Die keus kan hen vermaaken

Als ze uw bekeering hooren:
Dan rijst hunn zang en toon
-

ZIELs

368 º
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ZIEL.

Zoo leeft het heilgeloof,
Voor 's waerelds klanken doof,

IMMANUEL. Zoo trekt u mijn genâ,
Van 't huilend Amana.

G. o IË L

G E ZO CH T »

NA 'T ZONDIG SLUIMEREN.
Hoogl. V: 2---9.
T W E E ZA N G.
ZAN G w IJz E. Zie de Noten III Deel Bl. 18t.

Z

A

Waar is GoEL

N

G.

heengegaan!

'k Liet des nachts Hem buiten ſtaan,
Die mij wekt.
«

'k Liet Hem kloppen,
En met droppen
't Hair bedekt.

T E G EN Z A N G. .

't Heilgeloof dat banden ſlaakt,
Moet na 't draalen ,

GoEL, die uw ſluim'ren wraakt,
Wederhaalen.
Z

A

N . G.

Ik kwijn! o Salems reien,

363

'G E Z TA N GE N.
De Liefde ziet gij ſchreien.
Spreekt GoëL aan.
Ik ſterf! wil GoëL ſcheien,

Dan is 't gedaan!
T E G EN ZA N. G.

Stervende, zult Gij in GoëL herleven.

SLOTZANG VAN BEIDE.
GoëL verſchijnt, die het leven wil geeven !

D E

Z O N D E

VERMOORDSTER VAN JESUS.
TWEEZANG TUSSCHEN DE ZIEL EN JESUs.
ZAN G w IJzE. Verdammliche Bosheit enſetzliche Wuth !
•

-

Of zie de Noten III Deel, bladz. 182.

1.

-

-

,

,

Z A N G.

Rarare zonde, die 't harte bekoort,
Gij hebt mij bedorven, en JESUS vermoord!
I. T E GE N ZAN G. , .
Golgotha
-

-

-

Schenkt u genaê!
- ,
'k Werd voor u aan 't kruis geklonken!
, ,
II. Z A N G.
Ik teeken mijn vonnis, in Topheth verzonken!
A. v.

II. T E G EN ZA N G.

Dit Siloa bluscht al die glimmende vonken.
Aa

SLOT

s T 1 C H TE LIJ KE

sto

SL O T ZA N G.
Siloa kan vlammen dooven,

Doet gelooven,
Dat ons Golgotha verhoort.
is

S

r ’s

G. o E L S

rN

n

A

ID O O D,

DE BRON-vAN 'T LEVEN. T w É E zº A N G.
ZANG w: Ick lebe niein herze zu deinen ergüizen
- of zie de Noten III Deel, bl. 183
V&

ZIEL.

-

1

-

Mijn leven , O Goër, is jammerlijk ſterven!
. » VO gië L.
Al ſtervend, moest ik U het leven verwerven.

:------- *** - - - - - as
Eigenaar
E. zoo zondig en ſnood?

Zou

-

en -

2- - '

'Go ë L.. ,

t

- -

-

-- *

-

, ,i

1

-

-

Mijn leven is de oorzaak van 't ſterven der dood!

,, BE 19 º

--

Q zalige vruchten van 't ſtervende leven!

Kalvaria, zult gedonſterfijkhei

geeven?

G'ontgrendelt den hemel, die 't zondigen ſloot!
..) V. f.

:) ! .

. 2

-

Y. i |

|| ||

3 e , zº
# A.

| |

GOL

G E ZIA N :G E Në
-

- ;

-

- ' s ,

-

-

3Tr
j

HET ONDERPAND van 'r BETER LEVEN.

t we E z A N G.
zase w. zie de Noten III Deel, bladz.

184.

E ER s t e R E 1.
r

O

Aak'lige gewesten, ( )
Hier deed de Dood zijn vesten,

'k Zie Golgotha vol ootmoed aan:
En Goël 't leven opengaan. -

T w E E DE R E I.
Gijzeggen
leeft inU,onze
harten,lof.
Wij
ô GoëL,
Uw dood en

Zieleſmarten,

Doen 't leven rijzen uit het ſtof
*

E ER S TE REI.

- -

Dit leven roemt geen kragt, alsw'iets verrichten.

'T WE E D E R E 1.
Ditleven roemt geen werk geen godsdienstpligten
-

B E I D E.

Dit leven wagt men door genaé,
Van 't doodſche Golgotha.

E ER S TE R EI,
iMMANUëL, omringd met Serafijnen,
Gij
(OIo Aardige gewesten ! Gevolgd naar het Hoogd bij F.
w, Marp, Anleit. zur Singcomp' H. 1. C. V. S. 33. P• 15°.
Aa 2

s T F CH TE LIJK E.
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Gij moet voor ons bij God verſchijnen!
Geef ons den dood niet eeuwiglijk ten rooy'

T WE E DE R E I.
O Zoon van God, Gij ziet Uw zalig leven
Met 's Vaders glanſen rijk omgeeven:

Verdelg den Dood, dat U het leven loov'.
B

E

I

D. E.

-

O GoëL, Gij, gij ſchenkt die zaligheid,
Daar voor zij U ootmoedig dank gezeid.

HET LAM OP DEN TROON,

oF AANDACHT OP Openb. v. 6.
zaNow. o Slavernijt I Deel, bladz. 11.
OF ! O Zon van 't leven. I Deel, bladz. 6e. O F : zie de Noten III Deel, bl. 186.

I.

Het hart naar boven,
*

.

.

Om 't Lam te loOven,
Het Lam t'aanbidden,
Als 's Vaders Zoon.

t Het Lam wil 't leven,

Deez zoendag geeven;
-

! -

't Lam ſtaat in 't midden
Van 's Vaders troon.
II.

- Zelf bloed te plengen,
Aan de Ark te ſprengen,

-

G E Z A N GE N.

373

Na 't wreede ſlachten;
Is 't werk van 't Lam.

Nu mag ik nad'ren,
Die Hoop der vad'ren,
En 't blij verwachten
Van Abraham.
III.

Wijkt ſtof, en aarde;
Gij hebt geen waarde,
Gij moet verdwijnen,
Gij wordt verächt.
't Lam is geſtorven,
't Heeft heil verworven;

't Wil ons verſchijnen,
Als eerst geſlacht.
IV.

Wijkt ijdelheden,
'k Wil u vertreeden;

En 't Lam vertrouwen,
Met mijn gemoed.
'k Zie zeven oogen
Mijn traanen droogen,
Door mij te aanſchouwen

In 't Godlijk bloed.
V.

O! zeven hoornen,
Breekt aardſche doornen:

Zij ſlaan mij wonden,
In voet en hand.

Viert 's hemels feesten,

Aa 3
/

O ze

374

s T 1 c H 'f E LIJ R E
O zeven Geesten,

' -

Tans uitgezonden

Door 't ganſche land. -

-

VI.

'

-

Helpt, Cherubs, zingen,
Helpt Ouderlingen,
Dees toonen treffen,
Zingt meé van 't Lam.
Helpt, Englenſchaaren,
Helpt, fikſe ſnaaren,

Den Leeuw verheffen
Uit Judaas ſtam.
VII.
Het hart naar boven,
Om 't Lam te looven,

Het Lam t'aanbidden,

Als 's Vaders Zoon:
Het lam wil 't leven
Deez Zoendag geeven;
Het ſtaat in 't midden. .

Van 's Vaders troon,

l

G E Z A N G E N. - ass

ZUCHT NAAROM HOOGTREKKING,
ZAN G w IJzE. Zeuch
-

nich nach

Of zie de Noten III

dir. (*)

-

Deel, bl. 191.

Trek mij om hoog!

| |

||

Ik wachte met zuchten, kom reik mij de handen,
Mijn Bruigôm, verbrijzel de vleeschlijkebanden.

Och! dat ik d aard' ontvloog.
Trek mij om hoog !
Hoe zalig is 't, hier reeds in Eden te raaken, .

Gods gaaven geloovend en hoopend te ſmaaken,
Maar 'khaak naar 't aanſchouwen, door 'topge
Trek mij om hoog! (klaard oog.

'T ALBESLUITEND AMEN.
of sLoT van 't volmaakte GEBED. Mat v1. is.
zangw, zie de Noten ui Deel, bl. 192.
j

-

-

- *

*

: '

I.

Vader, geef een liefdeblijk!

1. Rei.

Want U is het KoNINGRIJK.
A

L

- ,

Dit

. (*) [zeuch mich nach dir] Deeze Nederduitſche Kringzang
is gevolgd, naar den Hoogduitſchen bij F. w. Marpurg An
leit. zur Singcomp. H, 1 Kap. V. S. 26. n. 22.

376 STICHTELIJKE GEZANGEN.
Dit moet Satans rijk beſchaamen.

r

II. REI. 't Zij zoo! Amen, amen, amen!
-

I. Rei.

II.

U, O Vader, is de KRAGT:
Als Gij ſpreekt, is 't werk volbragt.
't Werken is als 't wijs beraamen.

II. REI. 't Zij zoo! Amen, ſamen, amen!
III.

-

I. REI.

Gij bezit de HEERLIJKHEID,

Vader, daar Uw Zoon op pleit.
Dit 's de kern van all' Uw naamen.
II. REI. 't Zij zoo! Amen, amen, amen!
-

IV.

I. REI. 1 D'EEUwIGHEID, die 't al voltooit,
Eeuw'ge Vader eindigt nooit.
't Eeuwig heil, zal U betaamen.

II. REI. 't Zij zoo! Amen, amen, amen!
V.

BEIDE. O
Vader, wijinvallen
te voet,
UwHemelſche
eeuwig ontferming
't wigtige
bloed.
r

Laat helle, noch ſterven, noch grafzerk ons
(praamen.
Zoo zingen wij eeuwig, al reiend te ſamen:

Het groot Halelujah! Zingt, Amen, ja Amen!
r

-

B L A D w IJ ZE R
STICHTELIJKE GEZANGEN.
tallaten wijzen in de en
de kleine de bladzijden. | |

De groote

A.
*,

t

* *

: -'

-

Aanbiddelijke Schoonheid.
Ai ſpoed u traage ziel. N. Ze
Albeſchouwend Hemelöog. N. Z.

-

'

-

Deel, bladz.
II. 134.
I.
39.
I.

•

2o.

A1 'tontbooden
volk wordt door
's Lands Magten op...
.
III.
- en …

-

Alvoedend God milddaadig Heer.
-

-

B.

-

285.

e-

Alverkwikkend ſchoon gezigt. N. Z.

-

I.

38.

III.

294,

-

-

Barre winter, die de boomenBehoud
Heer,
-"
r ren.o N.
Z. en ºred,
- Gij
' -moet ons ſpaa-

I-

33.

II.

162.

* *

Bewaar mij toch, mijn God en Opperheer
-

N

e

,

"

.-

I69e

-

D.
Daal, blinkend Serafijnendom. N. Zº '
Dat nu de ziel door zuiv're zugt. N. Zº

III. 264.

Dat waarheid bloei met ſtillen vrede.

III.

III: 255.
341.

De afvalligheid des boozen doet. N. Z: II; 173.
DeIII.
Dankbaarheid
in 't hart bewoogen.
N•Z. IV. 49
DE EL
Bb
De
-

B L A D w 1J z E R.

-,

Deel. bladz
De dwaas zegt in zijn hart: ,,Daar is geen
God.” N. Z.

e

II.

-

166

De groote
Z. o God,
- ,
II. 189
Hemel Zon.
is UwN.troon,
en voor
w

Uw voeten.

-

-

De Lente keert ! N. Z.

-

III.

336.

IV.

69

Dit nieuwe Jaar noopt u, mijn ziel. N. Z. III. 251.
Doe Gij me recht in duizend listen. N. Z. II. 177.

Doe mij recht, geduchte God.

I.

| 25

Doorluchte
broeit. N. Z. II.I, 233.
dag, het onweer
Drieëenig opperwezen.
N. Z.
27.
w,

E.
Een reiziger gaat wel te vreên.

III. 359.
I• 78.

Elk meent, dat hij het beste deel.
G.

Ga heen, o Waereldling. N. Z.
'k Ga verlooren. N. Z.

IV.
27.
III. 348.

-

Geduchte God, Gij deedt onze ooren.

N. Z. II. 179.

Gezalfde Koning, zuiv're wet. N. Z.

IV.

6.

II.

128.

II.

136.

Godlijke Leeraar vol mededogen. N. Z.
” “ Godlijke Oogen. N. Z.
God ſloeg zijn oogen. N. Z.
e-

God zal mij zijn aanzicht toonen.

III. 364.

Goël die de zielen minde. N. Z.

Goël is vol mededogen. N. Z.

I. 51
I. 15.

en

I.

6.

H.
Halelujah! Edens dreeven. N. Z.
Halelujah! Helpt ons zingen. N. Z.

53.
I.
III. 32o.

Heer

D ER GE Z A N GE N.
Deel. bladz.

Heerlijke Goël, Iſaïs looten. N. z -

II.

I52,

Heer ontſluit Gij zelf mijn mond. N. Z. . IV.

75

Helaas
! hoe
ken!
N. heb
Z. ik eed- en trouw verbroo
--

Hemelpoëzij. N. Z.

.

-

e

- . .-

Hemelſtraalen.

II.

I99.

Hemeltoonen, Englentaalen. N. Z.
I.
Hemelwijsheid licht der Ziel. N. Z. . . IV.
Het Bondmaal naakt tik werp mij voor Gods

96.

Voeten,

-

II. 2I3•
I.
I.

Gºe

e-

Het hart naar boven-

-

Hoe beeft dees kloot. N. Z.
Hoe dieper ik delf. N. Z.

ep

-

,

Hoe lang vergeet gij mij in druk. N. Z.
Hoe lieflijk is dit Godspaleis. N. Z: Hoe loert de vijand op de gangen. N. Z.

2O•

II.

299.

III.

372

IV.

46

II. 204,
II: 164
II 187.
II. 2o7.

oe dorven
ſchraal tijden.
en zonder
vrucht
N. Z.
- zijn dees be III.
e

Hoe werd daar 't hart van God vergast. N. Z• III.

328
243

I.

- ,

II.

JESUS Grootheid zal ik looven N. Z.

I.

122.
8oe

Ik ben een Vreemdeling. N. Z.

IV.

77.

Ik denk
aanoog.
't zalig
nend
N. uur,
Z. toen JESUS't min

II.

I 96.
354 •

't Ja kan onze ooren. N. Z.

e

Ik dobber op de golven. N• Z.
III.
Ik heb de rust in JESUS bloed gevonden.
N. Z.

.

-

III.

314,

II.

161.

Ik ſidder voor het vlammend Zwaard. N. Z. IV.

13.

-

.

-

Ik ſchond,
God, uw beeld,
ik was oherſchapen.
N. Z. naar 't welk
e

Bb 2

Ik

B L A D w ij z E R
Deel. bladz.

Ik ſtap naar huis, 'k reis wel te moé. N. Z. III.
Ik verkies het vrije leven. N. Z.

36O.

I.

49%

Ik werd den donk'ren kerker moê. N. Z.

III:

333.'

Ik zucht, Immanuël. N. Z.

III.

367.
83.

-

Immanuël, mijn lust, mijn eer. N. Z.
In de liefde leeſt ons hart. N. Z.
Is JESUS zelf mijn zielevrind. N. Z.

I.
I.

4o.

I.

76.

't Is ſterven! wreede dood ! N. Z.

I.

98 -

Is voor den HEER mijn weg verborgen. N. Z. IV.

4S.

K.

Kan 't eigen vuur ooit offeranden. N. Z, II.
Koht, hemelſche Zielen. N. Z.

I 47.

IV.

62 •

IV.

84.

Komt laat ons Gods eeuwige goedheid ver
eeren.

*

-

-

L.
'k Lach om ſchoonheên, die wat blinken.
N. Z.

I.

36.

Leevensöorſprong, die mij 't leven. N. Z. IV.

65.

e-

e

Liefde, leven van het leven. N. Z.
Liefde, lust en welbehagen. ,,
't Lust mij de Godstent te beſchouwen.

I.

9 I er

JI.

I I 8.

II.

I 43

Michaël,
vorst van -Engen en -menſchen. III.
..
N. Z.
-

Mogt ik voor den Hemel leeven. N. Z.
I.
Mijn dichtäar vloeit, mijn tong vol heiligen

ijver. N. Z.
Mijn God die 's levensader zijt. N, Z.
-

I.

IV.

f, ER G E ZAN GE N.
Deel. bladz.

-

-

Mijn Herder is de Heer. N. Z.

- ,

1I. 17r.

Mijn leden, voelt gij 't ſterfuur koomen. N. Z. III. 361.
Mijn leven, o Goël, is jammerlijk
N. Z.

ſterven,

IJI.

-

e

37o.

Mijn reis is uit! 'k voel 't ſterfuur nad'ren. III. 363s
Mijn tong, wek greetige ooren. N. Z.
I:
4
Mijn traanend oog. N. Z.
II. 22d.

Mijn ziel gewoon te rennen. N• ZMijn ziel naar boven.
-

I.

64.

II.

47.

N,

* *
* *
r

Nu eens uit de borst gezongen. N- Z.
II. 1oo.
Nu zinkt de zon, na 't loopen van heur pad. III. 296.
O,

O aaklige gewesten. N. Z.
O Avondmaal.

.

- .

o Bode van den dag, N. Z.

º -

3O4.

III. 331.

O Bron van mijn leven. N. Z. " ' -

Och! mogt ik U, geduchte God. N. Z.
O Dienstbaarheid. N. Z.

III. 371.
III.

-

-

I. ' 7o.

III. 239.
II.

-

139.

O Donk'renacht, die duizend dagen. N. Z. III. 269.

o Doodsch, o ſomber Golgotha. N. Z. IV.

24

O Eenzaamheid, waar in zich 't ſtil ge
moed. N. Z. . . IV.
o God en luiſterrijke Koning. N. Z.
I.

3?,
54.

-

O Goël groote Zoon van God. N. Z.

III. 339.

O Heilzon, 'k zie mijn wonden.
II. 192.
O heldre lucht, na zoo veel onweêrvlagen.
N. Z.
I. 55.
O Hemelliefde, o zuiv're vlam. N. Z. .
II. 195
G) Hemelwijsheid, eeuwig Woord.
II. 2o1.
-

-

-

e

Bb 3

-

O Kruis.

B L & P wij z E R
Deel. bladz.

G Kruisgeloof, o Bron van deugd. N. Z. Iv.
O Liefde, o eeuwig heil. N. Z.

-

3II

I.

58.

O Lustboſchaadje, groene dreeven. N. Z.
O Morgenlicht dat vrolijk daagt, N. Z.

H-

III.

III. 258.

O Nachtegaal, roem op uw ſtem niet meer.

61.
't Oplettend oog, en 't fijn verſtand. N. Z. IV.
OPriester
van Gods huis en Vorst die in den II
hoogen. N. Z.
e

e

O Slavernij. N. Z.

-

87.
3OQ.

ſ.

8.

O Toortsbloem, die een leevend beeld. N. Z. IV.
O Vlugtige tijd.
III.

5 I.

-

e

ee

e

245

O wat heerlijk. N. Z.

O Zon van 't leven.

e

e

II.

13o

4

-

I.

43

R.

Rampzaal'ge zlel, in holle golven. N. z. Iv. 81.
Rampzalige zonde, die 't harte bekoort. N.Z. III. 369.
Rijs, o zonlicht, uit de kimmen.
I.
22,
S.

't Scherpzinnige
zoekt naar 't mid IV.
delpunt. N. vernuft
Z.
-

e

Schreeuwt een hert naar waterſtroomen. N. Z. II.
Schreit niet meer, o traanende oogen.
I.

Sions burgers, ſpeelgenooten.

e

Sombre ſchaduw, ſtille lommer. N. Z.

II.

I.

T.

Trek mij om hoog. N. Z.

e

III,

DE R

G E ZA N GE N. -

Deel. bladz,
'Trekt God mijn hart naar boven.

I.

29.

Trouwlooze ziel, elendig zonder ſmart. N. Z. I.

74

-

V.

Vader geef een liefdeblijk. N. Z.

III.

375

Verheft den zegenrijken Vader.
III. 295.
Verſtond ik mij te recht op klaagen. N. Z. II. 2O9.
Vleiend ſpreeken. N. Z.
II.
I54
Vlugt,
vlugt
,
o
ziel,
voor
't
hittig
jaa
gen. N. Z.
325
Volmaakt gezigt.
( •
r
I.
II.
ee

e

Vrolijk, vrolijk, is het leven. N. Z.

III.

352 •

Waar berg ik mij, voor zulk een woede. II.
Waar berg ik mij? Waar zal ik vlugten? N.Z. III.

228.
362
225.
368

W.

Waar heen, mijn ziel, waar heenen? N. Z, II.
Waar is Goël heengegaan! N, Z.
III.

waar is mijn Bruidegom? N Z.
Waar vind ik nu mijn liefſten JESUS we

I.

83.

II.
Il.

23O

Was 's Vaders wil, mijn wet en wit. N. Z. II.

217.

der ?

-

-

-

,

Waereldſche begeerlijkheden. N. Z.

2 o5.

Wat Christen
ſtrijd met vrucht op aarde. IV.
Z.
w

e-

-

-

IG,

Wat klaagſtem treft mijn oor? N. Z.

IV.

Wees welkom, liefelijke Lente! N. Z. º

IV.

Wie durft van eigenliefde dronken.
II.
wie heeft er lust zijn ziel en zin. N. Z. Iv.
Wie viert met ons het heuchlijk jubeljaar !

I5
54

I49
I Is

158.

wie

BLADwIJZER DER GEZANGEN:
-

Deel. bladz,

-

Wie zal, O Heer in uwe tent. N. Z.
H. 168,
Wie zingt, doorluchtig Pinkſterfeest. N. Z. III. 281,
Wie zou zijn' ed'len geest verſlaaven. N. Z. II. 138.
II. 125.

Wijkt doodſche trekken. N. Z.
Wijkt nu , donk're en doodſche ſchilnmen. N. Z. .
,-

*

Wijkt nu, ondermaanſche dingen. N. Z.

*

III. 29e.
I.

18.

wijkt ſchepſelen, wijkt ijdelhºe, N. zº ſi 13:
Wijk zwervendheir, dat mijn gebeden. N. Z III. 323.
Z,

«

'.

'

t

Zal ik nooit tot God genaaken? N..Z.

I.

67.

''k Zal 't oogenblik gezegend noemen. N. Z, II. 2o3
Zie Gods Lam, met 's Waereldszonden. N. Z. III. 344.
'k Zie Gods Zoon van zondaars hoonen. N. Z. I. 1oI.

Zie ik Gods Zoon verhoogen? N. Z.

lI.

116.

'k Zing in eenvoudig maatgezang. N. Z•

IV.

34.

Zingt, hemelſche keelen.

III. 316.

-

Zingt nu vrolijk, Engl'enſchaaren. N. Z. III. 279.
.

Zou ik uit vrees voor menſchen kind'ren.
N. Z.
-- IV.

9o.

Zou ons een dwaallicht leiden. N. Z:
I. 13.
Zwaai nu den wierook der gebeden. N. Z. III. 274.
Zwakheên mogen mij verhinderen. N. Z, I. 16.
. Zijtge opgevloogen. N. Z.

.

-

I.

63.

De Letters N. z beteekenen NIEUwE ZANGwIJ
. - ZEN, om die te onderſcheiden van de Gezangen
. , die overgewezen zijn.

-

Deeze Bladwijzer, in welke nu ook de Gezangen van

het Vierde Deel geplaast zijn, moet bij het inbin
den der vier Deelen, agter het laatſte Deel ge
voegt worden.

-

-

S T I C H TE L IJ KE

G E ZA N GE N.
IV. D E E L.
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