
Over dit boek

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

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

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

Richtlijnen voor gebruik

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

Verder vragen we u het volgende:

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

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

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

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

Informatie over Zoeken naar boeken met Google

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

1

https://books.google.nl/books?id=_boxiNgu7REC&hl=nl
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Verklaring: der Tuitlaat.

#$&2 E heilig A AND A c H r , met een yver vyer# ZNNSF op 't hooft,

## N- # Veſt oogen, hert, en ziel op 't Avon D M A A L.
%## 'A 3

II -

#. En wil door 't Starren-kleet, en open armen

leeren ,

g* des H E E R EN ,

Hoe graag ſy was van daard, by their dat Gode looft:

#T-ANY.

A

%
k

Maar ach, het vleeſch blijft noch aan 's werelts kluiſter vaſt,

Die eertijds Edens-ſlang, vol zonden, heeft omvangen:

Doch eindlijk krijgt ſy noch haar opperſte verlangen,

En wort, door 's hemels hulp, van dit gewelt ontlaſt.

Vermids uit 's Heeren heir een dapp'ren krijgsman daalt,

Die met de wapenſchilt van 't Kruislam neer komt rukken,

En met het ſweert des Geeſts deez' keten ſlaat in ſtukken :

Waar door hy dus die ziel van d'aard ten hemel haalt.

- w e

Haar waarde Zuſter, en haar lieve Speelgenoot,

Vermaken mid'lerwijl zichs zelf in ZE o E ZA N GE N;

En d'Engle-rey komt af, om deze te vervangen,

En vinden wederzijds haar vreugde zeer vergroot.

Het licht van Godes gunſt doorſtraalt de gantſche zaal:

ja zelf de heilige Geeſt daalt neer om hier te wonen.

Hy lieft de ZE D e zA N G op alderhande toonen;

En laakt de Godsdienſt nooit alleen om toon of taal

Wegens de Nieuwe ingevoegde Gezangen.

y Zangers, die, in liefde en daad,

Verbeeld zyt op de Tytelplaat,

s Wilt gunſtig 't Nieugeſchenk ontfangen.

t Bedek de feilen die gy ziet,

Het zy in Leven of in Lied,

Maar wacht noch fijne S WAN EZANGEN;

w ( Miſſchien zeer klein) eer hy verſcheid,

En God hem voert ter zitligheid.

H. Sw.



1 N N ER L Y KE

ZIEL-TOCHTEN
- 49p 't

H. A V O N D M A A L

En andere voorvallende gelegentheden,

#)ebeng eenige

ST I CH TE LY KE

ZE DE -ZA N GE N.

* D Q O R

HIERONYMUS ZWEERTS.

Den Vierden en laatſten Druk. -

&Pmtrent be helft bermeerbert / en boogaang be J12u5ſch

op bp;ondere veranderingen van lieflijke tonnen

ber 19ſalmen en andere i30ijen toegepaſt.

TE A M s T ER DAM,

By HENDR 1 K Bosc H, Boekverkooper over 't

Meisjes Weeshuys,byde St. Lucieſteeg 1722.
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- Aan de

M

Hoogweerdige, Wijſe, zeer Godvruchtige,

D. SAMUEL COOP à GROEN,

En

D. CORNELIUS DANKERTS,

Getrouwe Verkondigersder Alder-Chri

ſtelikſte Gereformeerde Religie,

t’AMSTERDAM.

Hooggeleerde Heeren, en

Troubertige Neven,

#SM k neme heden de vrymoedigheid van

- 3 deze mijne vermeerderde Z1 E L

j# T o C HT EN over't Avo ND M AAL,

3%, die ſlechsin weinigeenvoudige Rijm

" regelen beſtaan aan UE. op te offeren,

en UE. daar nevens tot Beſchermheeren der zel

ve te verzoeken. 'k Heb een gedeelte van deze te

voren zonder mijnen naam uitgegeven, om dat

de geringheit mijnes werks, en de viezigheitde

zer eeuwe my bekent was: maar hebbe daardoor

veroorzaakt, dat waanwijſe Verbeteraars en ge

winzuchtige Drukkers dezelve aangerant, ver

foeyelik verandert, en zeer elendig gerabraakt

hebben; ja zo, datze nergens de mijne komen te

A 3 - gelij



gelijken: 't welk my bewogen heeft dezelve nu

voor de vierdemaal te vermeerderen, enaldus met

Privilegie te herdrukken, op dat alzo dien qua

den nadruk, die alreeds zes malen herdrukt, en

in vecler handen geraakt is, mogte geſtuit wor

den. En wetende hoe grooten liefde UE. beide

tot de Poëzy zijt dragende, heb ik de vrymoedig

heit genomen om Uwe Es: doorluchte namenin

't voorhooft dezer geringe Z1 E 1.-T oc H T EN te

plaatzen, en UE. tot beſchermers der zelve te

verzoeken: niet twijfelende of het ontzag dat al

de werelt aan zulke ziel-roerende Predikers ſchul

dig is, zal een ieder doen teruggedeizen omdeze

Rijmen weder aan te randen; 't welkhet oogwit

is van hem die om verſchooningbidt, enzichzel

venmet hert en ziel betuigt tezyn,

- - -

Hooggeleerde Heeren, en Trouhertige Neven,

Uwe Es. Geringſte Dienaar - -

HIERONYMUS swEE RTS,



Op de

z I E L-T o C H T EN
V

EN

ZE D E-Z A N GE N
Van \

Hl E RONYMUS SWEERT S.

# CK, die de Ziel-zucht ongewent,

#Soo David-lijk te hoorenſingen,

Eerbiede, Sw E E R T s, uw eerſtelingen

Als Pſalmen van 't Nieuw Teſtament,

Beklaeg in 't Boek niet, nu 'tgemeinis,

En elck ter goeder uur bekent, "-

Dandat ſoogroot en werckſoo klein is,

En 't eerſte Dichtſoo dicht aan 't end.

Co N STAN TE R.

A4 - Op



,, * * Op de

ZE D E-ZAN GEN

Van Hieronymus SwEERT S.

L komt de Werelt ſoo vol boeken, - 'w,

Dat ons de walg daar al vanſteekt,

Soo is tot noch toe doch te ſoeken

Veelgoets en ſoets, daar 't aan ontbreekt;

Ik meen, verſcheidenheit van Zangen,

Door welk elkeen, en meeſt de Jeugt,

Leer ſuiver houden zyne gangen,

En Godt dien met meer luſt en vreugt,

Daar komenja wel twintig ſtaaltjes,

Beklad met malle deunen, uit,

( Veelonder naam van Nachtegaaltjes,

Waardoor de ziel wordt doot gefluit)

Eer datter een met heilige ſtoffen,

Tot nutteſtichting, komt aan 't licht,

Gelijk al 't goe raakt aan 't verſloffen,

En 't qui ſo licht niet wijkt of ſwicht,

Hierom is deze man te prijſen,

Die doorſijn pen en pers te ſaam

Dit Zangboek, rijk van ſtofen wijſen,

0" meedeelt, als een volle kraam.



o jengt, gy pleegt u te verſchoon is,

In 't ſingen van uw ydelheid, - ,

Meeſt met de ſoetheidvan de Toonen,

Waar na de ſang-ſtof is geleidt,

Maar ſiet, hoe Sw EE R T s, die ſoete Dichter, -

Uwſinlikheyt albier ontmoet, -

En op veeltoonen, die wat lichter

En kenbaar zijn, goe zeden voedt.

Heeft ſingens luſt u dan bevangen,

Soſingt u, ſonderſonde, zat,

Aan deſe ſchoone Zede-zangen,

Volgeeſt en merg, indien men 't vat.

Gemeenlik leert men goede Zeden,

Met moeit en arbeid aan de jeugt,

Maar, zo gy wilt, zo leertſe heden

Van Sw EERT s, al ſingende en met vreugt.

##

W 1 LHELM SL U 1T ER,

Bedienaar des Euangeliums

te E 1 BE R G E N.

*,

A 5 Aan
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Aan den Zeetvloejenden, ſtichtelijcken, en

herſenrijcken Dichrer

HIERONY MUS SWEERTS,

Op ſijn

Innerlijcke Ziel-tochten.

* Anagramma.

HIERONYM US SWEERT S.

UW HERS EN-RY M IS SOET.

riend SWEERTS, vermits uw Rijmſcet uit

uw herſen vloeit,

5 Als Rijm ofmorgen dauw, die 't jonge kruitbe

A ſproeit,

>CEES Soo voert uw eige Naam dit vonnis u te moet,

En zeit door Letter-keer ; UW HERSEN-RYM IS SOET.

wat is er ſoeter dan de Tochten van de ziel, -

Door herſenrijm getokt, vand'aerd' en 't aardſch gekriel,

Tot Jeſus, dat hy voor, en aan, en na ſijn diſch ,

Haar feeſtelyk onthaal, en heugelyk verfriſch?

UW HERSEN. RYM IS SOET. Men ſiet daar in veel weerts,

So dat men wort geraakt als door de ſcherpt eens SWEERTS.

EensSWEERTS,welk ſoet en ſacht ons geeft een liefde ſteek,

Die d'ongevoel'ge ziel gevoelig maakt en week,

Ja door een heilige tocht ſoo ſterk bewegen doet,

Dat ieder Chriſten roept, UW HERSEN RYM IS SOET.

W. S LU 1 TE R.,

Herder van Chriſtus Genneinte

te E 1 B ER GE N.

Op



- Op de

, Geeſtelijke Gedichten

V ' A N

HIERONYMUs swEERTS.

eweldenaars, die kuiſche Zanggodinnen

Zo onbeſuiſt mishandelt en onteert,

En hen, in 't oog van ieder geſchoffeert

Noch vergt om hulpe in uw ontuchtig min

22 men ,

Als haddenze, in bordeelen opgevoed, - /

Een druppel van dat geil en eerloos bloet. -

Komt leert van Sw EER T s, door eedlergeeſtgedreven,

Geen ooren meer te ſchenden door uw dicht.

Noemt geen vermaak, als 't geen ons tevens ſticht

En onderwijſt de plichten van het leven.

Wie anders in de Dichtkomſt zichgewent,

Heeft nooit het wit dier hemelgaafgekent.

J. ANTON ID ES

van der GO ES.



Op de -

ZIEL -TOCHT EN

E N -

Z E DE -ZANGEN

Van mijn Vrint

Hl ERONYMUS SWEERT S

Yn aandagt, opgerukt in uwe ZEDE

ZAN GE N,

# Voelt ſich van luſt geprangt, om u ge

ſangt'ontfangen

Met roem en dankbaarheit. Mijn geeſt

in de open lugt -

Van uw gedachten, 't zy, daar# tot Gode ſugt,

Ofdaar gy vol van hoop den Sondaar doet verbleyen:

Ofdaar gy ſingt, en leert te laten ſpelemeyen.

Wy leven in een tijt dat Godt den ſchender ſtraf,

Die de eerſte raat, en daat, tot deſen gruwel gaf,

Daar elk in oreloogt, ofoorlog wenſcht te fingen,

Daar# digt-trompet van moortzieke oorlogs

lingen,
-

Van Lant-#ney , en Stadt-ſchofferenblaeſt,

Ja niet dan van verſlaan, en Zegen-togten raaſt.

Gy ſing:ook Togt en Krijg, gants bloedig; en een

€gen

Vooral# leven wil, al ſtervende verkregen

Door die niet ſterven kan. Uw konſtig digt-penceel

Maalt ons het Av oN DM AAL, Ö! levend tafereel,

En leert ons nagebeen en opentlijk betreuren

Van 't meer en min misdoen, het hert, geen kled'ren

ſcheuren,
In

» -



* .

In diepe nedrigheitten hoogen Diſch te gaan,

Daar God nu nadengeeſt, en toen in wezen aan

Geſeten is, en ons ſijn ledenmaakt, door 'tgeven

Van 't geen hy na den menſch wou, en mogt derven,

't leven, -

De vreugt die Iſraël in de onbegrijpbre pracht,

In rode en gele zijde inreiner rammenvacht,

In 't gloeyende geſteente en goudeCherubijnen

Die in develt-kerk opde Bont-kiſtgroots verſchijnen,

Het hert ontroerde, die ſtraalt ons uit nedrigheit -

En zedige ootmoet toe, daar Chriſtusbeelt in leit.

Wech met hunne ommeſlag, ſy ſchorten hare leden

Op 't Paſcha, wy het hert uyt aardſchebeſigheden.

Sy offerden, ons wert van Godgeoffert. God

Verandert omden menſch, in menſch, o! liefde tot

Een onbegrijplijkheit en Seraphins geklommen.

Gy die de hemel-lien, en geeſten kunt verſtommen,

Verſtomt myook, en dult niet dat ik ſeg, dan, Hoe !

Lieft God den menſch ſo ſterk, ja zelfs ten bloede toe?

Vergeef my, SwEERTs, dat ik verrukt in de gepeinſen

Van zo#wonderwerk, kom van mijn werk te dein

CI), -

Gydan leert onze ziel na 't lieflijk Diſch-genot,

Uitroepen, Heil is u, ja heilig zytgy God.

De luſt die my't begin deed van uw werk doorbladen,

Brengt my tot daar ik oor, en ogen kan verzaden

In 't ſtrelendegezicht, van ziel-zoet Maat-gezang,

Verrukte zinnen, ach! hoe zijt gy in den prang

Der Chriſtenze Sireen, die u gehoor doet vangen.

Geen loſſezegen-zee, maarZedige Gezangen.

Elk misdaat voelt hier ſtraf: elk misbruik krijgt hier les.

Roemt Grieken op de deugt van hunnen Sophocles,

Die in ſijn Treurſpels-vaars vol woord en krachtig

heden

Het Land, de Stadt, het Hof, en al de Werelt-zeden

JEn# leren kon; wy zeilen hoogerpijl,

En vindenhooger deugt in nederiger ſtijl. G

- €€n



Geen dreun van letterklank uit konſtrijk woord-ſcha

keren,

Hoewel uw vaarſen dit, en meerder niet ontberen,

Maar ſaken vol van kruim verluſten oor en oog.

Uw wakk're herts tocht is geen vals tooneel vertoog,
Daar 't konſt en kennis heet te lacchen en te weenen

Bynain eene ſtip van tijt: Gy kunt niet ſtenen

Noch bly zijn dan daar u het zielen-wee of vreugt

In tranen ſmelten doet, of hertelijk verheugt.

Zo zucht gyom't geſpot der fellelaſtermonden,

Door wien de Goedheid van God J Es Us wert ge

ſchonden. -

Zowert Gods goetheit weer in ſtofrijk zanggehoort.

Maar wijl mijn oog aldus uw ZEDEZANG naſpoort,

Verſwind mijn grage geeſt in 't zoet derbygedichten, .

Gedicht in eenſaamheid, op voorval, engeſichten,

Volſintoets. Maar wijl dit geen blad bevatten kan,

Daar ik mijn Rijm in wring, zo weet er dit noch van,

Uw ZI E L-T o cH r treft mijn ziel, en uwe ZE DE

ZANGEN, -

Hebik met luſt en dank, wilt dit ook zo, ontfangen.

G. BIDLO O.

-

op



Op de Vermeerderde -

ZE D E-Z A N G EN
V A N

HIERONYM U.SSWEERTS.

Ei niet dengrooten Conſtantyn,

# Vriend Sw E ER T s, uw groot werk

was te klyn ?

Wat deed u ongelovig zyn?

8 Waarom niet uit dien zelven ader

Dien Heervoldaan, op ſijn begeert',

En al 't verlangend volk vereert,

Met dit , by nade helft vermeert,

Was u denaftrek zelfsgeen rader?

Die hongerige zielen ſpijſt, -

En 't ſpoor tot deugt en zeden wijſt,

Met zang, waar door men opwaarts reiſt, .

Zal die ſijn broodkaszo lang ſluiten?

Neen Sw E ER T s, het is te lang gewacht,

't Was beter eer uw plicht betracht, - - 4

Uwzinrijck werk, zoohoog geacht,

Moeſt niet ter halve wegen ſtuiten.

Doch, welkom echter, nu 't noch komt,

Uw penzwijg, alsuw ſpraak verſtomt.

1692. Maart. D. Sc HE LTE.
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H. A v oNTMAAL.
In Maatzang uitgeboezemt door

HIER ONYM Us swEERTS.

#e Yn tochtig hart, beluſtom 'tgadeloze Feeſt,

Van boventot bene'en myſteeken in 't geſteente,

En als een Konings Bruit, of aardſchen Zerafijn

Gaan zitten in den rang der zuivere gemeente.

Zokan ik heden, aangeaaſſemt door den mont

Der heilige Poëzy, my aan Godstafel zetten:

En, als een levende lit van 't eeuwig Heilverbont,

Myvoedendoor 't geloof met hemelſche banketten.

Dit weet ik sW EERTS, die hooge en heilige Dichter,dank.

Zijn Avontmaalgezang, zoſtaatig opgezongen,

Dat Jeſus al van outs heeft ingewijt, te houden,

Draaft in dit witte velt op hooger luit en leſt

Als ooit, en trotſt den ſtijl en regel der aalouden.

Nukan ik, eer ikin Gods Heyligdom verſchijn,

Leertmy niet op te ſtaan van 's Heeren Nachmaalsbank.

Eermy het dankdicht uit den boezem is ontſprongen.

op zulk een Feeſtgezangk en Goddelijken trant,

Zalik het hoogtijt van mijns Heeren Nachtmaal houden,

Tot dat ik eens verſchijn in 't hemels vaderlant,

Daar deze Bruiloft noit zal ſlijten, noch verouden.
/

H. WAT ER Loos.

ziEL



ZIEL-TOCHTEN

Ontrent de verrichtinge des

H. A V ON T M A A L S. \

25elijûenig ber 2%onben/

Om te gebruyken ter

19oorberepbing hoor 't H3. ?Ibontmaal.

Rom. 2 4 S 3 Ger Jeſu, die 30 lang / meteen gebulbig oog

Pſal. 69. 6 3 Besien hebt al mijn boen/ en hent mijn ober

- treben/

Eph. 6. 18 @Tot u neem ik mijn trebt boog bierige ge

- beben/ (h0Dg.

Pſ. 113 5 3Pie in mijn 3iele3ietl ſchoon bat gp3lt om

läin ſfebe Th?iſtenijeſtl um aangename 23luit/

# 3.49 |s hee3ig om haar 3elfgfn't Blupſofghleet te kleeben/

"#,. @m als geroepen tºt een bºs tamstetredenſ

Eph 4.3. Daar gpbtelt3ielen bellen hemelganenuit.

pſal. 84. 3. | En 3iet/mijn hert battrekt om mébaar heen te gaen !

Joa. 6. 51. 42m ooh ble hemelg ſpij3 en 31elen-trooſt t'ontfangen:

pf 119. 59. Puch aſsiſt operbenh mijn aberechtſche gangen/

Lu. 18. 13. 32e groum'ſenban mijn 31el/ 30 berb th't nietbeſtaan.

Ap.zo. 12. IBant/ #eer / alg ik het hoeh ban mijn bemiſſe opſla/

Ez. zo. 43. Belaag ih bint mp3elf30 buil/ 30 boog/ 30 ſchulbig !

Neh. 9, 17. @Pat 1h bermunbert byaag / lgoe3ijt gp 30 gebulbig ?

Pſa. 8o,33, 30elang ſpaart gp umtoe bnog eeuwige gena?

2cor. 11.3. IBant/ beer het bºno;e bleeſch en 't ſoo3e 3iel ſerpent /

Mat. 11. 7. l3eeft mp geſtuumt/ gefleurt / ban hier ban ginder benen ,

spr,7. 21. Zo batthoor'en hert be merelt heb heb gaan leenen/

Rom. 12,2 %tijuon Datum mille "#mijn 3iele mag",



Z I EL -T O C H T E N.

pſ2.86: 14,,. h heb u mijn liebe Bobt noſt recht boog nog gebabt:

Jer.17: 5. 'h heb opben níeeſchen arm geboumt/ en u verlaten.

Mat. 11:3oidmjoh mag mg tenlaſt: gh minne t geen gpſjaette :
Deu.32:15.23ſaſh floeg achter uit algſh miert het en glabt.

ris 4.1«. iam Pyleſterº en haar dienſt heb ik zeer klein geacht.

leſ: 53, i5. Gent in de plaets banu op ſtuffdag te bereeren !

Ope. 1: 16. |Bag ik een bag-biefban bien grooten bag beg (geert ,

Pre- 6: 12- geemijl met poel toen die bih 1g booggebracht.

Gen 25:34, 'h gebl alſ een é3au/ meer het onben moeg gezocht /

He. 12: 16,2lligom mijn hinder techt met ibet te hematen:

Jer, 9, 3, Hahben man dag tot dagſn't quaetonenboogtgenaren/

2. Re 21izo. 20lg of ſhſjab mijn 3elftot3ombigenberhucht.

rit. 3.3. - ze afgunſt en ºpgenhaat die moonten in mijn jett:
Mat.7; 12. JPlesbeebfhanbren niet 't geen batth3eiber miſte

Rom 2:21.3a'tguaat beogeef th3elf naar hand ren in beblibe,

Gen. 4:4 en boer mijenaeiten mel/ bat heeft mp biep geſmett,

Iac 4 11. · 'h ge6 ban mijn enen menſch een quaat geboel gehad:

1-de-189. En ik mou3jn geacht/ meer alg ik recht mag maarbig,

Rom- 3.9. En laag, mijn baaglip boen mag noit te regt regtbaarbig/

Ex-3335. Bemijl de min-3ucht mp in hert en nieren3at.

Eze. 14:3. Begelt-G5obt miert bp mp een autaar opgerecht!

Iac.3.15, 6 en 9 armen beeb th/lpeet/boog Hatigheit/perſmachten,

Lucié, 9.8Pepgachten honaarbp bemoonbemijn gedachten/

Rom. 2. 5. â0 Dat ih jeu een ſchat banto0ren opgelegt.

I Ioa. 2.6. GP Jeſu, habb ik bochum hoogheelt nagetreen / (ben)

Eph 4 39. 'H gabnoit ben goeden geeft bedroeft nocht' uitgeoges

Pſ. 131.14. Jºãijn lichaam mag uïn julg/ mijn 31el um luſt geblenen,

Heſ": 1. 6. ſ'Maar nu ban top tot teen ig ' t bol afgrijſlih heen.

Spr. 1o. 19. 'k heb 't (oh aag niet bermijbt / bat nu mpn3ieſ ontruſt.

89. * * 'f Beninerſoog gemeeft in bobtsbienſt en gebeden.

1 Pet. 2. Ir. 'H IDag bletſcheſth gestnt / en bol begeerlihbeben: -

*?" 4 te: 3 a/ borſilä't;eggen heet/ bemetelt mag mijn#
- - - - GPt



- Z I E L-T O C H T E N.

# 40.32. 82e bleugelgbangeloon en liefde ben ſh quijt:

oan 145 goe30ub ih nu tot u/ ôJeſu, honnen nabºren ?

Gen.3.7. '# 3ta ſchanbelijſt bung u/ enbind geen bijgeblab'ten/

Pſ. 19.13: HBijl if nucijbonger ben als nu mijn munt belijdt.

Zep.1 12. . @Pieg30 umfahfiellicht mijn3iel eengrecht boogfiraalt /

Ezech. 8.6 GBp 3uit een 3onben-poeimol buigent groum'ſen binden:

Mat. 15.14: «Bp 3ult mijn gangen3!en alg een bet grofſte blinden !

1 Fet 2-25. Zo dat ik ben ban u / mijn geilant/ afgebmaalt.

Pf38. 19. @Pital behenn'ſh 1H ! en ben ter boobt bebloeft.

Fred 11-9. Patih met ſuſt en ruſt ble groumſen hebbenjenen/

Pſal 95.9 Haugetergt/ mijn booſ benoorſpronhban mijn leben/

Pred. 8. 11. En ging te ſtouter boogt / om dat um ſtrafbettoefo.

Kla. 5. 16 ſBee mp bat ik 30 3maar ge30nbigt heb hoogu?

#, agopengatman: ##titel
Deu.54,3 lºeb gantſch onchriftelih mijn bobt mijn heil bergeten:

Maf,26.27. 'Hi 19etbien Dat ibet mp nu 00h in 't aan3ichtſpum.

Jeſ:9. 5. IBel hgienblif legebe boyſ / ſtan't met u recht beſtaan!

Eze. 16.5. 2at mijn bemo?ſie 3iel nocljaan uin biſch3ou treben ?

Job.42. «.3ft ſchrik 3elf als ſh31e mijn eigen nulligheden/

Heb.4.13. - GPfeifi boog u ge3lcijt/ geer Jeſu, heb begaan.

Mar 14,3... #iet Jeſu, ſiebeheer / mijn jaarbug-fleſtijig leegt

Pſ:38 % 6.'fi geb niet alg3ono en flank te leggenaanum boeten.

Mich: 6.6. IſBaar mebe3alih u / mijn #eilanti ban ontmoeteu/

Jef 55 11 tenºpgn inmg ſloºt dat u te jagen pleeg?

Lu.,43, , 2ehjeſuz ſteek mijn herinnn, ontmoet in een baant !
Mic## # #ium T heerſther man mijn 3iel! laatum genade-geuren!

Mat.15 22. @Etherm u ober mp! ontſluit uin liefde beuren!

Pſ: 52 12 12erhogm mijn boo3e ljett / gp hebt het in um hant.

Mat.rc.46 HBant / #eere t 23agtimeugfgnoſt50 blint gemeeft /

## th ûen aanbe3fel, maar opent gp mpn ongen/

I### # 82at 3g be ſeeithheitner 3onb aanſchoumen mogen !
Mat 26.75. 42p Dat lá Dit beſtijtel met#an EIl Iſl81"zos j

* . * 2tº 2, º



Z 1 E L-T O CH T E N. "

Pſ. 51,13. Bach ſloot mp nimmer meg ben ik niet 300 't behoogte

Phil 3-9 3k hoom niet om mijn3elf rechtneerbig te betuigen,

Pſal. 99. 5. HI)aar buo?umboetſchabel ootmoebig meer te buigen/

Pf.6, 9, 1o. âPeupl gp na't geſchiet man3mahfie 3onbaargboogt.

# 9. #s 3Docht heet / ik ben bereit mijn3onben af te gaan/

*7 * En miſmp aan umraabt gemillig opergenen/

# ièolboenbematum hant heeft in um met beſchºeben/ -

" * 13 ſeanneer gp mg/6 goot/met átachten bij mij ſtaan,

# 3 7. IBant nu gp bug / 6 Gbobt/ mp boogen open boet!

*9. * Pern thpan ſchih en ſchaemt bië niet ten hemelmenten.

lob 15.15: '#23enmalgelijk boo! u; mijn 31elig bol clenben.

*P“5'3'4 @ch boot/ bet3onden 5oet verheert in 3ielen-roet

### Thom J e su, reth beijanbt 1 op bat mijn ſonbeng laſt

"" ſlap niet ter beſI'en bauht. 42 heilbgon bangenabel

Zach.13. 1 #Laat boch mijn buſſe 3iel in ume ſtroom en baden /

9P° 3: *9 «En neemt mp mebet aan/ en maaämp tot umgaſt.

ope. 19.15. Göp immers hebt bon? mp C5obgtmogne-perg getreen

Rom 5 19-2ſlg ik um bpant mag / 30ubtgpmp nu berfloten

1eſ. 55. 6. jàu ik u bibbenb' 30eſtſ met boefjeit ubergoten;

Ioa. 6. 57 2o mag umg0etijeit uit. Been/ liebe J Es u, neen.

Kla. 3. 24. "Ik hoop op um gena; bemijl gp bie belooft

Spr 28. 13.2lan (jun die met berou haar3onben recht belijden:

Han.rr, 23. En ik neem heilig b002 / mijn3mahheit te beſtrijben/

Iel. 35. 1o. ©pbat um ſjelil 6 bubt/ mach ruſten op mijn hooft.

rig; 3, 4. - IBelglorie rijhe Cºopt/ met nientelijke beer 1

Hcb, 4, 16. &trafmn niet bat ihbieg|met bipheit toe ſal treben.

Rom 6.13.35 ofèt u mijnhield mijn hartſ en al mijnlenen/

Ioa. 14.16. En menſch Datumen beeſt ble eeumiglijk regeet.

spr9b,4. ##ga ban naar um biſch, en bibb lôJe su, baal

Pſa. 34. 15. In mijn berflagen 3ieſ, laat ik u baar ontfangen/

Pfal. 1. 12. En gun battH u ſteebg mach hufſen metbetlangen/

ope. 19,7. (Cot ih uijtel geniet in 't eeuwig bºtugbe maal.

-

Ecr



Z I E L-T O C H T E N.

Eer men na des Heeren Tafel gaat

2.e:# 'tI: 'meer betijt ! mijn3iel/ban 't groot en heilig ſfeeſtf

3*** Iſabeºuſiaſt bie ut Iam benolen heeft te houten/

Pſal,36 ©pbat gpaanſijnbooten liefde benchenſgube.

"3° 9' Gemſieetgoerheugt te3ijn/ ja blonken na een beeſt.

Ieſ G50bt 3it hier 3elf boog aan/ en roept met ſuiber ſtem/

"33: * Paign borſtige ſhom hier / th5al u geben

3Be materen ban heil / bempn en meſh man't leben /

**l. 3. 3 apen beroutfit op reis natſchoon geruſalem.

AP 22. 17. IBattoef0 gp ban/ mijn 3ieſ / mijſ Bobt u felber noob?

#g 't traaghelt? J2een, #g 't 3und 2 fietijt moogt gg

Dan b£rt0Eben,

1 Cor. 11. 493ſele tree niet toe/ of miſtu eerſt bepgoeben:

28, 29. Hièant mie onmaatbig eet/ ble eet de miſt bont.

Luc, 5. 8. @P 430b mat íg mn bang ! 'h ſie mijn onmeerbfgijeit.

Mat 25 5. 'k 23en/ alg een bmage maagt / in 3onbenſlaap gevallen.

Iac,3. 2. 12an tien geboben libret / hebb ik niet een banallen

Gal 3-1o ſlecht ongeſchent bemaart: biegig mp bloeh bereit.

SZoub ihl ô J 1 su, bannoch treben aan um Piſch ?

Ioa.13.30, 20ub ihl alg ſubag/ notij be hantter ſchotel fiehen

«Engrijpen na de beet ? 42 leeer gp 3oubt het ingehen:

1Cor. 11.27 HBijlſulf een aan umbloet enlijdenſtijulbig Ig.

Pſal. 5.7. - Bptreitben huichelaar het balſch mom-aanſichtaf.

Ier. 17.1o. GBp pgoeft mp 't ſjert en niet: mijn ben hen / boen/ en

ogen /

Heb.4. 13. «Pat alſ :4boot/ íg niet berbuſiert hooguin oogen.

*ſ 50.21,22 ºp 3mijgt en houou ſtilt maar laag tot grootet ſtraf.

32ochtangl 5 groote Bobt/ſchoon um ge?echtigheitl

#ſap bliremt boog het oog / ter ſigaffe ban be 3onben,

#etſchglchen ebenſmel blijft aan be ignupberbonben/

Exo. 34-7. #ſbg uun"Ennbaat ig Ont3et.

3 G#n
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«En als ik hier op oog/ mijn3ſele ſtaat betbaeſt/

Matth. 22, en is als ratieloog maar been in haar ſalmenben: (ben!

3, 13, G5n firaft ſo met ble't ſlâaal ber;upmen/ als Die 'tſ ben"

1er. 18.7 en5ijt tot toogne traagt maat tot bergeben haaſt.

Pro 23.16. Dieg hoom ik mocht 6 keer) en legg u't herte bu02/

Hue. 18.13,2lanfiet het groote bobt / met oogenbergenabe.'

Pſa 42. 2. #et ſcijgeeumt gelijk een hinb'banangſten uberladen!

Pſ119.176. Pm't materban u gunſt/bugafgebmaaſbban't ſp002.

Pſ. 77. 1o. , 3ebt gp genaab / ô bobt / en beelt gp bie niet upt?

ief: 64.8. Boubgn blenuoo! ben menſch ſummaaiſel/ opgeſloten?

GPf3aſ mijn3onben ſcijult mpbaar ban nu berfiooten?

Rom.5.zo. Eig 't begel geet/ bie mp uptum genabe flupt?

E2.33.11, 45pimmers hebt gegept ) ge;moren met een eebt / . .

20 maarſlf alg ik leef / 'h mil bat geen3onbaat fietbe,

ſlaagt dat ºp 3ich beheer 1 en 'teeumig ſenen erbc :

Du. 15.21. iBel/#eer / neem mg banaan blen't30mbigen igleet.

Pſ13o32., heerl..ſo gp op be maagbanum gerechtigheit

I Bilt 30ehenna't gemicijthan ong berbloehte3onben,

Dan 5.27. IBſe 5at/ alg25elſa3at/ niet3pnte licht bebonben?

Pſ. 143 3 Ibſen3alum bºtenb'Iſh nog niet eeumig3nn ont3ept?

# 23: Zieligeer/een hint begbootgſbatſelfſjn bonnisbelt/

Pſa. 42.8 GBat inſijn3iele boelt een afgrontman migbaben:

Luc 15,19. &batſmeefituumparbon/ om't lenen upt genaben. -

2Cor. 27. Pntferm / ontferm u #eer/Eijl 't hart in tranen ſmelt.

Pſal. 51. 9. Hgu be3ieſte3mart ? neem/ #eer / een gſop-rank !

GÉn bop3 in't bloet um'g2oung 1 bat3alſemitter maſſen

Ieſ I, 18, 30lgſneeum of molle3ijn: en ban/ ban3al't mg paſſen,

M*7*** Behrupmelg banum Piſchte gameſen met bank,

, Pſ. 51. 11, ſlºembt biegumaangegſchtbanmijne3onbenaf/

12, 13. Enlaatum goeben (beeft opnieu me'er in mp momen:

2Pet. 1 14. 'fi &alihabet als een hint mpbontg gehoogſaem tonen:

én mahtn mp niet meer3u ſchuldig aan uw ſiraf,



Heb 4-16 ſpell 3ſtletoefban niet, ga met orpmottigheſt;
&Bp hebt een byienblih Göob/niet quabe niet mfl#sen.

leſ. 42.3. R##al 't gehroofiteriet niet moggelen noch hgehen:

Eze i832. Poot 30nbaars vol beroumig beſemaeïſcijbereit.

#19 zo.... (Belooft mijn gitll geloof dat Jeſus heeft bolbaan/
Mat 20,22 ºp bgonh beheſh ban bloehſ' um 3unben allegaber;

&Ples gpgeen grammen bobº maer eenbet30EnDen Babe:

*Got 6.18. @te moet treedt/ bietjier itbmi liefde bobenaen.

&5a heen ban/ ô mijn 3ſel / bpſpleptſjn armen upt/

cant, 1. 2. ºp3al u met een hug;eer nient hij meiboom heten,

GEn als gp aan fijn âPiſch 3ult 3ijn ter neer g?3eten /

Het 25,6. *allig met ſpijs en blanáutoenen als fijn: upt.

G E B E D T,

Voor 'tontfangen des H. Avontmaals.

Jo2, 1. 16.O #23iendelijke bobt ! ô #pring-byon ban gena!

#2enijſ' aan umen 32iſch mogflaaſfenig gemontent
Mºt: 1-2# 26 komt mijn 3teſtotul bebaſſafi Doogbe3unben/

**** en soefimpñtrooi op tien nooit in Egfia.

#### - Deatnuſ 6 reprgeeten/ in 3egenſ op mp neer /

"? '7 gun dat ik in mijn# mach ontfangen;

Col. 2. 14. En dat ik al mijn ſtijuit marijaan fijn hrupte hangen/

* Cor 15 95 «En ober belſ en boot op bedentriumfeer.

Ioa. 14.23. - 92 aligmaher Hom/ hom monn bug in mijn hert/

'-"7 5 ºerſterk mijntiranhetpoop mermeer mijn ſmahºrinne,

«Pntſteek mijn Liefoe opetſ en miſt de pijl' uptboben

PPb. 6. 16. Pleban begouppels hoog opmg geſchoten metts

# #5.9 2 heere toef toch nietſ ſpreek byebe tot mijn ziel:

* 8e."7. 16. But mn / um leege Hrugfi/ met nip bergenabe:

#7.19: «En ſtop ben afgrunt toe dan alle mijn miſbaben/

*5, 7 en bent niet tot wat quaat dat met mijn plºeg berbier.

- 30 4 . #2aar
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A# 11:26 #aar benh : ôJ E s u benh/mp3ijn naar u genoemt !

"-4 11.32ies bibb ik t reph mp toe bezegelennan't legen:

# 9 22egt tot mijn 3ſell (230onum3unten ºpnnergeten...

"3*4 25ehouot 30 boog genal ble gnboogtechtnetboemt.

#ſe 36.26: Enruhl heetſuit mpn boºſt al mat 'er u migjaagt,

* 4: * eermoogt baat b'ouben menſtijl en bott bennieumenſe
ben

# #erlegtmpiºmumraat meſtmpten Beurden geben

****7 apieſebetſicheling banuſ 5j###, baagt.

ſºunbatff eenmaal nu beguetighebenſmaak

Joa. 6, 38. Gele in beeg hemel-ſpijs3ijn bepgaam opgeſloten:

Ieſ. 61, 3o. Gbunbat mijn bloebe 3teſ met fronſt mogt obergoten!

Cºu Dat gp JE su s blijft mijn glorp en bermaah,

Matt. 5. 6. - inml peer! bergabigt bug mijn hongerige 3fel:

Matt. 7.7. ###onmiſh flopp'ſ en bibn': boetingend tochopeu.

1eſ. 55. 1. «bun. Dat iſ nu om niet bemeſh en mijn mag hoopeni

Ieſ, 1, 18, ſtottegniging ban't bleeſcij/ bat diep ingonnen biel.

Hieel heete Jesu, ſiet f#tree na 't heiligbom/

Pf. 81. 11.12etbultgp mijnen mont/ beruyoltht gp mijn nieren!

AP9:59 9. «bun mp alhier um bellſ en laat mp namaalg mieren

AP 28 *o. 14m eeumig glorp feeſt, ſtom #eer? JE s U hom!

In 't naderen tot de Tafel.

Cant. 2.5.M #n boot beſlaaumt;iel botmel niet recht bereit/

Exod. 33. 21e poſt beboetenaan omtotum gefſtijtſtrepen.

i3, i5. Webh'ſ, genaeb'l 6 bobt / 3o gaum aangiritmebei

«Enfielſe mp geruſt en ſtem mijn treurigheit.

Pf. 51. 19. (2J Es u 3iet om leeg metum genabíg oog !

Ieſ. 66, 2. Berbatch be beenen niet oie beenent tot u natºren.

Lev. 13.45. GPCh mijn melaatſrijt31elſcijgtumt5elber te bergab'ren

Luc. 15.55: 3n't wterolgt gebgang iſ geheiligt dan om hoog,

- #aat/
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Mat,9,12: Jaaat/ JE su, mijlgp 3jt alleen bejaebitijn!

1el. 61. * 1 apeairnoffer van mijn 3ieſ/ bie3elber boogum 2Bobcn

Luc. 14.16 ºp tot bit ljeplig ſfeeſt ſo baiendelijk boetnoobt.nl

17 hoe ſout, ihſ ômijn ſpont/ jier in nuchſupmig3ijn'

Gen 21.16 jàochtang mijn boare 3felbieſchgeſt alg ſpagatº hint:

Cant.3.1, 2353ueh/maat han eiaag betrooſtbgon noch niet binnen

1 Pet,5. 8,62e #batan poogt mijn 31el boog manhoop te berflinben?

Ro.16. zo. #elp J Es u, eet ſijn macht mijn krachten opermint

Luc. 15.16. Zie/ een berloorenſoon/ in 'g mereltgbyafgeboebt/

3Pienabert tot um Piſcijt en byengt beeg hſagte mtbel

vers 18, '# #eb ſchºlhlih tegen ui ô Babetſ oberſtteben !
WCIS 2.O, JAaaat boemp nu gena/ en hoomum hintte moet.

Ieſ 65. 15. Pch laat um ingetmanbeengromm'Ien ober mp.

108.20 19, @Iree tot mijn 3ielein/ al ig bíe beut geſloten:

Ieſ. 4o 2. Bun batſe boelt betrooſtbanume gunſtgenooten:

GPp Dat dit GEngleb:00t jaar tot berqulhhlng bp.

Col.3, 2, - En houbt beteugel-reep ban mijneſinnenbaſt/ (ben:

Q2p bat geen aardg gebagt ble boet ban't maarbfie ſchets

Matt. 26, 32aat laat3 u uit ben #of op«bolgotha geleiben/

Luc.22.44: GPaat gp 303mumt in 't bluet enfiogfbool3onbenglaſſ.

Matt. 27, ,, Jihijn3onben/ J E su,3ijn't bie baat um ſjeplig hooft)

1oa. 19:18 14m ijanden moet en3pb'30 beerelijh beurboogben/

Matt, 27, 312ijn3onben3ijn't bie u algbitſe beulen moogbent

21, 23, 46. @Pie hebben u een mijl ban'g 2aberg gunfi berooft.

Gal. 3. 13. 20cijfg't u niet genoeg/ ô J1 s u nberg.net/

Matt. 28. Pat gn bit all' om ongberploekte hebt geleben/

12, 19, 20, GBp hlimt niet hemelmaartg/ of laat ons hier beneben

&Petaccheng baat 't geloof mogt heerlih Doolgeboeb.

I Cor. II.

8 Göeeft liebeJ E s U , geefbat mp bie meerbfglijk

EE: 42ntfangent onſentrooſt/ en raffelſhgetooben

# Pat Dit bezegels 3ijn bat mp30 mls hierboven

Mat.26,19. G20h3ullen na ben 321ſch# trt bentnum ſijf.

5
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Luc. 12.19 %#tree bandtafelmaart/ om onber 'mijn en bont

1Gor. 2, 2. 14/ mijn gehrulfie Boot/ bootrein gelooft ontfangen:

He 1o 39, enom u eeuwiglſh/ mijn eeiſant 7 aan te hangen,

192.1435. Piemp het lenen gaaft/ manneer gp ſloºft een bont.

In 't Aanzitten.

#3ſtt'ff boogum ong/ óJeſu, aan unaeiſch:

©ch mitmp als een gaſt onthaalen en ontfangen !

Ma. 22.13: GEnſg mijn 3iel niet recht met feeſtgemaat omhangen /

9th banoſebaerom niet banum buiſternis.

32orst, 12 , ziet op beſnil mijn bon 2 enbmp niet leeg ineeromf

Pſal 34.9 JTBaarlaet mijn broenesſeſ bijntranſſengoetheitſmahen:

2Cor 5.17. “En milt ons in um Zoon tot nieurne ſchepſeig maken.

AP0.3.2o. #tom jou ſo feeſt met ong. item/ ſiebe Jeſu, hmm.

Op 'tontfangendes Broots.

#6, 33. TYſtºlenengbyontmijnsielſbeſpijshnotofhyſſit28ſuſt.
Phil, 4. 4. iPerheug u/gpuntfangt betroubanſijn genade:

Io. 14.23,iggſclfs homt tot u in en ſchenkt u fijn melbaben.

23ebenkt Dit heill mijn3ittl en ſcheibaar nimmer uit,

Of anders:

. 28. - Jaſjnikeſſant! ôhoefferht gp mijn geloobenu:

# #ef geeftmg 't Iemensbront/ het 3egeiban genaten

loa I. 12.“PJeſu, Ih omhel3 uun bloedige meibaben,

** 14 «bg geeft u3elfs aanmg/ ik geefme meer aan u.

Op 't ontfangen des Wyns.

Ioa. 6.“V:# mijn3iel hier 'g mynbp 't hemelſch binnt.

#2temt/oginht en 3ijt geruft nu bee5'u mag beſiromen.

102.4 14dám Jeſus is um hoºgI gpſult noit boºſ behmmen.

Gºthentbſtijtpil mijn5iel: oa been en meſtaan:
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Of anders.

#at 3:: @ Jeſu, geſlfontein/ hoe ogenblik laaft ggmg !

* * 33 aan bioet ie maar ik vanaf en tecijtºetjeſba's ſirod,
Iel. I. 18. Inſign, (men/

#4.Maijn purp're ziet mogt mit, Bunnen inlººt te ſtijgoge

#ijn bootſcijuit tg buſbaan, thlebe Jeſubg

In 't Afgaan.

" " ,O «Bobtſaat nu unfinechtinbiebe benen gaan!

3° VJ maant hijchumizalighept geſien en feifontfangen!

######nnertto: als mijn E#nl
*** Allgaihuanum geiſtijl blpfgn bp mp uuo;tatn.

D ANK ZEGGIN G

Naar 't ontſangen des H. Avontmaals.

Ieſ. 6. 13. oren: heilige cott/ mat bank/ mat pijël

Gt 22L /

Pſ. 116. 12. Zal mijn berijeugt gemoet aan u me goetheit geben?
# 6. 5# «Bp hebt mijn3itſgegunt het bloot van teeuwigleben/

"-3 ° &#ie boog een appelbeet lag in de helleneet.

1 Cor. 13.I. - ©rij Jeſu bat ik nu een tong ber Cºngºlen hab/

AP° 19. 1 gam u7 ô hemel-atte/ 't leaſleluja te5ingen !

Heb 2: 14- Oprebmp boogu boot. En geen berflerpelingen

Ao. 9.33: #Berlaat gg/ bie u ſlechts maar boog geloofombat.

Tit.3.3,4 meant t geer / ſh ben bie geen bieban u30 berbiel;

jàocijtang gp beeltmp toeum goetheft ongemeten,

# nJeſus, bien g'ontbiel aan ieoiſten en Profeten/

Lue. 2. *8. Direeg Abimeon in b'arm/ maat ik nu in be3fel.

Luc. 2. 13, 39feg ſingt mijn hertban byeugtl gelijk be€ngle-teg/

14. eer 3puſ groote bobſ in hemel en op aarde,

Pſal, 22, 7, eer gul dat gpºmpt een mogmäen onder daarbel

Phil 3, ao, ſauſtjenitſjetburgerſchap van '5ſjemeld"sure
g
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Pſ, 56, 14, 2 GBp hebt beſttih begbootg gebgohenglatfntmee.

heb. 6. 19. Bp hebt mijn anhet baſt gemoppen in ben hemel.

Roms 33, GB een buſbel/hel/ noch boot/noch onbetaarbſch getmemel/

Jeſ 9.5. ſêtijeibmp ban Jeſuaf/ bien Bogſt banaſſe blee.

Pſ:31 ao. #oe groot in 't heil/ mijn bobt/ bat gp be3onbaat#

geft !

Job 7. zo. 12at boen # beſt tot bank ? 6 G5goote Biaenſchen-hote

bet

3Pat gp bug bpfenb'lif mp / mijn ſuffer en mijn bloeber /

Eph, 2. 1. 39ſe"# in ſomben 3ijn / byengt baat men eeumig

geft ! -

Pſ. 1o2.2. 14 bank ff / 6 mijn G50bt/ boog bege 3fel-gena ;'

Jeſ:43.25. En bibb u/ Benh niet ººit aan mijn beneden onben:

ft.145. 16. €5un batun gueben heeft ſteebe bp mpmert benonben,

(Pp batſh mp/ ſubmaag/ niet meer te buitenga.

2Par:3o,18 - Blaſjn ſlogbig bruilofghleet hebt gp niet aangeſien:

Mar. 8.8. &#n ſchoon ik ben onmaetot/ gp3jt tot mp gehoment

Luc. 15.19.3|f 1 bie als baſtaart leefben ban u aangenomen:

1 Pet, i, 14. Q5eefbat ik nu b002taan u als een fone bien.

Jef 54. 10. En laat beſoeteſmaah ban bee3 um Gtrooſtfontepn

2oit wijken van mijn3iel: Jºaat Jeſu miſt mp geben

Luc. 1.175. @Pat 'hijier boogheiliglijft matig naar um boogbeeltſeben,

Mat-7 21- en uit mijn belandt/ ſtaag boot meſtoin bankbaar

3ijſl•

Apo: 1-5: IBel J 1 s v, gp biemp gelieft hebt en bebſijt!

* "# # # banhik/ bat gn mp hebt millen;aligmaken/

* ”enmijf gp mp heet hante;egelgjehtinen ſmaken/

AP° 5, 12, 203g u bankenterban teu tot eeumighept.

A M E N.

Over
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Overdencking naar 't ontfangen des

A V O N T M A A L S,

M# 3ſel gp3ijtterſfeeſt bp GBpbegzoon gemeeſt/

Pſ. 34. 9. «En hebt albaar geſmaañt be bgienblthheit beg get

ren/

Pe: # âchep niet / of miſt u eerſt recht banhbaat tothem het.
» E 5. • ICIl ?

IBantºmie onbankbaat is/ leeft erger alg een beeſt.

rſal. 78. . . ?lig giſtel bobt bergat/ bie'tſpijgbe met het ſlaann'/

3o, 31. #trafbyant ſijntoorne nietſ en doet er beerlijk fietben.

G93iele leer hier uit/ miſt gp @Bobg 3egen Erben ?

#erhaau De ſpijg met banfil 30 humtg'in Çanaan.

#et 3mijn en eert geenboom / alg 't eethelg leeft ban
D'ſlqIt,

3 àaar b'nefier bie ben bau beg hemelg heeft berfiregen !

23pengt ſchonne peerlen boogt. @P3iel 3ijt50 genegen.

hebtgy Cºobs belſ genati 3iet bat gppeerlen baatt.

Pſa. 84 3, (2 Gbobt! mijn 3fel be; mijft ſn't ongen opum heil.

Mat:.57.2onſ maant ja berg en rots mag fich terecht ontſetten/

1 Cor. 15.55 &Batſonnel hell noch boot umgoeiheithan beletten,

Rome, Maaar batum liefbe/ 6 ſcoot/ 183onbet maat ofpril.

2sa.7. 18. Iſèſe benff #eere 1 mie? en mat 'g mijn babergſtamt

PI. 8. 5. 6. @Pat gp mijn5iele firoont met30 beel goebigbeben/

Pſal. 36. 9. ©g moeting aan betrefinanummelluſtigheden/
1 Pe. 1. 13. Gbp botbmp met beſpijgban't rechte3uſbet Lam.

2Sam.9,8. IBat mag ik gecremeer alg ſlechtſ een bomben ſjant &

Matt. 16. IBat beter als bengou ber booſe Chananſten ?

Pſal. 23.5, Bochtans gp homt mijn hooft metolp opergieten!

Pſ,78, 25, ®p geeft mg 't &#ngle bloot bol-op in mijnen"#en
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Luc, 15 13. ,, 2Beníh niet later bie geen bie als een booge zoon

14. lamgnebºren heb berquift in 't boerhuisman de merelt ?

cant.; 9. Pit 'tluſip;ltel um '#232uits/ ſo gobbelih bepeerelt !

1o, 11. Perachtijeb/ſchoongpmp baar ogtenbelſh beebno'on?

«Ennochtanggp onthaalt mp aan um ſchoonen&Pſſtij/

Ro.8.32. 4Bp ſchenkt mpnochum Zoon/ met alle fijn melbaben:

Pſ Ic, 3. Paſ-bernoegſaam GBmbt! ô afgront ban genaben !

Galat. 6. 3. ſbatig 't Dat u hemcegt / baat ſnmp nietgen g?

13an maer homt mp bit/inter bat gp nog tot mp naert?

# 1 43 3Pat gp bug onber 't bah eeng ſonbaarg in milt treben ?

### &Pat gp bie leege5fel bugp?opt bol goeblgheben ?

Jef 41. #. &Pat gp De minſte mogmacijt ſo beeleert maart? .

Pſal. 8. 5. _23eoogtgp noch íet goetg in eenig fietbeling ?

Tit.3.3,5. @P neen: mp meten / geer/ 't igenheimelbehagen/

't Beengn uit liefo' alleen aan ong hebt opgebgagen

Eph. 1.4,5. Çet hemel/ aarb of menſch jun me3en uit ontſing.

V

rſ.ic, r., Hulataarn en hemelliuigt mijn telelooft een gettl
ve?,,, HPergeet n9it ſet ban't guet bat hp u heeft bemeſen ,

vers 3. Hm3onben3ijnber3uent / um monben3ijn geneſen,

1Jea. 3. I. Op3jt (boog eigen hint: mpn5ieſ mat milt gp meet ?

Pſalm 32. © mijn herſment en bobt! nu boel ik recht bat gp.

1,2. @Peſcijulben met betteert, maar niet beſchuldenaren:

ſlèant die ter bellen gront ban uberballeu maren/

Eſth. 5.2 ſietht gp ben ſcepter toel en ſpaceht baat meber op.

«En bug grabeert gp/ #eer / in ong metaalgemutt /

Exod. 34. Beſilhennanum 2aam/ bat gij 3ijtſeer genadig !

- 6,7. 2Barmhertig / guebertier / lanhmoedig en melbabig/

Jeſ. 66. 2. Ple boo, een angſtig hert te bellbyon open boet.

«Bn hebt mijn laffe 3iel ſo baſenbelijk gelaaft.

GBp hebt mijn zonden aſbergeten en bergebeu

Pſ116.67.85p hebt mp uit behel genoert in 't eeumig lepen.

* - --, «ºp hebt mp met um ſijf op Deſen bag begaaft. (9 als

'QP) G

w
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Gaalboſboente Bubt! hoeſaſmijntong te recht ,

Gee bleette flenge en hoogt' banume liefd afmalen?

3 àijn;ieſ bitſlet3lcijblint aan um'genaben fltalen;

àtijoonſgberhemelt lgboo?'t 3alige gerecht.

* ghbanhuf heer / batgp mpn 3iele botlen boet

Heſ:54 8. @Pienſoeten hemel-trooft banefumige genabe.

"***** Jaaat / Jeſú, hoeſatihuergelbenum melbaoenl

&Patgn bus met umuleeftijmijn mag regelt ontbt?

Phil 3.8 . Pat gpu hebt berneert in 't diepſte banbehel"

ief #. 5. @m mp 7 nm booſe knecht benijemeite metmet hen.

h 16. @Pat gp op 't galgenbeſt hebt millig millen fietben!

-
(Pp dat mijn3ieſbethreeg heteeuwig buurenbºntl?

Pſalm 116. ##ſal be helft beg heilig opnemen: en mijn mont

13, 14 2al in het openbaar um ſof/ ô Jeſu, ſingen:

GEn ff 3al in Den rang ban ume liebelingen

25etalen b'offergift bien ik aan u nerbonbt.

- Apocal. 5. Bp hebt ong met um'bloet uit alle bolh entaal -

9, 10, 12gpmillig b?pgekocht / en aan boot opgebgagen -

(Çot IPgiefierg / Dioningen) en heerſtberg na behagen;

Ioa. 1o.28. «En lijdt niet batter een uitume ſchaapghout bmaal.

Epheſ. 3.

18, I9.

32itgalieg mat op aarb'/ fn3ee en hemel 3meeft/

#2oet eeumig met mijn3ielberheerſichen en prijſen

Apoc.5 13 gem Diebenthtoon beſt: en ſofen bank bemijſen

2an 't Lam bat ſomber eind in glantg en tere leeft.

Ioa. ſlâaar Jeſu, 'hbib / bemfilgp mp bug hoog bereert/

## #ntotum lieveling hebt onberijen verhogen

Eig, 4Pch miſt boch aen de poſtum's buig mijn oogbrutboren:

GPp Dat mijn 31el geen Dienſt alg D'uigen en begeert.

Iudic.174 @f ban be merelt mp1 gelijk een Pelſlal

- #n heur onhutſche ſchoot ſneht bºtenbiſh te berfirihſien !

1 Ioan. 2. H2ijn 31el aen u berfinocht ſal boog heur blijen ſtijgihhen/

15, 17. En volgen't 3alig ſpoo? man um'bepelen na. ape

- -

g

-
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*#: 32e# ſbegel/be Poot/ begevoefjeſt/ en 't Gºes
e-T'Je GGE

-

#2ach ban bpp bong mijn3ieſheurnetten openſplement

- 'h IIBeetJeſu, batmp niets han banum ſiefbeſchepen:

Pſal, 21, 2 GBp blijft mijn borgt/ mijn boel/ mijn rotsſteenboog
EIl IIGGI,

Pſal.118,27, IBel dan ban/ ô mijn 3iell maakt bat um lebeng tijt
2dan een geſchahelt3n ban maare banhbaarheben:

pſal. 84. 8: Göaat# ban Deugt tot beugt. Laat afban obettrees

En ;

Heb.ro 29. «Pp#: Göeeft niet treurt/ noch Chriſtus ſmaatſjeſt

Deu 132.6. IBant30ubgp/5mijn3ielſſo bmaag/ſo (Bobtloog3ijn/

&Pat gp ban Chriſti hambt be trou-ring 3oubt ontfangen/

Jac.4.4. En blij ben aan umboei / be merelt 1 tochtig hangen/

Hof 4. 12. Enbijbenhoererg/ bebcht met huiſchenſchijn ?

2Cor.6.15 2een | 05mbt en 25eliaſ en Han niet t'faam beſtaan.

Gan 5-3' geht gp um boeteuteng in Chriſtibloet gemaſſen/

25t3oeteſ bie niet meer in 'g mereltg mobberplaſſen.

#gb'ouben tuh teng uit? meltreh3e niet meer aan.

2 Petr. 2, - get 3mijn fieert na een ſlijh/ ben bonttotſjn gebgaaë.

20,22. Blhaarhebt gp eeng/'mijn 31el/ be merelt uitgeſpogen ?

«Bgum boog bat3ielfeniju/ al íg 't met gout omtoogen/

Gen. 2, 17: 'tZijn Ebeng appelen / De boot bolgt op de ſmaah.

Deu.11. zo. Hlaaatſcij?ijfbeg greren met aanuine 3ielpogtaal ,

1Cor 3, 16 GBp ſuſt fijn@tempel 3ijn/ bpſaſſieebg bp u moonen,

can.3.11. «Enſalu tot fijn 23ault ep't Feeft berglorphroonen.

Apo. 19. 9. HIBeſ3alig bien jp roept tot ſulfi ten?{bontmaal!

ZI E L
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ZIEL-VERWONDERING
2 Over

De Goddelijke Liefde.

Hoogl.5: 1.H oPe baſenbelijk/ 5 ſbobt lig nu mijn3ſel onthaalt!

1 sam. 14. TI 'h 25en, als een ſonathan /boogume honigraten

27, 29. Perquiſitſ en recht geſterfit. JPijn geeſt is uitgelaten/

42m batum ſjemeltjellig in mijn 31eſ gebaalt.

'h 23ekenn'/6 goebe bobt/ en roeme3onberenbt/

&Bat th aan 't ſtefbe maal mijng #ellanbg heb ge3eten l

Pf: 78: 25. En daar het Engle blootſ. 'tuerborgen ſlaan gegeten /

Ope, 2. 17. 3Pat niemant/alg ble 't Hrijgt/ (en bollen eert en fitnts

Han, 3, 16. En gn / 6?Iebeng-bo?ſt / 6 mcnberlijke bobt /

"9 5 boeolºp bluchtgnum macht in mijn amechte 31ele! -

P# 2 12. HH ngeeſo um toogne-oper5ou mn naſchuſt/bernielen /

Eſs: 5-2. T &#n fiet/um ſiefbeſchenhtmy't allerhoogſte lot.

Pſ:39.8. ,, HIBatſoub er langer 3ijn batboortg mijn 3fel begeert!

9Pe: 7.12.2ilg batih eeumig oanh mijn groote Zaligmaher /

Mat.16,24, «En einbloogpoogte 3ijn mijn eggen 3elfs ber3ahct/

Pf. 139.2i. Haallegbaat en ploek mat u niet lieft en tert.

Joa. 1, 16. PchJeſu, ſtaat inmp 30 beel genaeteenbeugt/
l-u, 2o. 36. &Patih in 't &#ngle-ſchool geburig much nethceren/

&#n baat be munberen ban ume liefde leeren/

} (GBp Datum lpben mp leidt tot be joogſte byeugt.

, Ioa 3, 1. #2Behenn'ſ als Ifil ô ºnbt/uinliefde rechtbebenh !

#ijn3tel 'g ganiſch netbaaſt en ſpoorloog opgetogen /

1 Ioa. 5. 7. Iſèijl th be liefde ſtraal ber Panſjeit fie boot ongen

3218 ban all' teugdigheit ung baatbe blt geſchenfi.

ſBant alg gp/groote C5oot / het ſcheppen hat ſn't 5ín/

Pfro3. 14. IBlft gg hoe3mah ben menſch.30umegen in 't vermogen/ .
Isr. 31.3. @Pieg toonde gnum ſtefb' en eeumig mebebogen / 7

Get Dat het ſterflih3aat#me3en 0f begin:

l
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Gal. 4: 4. · ºpneemt een baſi beſlupt om um geliefde Zoon |

*Tim 3:16. (Let tijbban u beſtemt / in 't pleeſchte openbaren,

Jeſ. 53: 5, 43p Dat aſ30 beſchuit bet armſte ſchuldenaren

6,7. |20cht # geſp?ohen 3ijn ter rechtbanh ban uſu

tijg00n.

Joa. 17; 5. &#n Jeſus, die met u gelijke ſlaajeſteit

12an eeuwigheit beſat / lg ſo ban liefd ontſichen

&Pat upt 3ijn heilige mont beeg goube ſpeuh guan 62e

Hen/ -

Heb. 10.7. @totumenmilò Cobtſgalmijnluſt bereit.

- qPleaber / ſh berbgenh in begeliefde-byon.

2ºch Jeſu, al mijn heli/ maat ſal thb'oogſaahbinben/

Hoog: 8-6. Pat u het liefbe-uper 30 krachtig boet verſlinben/

3Paat boch het 3undig buſh u niet bergelben hon!

#e to 6 GBp hebt b'elenbebanum ſchepſel aangemerkt.

1**? * En ſchoon 't um bpant mag/7 nog dacht gp tot haat

bgebe;

Ioa, 3; 13. En bege liefde trahu upt benthgoonbeneben!

Mat 26:37 3Paar gn/ in jellen-angſt/ haat 3aligheit bemetht.

- Jºãijn Jeſu, ſjoe boogboogt mp bet3'umliefbe-fitaal! ,

set. 13. 16. Beefbat ich u mijn hert tot meberliefbeſchenche/ .

* 49 6. En dat ik / ſomber enno / umgoetheit unerbenchef

ſgoemel 't een buuſbofig baat in thfieebg betbmaal.

Mat. 1.18. IBant Jeſu, 30 ſhſlechtg op um geboorte let/

1cſ: 9, 5 %[h3ie Denàchepper inſijn ſchepſel opgeſloten.

Mich. 5. 1. &2e 13ogſt bet eeumighept mogt een bet tijbtgenoten,

Pſ. 22:7. #a mogt# man nanſmettl een mom/ tenfinerijt/

(22I) ligt,

Tit. 3: 4. j2ocijfg't u niet genoeg / 6 mijn berliefbe €30bt!

"i5 3. 45nmilfſ omongent mitſ uit enhſe liefde ſternen,

Mat-27:46. Ha3elfg De gulle gunſt banumen 32aber berben/

Hof:13:14 Bm. Dat beijel en boot30u bol 3ijn en in ſlot. &Porij

GE



Z I E L-T O CH TE N.

Ope:9:15. Boch eer betoogne-bloet ban ben bergrimben ſymbt

*** '3:1 14 ſlingert, ober 't jooft/ en gp ban hier 3oubt ſcheiben /

Lus. 22: 8, Boet gp het liefbe-maal/'t Göebenh-feeſt/noch bettſben/

vert 15 &Baat gp babt nauerlangt/ alleen in ons genot.

h #ſerfguïn min30 teer / Dat gp niet ſcheiben Honbt

# # #7. 1300?gn u in omgijert boet men berlijf begraben,

****. Bieg geeftg um bleeſch tot ſpijſef um bioet om ong te

laben !

1Cor 11'25 Enſjechtſgaan on; 3iel bejegelg ban't Berbont.

&P groote Pellikaan ! 'h3ie m'aan um liefde blint:

Mari6:44 Gbp ſpijſo'#met bijf bgo'on ontrent bpf buiſent

menſchen /

## 12u ſpijft gpaljetbep, biet blootbeglemens menſchen/
9?" 789 2lan meſh getal geen menſcij begin of einde wint.

### - Heijn Jeſus, op hebt mp ook aan tientſſchutraat/
" * " er iſ het in#um ſiefbe-merk gebonden,

#9:26. Pies Danh if u / mijn 450bt, en mII be boot berKonben

"33'7 Panui ô jeplig Lam/ dat na de ſlachtbank gaat.

Pſ: 63: 9, Jihijn3iel bie oogt na u: maat / Jeſu, ibet trebt

gPlegg nu berber gaat / 3ijnenchleſiefoe trepen,

Mat 26:36. @Pit opingt u naben hof/ dit bmingtu tot gebebeuf

Mat 27:45. Daarnan ben jemel heeft en baatbeſith ontſet.

#ef iſ 45g/ bieban't Gºng'ſe bep, motheplig aangebeen/

" *" Pie;ien ik hier ſn't ſtofj gelijk een aatbinojmº moeten !

# # #3 lim aan;igt/baar begon en maan noo!3mijmen moeten
Lu. 22:44, 3Paat"# b?upptbloebig3mtet/bp groote bioppels/

Cºn.

Ioa. 18. 4. - HaJeſu, 'Hſie gp gaatuinbeulen tegemoet.

Hoſ: 11-4 dºden binbt u als een boef: maet 't 3ijnum ſiefoe 3telen.

Luc. 23; 7. H%en mag u b002 't Göericht: Doch om ong mee te bet

ng

Rom. 8. 1. Bebºpſpgaaf bie on5'#in 650btg gericht beljoeb. t

2.
2
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13erliefbe Jeſus, ſal 't noch berber moeten gaan?

#g 't niet genoeg geſtreen? miſt gp noch meer betogagen?

Luc. 18.32 GBp 3ijt beracht/ beſpot/ gebonden en geſlagen ;

«En ig ben grammen bob biet booſ noch niet boſbaan?

#. ©ch 850bt hoe lieft gp ong! JIAijn Jeſus, 'kſie gp gaat

" 53-4 ºnbuigt u onder 't htuigt om mijne ſchuit te blagen.

#24 17, 23a 'h3ie u opgehelſt/ en hoo! beſpijcherg jagen

":15'4' Pooluntriefoe ſeen/blemen aan 't omarshout ſlaat.

«En laag / bit tafereel íg moeh niet uitgeſien.

Ioa. 19.128. Çöp filaagt banliefde-bogft: men laaft u, maar met galle.

Mat 27.34. Çnſchoon beſmert en ſmaet u homt ſo harbt te ballen!

Lu 23-134. J2uch blot gp boog het boſh bie u bitleet aenbien.

ºfa'k ſie | #eet Jeſu, eer bat gp ben boobſnſh geeft /

Luc,23.34. Çöp ſchenht um ioninfirijh aan een bet moogbematen.

läm liefbe laatſjn3iel ten Parabijſe baren/

Mat-9. 13 ſep bat geen ſonbaar ſchath'ſ die boet en hope heeft.

ſlàaar och hoe moatum ſtefo beooglogt/liebelbeer !

Mat.27.46. 14m angſt ble neemt baſt toe. «Bp ſchgeeumt/ en 't han

niet baten/ (laten ?

jlâijn G50bt! mijn 65nb' macrom hebt gp mn nu bera

Ioa.19.30. «En Dug bolbgengtgp 't al en bupgt het jooft tet neer.

1 Ioa. 3. I &P 5mbt/ mat liefd is bit ? @P baber | hoe han't;ijn/

'?' " @Pat gpſo hoog en bier ong miſt tot hinb'renmahen/

Deu.32.21. Paar mpinalongboen utergen en perſahen/

Mat 44,12. Halen en liefdeloog met hertenbolfenijn!

Ezr. 3, 6. Jºaat nergſh mg manſchaamt/batih boog mijneſthult

Ief # # 32e Pyingbet heerlihheptſu groulth heb boen lijden?

Ief, 3, 5. Patih De 2gebe-bogfi bug boe beſjelbeſtrijden7

Heb 7 22 @Tot dat mijntroume2Bogg het alleg heeft betbuſt.

Ioa. 4. 1o. · Palboſboenbe Bubt! 2 eeumig ſiefbe-beeſt/

Pſal. 27. 1 GP genetban mijn hell/ beſchermer ban mijn lenen /

Pial. 18. 2. iiomfierf mpt. Dat thuhan mederliefde genen/

Phil. 5, 8, «En dat mg. Dit geminſteebg ingebaeijtenſpeelt.

/ G2 cij



Z I E L-T O C H-T E N.

Hoog 5,6. Pchlaatum liefd altijbt in mijn gedachten zijn/
1 Joa.2.15. En bat be meerelt-minals ſneeum en magberteeren:

Gal. 6, 14- 2u3aſih tot olen epnu niet menſchen of begeeren

1 cor, 2.2, 2llig ben gehrupften bobt / mijn 31elt-medicijn.

ga laat mp3ijn een malg mie u niet aan en fileeft;

Hoog. 8. 6. ſlaaat boet een bierig bier in mijn netboofoe ſinnen/

Eph. 6. 24. Pat al mijn pogen3m / u f Jeſu, te beminnen /

1co,16 22 & Bemijlijn 15 betpl0cht bleu niet lief en heeft.

Job 14.25, inijn boel ga bit my herloſt bent en bebºpbt/

Hoog: 1. # 42ch laatum ſiefo altijt mp trooften en berblijden;

Gal, 6. 14. En leer mp boogum htuig. De merelt ſubtfirpben/

Joa 17, 24 Patiheengtriomfeet baar gpſ mijn Loſſet/ 3jt.

INNERLY KE ZUCHTEN

- - Van - -

Een klagende Ziel over ſijne ſwakheyt.

cel. 3. io. (TY Jeſ: toen heerſtoºrnia" "rt naar Edil
Pſ. 143. Io. «En bat um gueben (beeft mp aan um @Iafel lepberſ

2Gor,6,17. @Toen 3epo if / #eer thgal mp man be merelt ſcheppen/

Pſa. 40. 6. «En nemen aſ mijn luſt In 't geen um met bepeelt.

Job 3r. 1. L. Groen batht ff een berbuntte maken met mijn leen:

Pſ. 11937. Thijn oog en 30u bon?taan geen pbelijel: behoren/

geſ, 5o 4,5. Hajjn oore,nu alleen naar umeffemme hooren/

Joa, Io 27. &#n al mijn luſl30u3ijn uJeſu na tettten.

Ier. 6. 16. ##bacht/ be ſtille ruſt ſaſ moonen inlmijn3iel.

Gen. 69. 'h?Zal manbelen met 450bt / geiph alg 2oach Debe.

open.3.12, Jºhaar beet / hoe 'finaber hoom / hoe mijn elemnigheden

' . 18. Zijn gruotet in mijn oog) baat Ihſaag tot herniel.

23 ; hele
L/



ZI E L-T O CH T E N.

Rom, ze hºgie hoe hºoien omlngelanº besunbelt eläensbient

Ro###abatſkleggehoeptaanſjne ſnoobemetten,

Gal. 5: 7 en / ſchoon mijn3ieſe3ſch baat tegenpoogt te ſetten !

Rom:7:15. - 35# niet fitachtig genoeg om ſijn gemelt t'onte

&c. gII,

Efe, 6, 12, 32ſe bugſ bet buiſternig ſjoubt op mijn 3fel be macht,

col, 4, 2, énlaag ik ben 3eetloom ſn't maken boot gebeten.

Ro. 12. 11. Gen3ijnbet nu of ban in mp mat pu'tigheden/ -

Luc, 3, 2. #p maakt haaſt dat mijn3iel baat ban mo?t afgebgagt.

Pſ. 119:3o. &Itachtſfi in aller ernſt uïn metten na tetreen/

1ac iſ 14 ºp ſocht mg natelijk boogliftenafte trecht.nl -

Rom.7 schºtel in Iſmailie bleek nietochten te vermºeien

col,4%.” Ple gpſmijn Bob nernlachten beigt metstelgemeen.

, Pet 1.7, ,, Hajelfbiehemel-son/ het hoſtelijk geloofl

_ Luc.8.12, 2etogijft ijp upt mijn hert/ of ſjoubt het ſabetogen /

#Goºg; 12. GBatſhuI neer intet 3ie als met betoonherb ongen:

9Pe-3 16 &Pieg 3ijn mijn bebenflaau/ en ume ooren boof.

2 corsºzo. âoch ff matatt3enp ter herhbp um Beſant/

Luc. 8. 12.32aar hindertijp mp meer, en boet mn onberbínben

Efe.4 15. &eat mijn gebachten ſteeds meer3mernen alsbeminbent

zach# #. En / baat elf mogtbemeegti blpb ik alg bfamant.

Pr,71. 25. #elf/ Jeſu, 't Engle-baant/ en hoſtie Liefbe-mijn/

Hoog.1: 2.12erbooft bp in mijn ſtel. ºff 3it bpuin genoobe /

Rom. 8:1o. #dat ach! ff blijn als ſteen/ of een onboel'ge boube:

## #heetſtoch bint geen ſmaak: ik ben niet die ik ſchijn.

Pſ2.48: 2, litn grootbeſt/groote &5ubt/berrukt mp niet een 3ier.

Hab.3: 2. Lees ik um beetgement/ 't en boetmp niet berſchlichen.

Mat.15:16,8Peniſiumliefhenal ten Hanmp niet berquiſihen.

i7, in 't hogt mijn p5ig hert boelt noit een bonhghen niet.

Pſ to 9,ro. GBugtept hp op mptoet gelijk een oube?Leeu,

1 Pet. 5: 8. &#n al mijn blee3enig bp 3al mg eens beſpringen: (gen/

Ieſ:37 19.82nch/#eer / 15 meet gp hond hem boogubelbel bmin

OP. 12. 12. Schoon 5p ſchuimbechend raaſt met hongerig ge

ſtijgetu. Göp /



ZIE L-T O CH TE N.

- Ier. 1, 2, 3. ©pl geet/bie in mijn hert het miſſeboop-lootſchiet!

Open, 3:8. Göp hent mijn kleine macht, en3mebenbe gebarſjten,

1obzo 12. GBp meet mat troetel30nb in mijngeheim bernachten/

Gal. 5: 17. En hoe het uiteſtbte geeft gebuerigfirijbt aanbiedt.

iBat ſalſh / ºeere /bden tot belging banbit quaat?

Iac. 3: 2. ºh30ehterbeugt te gaan/ en laag ih.glp ter 3ijden.

Rom 7:19 3et quabe / bat ik haat/ fanff niet recht bermijden:

«En't goebebat ik miſt bat tg het bat ik laat.

Gen 25:22 ſïebeccaboeſbenoit30 'tfiooten banljaar htomſt

Gal. 5:17 Als ihuan bleeſch en geeft. Geit boet mijn tele3uchten,

Iac. 4; 7. #ſtg bienbetſoechet mpont3eltſjetſjeenen bluchten !

#aar in #n buf3em blijft/ en leegt mijn 31elban

fIUOff.

1pet. 5: 8. IſBaat bat ſf ga of ſlaſh mob'ban hem her;ocht.

+" **31: Iep3oehtmp als betaten te fiften naar behagen.

Mat. 3: 12, GPch hun ijp ſlechts het hafuit mijne3iele bagen! (bgotht.

#haat laag al 't goebegraan ºogt ban hem t'30th gea

pſ 119:25. IBeemp/ö mo?men aag/bat ik 30 Hleen aan't ſtof!

Bee mp batſhboog u30 manb'le mol gebgehen!

Ezra,9. 6, IBeemnt dat ik mijn jooft niet langer op berffiehen!

Tit. 1. 16. 42e mijl mijn ontrou ſjert onbeugenb ig en ſlof.

## 49 gp miſbabig Q5mbt/ gp allerſmachen firgtijt/

?" " “ºne ſtaat gp bugban nert Ten ſchijnt het te gedogen

Ieſ. I* 5. Patih f u feeber riet/ bugt'elfieng mogt bemogen!

*°m 6: * En dat be3onbemp beheerſtijt met onermacht?

# 9:11 lidm / byienbelijhe G5ubt/ bieb'ume noſtberlaat/

* 3 “ieerfierhmp met um macht/bat ik die felle teuſen/

Efe. 6: 12-82ſe oogſten ban be hel/ macljomingen en methneuſen/

1ef:39 21: En manbelen op 't patt baatum heminde gaat.

# # # #aah batmijn moeten zijn gestuinbt gelijk bereen!
P# Z ºmtotum eeiſigbom/hefſcijooſter benuttenanten.

#% &#fmeteen neerge hoo! httpit het heiligenlangen!
*** Pp mijn betſtaalt":; en joubt mp ins",3

4
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1oſ. 5. 14. , ºp Engel beguerbontg/ gp t2ogſt ban gleeerenheitj

Fſ. 44. 12 Jaeemt mp inum banier en leet mppotig ſtrijden,

ſlPeeft gp mijn beuchelaart mijn ſtijlit aan allen3ijben/

Pia 23- 4 . «En leibt mp metum ſtafboog bit onſtuimig mei.

## 3 •# G5eefbat ſh ongen hríjg om hſarelijk te3ſen

"3 gaat gp #eer Jeſus, jijt uit gjemeigthgoon gekomen t

Mat. 9. 13' (Pp Datben3machen menſch goumerben aangenomen /

&Ple gp uun helſ en hulp noch bagelihg milt bien.

## #hſhahnabledena: • / /
• 8,5. e gena: en bibb / berleen mp kracht

**apatiºnalEmarijappielief:ſeunen,

«ën miſt boch boogu Peeft mijn3mahheit onberfleunen /

" 49 ** (ºot dat ik u eens nint/ bie'ſ lange heb bermacht.

# 25. 203aſ mijn boobe 3ieſ noch voelen batſt leeft.

°" * " en/ mobih onnoogſtens in 't;onbe-net gevangen !

Col. 2. 14. 'H2 al Jeſu, al bieſcijuit banaanum hrulce hangen!

9-32 26 &#nſmechen/ totum mont mijn 31el ge;egent heeft.

#*, 2Benaar my ſlechts 15 ſepbt batnimmer mortgetoont
3** Dat ik met moetmiſ mpbegene tot beſonde:

Jºãaet dat in mijn gemiſt maatachtig mogt bebonben

&Pat th# quaet niet bot/ maat 't bleeſch bat in mg

' : bijUDIlt. - - -

Rom.2. 17.

2O.

" * * Dansultant Jeſu, nochtetleugels hangena

P al I «Eengober 'tbuſlebachtban mijnefonbenſitechenſ

## #n ultuit mentig mijn ſmetten ontroerienſ
”” Pp Dat ih al geen #Lamboog u in 't oogbeelfia.

Z I E L - Z U C H T EN

Dergener die na 't ontfangen des Avontmaels

geen trooſt gevoelen.

M #n Bobt een bange 3iel homt heben boog u thgonn.
# I9. #h ben aan umen blſtijl na umgebobti getreben/

###De tafel blegg p?opt noſbrugten baſenblthhenen/-kt «Enoaet gpport ſchenkt het lenen ſnumZoonnaat /



ZI E L-T O CH T EN.

Luc. 1.# Jºãaarl gee? 'baar iber heert bol breugben en bol bank/

&Paar ſtijgept mijn3iel ban angſt/ baat ſlbberen mijn lee
n

-ben /
-

* 116 3. Paerboelſh in mijnhert behelſen bangigheten !

€nten ter beootbeboeft) en aan be3leſehranfi.

Iob 13.24: 49 05mbt / maaromig 't both bat gpu aanſchijn bergt?

Pſa. 77. 18.IBaarom onthoubt gpmpuanzienbſchapen genabe ?

iBaarom milt gp mijn borſt en honger niet ber3aben?

ſBaarom moat bug mijn 31el boog treuren uitgemergt ?
''.

*" 3. " Hoe lange/beert hoelang, hoe lang bergeet op mp?

iede lange 3aſ ik u / mpn @tgooſter / moeten berben ?

#oe lange3al bebºuh mijnteete31el boogherben? -

#0e lange toeftgp / #eer 1 te 3ien op mijn geſtijgtp 8

1eſ:49.14. Af beere hebt gymp nerlaten eeuwigliº,
ri. # ##gumgenaten-beurſ boottooinel toegeſloten ?

2Benfh/ in grimmigheit/ ban u/ na ſchult / berfoten/

3Pat bug mijn3iele heeft en 't lichaam is bol ſtijllh?

Ieſ. 63. 15. PJeſu, 'k heb boog beeg be3netighelt geſmaaht/

HIBaar ſchopt het ſlepe ſpobt/ bat ſh ble heben betbe?

1coras.29 iPagihnletrecht bereita mag mijn geloon aan tfleinen?

1of 7. 13. IBat2Ban oerbantmp beer die mp onmeerbig maakt ?

1se 3. 2. 't is maar ik ben 3eer bmaag geſondigt fonnerenbt/
Apo. 3. 16. &#n heb u flaaugebient/ en hſein geacht u3egen 3 (gen /

Pſ. 13o. 3 dlhaar geer/ milt gp mijn Doen juiſt op u rechtſchaal mee

iBatmacijt'1h banban u algeinttlo03 clenbt.

Pf, 71. 14 32ochtang mijn3iel3aſ 3ig noch fireng'ſen aan be hoop :

Matſ # enſchoon gpu berbergt/ noch;al th/theer/bertroumen

22...28. «Patgp blt boet op Dat Ik bafter aan ſou hDuimen /

«En bet'ren mijn gebebt / en bma3e lebengloop.

Heb. 2.34 gaſthoon dat ik nump berlaten wint van trooſt/
«En 't 5oet beg2ſbontmaalg nu heben niet hanp?oenen ;

Pſa. 3o. 5 Both macht ik op u Komfi, gp #eer/3ult niet bertDeben;

tºp 5ult u tinbeſijh noch heeren tot uuuhtooſt,#3 ijh noch 255 HIPant
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Regio, 1. Ieant/ #eer / ff meetmijn hertſe ban van bugchelrg :
Pſaï. 26: 1. #ſh ben oprechtban3ieſtotumen biſch getreben/ -

Rom:7, 24, En niet upt fleur ofſchijn; boch bol beborne3eben/

*S**6. 19013mafiljept/ baat ik / laag / berboemelijk in 3p.

Hoſ6:1, 2. En ſchoon gp mp hierom met pijl en boog beſtrijbt /

gſh blieg u tegemoet; maatſbub'ihanberg loopen ?

Job,13 15 komt?eere / boobt mp bgp) mochſalth opuijopen:

9"3*6- 'hiëerlaat u nietſ mijn ºobt/ #meet gingenadig 3ijt.

Iud.15:23. . IBant/ leeereſ ſo gpluſt om mp te bomben habt /

Göp habt mp heben niet tot hier toe laten komen,

#78; 25. ©p babt mp 't Engle-baootmel uit de mont genomen;

*l. 1'4 op babt mpjier oan baan doen ſtuinen als een blatt.

&PfegJeſu, mijlſh u noch heb ten gunſtgenoot/

Mat 8:26. Zo ſtilt toch het tempeeſt man mijn beroert gemiſe:

caut. 1:2. Enlaat umiſefoe fitaal mijn treurige 51el berfriſſen:

Ioa. ir.za. «Een tmeebe 3La3atug 3al opſtaan upt ben boobt.

#Berberg ulanger niet: hom rebbet gp mijn 3ſel.

Lu. 33.34. G5p hebt um aangeficijt niet achter maartg getogen

ièooghun bie 'tſmadelijk beſloegen en beſpogen;

Aa. 9:21. IBaaromſoubgp 't nu boen. Die bibbenb'boogu ſiniel ?

G5p3jt tegoet/ 6 GBobt/ bat gpmijn 3lcl bie treutt/

Mat.15:17,2unoteeumigºnepgeren behrugmheng het genate
Mat,i, ſpehroofiterietjeg/ Heeer / behrount gp met meſbaben.

2cor. 4, 9. Göeen 3mache3lei moat uit boog manhoop heel berſcheurt.

lob 1, 5, 9 - #h meet/lbeer 1 miegp3ijt; hp fepit niet bieuſocht:

Pia 5o 15 GBp hoogt hem die in noot komt offerenſijn klachten,

Pſa. 51:19 IBant een gebroken geeft en miſt gg niet beracijten: -

Luc. 13:43. «Eeu moogbenaat aan 't htuig tg niet banuberbloeht.

pſa 13o, 6. &Bieg als een machter macht ban 'gnachtg tot 'g mog

geng b70eg /

20 macht ff op u #eet , bp3ult mijn 3iel genegen /

Mst. 18.8. Pie op be golben tobt ban hoop en buſſent ngeeſen.

Gen 1***9 ºf matjt opum gena/ en bieíg mp genoeg, j?

bt
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Heb, 12, 6, 52uban/ ô gemel-2ſtt3l 'tſjert batg' uptliefbepijnt/

2Cor 12,7. Datofferfhu op; trecht gp'etupt bebonnen/

Pr, 51. 14. En ſlogtbaar in umtrooſt/ be3alfber uptberhooguen.

Pſ. 16.1i. Zo leeftmijn3iel bolbgeugtſn glorp 3onbetepnb.

o P WE K K IN G

T RA GE z 1 EL EN

Dienalatig zijn om tot het Heylig

Avontmaal te komen.

Efe, 5, 14, / @Irage3ielen/ miegp 3ijt;

Ieſ. 52. 2. O#eeng beboejeng banum boeten:

Pf35. 1, 2. iHomt/ gaat met ong ben litupgject moeten.

Heb37,8 ſepj op nu, gebenighettpbt.

1Kon.18.21 HIBathinhtg' op b'een en b'anbge ºp ?

Ioa. 2. 15. gig 'g mereltgraeugt en pbelljeben

GPerechte bubt / 30 noig'er treben:

Jºhaat is't JE H o v A., blijf ongbp.

Act,9. 18. Lfcht eeng beblieſen banuin oog.

Gal. 3. Is goe laat gp u 30 belg betob'ren/

Heb. 3. 13: GEn boog bebgog um 3felberob'ren/

Gol.3.1, 2 &Bat gp niet eens 3iet naar omhoog?

Beu. 6. 21 Beijelſcije 19 jaro ſchijnt het rijh

Efe 2. 2, 3' Panume3ſelen te bemuonenj

2 Pet.2.22, 2at gggeen 45nbgbtenft milt betonnen/

JW2aar bug blijft leggen in ben flijh.

Pſa 34 9. Cathfinnbºg eenspioenen/ laffe menſch/

1Pef. 2.3, 82e30et enigieno'ſihjeſb beg leeeren

Luc. 15.16. ºp 30ubt geen merelfs blafbegeeren/ ...

rſ, 46, 5, Jºãaar CH R 1 s t 1 mſſ mag al um menſtijs 3Doch



Z 1 EL-T O CH T E N.

Pſa. 39. 7. 2óch nu / helaag/ gp legt en moet

#3, 12 % in aardſch en bleefchelijche bingen/

rºl. 4. 7. #n acht bºeg moºie bedºelingen

- 33tel honger alg het hoogſte goet.

Gal. 5. 24, 30e Honbt hp ſtijgiſti eigen3pn/

## # #2: «Enſijngegaifoen Pamengagen/ , ,

'J* * 15 #ſeinde meteiſjept bejegenſ

- «En ſlecijtg3ijt (Chriſtenen in ſchijn? -

Hof:2 1,18 GBp 3ijt umJ E s us tot eenblaam /

- Gbp ble3ijn trou niet miſt ontfangen/

Jac.4.4. Jºhaat aan begmercitg ſjoer blijft hangen /

«En u btrft noemen maat3ijn j2aam.

1 Pet.3.12. ſtom / 3iet eens matumJeſus lijbt/

Apoc.3.12.62m op um 31elſijn 12aam te#
«En milt gp hier aan ſchulbig bſijpen

Jeſ. 57. 11. @Pat gp 't niet eeng gebachtig 3ijt?

Lu, 22.44. 14in 2aligmafiet 3memt in 't bloet !

1 loa 3. 16. En fan met luſt upt liefde ſterben,

Pſ. 116, 8. @Pp Dat gp hellen angſtſoubt berben/

1 Pet. 1. 4. «En etnen 't opper-eeumſg guet:

1 Cor. 11. En mil bat gp gebachtenig

24, 25. Igiet oan boog bloot en mijn 3ult jouben:

G2p bat gp noſt bergeten 30ube

hoog: 8-6. Igoe groot 3ijn liefde t'achten ig.

«En íg bit/ menſtijl íg bit te beel?

op. 19.15. #oe! ſal bien langſ GBobtg mijnpergtreben ! .

Joa. 19.34: @Pat ſpeer en nag'Ien Don? fijn leben

Met 27-29: €n boognen gaan tot 't becheneel.

Mat.26.392 al ijp be heſh ban bloeh en meet

Mat 27.34: «En gaſ en ebih miſſig bginhen;

Pf. 69. 3. zal bp tot in ben afgront 3inſien/

Mat.11.28. 49m u te htpgen ruſt en bate 2



z I E L-'r o C H TE N.

Spr. 1: 24. Gen3ult gp mp noch mepg'rig3ijn/

1et 17. 10. «En begen J Es u s 30 nergeten!

Matth. 26: @Pat gp geen bete bgootg milt eten /

26, 27 49fnuttigen een mont bol mijn?

GB ſmaathept bie geen meerga hent!

Deu.32:6. #g bit um ſpeer met banfi ontmoeten ?

Heb io 29, 32 neen: gntreebtſjn bloet met boeten!

Luc.Io: 16. 4En h00nt Den Babet Díe hem 38mbt.

Pſ2: 11,12. Bel byeeft ſijn gramſchap/ huftſijn Zoon:

1 Cor. 5: 7.3Leer nog ben3uurbeeg upt te roeijen/

Iob 24:6. En D'oubebmaagbeſt te berfoeijen/

Lu.15 7,1o Zo brengt gp bgeugbe boog bobtstijg00m

SP: 9:3, Iſaaar laag / ſchoon elf gemobigt moſt!

+" 14 18 âeedIrage zoekt altijt oerſchoning:

Mat. 22:5. Een jumlijhgbag / of koop ban muning/

Jihaaht t'elheng blijt entijt te fiogt.

Ier. 1: 6. «En meenig 3eſt; gſh ben te jong /

Ier. 4, 22. 3choon oud en fout om quaat te plegen/

spr.22:25. G20chts tot alleg met genegen

1ïoa. 2: 16, 3Paat bleeftij of metelt hem tot blong

spr. 22, 4 meeſjonge) miſtgp in um Lent

Mat 4 18 ſeon? Gobt geen fiere bloemen blagen ?

JIBeint gp um J E s u s te behagen

Iud." 12. IBanneer ben herfſt u ſchuttenſtijenbt?

# 9. @P neen! be mfnterbanum tijbt

*** gig ooh beminterban umhrachten.

1er 9: 21. En mie meet/ ofbeboubt ſalmacijten

(@lot gp eteſt oubt gemogben3ijt.

2aubtgp meſ geerne fnumjeugt!

#####boºt u riep om ſtralië te ſtºrten,
"3 3° Boh graag het eeumig lenen berpen?

**r 355, 6. Beleet ban/ Dat gpſebgn meugt.

- parati



Z 1 E L-T O CH TE N.

Tim. 2, 22. 23angt u bejeugt en 't bleeſcijte3ect ; .

3Leer biete meer bptjtg beteuglen /

Ief 40,31. Bp3uſt berkrijgen hemel-bleuglen/

«En htachten ban bien fierchen ſpeer.

Tit.2.2, 3 &#n gp/ 6 42uben / bie 't betaamt

&2e jeugt te lichten boog um geben/

g 42ntmaah/ en leet haar toe te tredenſ

Ier. 31. 19. En toon dat um bit toebenſchaamt.

Klaagl 4,8-ièoelt gp niet bat um 3fel berboºt/

&Pie 3unbet ſpijſ enbank moetlenen?

Gen. 21.18: 3taat op 1 en miſt haar 't boebſel geben

1°**** 54 3Paarſe eeumig boog beijoutenmoºt.

Ro6,16,1762f30eht gp langer ſlaafte3jn/

Gên boogfg te bienen b'oube3onben;

20geeft hp J E s u s nieume munben /

«Enſchopt om herr'um mebicpn.

ſlBeetbank ô (Irage/ mie gp 3ijt/

Mat:########ens,

* Eoutſaſu eenmaalmacher maken,

iBanneer gp hebt noch uut noch tijt

Gen, 7.16: GEn3ijt gp buiten ſtijgiſtfathl

* Boötg3unbuloet3al u oberſiroomen ,

«Engp3uit heulnuchtrooſt beh0men/

- 2Ilsgp 3ijtinuitmonſtelperh:

- HIBant I E s u s 3elbet heeft ge3eit/

Luc. 14 24.2lſ mie mijn?lbondmaal betachten

GPie3al ff eeumig laten ſmachten /

Spr. 1 2.4, €n ſtoppen't nog manneer hij ſtijgeit.

Mat. 5.29. HIBel/ tragemenſchl ruh uit het oog

aBatu beletbltheiſt aanſchouwen/

Iud.vs 12,Hium helpbe #Liefde-maaltijtijoumen

Cof,11, 23. 19an Jr. sv s ble 'thtbeelt30 joog.

*.

. *

C5p



Z I E L-T O C H TE N.

eBp3ijtgertent ter ſfeeſt tegaan

2Bpſonbaarg en bp fietbelingen,

2Cor 5314 Gen30u3ijn liefde u ook niet omlngen ?

Zoubtgpu bit hebel ontſlaan ?

Gen. 17:14 Bie 't teechen ber 2Beſnijbenig

i200: bee3 in 't uubt Berbonbt betſmgabel

ilBag afgeſneenban Göubtg genade.

&Bencht of't ook niet in 't Pacgtmaalig à

IBel binbt be bleugelg bangeloof

GPan aan um logg en ſobe3iele:

## àtrijbt om umtraagheit te bernteſt.nl

J*4** en joubt u langer niet als boof,

Chr.13:14. #haar benh/ ſjoe 42beb-CEbomg ijuig

&P00g G50beg25onbt-hiftig ge5egent:

203al bie3ieſ omh3ijn bejegent

&Ple bug gebenhtaan ſtijgiſſifiruſg.

Jeſ. 6; 13. Gingp/ 6 @Treurigmenſtijl die ſtijgiät
G2m aan bitſjeplig ſfeeſttetteben,

Luc. 18; 13. Sºp3ucht/ en fleent t en ſtopt gebeben/ !

«Pm dat gp niet3jt rechtgeſtijlät.

Heb, 4: 16. #nm tree maar toe: 3Leg alumſchult

- 2lleen boog CH R 1 s T 1 ſjep!'geoogt.nl

Heb, 4: 15. Gbp3ult ontfangen mebebogen)

Ioa. 16:3o. Ban hem bie't allegheeft berbult.

Matth,5:4. G5emig ijn 3al um treurig hert

Ioa. 1: 19. Haet 3ijn genaan en trooſt berbullen!

Pf. 51: 1o, 32atumebeenb'renjupchen3ulſen/

Jeſ, 35: 1o. Gen3ijn benzijt ban3ielen ſmert,

1 Cor.15:1o IBant míebat 650btg gema herijeft/

1Petr. 5: 5. «En30eht3ijn 3eſben hſein te mahen/

Mat,16; 4. En 't all om CH R 1 s t u s, te ber3afie.nl

GPle heeft 45ootg miſ en mit getreft. jten,



ZI E L-T O CH T E N.

Ier. 8. 22. #0m freebt bûn na bit 45flegb /

Mat. 9. 12. 3Paar gp um 2ieſen art53ult binben:

Ieſ. 61. 1. ſgp 3al u trooften en berbinben/

Pſ,73. 25. En3ijnumaatbſch en ſjemel-ſchat.

ope, 19.9. En3ijt gemigt bfe 't JIBaal beg HIamg

2ºlijer met ſuft ootmoedig eten/

2al Je s u s nimmermeer bergeten/

Mat. 8, 11, 49p 't Feeſtban ben boot?lbgaljamg.

U Y T.

I N



- I N N ER L Y K E

ZIE L-T O C HT EN

NIEUWEJAARS-D AG.

e essante en ºntſmet mensen uren
-- Y - u geeft,

#JJ GEn mtemeet of 't nietig te laatſte banuinſtben?
N # #g heeft u meenig jaar 30 goebiglph gegenen,

Q2# eengtet deegſ hebt ga je ook tecijt het

deft

«Bob heeft u als een boom/ inſijnen bofgeplant/

eën heeft dan jaar tot jaar gemacht na bijne b?uchten; .

. 4P ! 30 ijn nu meer homt / maat 3ult gn ſjenen bluchten?

IBat bergenbergenboch boog bubum groote ſtijanb?

Zo ben nu'tblaboplicht/ en noch geen nuchten uinb/

3T2aat 3iet het ongeötert geneſtelt in um'tahſien,

#p3ail ingrimmigheidj u met de bijlafhahhen!

énmerpen in het niet dat nooit uit houtbetſlint,

3Penh bgn / 45dbt3al totu eeng3eggen: Penning-heer/

ſtom geefnu reehenſchap dan alſ um boenenſaten:

«En ban3aſ geen beblog ofheilloog hantſch?lft baten:

&Panelſcijtjp 't een talent banu met machet meer. *

82 ſlaapban niet mijn5iel: umteis-tijdig op hanb:

3Peſcijfpper fiſopt en roept. Pntmaah en maahu haarbij !

2licht gp een holteſlaap i# lang waarmeft meeſt maatbig?

3Leteeng/ hoe ſnel berlooptum gbagen uurglag 3ant!

hetjaar hernieumtſjn loop, geflang bietuilt er ijuit!

en blijft grººt u mijn3ielſ noch al in 't 3eſne me;en?

#et mereltgreehenhoek meet gpfiág toontelegent

€n mihtof Grebit baat nutº: op Bebet ſluit:

-

#dat



Ziel-Tochten op Nieu-jaars-dag. .

JI)aat 't grootereehenboeh banum bebleht gemoet!

GP Dat ſeit in ten boek, en blijft fieebg toegeſloten: - ,

apaal bont de motm boot 't blat. Daar bleet beroeſt be .
ſloten;

«Enſchrikt noo! 3uſh een hand bie'troertofopen boet.

&Pntſluit het eeng/mijn3iel ; 3iet mat gpſchulbig 5ijt. -

gelaag met tact blaan alleen zijn nicht beſchenen.

«En hebt nau iets gebaan als boote meberſtrepen!

14m bou3e milgebolgt/ fijn goede milbermjbt.

€n 430b heeft 1 jaar opjaar/ be fironmenhan3ijngunſt

49pul boog-aarbige / botnoterbloedig bloeijen; -

3Pen hemelguam uffeeba metbauban heil beſpgoeijen/

«En htoonbeu op beraard met rijhbom/ eer en kunſt.

"Ha baar gm ingert gefeeſt bangroumelijk geſlacht;

23emo:finanſiſtoet enijm, metjout nuch;alf gemeten,

45emo2pen op het belt; aanb'42ngenagegeben; -

«En bang ummalglikheidnan iedereen betacht;

&Pdatig ºp met fijngunft bpubon:bp gegaan!

«En3ag u bagt gp laagtimertreben in benbloebe/

«Engelbe/ HLeeft! ja leeft, en3moet u te behoenen,

GEn jteſttepeut bes heiſa toen hoogu opgebaan.

&## Daar en-tegen5ijt biebgſenbelijke Bob De Tien

&Pnheilig afgegaan en hebtfijn eer ontbgagen; #en

âDe gouthlamp noemdegºunºnnen met bejagen/ "".

«En bent begisteren naamgantſtijgtelijk beſpot,

«Pebagbanruſt mag u maar tot gelag en luſt; -

&#n hebt toen inecht en maagt um dienſtmeth noch gebeten:

«Pedagenum'g beroepg hebt gp3eer traagherſleten: -

uw gebitsſlicht getitt ſtintensituriſtianituſ.

oºg hebt um byienbgeboobf obeliſi beniib.

Jlaet geiſheid/bieberp/ en malſclj getu #

iſ het tºelhenguin begeert tot 'g naaftenggoedfontfit

#ebt g? Dit jaar verquiſtſ en metſtum levens-lgt.

- - - - 9 • - #eeer
tºr



Ziel-tochten op Nieu-jaars-dag.

4ëergeld gpf bmage3iel/bergeïb gp bitum (Bob?

#p bie u lieft en ſjoebalg b'appel fijner mogen,

5Euſt gpſ boog30nbe op 30no / bie bug beoorelogen !

iBogtſijn almogenthei0 banuſ u mogm 1 beſpot ?

HIBeet gp niet ban een leeu beſtrijbeenghinbg belatijt:

G9! 3u3al €bob het tot/ bat op hem t'ſaam berft rotten/

&Peſhaben in Den ſtaat 1 en ſpotters. Die ſteeng ſpotten /

23elarijtijen, en in 't eind boenploeben fijne macht,

GIelt bgn utn bagen byp/ bie ſlechtgeen hambbyeet3ijn.

2iet gpnu bochtent 3on ? miſſchien ſal 'tabonb me5en

#2et u / eer bat bp ig aan 't middelpunt gere3en. AL -

't a:#bat na 't eind toe blant / heeft b'allerſchoonſten

Çjkſtle

«En ofgp/ n mijn3ielſ al met Jºlaethuſalahl

32002 negeneeuwen heen mocht lenen na begeeren;

&Paat mee 30ub gp/Tjelaag / het ſierben noch niet meeren.

iBant na beg mereltgbyeugt dan elſcijt be boob 't gelag.

&2an mogt behoyte byeugt metlang berau betaalt,

GP ſterfban/ mijl gp leeft iſ om fietbende te lenen. -

«bg/ 3ſele/ 3ultnieteetſ maar betetl 't lijfbegenen, is

ſtieg noch ſjet rechte pab / eet gp tenefnb? Dmaalt.

en ſpeluháfg bieſjn lamp ban tijbliä melboog;iet , f

32ie gaat inb'eeum'geneugt bp Thaiſli Feeſtgenooten/ .

#aat ijp bie ſlaaptig3uimt t bint beuten gunſt geſloten,

&Pe25/uigom roept hemtoe, G5aat meehik Henn untete

3Let boeij hier op / mijn3iel/ en ſteektu fn ben rou : .

2Behfaag umbooienaart/bat gp bien goeben Baber / .

&Ple byienbelijhe Q5mbt / Die beſl-enſebeng-abetſ - - -

39ergtamt hebt metum boen30 boog en ongetrou.

GP balt hem in beraeb / en bib hem om gena : 't ! .

3bijngoebbelb heeft geen einb: ºp 3al 3ich noch erbarmen,

get afgebmaalbeſchaap omhelſt hp met ontfarmen; - :: -

Gn't gemelg ſjeit dat 3ingt# 3iel #alleluja. weet

- 2,



Ziel-tochten op Nieu-jaars-dag.

iſ Bel macht ban niet/ mijn3ieſ; ſchub uit het ſlange-bel;

enlaat bemitte nachtban'thrulslam u bebehhen:

25eloof hem / bat gp batnietmeber 3ult heblehhen,

#aat. Dat gp tot ſijn upil ſult millig3ijn en ſnel.

25elooben? boel mijn 3ſel! 30ub gp op nieuïn um G566

25elofte boenban beugt/ en licht ble firah berb?eehen ?

39ug beeb gp3egmaal 'g jaarg/ alg gpſijn ſfefbe teehen

2ſn't?{bontmaal ontſing. #g 't niet met hem geſpot?

«Bp 3ijt noch b'oubehnetijt/ ofeerber 1 minfn beugts

2belooft gp nu meer iet/ Bobg toogn3al feller tophen/

#aſtsgp hem bent en boetſjoe blh ble3ijn berbloohen/

GEn ſjoegp CBubberifetſ en liefde b'aatbſche beugte

jaaaar fiif ! gp bmaalt! mijn 3iel / be buſbelraabu bit.

«Bobſ bie ong heeft gemaakt/ meet 3elfs mat mop bermügen 4

Jeppſoeft betijettſ en heeft met 3mahhe mebebogen.

#boemtgeen beelergpijl/ ſchoon bieteng tooltban't mft.

#p acht be mill' een baan. Échoon 3fmon trou belooft

Gem3elfgtotfnbet boobſijn Blacefier te bemahen/

«En komthem ſtrafigbaar naar onheilig te berſahen/

&P ! geſug3iet noch om : ſijn gunſt mogb niet betbooft.

32e ſterkſte gelben 650ög 3ijn nietbanfruihlenbgp;

3ezaagt Babib / &alomon, en Petrug bobenallen:

3Peegbielen ſchglchelijk / maat 3ijn nooit heel betballen/

&Pm bat beliefde Gönbg hen bleef ten julpe bg.

#untranenbanberou / junfuchten en gebe'en/

32ſe meuäten G30b het ijert: biegig ijp afgekomen/

en heeft hen in gena meljbig aangenomen/ -

enallen blueh berbloeht/ en allen ſtrijd bolſire'en,

ieertoef ban niet! mijn3iel: bernieunt het jaar ſjn gang ?

q2laat noh b'oubentreb , en gaat mee nieume gangen.

23eloofen,meerum Bobbit laat melaan te vangen",

3aterijtournituutte;ijnuwgantkije lenenlang.

gen



Ziel-tochten op Nieu-jaarsdag,
-oºn ſnerpt be bufnel u een bmarghoutin ben meg/

@filibberigpman'tſpong; o blijf niet trooſtion: leggen!
Wiecht op de ſlappe finien: ijp3al omhtnt in 3eggen/

3Wijn300nl hebtgoebe moet/ ik neem um onben mtrij.

45ebenhaltjb/ mijn3iel/ um zaligmaker leeft.

dale is op Degen bagſ om ument miſ/ beſneden,

&Ple heeft begramſchap abobgen'g menſchenſmaatgeleben;

&PIt is 't ble alum ſchult op hem genomen ſjeeft.

#p3eſt: #omhoopom niet, ik ben te geil-fontein.

14u3unnen/toot als bleet/ maſch ih als mittemolle,

&Pe helft bandbooeg bloeh bronhih boogutenbulle.

hiom hoop nu mijn en meſh/ en blijfnu eeuwig tein.

(2fcijgſhban niet mijn 3ſel; bp heeft u plaats bereit/

2##enin Gönbegfian, om met de gemetingen

#eiſjeilig fuoggegang De SPgpijeit toe te zingen:

“Paat fientmentjof nucijſſtijn, maar opengt in eeuwigjeit,

A M E N,

1659.



sT 1 c H TE LY K E

- Z O N D A G.

/

j Zoggban mijn3ſel/ niet meet/ gelijk gp eertijbgplag/

OVERDENKINGEN

-
|

. . Op -

, Iderdag der Week.

Waar in het werk der Scheppinge ook

kortelik gedacht wort.

Kan ook gezongen worden op de Stem van
'- 0 Nacht jalourſche Nacht: ºf

Ziet in de volgende Zedezangen, pag. 113 256.

#AS Zo N DA G, o mijn 5ſel/ bebenh bat met
A tet begen:

# 32e ſhuftbag pan um “Bob: be Zoenbag

# banum &chult.

5 De bag bíe b (Ppper-geer herbubbelt heeft

met3egen; -

en bſegg/ kem alleenſ gemiſiig bienen3ult.

#Bijn3iel / helebig u ban pbgig ſn't betrachten

i2an Dc3en gr00ten Dag. #Zet u geheel tot 450b.

#bantl al mat mereltgigſ ten einbuanum gebachtent

ſiuſt nu/ enſchep um ſuſt in 't Göubbelijk geboù.

#03aſ bien bobblenbgop ban3egen op u byoppen.

#p5al um hulp but moſt/ en ſchuur bol horen pan $

&#ngonnen gijler naar blengtenten:"

MAAN- ?- --



Dagelikſche Overdenkingen.

M A A N D A G. a

ijg op /"# (een: mat 30eht gp noch te

Tuften/ . . , , -

&Baar 3elfbe Ruſtdag en de nacht alig boorbp 2

3Whijn3ielt ietbier met op, leermin bocht eerſte luſten ! -

#ndiengp me3en milt ban urele;onten op.

J2u is het merhenstpb, hoefout up tuſſenkomen?
ſtijg op Dant en begint, Jºhaat miſtgp 3ijn geraan/ 1. De

23egint nooit3onder bob/ 30 ſjebt gp meſbegonnen.

iBant die met 5ab begint, heeft meer alg halfgebaan,

82ſtig nu b'eerſte bag boot ons tot merch beſchoren.

&Betmeebe bag bet meeh; ofMaandag, 30 men3eit. *

39e maan maakt hier geenbag: «bobijeeft een Licht ber- *

horen

&Patbag en nacht urtbeelt. Babno;t eet 't u bermijt.

9

#

D 1 N G s D A G.

N ſetſneller als betijb. Jàiet bºoſſer als het leben,

2Beſieebbetjt dan met mijn5iel / Diegp beleeft.

*Peeg bag moet u ban Cob ter rechter tpb gegenen/

45ebauffit5e ban niet ſlimfig/ten hoon van Ole3 u getf.

2ie joeb'2Allgeber:30?gt, op bat gp 30nber:30rgen -

2 uub leben/ 't filein getal man bee5 uun leneng tijd. -

#p ruſt nooit : en hp laat u ruſten tot ben muggen -

&Ples 't laſtigſenen al al ſlapenb/ ſnel ontglijt.

Cºn't oog ſgpag ontmaaht / gn 3iet be meelige aarbe

iBooztbrengen Vrucht en Loof,tot boeoſeſ en bermaak. "

ièeſ aan banf u mijn5iel' houb Iber bag in maarbe !

€n302gt boa? 't ijéſtraig goed. Dat 'g b'allerggootſte3aaft,

& 4 WOENS



Dagelikſche Overdenkingen. ,

w o E N s D A G.

-
M jn3iel/ manneer gp 3iet ſn't ooſten aan be himmen

I laan ongen horizont/ Den Dageraat op gaan;

gEn datgp 't groote Licht/ beZon, 3iet opmaartghlimmen/

leerbannende benacht! berbuiſirenbebe Maan:

3Penhtban/ batume Bob bee4Lichten heeft gegenen

(@ten bienſteban ben menſch: enbanktijembanbaat bnog.

#pgeeft u noch beel meet: be Zon man't eeuwig leden:
&#en # Ià HT poot mien De Zon en ſlaaan fijn glant;

triool. -
-

g:50hg oog ig2 onen ſlâaan: hp3ſet boog bag en nachten.

- Jlàijn3telſ bebenh bit mel/ als u het nieeſch gebiet

(ſte doen mat30noig is: miſt nooit bien eiſch betrachten

ofältſtuttttttenplaats gaat enounſetensief.

D O N DE R D A G. - - - -

m3 bagen3ijn gelijk bemiehenban een moolen:

O 2oragalg b'erne balt 3urijn ook banner meet.

Eee woensdagis noo?bp. 't Gediert uit hare boolen

2Blengt bobbemoggengroet'/ en banht bien grooten leger,

gBoet ooh 301 o mijn 31eſ: betijbfgminſt berſoortn

&Pleg aan ents ter beſteen: alſthoon een tasje;merpt

eetlutſni uren aan een nieuºminerhooten,
&Pmingt3elfs beſnelle tijbalg met een teugel-reep.

Pochſupert niet mijn;ietſ om ºpngle-galm te beuren,
't #g#s: maat applaag het lichttorij matunt

3dgg. - Zº - - - - - - - - - -

gPenkt hoe Hieronymus nooit ſtretienhontijn noren/ -

alls met te bonter ſlim tesgroottnDonderdag.

. VRY- - -

: '
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- D * VR v H. * * R, bieubalg op Vrydag nou hebtijbenf

-

Dagelikſche Overdenkingen. ,,

v R Y DA G.
- - -- - - -- 1 ze

r- u Homt n/ m mijn3fel / begroote bag te boren/ 2 ! '.

&Pie u30 menſgmerfberheugt en meer het goeft :

m Dat / toen b eerſte menſch.30 heerlih mag geboren,

#2aar bie30 ſoglih habberbobenugucht gepgoeft.

aPoch numeugt gp met recht in Thtſſtelſh herblijten/ . . .

JTaibg bloefheib/ 5onb'enſchano'nan b'oper-oube ſtam/ .

3Pergoentig opbeeg bag boog CH R 1 s T 1 bitter lijbeni

&Pie;elneri nºgmanſtbuſn't um ſchulden op hem nam,

- 42erheugt u bieg/ mijn3iel/ be bobbig ohermonnen: : :

#et eind van Bobs beloft is op beesbag berbult. , ,

#oe;oungpl: o mijn 31elt u meer beboenen honnen; -

tasverdagnateurth) envijdagvanum ſluit

z A T U R DA G. w

* . . . . . . .

&Pfe ſcijenht u 1 o mijn 31el/ nu meer een nieumen bag:

QPelaatſte bag ber meeh': beÃbabbath in hoogtijben)

&toen 't Hotenbom/ alshoth/ opmeten ſchatum;ag.

5au heeft Bobg grooteZon bie ſchabuttenberbenen,

4Berjeugt u bieg/ mijn3iel/ gp mantelt nu in't Iſtijt.

't Licht bat u ſicijten3alin't eeumig3alſg leben/

Zo rag bt boub berbgeeft um bleeſchelijk gesicht.

gerwijl## l mijn 3ſel / biet noch langs vaart moet

3meenen/ -

HPermacht banbagtot dag het einbban Gönbg beſluit,

Heathp ooit heeft belooft/ bergat bp nooit tegenen.

Göoogliefd en heeft geen eind 1 al is be meeh jier

U I T. -

-

S

, 1654 -
-

- - , '
«

- -

- -

, ººk



Om dit leedige plaatsje te vullen:

M O R G E N-G E BEDEK EN

Voor mijn kleine Zoontje.

Jeſu, #eet ban Dag en nacht/

Cöp hebt! boog ume groote macht!

Bºap heben be3en nacht bemaattl

een baberlijft ber3uggt up aarb.

jau bibbe ſh/ Beetſ laat begen bag

GPoh booggaan 3onbet mee of acij.

2Beſcherm mp alg um liebe hintſ

en maah mp tot um IBet ge3int.

op bat! als ik dan hier moet kijriben' -

«Bp mp bp b'engeltjes milt leſben. Amen.

1687. Nov.

Ver
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ZEDE-ZANGEN.
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B E R I C H TAan de W

ZANG-BEMINNERS.

tºt -

Mewyle den Derden druk dezer ZEDE

AZANGEN fijn koopers heeft gekregen;

2 wierdt een Vierde verwacht: die UE. hier

medegedeelt word. Maar die nu in wei

%Hººr ººk nig maanden zo veel wasdom hebben ge

regen, dat te byna de helft aangegroeit zyn. En door

voorname Liefhebbers en kenners der Muziekeaange

geport zijnde, komen dezelve op een gantſch andere

envolmaakter manierete voorſchyn: dewyle veele van

de algemeene en zeer bekende Voizen, op veranderde

Toonen zyn gebracht : en op de Voizen der Pſalmen en

Liederen, ook andere, zeer aardige, bygevoegt zyn.

Zo dat geen Gezang dat 2. 3. 4. 5. of 6 maal, op

eene vois, mochte berijmt zijn, of heeft ook zo veel

malen verandering in de Muziek gekregen : gelijk in

den 24ſten Pſalm en Karsnacht, &c. te zien is. Waar

in eenige byzondere Liefhebbers der Poëzy en Melody

my de hand, met zeer loflijke liefde, geleent hebben.

Want de Pſalmvoizen, die wy behouden hebben, zijn

meeſt alle in 't gebroken geſtelt, zo als die gecompo

neert zijn door den zeer konſtrijken Muziekmeeſter

Franciſcus Muller, de Oude. Alleenlik ſtrekkende

om aldus meer genoegen en vermaak aan deZANG

BEM INNERS te geven: 't zy die by hun in't by

zonder, of ſtichtelijke t'Samenkomſten , mochten

gebruikt worden. Wat de Poëzy aangaat, die zal

ongetwijfelt van veel kundige beriſpt worden; dewyl

ſommige in de jonge, en deze bygevoegde, in d'oude

jaren geſchreven zijn. Tuſſchen beiden hebben de ſna

ren van de Lier meeſt geruſt. Geen wonder dan

dat er ſommige Concepten twee of driemalen inko
- - IHCIls



- Bericht aan deZangbeminners.

men. En indien dezelve niet, als een bloemfeſtoen of

borſtboquet in behoorlijke ordre, na de Schilderkonſt

zijn geſchikt; zo gelieft te gedenken, dat onder het

rollen der druppers, noch eenige bloempjens zijn op

gekomen, die mede een plaatsjen moeſten hebben,

ſchoonze in deeze zeer langdurige winterſche dagen als

in de Kacchelſtoof, uitgebroeit zijn. Vaarwel.

PsALM 59. 17, 18,

ilt nu Jehova's eer, en fijne ſterkte, zingen;

En's morgens uwe ſtem, *op maat, ten Hemel dringen:*Pſ.146.7,

Derwijl hy lang uw roem en toevlucht isgeweeſt; -

Wanneergy waart benauwt nalichaam of nageeſt.

steun op ſijn ſterke kracht. Wilt u met Zang vermaken,

ja dat het, buitenshuis, klinkt boven muuren daken.

Hy is ons hoog vertrek. En fijne goedigheid,

Zalkleven aan de ziel, zo Hy heeft toegezeit.

x692. April. H. SWE ERTS.

De



DeVoiſender

ZE D E-Z A N GE N.
Ach Amarillis. * * * *

Adieu verheven throon. - ,

Ai ſchoone Nimf. T- - - - - - ':

Amaril, die door uw zoetgelaat. - - - 68

Amarillimia belle. * ** * * 2O. ICO

Amaril, mijn waarde zon. Sofonia. . ... 95

Balleti d'Alkmaar. 157

Belle Iris. - ##

Cocquin du vin a boire. - 158

Chere Phillis. t II

Courante la Bare. Gebogen knielik. 97-133.168.234
TDafne. 33

Dat ikeen honigbytje waar. 196

Dat Jnpiter ſijn throon. - - M61- 265

De Mey die komt ons by, zeer bly. -- 17r

Fijtje Eloris mijn ſpeelmeisje. - 261
France Vlieger, M59,273.291

Gezwinde#van de Min. - s9 n#
Granida Princeſſe. - - 23x

Gredelin. Myn Engelis vol deugden. - ' , 33

Gebogen kniel ik. of Courante la Barc, 97.235. 168

Gy drinkebroers berooft van zinnen. - 2

Het glas van mijn geneugt is afgelopen.... - - - - 296

Hoe ſchoon licht ons demorgenſter. 14I

Ik drink de nieuwe moſt. - 265

Ik hoorde dees dagen. Of Simille termenti. - 187. 294

Karileen. De Eerſte. - 9-137. 148.269

DeTweede. " 13.27r

De Derde. s ºf - º - - 17.2y2.

Karsnacht. 107• I42- 173.176, 25t

La Cardinale. . . . . . U ' - 73

La Ducheſſe. - - - 83-319

La Lande, of Valenciene. - - . I47

La Vingone. . . . . . . . . . . . . - -- 3e

Laura zatleſt by de beek. - 131

Lieflokſters van de Min. : : : - - - 275

Liefſte gy zyt ongeſtadig. . . . . . . . . 152.

Lofzang Mariae, en zimeonis. - , - 129

Neraea ſchoonſt van uw geburen. I24

O Nacht jalourſche nacht. 113, 258

O ſchoonſte perſonagie. 122... 299

O heylig zalig Bethlehem, en Pſ. 138, 2O9

Pater het zal uw Gezontheid wezen. 24o , 28a.



Petite Bordeaux. L. Mutark. - : 65
Phoebus is lang over zee. * * * a". - 113

ſlyfer- aan de ſtrande. * * 1. *-- . 185

Pſalm 2.."Waarom raaſt dat volk, * - -- 45.81

Pſalm 3. Hoe veel is des volks, Heer. I29

Pſalm 6. Wilt my niet ſtraffen, Heere. i79

Pſalm 9. Heer ik wil u. O, France Vlieger. I59

Pſalm 12. Doet ons byſtant. En Pſ. fºto 19y

Pſalm 14. De aard is onzes Gods. 53.61. I15, 145.2o7.238.127

Pſalm 15. Wie is 't die zal wonen. 191

Pſalm 16. Lewaart my, Heer. - - 63

Pſalm 18. en 144. - 182.

Pſalm 25. Mijn hert heffe ik tot u Heere. II9

Pſalm 27. God is myn licht. - - I

Pſalm 32. Welhem die ſyn misdaad. 182

Pſalm 38, Wilt in uwen toorn. En pſ. 65. 185

Pſalm 42. Als een hert gejaegt. 49. 188

Pſalm 45. Mijn heit wil nu. I82. -

lºſalm 55. Ontfermt u over my. 14 215

Pſalm 68. Staat op Heer, toont ti. 8

Pſalm 77. #k heb mijn ſtem opgeheven. - 3o3

Pſalm 81: Zingt den Heere bly. I Io

Pſalm 84. Hoe lieflik, 5 Heer, en hoe rein- - - 199

Pſalm 1o3. Mijn ziele wilt den Heer. 56

Pſalm 116. De Heer heeft geſprooken. - 197

Pſalm 113- Gy kind'ren die den Heer. 238

Pſalm 128. Zalig is hy. en 13o. ook Wilhelmusvan Nafunen. 2C3

Pſalm 138. Of, O heilig zalig Bethlehem. 209

Repicava. 29 93

Reveilje vous. Of Neraa. Pſ: 66.en 1o Geboden. I24

t'Sa Trompen en Trompetten, IO2.

Sylveſter in de morgenſtond. 41.77

Tien Geboden. - I2-4

Toen ik was in 't bloeyen van mijn tijd. Amarul, die.. 68

Valencienne, of La Zande. n 247

Vive la Prince de Oranje. Of Karsnacht. . I43

Vulkanus Dans. 5

uit mijnes hertſen gronde. - ze 2. IZ.

Waarom zouden wy niet meugen. Of La Moutarde. 65

Wanneer de zon ſyn paarden ment 9o

Wilhelmus van Naſſouwen. En pſ. 128. 13o. zo3.278

't Windeken daer den boſch afdrilt. v . 24

Zolang is 't Muisje vry. - * . * * * 15
- i s 1' ºf

# . * n



ZEDE-ZANGEN.

men poogen nu be moſhen boot te bringen/

dà0üiging tot Zang.

To oN: Chere Philis, volgens deeze Muzyk.

Of: Pſalm 27. God is myn licht.

Ook:Courante Serbande. 's Morgens in 't krieken al van.

om/u?oluit ljert/beluſt om5oet te

5ingen/1Berboeg it boclj albier aan on5e 3n;
e

-

alèp Yuillen t'faam met hun ten reije gaan /

-- --& --------| - 7 T TAT

ZEEEEE! t #: YEE1E
ë"E - d: r U I -

&#n naar een fºtoon boo? onje 3ielen ſtaan / -z

-+----- IKETTTTT pr-t--E-ei-zº

5ETIR & Ev &IT II • L I EU

+---I- I -- . L TE IN -
---I- U al T T

uit wie op aarde bus verbient een nive'iem buit op "# g "#sie



Z Z E D, E - ZA N GE N.

-

-,

#EEEHEf
apie hangt ben laumet dit boog parabpg.

- 2.

. Het 5ingen ig ben menſelje nooit verboben/

#et 311 men blpb of treurig ig ban geeſt;

aat menigmaalië'tong belaſt nanºbobe/Jer:2o 13

qën in ben jenneſ boet men 't allermeeſt :

JBe Serafinen / moo? Deg (geeren troon/

JPie 3ingen eeuwuig met een hemel-toon:

&P heilig/ Beilig/ 13eilig ig. De ſpeer/ Jeſ. 6. 3.

3De gantſe aarb ig bot bau 5plle eer. - *,

3.

25ebgulite 3ieſ/ met rampen obergooten/ -

ſtom uoeg u mee bp ong ter ZE DE-ZANG;

?il 5ntg' in b?oefijciog herſtet baſt geſloten /

&#n Dat De traanen rollen lallgg illu uJalig /

43p 3pt nochtaug ben H#elnel eben na/

&#n 450b ſlaat ulu ge5ang en 3ugten ga;

“Bp 5pt be uaafte aan bit ſchoon geluin/

âBant gp beſtormt en neemt ben 19emel in.

4

#tom laat ong ban ben HBeere b?olpſt 3ingen /

g#n juicijen t faam ben ſiotgſteen ban ong heil :

žpn ſterfte ijanb boet moonberipſte bingen/ -

3pn trouiu en liefde biub geen maat noch peſſ:

Hºp ijeeft boo: 't menſcljelplt berbloeht geſlacht

«Een loſſing uit elend te weeg gebaagt/

&#n heeft gebacht aan 't lieffclph herbond

JDat certimaal ging uit 3#n onfeilb'rell moub.

5.

âpel iueg ban met be battle minne-bicijten /

ong zangen 3pn ben #eer alleen gempo :

#l wat oug niet hau ſtigten moet bier 3uigtenie -

p-- --



Z E DE - ZA N GT E N. 3

aep minnen niet ban '#hemelg 3oetigheib;

app oolgen hier / in menig aarbſch gemaab/

# maare itruig-lam maar het ijeenen gaat /

m 3ingen hier 30 lang 3pn lof op aarb/

(@Lot bat ijp ong 3al van: hemelmaart.

&P byienbelphe JEz Us, on3 uerlangen/

5toot on3e 3ielen boch nooit ban u af:

25ipft gp alleen be ſtof ban onje Zangen/

«En boet omg baaten 'g maerelog builen b?af:

dPp bat mp met bie3uibge maagbent'faamApoc 14.3

GPntfangen aan ong, hoofd Bobg grooten ſnaam/

oEn 5ingen onber 'g hemelg ſnaar geluid

het nieuuu ge5ang um 'g lofg/ eeuhu in/ eeum uit. .

âDat&angen te hitsen5nm
Too N : Ach Amarillis.

- N.

O gonge lieben Leer bochte blie

ben @nhuig 45ebicht en ſlºinne-5angen/ âlºpi

+---|
+-

+
-

GEEREE b+++5+ EH

't ſtrikken 5pm om 5ielen in te hangen; 19er

blpb u in Den H#cet/ &#n laat ubu 3ielg hee .
: # % 2 . 3i geet



4 z E DE - ZA N GEN.

w

JPien 3ang heeft 3egen.

geet &Boch 3pn om ſtijgiſti eer 2ll

-------

ijfer t'erlan - gen.

2.

oën gp 25ebaagbe/

3Pien 5alig behaagbe/ -

#oeſt ſtigtelpſt elfig oog te ſtteelen/

#o 3uſt gp 45ob en menſch ljet ljerte ſteelen :

JBaat Yuat be 3DaerelD 3infit

gig fcljanbig en verminkt /

G#n Yucet bpp Dat ſjet ſtinkt

%jn al 5pn beelen.

- - - % 3

ſlºic 5ich verheugbe

gin eer en beugben/

#eeft ban be goede lof gehreegen :

#aat altpù ig 'er fcljanb' in 't Hluaab gelegen.

JPicg al luat terlph Huib / . TPhilip. 4. 8.

g#n uit be beugben ſp?uit/

2II laaitt ljet ijoer of guit/

albie 3aſbet 3ingen

Omntttte bingen/ .

e©f heeft bit oogbeel te berluagten/ w

gaat men bie uoo! betro en buil 5al achten ?

3ſbant moat in 't ljerte leib/

413ozb ban ben monú gebeid;

alPpl jaar be builigheid

#AUeeft in gebachten, -

5. ©ch



ZE DE - Z A N GE N. y

- - - - - 5'. -

Och bat on5 tongen/ /
gËn on5e ſongen/ •

42ng 5enubuen en pee5en maaten -

& Le faaln geſtrengt tot 4Boogelopbe ſnaaren !

#oe menig 5oeten toon

#ouj na 45obg eeren troon/

1 lit on5e 3ielen-uuoon/

@Len hemel baaten !

6.

#totn/ ſpan ban t'faamen/

%,In JE z U snaame/ -

«ën help b onnutte 5ang beſtrpben;

GBp dat gp u met u ing'Ien moogt berblpben/

een 3ingen luclbereib/ -

q@ 45ob bol majeſteit/

HII 5p beheerſpliijeib/

(IZot allen tpben.

&Pt geb2chiphtwaertſt.
Too N : Vulkanus Dans.

--

#3

D 32. -

- e luactelb heeft 'er beet bebgoogen/dºn

menig in haar fullt getoogen/ JPie moclj ber

-A

blint ºpn ſu haar oogen 7 en zochtenblinù 3pn it! ij ## l 3 ſjiet



6 Z E DE - Z A N GE N.

e- e"s.e

hier haar luſt : J12aar ach 5n boolen alg De

blinden / 2 ºp 3oeſten 't geen niet ig te

minben / &#n uorpen baar met pb'-le

minben / JPoch firpgen nimmer ruſt.

-

z
och lacp/ och lacn/ och lacp/ oclj lacn/

-

-

--

-

*-

&Pch Hacn mat - ?
- p - 5al bit 3uni 3Dat 5al

###
-

bit 3pil / ?lIg naa-bergulu en ppn?

- - v

-

meant be luaerelo/warrelb/waard waait,t



z E DE - ZA N GE N. 7

©

Yuaerelb/Yuaerelb/ marteld/ uuaerelb/ uuae

-

relù / 3Pie ſcijenlit maat aſſem - lopm.

2•

ſlàant in ijtin 5oelten / Yudelen/ uu?oeten/

Homt baat b Gelenb en #icht ontmoeten/

G#n 5eijſ iſ hij ºvenfcij ig niet te boeten/

ipier leib geen welluſt t'ijuig. - -

32 menſcij/ gp 3pt ban 't ſpoo? geudeelten;

3ſſBant alg be ujaerelb boogb beſteeften/

#et iſ een gaſtljilig bol geh?eiten;

GÉen leemen ijut boſ ſtuig.

illuj poogen/ um poogen/ ulu poogcm / uur poogen/

illuj poogen batig om niet/ -

UPat ig om niet/ -

3Ballt maat gp ijeenen 3iet/ -

?lIbebºeugbe/ ugeligbe/ beugbe/ beugbe/ Gr.

JPie eindigt in berbpiet.

3.

JBe KIitalimp heeft hier haar loooning;

3Be #)pb ſtuuelt 43mberbaan en #oning ;

«En laag be ſeeugb firpgt geen belooning;

JPc ſipſten luo?ben arm:

SP'onnoog'len mo?ben ijier oerſcijcoben;

3Pe bo05cm hoopt men p2p5en ſloouen,

&Pe ſtortten 3iet men heilig roonen;

-
Gên ſoliſten 't in haar barm.

Och lacp/ och ſacp/ och lacp ſ och lacp/

A
GPcij lacp bit groot beſtelt

JPit groot beſtelt -

28 4 32loeit



8 ZE DE - ZAN GE N.

3Bloeit ober ban geb?elt:

3Bant be beugben/beugden/beugben/beugben/ (#c.

3Pie treeb men op Den 11eit.

4.

3Pieg unit iet meerbigg miſ beminnen!

3Pic baat baat u?p met 3iel en 3innen/

«En breng 3iclj 'g gemelg uuoon te binnen/

&paar u?eugd ig/ luſt en ruſt.

3Pe 192ê heeft baat haar troon geſpannen/

qEn Hºbaat en i-pºd / Die ſiplig-tirannen/

«En b @nbeugù uit ljaat tjof gebannen/

&#n ig geen humaaù beuuuſt.

Göeen uuomber / geen uponber/ geen buonbet/ (ft.

&Been toonber/ mant in Deeg buoon/

âBant in beeg luoon/

i geeft J Ez U s 5pnen &Lij2oon;

OPm3en Jezus, Jezus, Jezus, Jezus, &c.

3Pe ujaare 450bcg #Zoon.
A 5.

&O JE zU, groote 190?ft ban 132ebe/

3ieer ongbe uuaerelo boch vertreeben/

JPje mo! iguan geb2chiphljeben/ -

&#n treft ong 3iel tot bp.

2lig ſtruig of ſirpg ong muil beritrachten/ "N

dP CH R 1 S T E leer ong. Dat betachten/

giën op u ben 45ehruiſten u)achten/

JDie ong blpft eeuwuig bp.

#oei\uaereſt/foei uuaerelb/foei\uaerelb/foei\uaerelb/

3'oei luaerelb/ buant buie u hellt/ -

3l? ant \Uic tl ftent -

25efcij?eit u tot 5nn emb:

jl)aat be byeitijbe/ Ugct!gbe/ b?etigbe/b?etigbe / (f

#g in beg #emelg (Ient.

TIof
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'HIOf beg 45eloofd.

TooN: d' Eerſte Karileen.

Z Woahlie menſcij/ @Iragt gp na groote

L#EEË V -( # “o ( # ºf

gaauen/ Zocht be paerle ban 't Geloof,

EË t; • TK- • f v/-

EE- #EE dEEE

# #n haat ig meg geleid Pe 5aligijeib / en

#EEEEEE Jr

# # 4

-T- -

---- LTTI #

# SCVL

't maaht uur oo! uoo! alle ketterg boof.

e

+-! HIaat u\u buer;ſcij / illuj buillen en tuin

=5- E. Krz-Tºr- &-+

ſ #E-HE-- -- HEEEEHH
- l- V * . -

# ſlaauen / &pn om hemnig in 't verſtand *
- 2l 5 45e

#
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Göelooft meer alg gp 3iet/ Joan: 2o. 29.

«En tºmpffelt niet ?lan 't geen ſbobg Q5eeft

N

ſchreef boog een troume hamb: Zo 5ult gp

----

binben/ SPat ſbobg liebe Zoon 1 Tim: 1. 15.

4l 30 beminbe/ UDat ijp uit 5nm troon #tuam

af/&#n gafZich builſig/50mberſchulb/JBetge

---p-ſ!-------+---

#EEE##
(I T

buſb/ tot ten betblogſtte ſtraf,

-H--

JE

2. Zo
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?

Zo gp homb

Pit uJaarelph Gelooven,

&Zo komt u 5pn boob te ſta.

1Iu 3onben/ rood alg bloeb/

JBie 3pn geboet/

«ën Bob uuozb u een 32aber boot gema.
&Pit Vlerbond -

é5aat allen roem te bouen/

&#n het brengt u op ben trap /

JPat gp met bein 5pt t faam

eboog erfgenaam / - -

&Pempſ gp 5pt ban JE z Us b?oeberſchap,

&telt Dan uur 5innen/

JPat gp eenmaal meugt

't Geloove muinnen/

't HPit uan beugb en u?eugb :

3TBie Dat

25ebat/

1Bimb trooſt in fimert /

GEn tjeeft/

3IPpl ijp leeft/ .

&Ben Igemel in 3pn hert.

3

gën 50 gn -

+)oo! bit Geloof moeſt ſtrpben/

352eeft geen rampen/ ſjoe5e 3pn;

2tan 't einde ſtaat de ſitoon /

it tot een loon/ -,

«En gp 3uit liragten ſtrugen tot bie ppn.

ſBilt u u?p

13erljeugen en berblpben/

zo gp wattuig wou gracht/ (Ie
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@Le ſpben boo? 3pn HRaam

3Peppnen t'faam

JPie ooit tiran of buibel heeft bebagt.

3Laat u boog5aagen. Hebr, 11.

322eeft geen ſteen noch niet/

2lcijt al be plaagen

Jlſtinber alg een 3ier/

âIBant ijp

JPie u?n

#n J E z U #haam gelooft/

aaie berbooft

2ïl 't uuut van tirannp.

4.

ſºu ubel aan/

Zoelt gp 't Geloof te firngen ?

lºgoub u uierig in 't gebeu/

45ob Muerfit bet/ boog 3pn ſjeeſt/

Op 't allermeeſt

3Pie 3ich tot bibben en tot hoogen 5et.

âlPilt boo?taan

illu 3ujaſthe 5iele neigen &

Om ſtcebg in &#obg 13uig te gaan/

3Paat 5uiberinſt 3pin luoogb

Hlbozb aangelj002D /

32aar 't boogſcij?ift ban be 45obgebopbe blaan.

(ſ) ijp 5al geeben

3Pat ljet in utu hert

Zal 3pn gefcij?eenen/

3Paar het nimmer Muerû

&Bebooft

operooft/

jl?aat u 5al 5pn bereid

Zaligheib/ -

SPie in 3pu iſ?aam gelooft. Hand. 16. 31.

5. - O
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zo 't gebieſ/

3Pat gp niet honb geloopen

guiſt 5o fietſt alg ?libgaham, Hebr. 11. 17.
GB tmpffelt daarom niet/ t

«Bp 3maähe riet/

âBpſ JE zUs bit met eer ten goede nam.

Zulſt een 3iel

# baarom niet berſchooben/ -

âBant en bluſt geen lemmet uit Jeſ:42.3.

Schoon 't meinig glimpt en p?onfit/

o@f maauiphg uomht;

3Pelupi ijp bie in 3pn gemaÜe ſluit.

2 pn goebig oogen/

%a 5pn ingemanb/

Zpn boo? mcboogen

&tabig in ben b?and ?

#p bleib/

gên 3eib :

#toum / o myn ſchaapheng teet/

$3ſt begeer/ -

Hitom erf be 3aligheid.

"-----

Hof ter Hitfoe.
TooN : Tweede Karileen.

S tboom op menſchhatsuſh. Geloo#Bat gp

IIËLEE

--RAA

-------

firah een berg in set verſtboof/ &#1! Dat
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N

gp HPiet en hab #et lib?p &#n ben ſchat 3Patbe.

Liefde in uw berte 5at; 't Dag al om

niet 3Dat men 3iet Pat geſchieb : «Enſchoon

e

op 1u begaaft tot mattlerp; ga ſchoon

bat ?lI uur ſchat b'?lemen ban / 't G#g al

mig/ #o be Liefde baat niet bp ig.

2. Schoon
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- 2.

&choon gp alg een Engel ſpaaht/

&#n bat gp bol hooge mpgjeſt, ſtaakt;

3ll bie ſof/ . -

#oe ge-eert/

HPogb aig ſtof

3Licht herteert/

#0 ga maar de Liefd alleen ontbeert.

<Bp 3pt een ſchel/ 1 Cor. 14. 2.

&Pf een bel/ -

Spie met ſnel

#ſinät in 't oog/

il?aar niet b?ingt ten hemel Doo?:

gPoch het raaht

eel boſmaakt/

af gp naaſt

ſ@f bebºpft/ -

zo De Liefd in umen boezem blpft.

3.

312el ban/ jaagt begLiefbe na/ 1 Cor. 14. 1.
gPee5e homt in alle bing te ſta; gº

#p en bemät

#nimmer filmaab /

jl2aat 3p ſchenfit

n ber baab /

'til en byeugd bie met haar omme Jäät.

2ll mat 3p doet

&Patig 3oet

1900? 't gemceb;

3Dat bergaat/

ºpee3e ig 't bie altpb ſtaat;

âlBant ban 45ob/

't H#oogſte lot/

&Paaſt5e tot

C9ng beneen /

«En 5p leeft boo! al d' eeuwen heen. --

4. 450D.
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- 4. .

Göeb / bat eeulmig 3Liefbe-beeſb/

#eeft 5un #oon uit liefb ong toegebeelt:

3Pee5e 43eer -

1èan bit 2tl/

&Pie fiujaln neer

&#n een fial/ -

ong berulochte menſchen ten gebal:

gEn heeft de ſtaf - -

3Ban 450ûg ſtraf

3Ball ong af

«bantſch berbaan/

qºn op 5pnen ijalg gelaan:

Op bat hup

3Log en bgn /

ofeulmig blp

Zouden 3pn/ ---

&#n beu?pù ban. De helfcije ppn.

5. -

31Bel/ o menſcij/ geeft 450De bank/

#tuſt 3ijn zoon uiu 5ombig leuen lallli/ Pſ. 2, 12.

3lieft hem meet

jlâet um 3ieſ/

25uigt u meer

#Bet gekniel/

JPanſit uïn JEz Us bie u bug behicſ:

Zo 3al 3pn luſt º

zeer geruſt

#pm gebluſt /

G#n gp 3uit -

g#eundig lenen b?p ban ſchulb,

qën getuig

2lan ben Dig/

TBaat 450b ig/

Geulbig 5ptn;

en genieten Boog liefbe-wpn.

47

Hof.
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'Lofber hoopt.
TooN: Derde Karileen:

-

W W ie Geloov en Liefde heeft | 3g ban

noobert Gaat hern €5obe Hoope geeft:

---------D------------- N T

-NL- Y ſt E- - TT- T # -

GEEEEEEEEE EHEE

9p bat ijp / 3o lang ijp leeft/ jàaar het

-----

goeb ball 3pn lieben JE zus ſtreeft.

-

JBaat hier paſt een taai gebulb / 3dBpſ bat

EEEEEEEEEEHEER EË:

ebob biäuilg traag bie Hoop bera

bult: Gºach uit hem vertrouwt/en op 3pne

w- 25 hooog
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moo?ben bouwpt/ &al in 't enb 2pm be

--

hent Dat by syn beloften bout.

2.

----

JPoch berujacht geen aarbfcijgenot/

#l iulu Hoopen, . . . .

+Laat Dat loopen

Op ulu Mob: , - -

2lcijt be luaerelb / en haar rot !

#Slph en beſt/ bp bet3alig bemelg lot.

JEz U sljeeft u b?eugd bereib/ -

Helet op aarb / maat bp ſbob in eeuwigheib:

alPerpt ulu anſier baat / | | | | - -

Gºn getuig gp 3ult bier naat *

#inben mee - - - -

, #ttlit een ree

19:p ban 3iel en lpfggebaat.

3

'Hoopt ban 't geen g!! niet en 3iet. ,, - - -

schoon illu lucigen Rom. 8. 24, 25.

#pn gelegen

in 't verb?ict / - - - - - -

n bat ºob geen hulp en bieb ' . . .

#o berlaat noch uu goebe lºoopt niet.

JE z Us heeft het al bolbaan; . . .

iyoopt op bem/ al uw brult 5al overgaan:
- ,' - JTaar
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il?aar be tpb berbeib/

#ien bp heeft tot buip bereit,
G#n gp 3uit

#Zien berbuib

't «Been bp u heeft toege5eid.

4

#omt u eenig tumpffel boot/ -
&P2ingt in pber -

SPaat te ſipuet -

312ibben boog; -

&#eeft geen boo5e geeſt gehoo!/

JPoelj en balt nooit boom 3uafiheib uit bit ſpoot.

#choon be #eer u booben mon) Job 13.25.

#ooptnogtang/bp iguaienbelph engetroum: Ro 5.5.

3 Bant wie niet en Hoopt, . - -

3g berpmaalt maar bat bp loopt: 1 Cor. 15. 19.

#ſa in 't emb - * .

#g 't eſent - -, .

&Pien jp met 5pn 3iel behoopt.

- - 5. '-

aſbel hem bie 3pn Hoope boulmt/

&#n bien maarben - '

32ogſt ber aarbe /

1Baft bertrouuut; . * - º

g#n niet ſteunt op hout of goub/ . . . . . .

ººit 3ich 3elf# boog omboordienſtig houb;

###

-

- . -

p Dien Hºe e ljet al heeft meer geneib;

&aie 3al eenmaal zien/ " " . . gen E -

&Pat het naar 3pn Hoope, 3al geſchien/ --

, Gºn 3pn 25ong " " . .

#al be 3org , -

apan door eeuwigwºn: in . . . . *

: - - ' A - -

f

zit
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Ziele-3ugt tot 45ob

Om

&Pen 45eeſt beg 45thtbg.
Too N : Amarilli mia Belle, -

-+------ :-E ---------

K# HEER=####E

# onb gp/ o mpn 3iel/ noch ienen?

-t; EtTTERT!TT- ##--+t K

#EEE - EE ------EEE -
#33oelt gy ulu flaauheib nietſ in't noeſtig 3uure

in :-I--|

=55 T: EEEEEEEEE -te - KNj -T-

- T- J---| --- e

TECTE
-( }-

QI zž
y

T-T-

E

f ben 3Langg b aarb/ bie niet# Rau geeben ?

#g -A

CLC-f.– C-T-TE-E-PE- '- ---- -

EEEEEEE######
JDaar gp 3eer laauun in Q3obgbienſt eat &#cheben

Eé

k z---9 A Q-+------K: -

E#EEEEEEEE

## tegen alle vroen uw hert verſtaat.

EEEEEEEEEEEEEEEEEEEE

#HEEHEEEEEEEEE ##

#ben gerust wilt bergeeten, en o ea

#
-

- - C--VT-TI-l

ber/ g!! 0 19diger/ gin waarna niet:
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, 2. : ,,

«Bpl 3iel/ bu?oet in aatbſche •

#aat liefde tuht u weg/ ſtil in 't oerborgen;
# 30ehit 11## at we kat - j

itg 59 gp / H#)eetſ niet ſttachtt ſttpben,
3lbie Han De ſlippen mpben? bt.

#ben te 3uoan mpu beoen 3onbet htachten /

UPie gp 12aber / bie gp iPaoceſ bic gp Ålater

jºooit miſt achten.

3 . - -

âDant geen laffe monbgebeben w

&#aan boo: be ujolſ en been / 't 5un baffe reben.
gPie uuurppl baalt beneden.

#0 boel fit/ ſpeer/ mp ſtug en hart beu!oo5en;

&#n kan geen 5ucijten ſoo5en. -

#2ieg Hoint geen 25eé tot uur genadige#'
&Pie gp 12aber/ bie gp Baber/ ble ºp Babet .

Zoubberbooten.

'- - 4. . .

#oe 5uit gp 't/ impn 3ieſ/ ban maahen? -

#oinſpanuw htachten in leer 't bleefcij eetzaakeit.
JBaafit ben; ijp 5al u maakten. Jac. 4. 8.

#oogleeſt3pniiBoozb gooit hem/in ontmoet/fpace

#p 5al u 3eluer ſmeeheim. Ezech 33. f.' (#en.

#oog;ocht uur hert. 3egt Moat gp bebt inigt zeeben,

3Pantum Baber/mantum19ader/wantnu ſeabet

âal 't bergeenen.

- 5,

#omt gp bug een trap te nabten; ,

23ieleſta niet ſtil; leeg geautog blabºren Pf51.13.19.
#iet op be beiïge bab'ren. l

25ib Dat gp metigt ben 45eeft tot 23ſbben htpgen.

#oub aan. Hiep 3al niet 5uupgen, Matt. 7.7.

#ant wie Nathlopt of 25ſbibie zal ºp booten. "

39antumſBaber/mantum1Baber/mant uun eabee
t 9022II.&topt geen '# 3 6. #tunt
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6.

ſtunt gp niet ten lºemel bliegen? * «

2pn umme uſeug'len 3ualt ? laat aarbg bebliegen

Hl niet in ſlaape buiegen. -

25ib maar oprechtl naar Hitacht/in geeſt en blaarijeib.

319eet bat b' on5ienb're klaarheid -

illuſjertboogſtraalt:umieng 45teſt uit'gl#emelg5aaien

3Dan ben 19aber / ban ben 1Paber / ban ben iBaber

iſ)eet 3al Jaalell. - Luc. 11.13.

7

O #eer gegu mag 't geſchieben/ - &

2ºlg op het pinrterfeeſt? 50 uuiſbgebieben/Hand 2.3.4

aPat uuen 45eeſt boet 3ieben -

gang p5ig ljert, Dat lup / met buur'ge monben/

Alluj firacijten regt uerhonben. - • •

âBp ueeten niet uiat Dat lup bibben 5ullen.Rom 8.26.

âDiſt o 1Baber / built o 1Paüetſ built o Babet

3Pat berbullen.' 8

3Laat ong met u / JEz Us, fpgeeften/ -

JPie ong - oogbibber 5pt. 3iet ong gebgeiten/

dBmg/ bie bol ſtaauluſjeib ſteelten. (3.16

4? laat bie buib'/uur beif'gend beeſt eengbaalen/Mat.

gfu ong gemoeb boogſtraalen! ... - *

#Socijei niet ban ong, maar blpf bp ong in 't mibben.

3Lieue J Ez Us/ lieue JE z Us, liebe JE z Us /

3Leet ong bibben. * -

. 9.

eën gp / @Irooſter / luilt ong Heeren. Joan. 14.26.

JI)aaſt ongum Lernp'lent ſaam. ſtier ongbegeeren/

qDe SP?ieljeib ſteeùg te ceren. 1 Cor. 6. 19.

3Laat on5en geeſt met timen 4,5eeſt getuigen/ ,

3Pat mp alg Hind'ren buigen; . . . . Rom.8.15.

d#n boot bien ſbeeſt uitroepen al te ſaamen/ .

'Abba #aber/ Abba leaber / Abba Baber/ -
•' #go? ong! "ſlimeti. - - -

is . . - Scljic
*

-
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jn

#

':

lij

3.

|

g

ſ)

w

A: -

#ºthicinht gebachten/
aaoogloopenbe ben 45. 33ſalm.

Too N : Gy drinkebroers berooft van zinnen.

Me -

F#

re/ @Le 3ingen u een 252ltiloftglieb; JI)pn

pn 19arp iſ nu geſmaart/o 'pre-T

tong en pennig t uwer tere/ 9 honing

van het hoog gebieb: abant uur oneinob're
sºa

firacijt ſïegeert al 't aarbg geſlacht / jl?et

--

--*

macht in oueruloet; 'Dat hun ergen

-------

--

--

2, 45n
- 35 4 :
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2•

## ſchoone 253uigen/ bie in leeben

er menſchen Hinb'ren ouertreft;

ſtºenae bloeit op uun lippen heben !

2lºp! G5ob u eeuwuiglph berijeft.

ant um oneinbb're kracht

ſiegeert al 't aarbg geſlacht/

#et macht/

n omerbloeb /

at we toen 't hoogſte goeb.

3.

4. kom gozb um 3ulaerb ban aan um 3pbe.
## ### libu# ben

eerſcijappp han niemant mpben.

&p mag en bipft in eeuunigheib,

3Pamt uuo oneinbh'te kracht

#egeert al 't aarbg geſlacht/

jl. et macht/

4jn oberbloeb/

&Pat Wup erben 't hoogſte goeb.

4

5. ſipb ban in utme heerlphtheben/ .

© groote Htoningſ op un, HBoogb.

25eheerſcij uur ## in ſief b en b?eben.

illuj rechterhand brengt woenb'gen boont,

3Bant uur oneinbh're kracht

ſiegeert al 't aarûg geſlacht /

3ſaet macht/ -

#n operbloeb/ »

at top erven 't hoogſte gotb. . . . .

# . . . - 5. illum
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- 5.

6, illu ſcherpe ppſen 3ullen treffen "

#n 't herfſ en bellen bie ter meet/

#ie u/ u #toning/ niet uetheffen/
dºl?aat 3Pan bpanden aan uur eet.

3Pant u oneinbb'te kracht

#egeert al 't aatbſch geſlacht *

jl2et macht/ ,

#n ouerbloeb/

àat hup eruen 't hoogſte goed. »
v, 6.

7. Wim troon / o €5ob / 5aſ eetltuig buuten.

#n ſchepter ber rechtſnaatigjeſtºf

#maait gp in liefde t'allet initen/

«#il gaat en ſtraft het valſch beleid:

âDant nu oneinou're aracht

#eert al 't aartg geſlacht/
dſl2et inacht/ , &

#n oberuſoeb/

"Dat we erven 't hoogſte gort.

8, Baarom ig b'olie neergejegenſ -

«2 45ob! op in ban «Bob geheurt; -

9. &#n luie 5alftonnen ober meegen

âPaar uuu palleig 50 ſief uan geurt;

3 Bant uw oneinbh're kracht

ºïegeert al 't aarbg geſlacht /

iſ?et macht/

#n oberbloeb/

&Pat kop erben #hoogſte goed.

5
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- 8.

9. HIm hleeberen/ o grooten ſtoning/

#pn 50 boogſtooft met Specerp / .

8Bat alleg geurt in b &#lpe uuooming/

(Lot luſt en breugb bet 25?uiloftg-ſtp.

3Ballt ulu oneiubb're hracht

ſtegeert al 't aarbg geſlacht / .

Jl?et macht - - -

n ouerulocb/ -

at mp erben 't hoogſte goeb.'

9.

1o. © #toningg bocht ren/ Staatjuffrouwen/

45p ijebt be lºtoningin gefiett/

jf?et 49pijirg goub, nu 5al5e troubben

JBen 252uigom bie al 't ſchepſel biert:

âl)ault 3pn oneinbb're Hracht

ſiegeert al 't aatbg geſlacht/

jlaetmacijt / - " ,

#n ouerulocb/ A - '. '

RPat up erpen 't hoogſte goeb.

IO.

11, 4? Pochter/ 3iet/ en neig uun ooren /

32ergeet uur botſt en 'gidaberg buig:

3Pe #oning geeft u uitgehooren/

Om dat gp ſchoon 3pt/ lief en huig:

âDant 3pn oneinbü're ltracht

ſiegeert al 't aarûg geſlacht/

jl 2et macijt/
-

&#n ouerbloeb/ - :

&Pat Mup eruen 't hoogſte goeb,

- v 11. #g
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II,

42 %g hp ban uune Heer en ſtoning/

d? fcljoone 2öguib / 50 buig u meer/

den treeb uerheerlpht in 3pn mooning/

Pie gloeit en babert ban 5pn eet: . .

àlBant 3pn omeinbb're firacht -

ſïegeert al 't aarög geſlacht/ .

jl het macht/ -

63'n obcruloeb/ ' '

âDat mp ctuen 't hoogſte goed.

I 2.

13. Bieg&Iprug bochterg/ rphban ſchatten/

3Pie 5ullen ulu ſchoon aange5icht -

JEet ſmeelien en geſchenſt ombatten/

#ſa groeten alg een mo?genlicht.

âIBant.ubu oneinûh'te lttacijt

1ïegeert al 't aarbg geſlacht/

#ſtºet macht/ -

63'n operbloeb/ | | | , - - - -

aPat up cruen 't hoogſte goed.

I3

14 ſhietg ſchoºt er meer aan um cieragicn/ -

&#) #toningg bochter/ beel in 't goub. -

#ier ig het einde bet u?pagien:

jºu ig 't dat u bien Htoning troubot/

âBielig onbepaalde kracht :

Iïegeert al 't aarbg geſfacijt: .

#Pet macht/ . " -

11## n ste se. -at bop etben 't ſjoogſte goed. ,,
- gſte gſ 14. @ 5peel

N
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14

1#9 speelmoobguanbregasuibboſbeugben/

25:engt gaat in 't honinhipſt palleig/

16: Daar 3ingt en ſpringt het al dan nieugben/

&Peºpl bien honing heeft 3pntiſch/

âPieng onbepaalde kracht

#egeert al 't aatbg geſlacht

#l het macht/

#n oneroloeb/

3Pat Mup erben 't hoogſte goeb.

I5.

1#: @#oning 't 3af u niet ontbrechen

2an ſtinb'ren/ iPogſtenſ uit uuu Stainſ

JPie oan uun glorie 3ullen ſpeelten/

3Pie nooit begin noch einde natu/

âPalit uur oneinbû'te kracht

ſtegeert al 't aatbg geſlacht

iſhet macht/

#n omerbloeb/ -

&Pat up erben 't hoogſte goeb.

16.

18. Och ! laat ong toch uto 'g naamg geeenhen

ſtan ſtam tot ſtanl/ en mei bereid /

H'it on5e 3iel ll offer ſchenken /

69 ſtoning in alle eelturigheid/

âLant utu oneinbb're kracht/

fieCeert al 't aatbg geſlacht

JI)et macht/

23jn oberbloeb/

Pat kop eruen 't hoogſte gotb. BE
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B E D E,
Over -

Bt Sijooben en ſlaatm
-

(ſtijgiſtenen.

Too N : Repieava.

L iebe JEz Us! &la eeng ubu oogen

meet! Zie hoe het Hoobenbont beſpot illu Leer/
-

&#n lacht en ſmaab op ume ſchaapheng teer,

##
-

ſlPilt u uienben/ en emben Pit ſchenben 3

-

Op bat 3p niet op 't laatſt / tot tumbell fpot/ -

illu ſamm'ren plaagen/dºn beiſoog uaagen -

----------

» HEERHEHE#2EEEEE
ëEEEEEEEEEEEEE

3Daar ig nu baat 45oh?
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2 •

ziet eeng meber/'

oën laat haar 3ombenſchuſb

#iet luafſcijen tot aan 't einb aanum gebulb,

#aat/ #eere) laat het uur eeng3pnueruuſb/

3Pat bup ugebig te 5aamen

1Ibu HRaame

2Eanroepen, en het blinbe heibenſch iſtot/

jl?ach boo? u leggen/ -

&#n heilig 3eggen/

45p 3pt on5en ſpob,

- Paar/ ocij lan? - -

"H âBeet bat gn/ JE z Us, klaagt/

&Pat 5elf het moſh bat uuben iſ)aame b?aagt/

Zo weinig na bpm roem en eere o?aagb: -

âPant be bloogheid/ -

45obloogheib/

«ën boogheid/ - --

#g laag 50 ſtoutj 50 beel/ 50 openbaar / .

&Pat elft moet hlaagen/ -

&#n ûgoebig b?aagen/ :

âDaar ig CH R 1st 1 fcljaar ?

4

ſtonb gp buſben/&P JE zU, ouer-goch/ - V -

gaat 5elf ulu uolft u beest ſinaabijeib boet/

3Die gp 50 trouñu geloſt hebt boog uun bloeb? .

âBilt beheeren/ - - - - -

9 #eere -

SBer Beeren/
-

#et &ij?iſten-hert/ en 't Hoobembointe3aanl/

- &#at5 haar begceben

, 2ülleen te leben -

jlaat ulu maârben Baam. ap

g
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<p> KY KY

# - &+=&EEE

wet herſtboont beugt.
Toon : LA v 1G No NE.

-

#
O## hoſtelphe Peugb/ 1eol maar

=-2-fz&-9-+*-*-fº-zº-+-e--+-+
P+-AW. THE HE-HP-E

# be! #oe weinig 3pt gp tot een b?eugb!

- -----

-A-

"----

GBpmob gehaat/&#n3eer geſmaab/#afcijferban

elft gejaagt op ſtraat : uw luiſter &chpnt

-

-

-A A

KN) KVN)

L I Dº I

#
KY

buiſter/ ſpoo, bien De tien uur glang niet

5ien : «Elſt uuo;b u moe; Gu tot een toe / .

JPoel!
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&Boeit 5p boo? u haar oogen toe.

- A.

dP bunaagheib al te groot!

- , ſpat reden - -

- g 't Dat u elk boo? 't aan5igt ſtoot ?

- clj anberg niet/

2llig. Dat men 5iet

3Pe luaerelù tuimelt in 't herbgiet; . .

dila en achter / - -

eën trachter -

Beel meet

&Be Hºeer -

3èan 'g maerelbg eet: -

&choon eiſt met meet/ - -

&Pat G5ob bit Heet/

JPoo33pnjaloergheib/niet vergeet. Exod. 2o:9-

- 3

Ga boetelb/ legt gp bugf

gin 't boo3e?

#o haat ik ume liefbe-hug:

gft min be Peugb; -

âIºpſ bie berheugd

ſpet bert met b allergrootſte beugd:

jt:aat haate/

q#n laate

SPen mopn/

âlèieng ſchun

gig 3iel fenpn:

â ant met gerel/

q#u liefſpit ſpel /

#g 5eilt be maereb nabe gel. -

4. 49 JEz en
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w

- 4.

GP JE zU, geef mp ban

G#en 3iele -

HIPaar in be 3Peugb recht moonen kan :

3Pat al mpm hoop/ . -

n 'g maerelbg#
g/ batik bee3epaerle hoop / Matt:13.45.46.

&tier b' oogen -

é9m hooge/ -

(@Lot bat gft bat e

3Pien grooten ſchat

3Paar clft mee ſpot;

312ant in Dit lot

dPntuang ik 1,I) be buaate Bob. . .

KIcgen de Bherbaaij inT
G5aſtmaaien.

T o o N : Dafne
en",

2

O ſlºemfcij bie graag ter 45aftmaal3pt)

#R- -5

VNFZ
-w - -f

252eng u eeng te binnen bºet timaal baar

gaat op bat op u/ vol soa-ge/ mpb/ en

niullnet lu00gt u08egeng" pleeger vanthwa:g
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-,
- -

ape L)eer heeft u berlof ge - geeben/ te

-

-

-

nutten 5pn ſcljepg'ſen al te ſaain; &#n
-,

-

munt u upolpſt hier te leeuen) &Zot glo-rm ban

-

3p - nen grooten JBaaul: Jil?aar buie bie plicht

bergeet/ én gul5ig bindt of eet / Die mag

wel weten dat God haar ſtaat/ëiebinnen
---

4.

N

of eeten in g - derbaab.
2 •

3Daar bp/ be 39:acht/ bat fnoobe beeſt / -

#tout bihuilg tºt ſtraaltpö/fcijoon 't nietig genoobſ :

«En b;nft een unaaii ui icberg geeft / -

#o wiet in de gaſten/ alg die jaar ontboob :
. - 3Pant

N



w
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ſpant elk 30eht berber op te treeben/

&#n meent hem paſt nog een jooger ſfee;

&Peuppl 3pn ampt / 3pn ſtaat en fileeben/

&Pit bgengen/ bp 3pne Dubaagheib / mee : '

3Paat nocijtang 't booge enù

25eijoogb te 3pn erhent/ -

3Paatdat een 3Pp3e . -

@f 192oome ig :

&#n niet na be ſpp3e;

q9f 't ſtaan bet biſch.

3.

jl?aat menig ig 50 eigen topg/ w

3Pat ijp berft berachten uit bomen hem 3it;

g#n knaagt 3pn hert baft met be ſppg/

#a 3ubelt al ban boogbeib/ teruopt dat men bib.

oten auber luſt met mat te p?aaten/

#ſlâaar 't ig bol bloeheng of labberp/

d@f buil geſpgeſt/ alg peſt te baaten/

qºn meent beeg n2eugde bie ſtaat hem b?p:

&Paat nochtang Göob / bie 't hoogb/ -

eëifcht reben ban elſt moogb/ Matt. 12.36.

«En 't ſtaat te 3oggen / ' ,

qDf bp ben Dag

zal leben ban morgen

45elph ijp plag.

4.

2ïlg 25elſa3at ter maaitpb. 5at/ Dan: 5.

«En toefbe be it ogſten en 't Prinſe-geſlacht/

(QIeruopt ijp gui3ig bgonit en at/

3Cierb hem dan ben Haemel 3pn bonnig geb?agt:

Hººp raakt aan 't lillen/ gillen / beeben;

Hijp ugelb eene ſchuift boog 3iel en lpf. -

áSchoon bp niet luiſt mat baat ſtond geſch?eenen/

Zo ſtemde ijp 't loon ": 3pn beid?pf: gin

2.
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dºm 3iet in bee5en nacht

aïBierb ijp ter boob gebgagt :

JPieg beeg gemugten /

JPie b?agten boogt /

apc troebigſte u?uchten

3Dan mucc en m00gb.

* * 5. -

zo gaat het heeben beeltpbg moch/

13et ſpaſtmaal uogb bihuilg tot een &Ireurt0oneel;

't #g uſeugb in 't eerſt , maar och/ och/ och/

abe rampen bie ſtomen in 't laatſte beel:

c#n luori, 'er al geen bloeb bergooten/.

't gg 3eſter/ be fcboone eet5aal 5al/

apoo! ſppg en branh/ te veel genooten /

3ë cranderen in een oerhengſtal :

#ing menig bginlit tii'ect

3Pat bp be re'en bergcet :

en 't gaan en fp?erliein/

ga 3in en geeſt - -

#em homent ontbrechen

dºelpk een beeſt. -

3baut ſchoomber komt een hooge fluit/

grenbootbe geſchonken / een elle l'ailli/

ſpp brinſity op bienë ge5onbijeib uit / .

# 3dub op ſchoon huógbenfinoog b?omſten en krank.

#it wurigerb/3eib men/ nooit man met ceren:

d#n omber bee5en berbunaašben ſchºliſ

#binhtin' om ſtrub/ op 'g byieling begeeren/

aºie bat 'er het eerſt een beeft 5al 3!'n -

dºen bat 'g een dapper lilan/

pie 't meeſt bet5uceigen lian/

q#n berft bergeeten

JPat 450ü het 3iet /

39oe bol en bermecten

#p bie geniet. - -

- - - 7. GG)
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. 7. w

9 menſch/ gp bie 30 3ongloog 3pt/

«En ouh biäupilg ter maaltpij oug blinkt en eet/

Onthuaalt en heer/ het ig mocíj tpb/ .

&#er gjob n iil 5pn? gemabe bergeet.

3Pen rplicil 132elt fleet bug 3pin leben/ Luc:16.24.

Jºl laat baalbe ter hell' / in 3ulk een boºſt /

3Pat ſjeun geujeigerb upierb te geeuen

eten b?oppeltje boo? 3pn tong en botſt : t

gën laag! in eeuunigheid
- - - - -

Jig ben geen trooſt bereib/ .

jihaar eiub'loog ſmachten

$3g baat 3pn lot/ -

3Dpl bp bo?ſt berachten

Zpn geer en hob.

8,

3foei lekkernp / 50 bol ban gad!

3'oei/ eeuwuig te b?anbeli om fppig en ontuopn!

#eer gun / Dat iſ nooit 50 berbal
-

631n ſlclnperg hun metge5el immer te 3pn.

zoub iſt mijn ſmaak 50 hitt'len en ceren/

3eie maauuulplië ig lang bgie uingerg byeeb/

3Pat ilt uu0 goebijeib 5011 ſchoffeeren/

«in too?nig erben het eeubuig itet;

39 bat berijdebe Q5ob !

Jºl laat gun mp lieber 't lot /

3Dat ift moet berben/

39;eugb/ blank en byoob /

3JBanneer ift mag ertſen .

é5ob ?Albga'Ing ſchoot.

- 6 3 ſtracht



38 z E DE - ZA N GE N.

#ratht beg 5tbebg.
Too N : Gredelin.

Myn, Engel is vol deugden, 85'c.

Z pt buurig in 45ebeben / 49 gp bie

-

J Ez U s mint : âDo2b nooit boog te-gen

#

heben/ 19ertupffelt of ont5inb; albant begijcinelg

“O- ()-
- F -

&EEEËEEEE

paerle beuren zgn nooit 50 geroeſt in 't ſlot/

noch 5o be5et/ Of het ſbeheb âDeet

€ 9-_-ºr Q Q 4 , r

+ EE--+ EEKEEF IHF2zºS (T W -- Z T- 4W--+4----QL-+-

VL7-U--- --

bie uit hun geijeng te ſcheuren/ ſºn te geuren
- -

-

- 2. 303ie

noo, uw Gºob.
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25

Albie klopt / bie boet ijp oopen j

âDie bat hem biù / ontuangt / . . .

#Booit 5al ijp ogucht'loog joopen/

3Pie maat 3pn gunit betiangt. *

âEel/ o 3iel / 3enù illu gebcben

“Piliujiig ban na '# #entielg troon;

trpb alg een ſjeib; -

Boet op gemelb/ - - -

45p 3uit alle tegenmagt bertreeben/ -

3Poo; De ljulpe mall 5pli #0Uil. . . . .

3.

2ºpt gp mat ongenegen/

#pt gp mat liUub en flaauln; ,

âBel/ 3iele / fttpú baat tegen/ - 2

&#n onber50eht u naauuu: - :

GP gp 3uit haaſt reben binden s

69m te bidden met getraan/

3Let op unufchulb /

gEn Bobg gebluſb/

GBp JE z Us, bie u bloebig minben/

g#n ljet alleg ljeeft bolbaail.

4.

3ſtiunt gp bitt'3aam beoogen/

diºn ig u 't ljert noch laf,

25ib JE zus, om bermogen/

3Pie htacijt tot bibben gaf /

(@Loeft ijp mat/ macht gp te lnimber /

&Loont dat gp hem dient na Hitacht:

25ib bieg te meer/

3Pant 5pn begeer - -

### ###"
/ .

l! Ugt et UUlb/gcijt,

wanne:" 5. 3Peet
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5.

apeet ban/ 45ob ſluit geen ooren/

Abchoon glu niet onberbind

3Pat ijp u 3al berijooren/

Zo rag ubu be'e begint.

5 àeen / be htuilmheng man gemabe /

't #ttachtig moogb ban 3pnen mond /

of af ijp boel eet

#aat bien bp 5eet

H#ab begraauuub / en heel ontmaatb nerfinaabbeſ

#a bermeeg geiph een bonb. Matt. 15. 12.

6.

âIBel usacht ban op ben lºgeere/

45elplt een machter boet; Pſ 13o. 6.

GBp 3uit eengtriumfeeren/

&#n 3ien ubu menſcij geboet:

âDant liep / bie 't beloofd te geeuen/

#g bpaarachtig en gettoutu:

25ib ban met blpt/

otn macht uur tpb/ -

2o 3al um 3iel eeng 3pn berijeben/

RPaat men Hent nocl] Dguit noch toltus.

7.

3Laat u ban boch behooren

3Poo? 't geen uur Hºeilamb uit:

JDoet mp uun ſtemme booren. Cant. 2 14.

(2eib H#p) mpn ſcijoone 23?ilië.

#it gp in een ſlotg berſchooben/

1 Ibn geroep ig aangenaam;

#lin traanen hier

#al 't ſief Debier - - -

ſlèeer boen branben; en niet booben; -

3Pant ih boer nu beſlbanier. - - ; ; ; ;

was . ' * Stee
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"De glorie gong.

#nnbejl202gengebachten
op ben Huſtbag. -

Meeſt getrokken uit Pſ: 92 en 148. -

Toon : Sylveſter in den morgenſtond,

Of : van 't Kluizenaarinnetje.

W W pl 't goeb ig in ben morgenſtond (Le

'N-A' N-T

Hooben u / o I heete ; @Le 3ingen uit beg

v - V-/ N-’ -

hertengronù &Beg ?iſſerijoogſteng ette ;

-, --A.

àlººieng goebijeib en getroubnigheiù / 2öp - --

'-
--N

bagen en op nachtenſ zo ourroieube- . . .* h € 5 lpſt
* ,
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Iph 3pn uitgeſpreid aan bie 5pn mij be

-

tracijten. Zo gunn / 0 groote Jºl?aje

,--

ſteit/ Patiebet Dan bet5 bag/ HT)et onge

,-N ,-- -- --TN

meene bierigheib/ ill heilig bienen mag.

2.

en gp bie £iong ſtimb'ren 5nt/

#tomt ſtrengt unu ljetten t'3aalnen:

HIºant al mat leeft en 3uyteft/ oerblpb

2icij in Hebobatj'g j'aanne,

KIreeb tot 5un heil'gen Leimpel in/

g#n laat ubu tongen galmen/ .

3Pet 3pn berijemelt lºofge5in/

qantelb're b?eugbe-pſalmen.

#pn grootheib heeft begin of eub.

2 pn goebijeib peil notij maat;

JPieg maar het oog 3ich heenen memb/

#p ig 't baat 't al boog ſtaat. ' -

3. 49.
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3

&P &ëng'len in het 5alig Zhoo?!

dººp gemelſch ijciërfcijaaren!

#tomt b?pft ding aan l en gaat gng b00? /

3Dp muillen t'3aamen paaren;

4.5p ook / 6 belû're #on en dEaal1/

qën ſnelle gemelbieren. -

#ſa Homt / g #eemlen/ fpan bochaan

dillet Ong geringe milierell.

âBp roemen b Oppet-majeſteit

33an b eenige AL in AL; -

âl?ieng aanJalig ig mall eeubuigjeſù /

q#n miuntnet einûen 5al. Apoc. 21.6.

- 4.

G5p moſhen/ bie boo? 45ong beteſ/

3Pug 5ueeft/ en 3pt gefcijaapenſ

3èoeg it ôp 0115e #alig en 3pel/

dBin Lyemelbzeitgb te raapen.

H#p heeft u u o?ûge baſt geſteld / .

2 o Yuel alg Žon en dil2aan;

of een geeſt/ ij0e blug/ firpgt dat geduelè

G5en ſtip baat ttif te gaan.

âBel uilenſcijen/ gp bie û aarb be5it/

Hitount looft De buctſien 4500g/

q#n boelt oneindig op bit HDit/

't âBelli ig bien ſterften ſiotg.

45. -

45p ſDaliniſch en zeeblaaſten t'5aam/

3bier/ 43agel/ Sneeuuu en iBinben;

\q ºp 25ergen / 25oomen/ aangenaam /

&#n unat m'er op Hlag minben/

't #p upilb Bebiert of tamme 19et/

9f 19ogelg ſchoon bau uceren; nomt
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Hitomt al ber-boo? en lnaaftt u tee

1tu &cljepper te bereeren. -

Hººp onberijoub u boo? 5pn macht.

Hººp ſchiep u met een luoogb. Gen. 1.

Hitomt ſpant Dan t'3aamen alle kracht/

eºn byengt 3pil glorie b00gt.

6.

“Bp ſtoningen bie b' aatb regeert/

GBp 3302ſten grootg en p?acljtig;

«pp oude en jong / hoe hoog geleerb '

ſioemt 35obe tº 5aam eenb?achtig.

«En gp | mpn 3iele/ gn bou, alſ

&luit bocíj ubu lippen niet/

1? oo: dat gp/ met een lofgeſchal/

ſpem ſchenkt een bankbaat Lieb

zpm #ajeſteit 3meeft hemelboog/

3berr boutin 't aarbg geſpan;

ga boben aller heemſen boog/

JI)eet algulen beulien ftan.

7.

ſyn heeft een ſhoo?ne ong op gerisijt /

gÉen ſºelb uit Hubaag looten;

eëen 3Fahſtel bie ongeculmig licht/

jn het 5eegening begooten;

#pn ſtenen #oon/ be Zaligheib/

3Pit boo? 3pm #litberkooren

GHg uitgeheurt) en plaats bereib/

3Pat niemant gaat berlooren.

63 ſiebe &#e5ug blpft ong bp/

eën gunu ong bie geila/

#e 3ingen met berging'len-ſip

't &#eubuig #akclu-23 aij.

Blºog
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#U202gen QPeffening/
w j?aa 't onttmaahen,

Toon: Pſ; 2. Waarom raaſt dat Volk met zullen 85'c.

O
p/ op/ mpm 3iel/ ben bageraad

b?eeht aan/ ſlPat reht gp u bug lui op. logge

+++----- TIL -El LTTTATIILLIII -

#NEEEEEEEEEEE&#
beeren? Slaat b' oogen op/ begonigopgegaan)
- el A- j -A-

--+---------SP--&-a

EEE&E&EEEEEEEEEEEEEE-+--A- w -----I ERE&E LIKYTEIT
KN) -

tºt ſchepſel boog 3al u ben arbeid lee-ren:

HEY E&ENEERER RESE

#EËEEEEEEEEEE
I#2et hemelg ſjeir/'tgºed:#beboomen. Ec

HHH --5-5-9-5& K-----&-AA

#EE *E*EEEË#Es E--

r bypft#boerh/en roemt bien grooten 12eer. Lip

-Q).- -Ky.---KY-5，-----------------

#EEEEEEEEEEEE
---- --+---T --S - - - - Z

op/ mumn 3iel/berlaatſjetſſaap'rig bgConnen)
------- + A- - +--- - ,--- - - -w

E=5ESE&ES &E&#SEREKE:##

#oont dat grºot geſchaapen tot goug ert.
- * 2. âEcl
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2 •

3Del aan/ û €5ob/ mpm 3iel klimt tot u op/

GIerupſ ilt mp ten arbeid beerbig naahe;

&#n bibb'/ G libeer / bat gp met jeil bebgup

?ll 'tgeen buaat aan mpn bing'ren mogen raaäen.

3Pe 50mbe heeft Öng bearbeid opgeſmeeten;

Jlſtaat/ Heere/ boog um p?ienbelpH gesicijt/ .

3Berbunt ben laſt beg: arbeibg/ en het 3weeten/

#a alleg uuo?b boo? uuu genade ligt.

3,

3Leer on3/boo?'t merk/recijt5ien hoe hoog en hboaan

3Pat uit ding beeld boog 30mben ig berboguen:

d?p dat mn bug echtcullen bie genaab'

JPic gp dit # Yueer uit liefbe ljebt beruuo?ben.

&P 5obt en 19aber ber barmhertigheben/

Derſicijt ung bog? um u?iendelplt aanſcijpn/

UPat up olig tpb en ulpt alleen beſteden

4Pin maar uuu uil tecijt uutthelpli te 3pn.

4.

3Lof JE zU, bie het muerſt ber 3aligheib/

&Pie 020ebe Yupn-perg ljebt alleen getreeùen;

âDaar bo02 gp ong een ruſt-plaatg hebt bereib/

UPaat 't bleefcij nooit boogb lnet fimaab noclj huJaab

beſtreeben. -

HI?pn 3iel 5al u tnet ſtift op aarbe Iooben/

#o menigmaal be bonli'te nacht berbuupnt; •

(Iot dat ſjn mp 5ult boeten op na boben /

RPaat gp nipn #on/ mijn J E z Us, eeuuuigſcijpnt.

HPer
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19erathting van 't Aarde
- ſche G5oeb / .

By voorval - --

op 't afbranten dan een juig gerpmt.
To oN: Ai ſchoone Nimf, &c.

gaauen/ Bempſ het maerelbg goed "Door

pm 3iel mat ingoet gp noch om aardſe

blanbuergaat/ of mott' en bief booggraa

ben/ etn ſlegtgig ebb en bloch ? Hèant

*
-S

bDat gp legt in meemig jaar te bo - ben /

JPat Han be matergiloot Juut in
L-S

tellen bag/ja in een tuut/ #ccc ligt betººgdeil.

- - 2. âl ef
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apelaan/mpn3iel/verſmaab bierboot bet3olgen3eoo! 't geen 50 licht vergaat, het302g

zong mooitſte bunaag/bug ooo! ben bagbanmoggen/
ipoun in um 3ongen maar, Matth. 6. 25. 26.

ziet eeng hoe frig be fiere leeljen bloeijen/

dEn joe het pluimgebierte leeft/ . .

3Pat nooit en merkt noch 3oggen heeft/

eEn 't blpft aan 't groeijen.

3.

apoch 3ogp miſbſ mpm 3iel/ in 30:gen leben/

zo leg bie hooger aan,

zorg boog het goed. Dat JE ZUs hem upil geeben

âpie in 3pn gunſte ſtaan.
3Eig gp bit hebt / miſb alles b2p berfoeijen;

aiant bie bit in 5pn ſjert geuoclipſ

#at al be reſt / uiaat op Up boelb/

3Dan 3clfg tocbloeijen.

**

4.

aſpectuap/mpn5iel/ 5ogneeng bebtuuuJezus

dºchteegen tot ulu bcel / .

«Bp hebt meergoubluretfcijat/meerſſipli alg&rae5ug;

d? Dat bericbeeld te veel

apel miſb uu 3oºg ball tot bit goeb bertoomen;
k 't #g 3cher uit het 5ocht bie uinb: Luc. 1 I. 9.

#nt in be 3iel Die J EZ US luil1t/

3Paar boil jij lu00llen. - -

25e «
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2Bripbenig ter zonben/
't H. AvoND MAAL.

Toon: Pſalm 42. Als een hert gejaagt, o Heere.

Of aldus :

EEE

@pper-topgheib/ bol#TD'
--

#
--

ſheeft een ſchoonen biſch bereid/&Pm be5ielen

------

te ber5aabenſ Boo, 5pn liefd en baienblph

aDie 3al aan bet3 ſpaaltpb. gaan g!!

é --

weet hoe weet gebicich ºpat in onze

----

-

boe3emg ſteelten.i . . 3 mg 3P
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#Liebe JEz Us, moubgp baaien

zgn 't 25etheſda oan mpn 3iel: Joan. 5: 4

ofºn bat toeren boog uur ſtraalen/

apat ift u in b' armen biel; .

gä 5ou al mpm ſmert en noob

#tolten / JE zu, in um ſchoot:

#aat/ belaag / iä moºb bebonden

@Iraag tot meenen/rag tot 3omben.

3

Haogt iá eenen 25e'e oermeroen/

'R #5ab/ 6 JE zus, dat iſ mogt

dºeumuig bemſten aan het ſterben/

Seat gpijebt aan'thruig bolbgocht: Joan. 19:39.

'ft zou/ boo! bie gedachtenig/

aPie 3o groot en lieflph ig/

#iet aſieen uur booö werkonben/

#aat mp ſpeenen van be 3ombell.

4.

aPoch ik moet u/ JE ZU, hiaagen/

zPat ik met/ en tegenvuil/

dºen 3maſt ligchaam omlnebgaagt/

ziPat ſteebg moo?ſtelt in berſchil.

'k heb met eeng een ſtond ban boet;

#laaat/ helaag/ mpn 3maähe boet

#libbert t'eſheng ban bie paben/

#Schoon gp ſtamb boub in genabt.

5. eist
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3.

Zie mp aan metInebeboogen/

UPie 30 5tuaft ben alg een riet;

«En gebuurig mozb bemoogen/

dBoon al mie mp ſtrpin aanbieb.

'it 19inb mp alle baag benart/

13an mpn eigen 50mbig hart/ -

&Pat met treiterg aan burft ſpannen/

69m mp uit Gbobg ſipit te bannen. - ,

6.

#eer bergeef impn 5malihebaaben/

&Paat ik joog boog ſcijulbig ſtaa;

KIrooſt mpn 3iel/ met 3onù belaaben/

&Poo! ubu balſem ban genae. -

65un inp maat een b?oppel bloeb/

2EI mjin 3omben 3pn geboet:

#a/ 49eer / 't kan noch minder mee5en:

&pgeeft een woorb/ ik ben genee5en. Matth. 8:8.

7.

H#eer/ mpn 3iele ſtan niet ruſten

2ºo 3p niet uun inbguit boeſb:

«En tjoe 5oub iſt mp berluſten/

#Zo gp mp niet af en ſpoelb?

'k Hºeb geen ambere Hopbaan/ .

2lſg tot u/ mpn 25gon/ te gaan

alPel/ HBeer/ laat iſt 3pn bebonben." -

afgewaſſejen/ rein van 3onben. . -

3B 2 8, &##
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8.

Gti bolmaakte ſtaligmaahet/ . . . . .

45un niet bat 'h u langer kuwel! *

#iet ik ben mp3elfg-ber3aaher: ,,

'#23uig mp boog uur moet-ſchabel: ' .

'It âlPeet ik ben bol 3onb' en ſcljanb: * !

ſlaaat/ Heer JEzu, reiſt de banb 1 º . .

@f bemienk mp met um oogen/

&Bat 'h genae heb uit meboogen.

- - 9.

3Laat um ſjanb mp onberſteunen/

'# &alf leert JE zu, uaſter ſtaan/

«En niet op ben rietſtaf ſeunen/

• - - -

JPie mp boo? be 3iel mocht gaan.

'it Zal mp heeben boog het huaab

&Pat um toogne op ong laan/

qën ſteebg tuaalien boog gebeben/

(ilot be boob bekruipt mpnieeben.

IO,

âBel mpm #eſſanbſ gun mp heben/

3Pat ift/ met uun lief geſlacht/

2lan uur rpſten Piſch mag treeben/

(@Lot bermeerb'ring mpmer kracht.

3Laat um heilig 25?oob en 3IPpn/

3Jap tot miſſe teelteng 3pn/

gem mpn5iel ben meg te mp3en/

3Paat gp mp 3uit eeübnig fyp3en.

- DANK
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D A NK - L I E D
- - *

- Naa 't ontvangen des -

H: AVONDMAALS.

T o oN : -

Pſalm 24. De aard is onzes Gods voorwaar,

-G## EEEE

slooft ºpt op 7 mpm Eon en inter/

-e

&Pat gp mp hebt gebaan bie eet Ban in

w

-

mpn ijuig en hert te homen : € 5p hebt impn

ſt + ti n --A- j: :

#EEEEEEE -@EE

arme 3iel betbult / &#n 't laſtig paſt / bet 5on

ben ſchuld / 39an mpnen ijaiye boeg genomen.

5 - aP 5 - 2 ºf e
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2.

«Bebankt 3pt gp boot bie genae/

reat ik mocij in um gunſte ſtaa/

aPaar gp mp mogt tot gruig uernielen.
op hebt mp met uw bell omhleeb:

georijſ op dat ik het nooit bergeet/

zo ſcijmpf beeg meloaab in mpm 3iele.

3

# heerlph ig mu/ Ibeer/ mpm ſtaat!

h mag ceng 3onbaat mede-maat/

apſe mp in haar ge5in boºft meng'len/

Hau hebt gp mp ge5et tell & Piſel) / -

Rºpaat J Ez U s 3elf be ſpp5e ig/ --

oen ik een metgezel ber Cng'len.

- ww 4 r

apph nu/ 6 maerelb/ uit mpm ſjert/

peupl 't een buig uoo! JE zus uitrol

etniſt uit Yuanbel in Dell lycinel. -

âEnhaatbfcijt proefbero; nuant be uſeugb/

opie nu mini 3iel en 3in berljetigt/ -

«Baat nerrebouen 'taatbſch geuencl.

5.

Jlapn 3iel ig nu boo! liefd in brand,

iëtiſ laat bit 3pu een banſi-off'raub/

apie u # #eer/ ſtrekt ten welbebaagen.
#et ſalum'een-oetſ en ſtiet/ en ſtoel Pſ. 5o: 13.
#Bat 3pt gp/ #ter / ten offer mlde; Zº !

Jlſtaat nooit een bert ",opgebaagen. Pſ:51: 19.

«Beef / JEzUs, bat ik nu mpn treb/

€5elpft een hemelg 25urger / 3et; -

en nooit aan b'aarb gefluiſtert blpbe.

#nu ben ik uit haar ſlavernij,

Geef dat iſ nooit meer bienſtbaar 3ph . .

Jhaar boot uw 65etſt het vleeſclg betoºgue.
7
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7.

65p 3pt geſto?ben boo? De 5onb:

Spieg 3uleert mpn5iel u bit uerhonb/

#Pat ift 'et nimmet in mij leben:

#Poch gipb mpm glabben boet eeng uit/.

Zo bibb iä/ #eer / bat gp hem ſtuit/

«#n mp bie 3 maäljeib wil:bergeeben.

#Schiet mp uuo mapenruſting aan/

RPat ik hloehmoebig kan beſtaan .

3Boo! al bie mp met Hracht beſtrpben.

JPyuht umen boob ſteeög in mpn 3in/

Pat ift be tochten oberhuin/

gPie amberg 3uaarſpit 3pn te mpben.

9.

45eef Dat mpn gantſche lenen 3p/

GÉen tpb maat in ift mp berp

qPm 't Bluonbmaal beg3Laung t'ontfangen:

gÉn alg ik hier bit onberpand

G5eniet/ 3o ſteelt mpn 3iel in bgamb/

dPat ik 11 boo? 't geloon ombange.

IO,

&choonbanbiefcijgiábºr
e" honingkomt de dood.

gÉn met 3pn ſcherpen ſikkel bgomt/ -

# 3iel 3al 3pn gemeld niet ſchgoonnen;

ant/ JE zu, um gemaab aſſeen/

19erſchaft ong eeuwige trofeen/

G#n ſjebt hem alle macht bemoinen.

o , spank-
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&Panh-3egginge/ -

naa 't houden des . .

H: AVOND MAALS.

Pſ im 123 ## wil den ee

O#
HILIE - +

liebe #eer/ o 3 E zU, al mpm le

ben / Hºoe 3aſ fft u mpm b2eugd te ſtemmen

geeuen/ 52u gp mp meer hebt aan um Piſch

K) N --------

#EEEEEEEEEE##- -2-
l-º- -

onthaald inylt;id is in verwenwring op

## EEEEEEENE&#- SE
A- A. vE

V-SZ--AL-SV. HE

genomen/UPatgp/alguan ben gemel5pt gelige

mateninhetbestems sondaars"#a
* - - - - 2.
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- 2. -

ech heete miſ um heem'Ien boch niet ſluiten/

«Eer ik boog iImpn bankbaarheid mag uiten/

3Poo?'tgoeb bat gp bebtaan mpn5icigebaan:

&#n leet mp boch/ o JE zU, recijt bebenhen/ .

3Pat bat ik u/ mpm ieeilanb/ mueer5aſſchenhen/

• GPm eeuuuigipit bug in um gunſt te ſtaan.

3. ,

«bphebt/ oliseer/ mpm ſchulben uitgenogeenen;

«pp hebt/ uit gunſt/ mpn boogbeibºmp bergeenen;

#a gp |jebt mp getroſthen uit be bel. -

#h liep man u; gp 5pt mp maageloopen:

«En alg'er geen genade ſcijeen te hoopen/ .

&clgonſt gp mpn 3iel het eeuwigduurenb mel.

3àu hebtgp mp / ô JEzu, me'ee berbangen/

«ën aan impn 3iel de 3egelen gehangen/ .

&Patih mer3oent 5p met tiengrammen 45ob:

3Pieg ik geen bel noch buibel ijeb te ogee5en/

3Peupl gp upilt mpm 25oºg en 25?oeber wueesen / .

«ën htoomen mp met een ge5aligt lot.

- 5,

«9 zielen-artg; fit banft u poo? bien 3egen. -

dPch laat bee5 fppg mp ſterken aller megen/ -

Pat ilt niet buaal in 'g maerelûg booſmoeſtpm.

Hºet3onbenunoeg laat batmp ſteebg migijaagen/

#aaat bat ik u een bankbaar beet opblaage/ .

&#u haate 't âmaab / ja 3elf ben humaan en ſchpn.

- 6 - -

(@Lettopſ gp ban/ inhauer en in hſauer/ .

Jſlapm 3ieſe meſtſ geef bat mpn tonge baber/

én roem uur lof/ en 't berte merb een 3aal

3Paarin gp milt/ beet JEz U, blpben moorten/

&Totbat gpmp bebolle beugb3ult toomen/

3Piegn betleent op 'teeumuig?loonbmaal. ...
-

3P 5 (19uet:
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«Pher bt HIiefbe 3Je3u
ſtijgiſti.

To oN: Pſalm 68. Staat op, Heer, toont u on

vertſaagt, Of aldus :

-,

-E-+-- "T '-+-+-+-r-f
vT-R - irrºr-fºrs- IT & AVI

l-l- M

-- --
--

O JE zU bie mpm 3iel bemoont/ En

mp ulu uitnº'ſ libeben teont/ II 5almpn

-,

3iele loouen : Om bat gp mp 5o goeber
b-A-

- w i +#
- #RS - ANT

tier/ JPoet 3ien hoe 't eeuwuig liefhebier illi
*-*

troit op b' aacb ban bo - ben. Bieg 5uit gp/

al mpn Iceben lang / De ſtoffe 3un ban
- #### u. -. A - A1

HEE + EEEE

# myn begang/ en 't doelwit van ",
elige
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- l. f---+ "-

JH I T TI --

EEEEEEEEEEEEEË

'uyeugüe. Çöeef JE Z U nlaat / Dat ih bGo?-

-+-------+--+-+ + KEEE-tx-ft ºf

EEEEHE++. #EE
- ſ - ,-L -

taan #in bee5 geüagten boogt mag gaan/

-4- - jt t- - <p> I Ti

EHE EE #HE
L

«En hie5en 't pad bet beugben.
2•

&Pe luaertſb hemt geen grootermin/

2lig toen uur hemelg Igofge5in

Al 3ag na D'aatbe baalen;

âBpſ gn / HPeer JEz U, alg een ſinecijt/

illu heerlplijtib ſjebt afgelegt/

gën bergb umu bemelſtraalen:

gËn hebt / boog bitt're bienſtbaarheid/

illu 5enbig belft een meg bereid

gPm tot cºöoog troon te treeben:

UPempſ gp hebt in 't perft geſtaan/

s GEn al ben bloeit beg Yuetg uoſbaan/

«En hun gehocijt ben b?ebe.

69 1Dgebe-bo?ſt/ & Jezu CH R 1 sT,

&#i 3eg mp eeng/ mpn 4Bob / matig 't

Pat u btig heeft betuoogen?

alPant immerg al ljet menſchenbom ,

#g boog en 5onbig om en om /

gËn ſcijambig boog uïn oogen.

$4a 'tbolli bat gp/ lºcer/ hebt beogpb/

UPat wentelt 3ich in mpb en ſppt/ -

«En ſchenb utu hoſt'len 3Paalme.

«En ieder baltulujolt te 3maar:

' Ha fcljoen het noch 5o lieflphi maat/

&p haaten 't al te 3aaulen. 4.
G5p
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4.

«Bp meet/ o JEzu, wie ik ben; .

#oe weinig iä uur liefb erhen/ .

3Poo! 3uakheid en gebreken:

GBp meet wat hoogheid in mp moont/

âEat tochten al mpn manbel toont/

3Pat in mpn boe5ern ſteelten.

#ſa/ liebe JEz U, ieber een

&Pie ſtrompt en ſtruikelt in 't gemeen;

&#n meenig 3iet men ballen:

3Poch anögen 5iet men baſter ſtaan;

Bºlhaar/ H#eer / onn ſtebig poogt te gaan/

25en iſt het 3ualiſt van allen.

5.

## ban bit polit/ 30 bpoog ban aarb/

&P JE zu, uuel iun liefde maatb?

#tan bit mpu 3iel ooh batten?

éB neen! uuu liefd en eeuwuigijeib/

#pn nooit uolbacht/ en minuoſ3cib/ .

jl?aat 't 3pil oneinûb're ſcijatten.

3Poch niet te luin/ o iigeer/ bergomb/

3Pat ik met herteſ 3iel en mond/

3Pie ſteebg mag oberujeegen:

69p bat mpn 3iel te rechte 3iet

#oe iſt uur liefd en gunſt / om niet/

#eb uit genaevan: wat -

GA JE zU, laat boch nooit boogtaan

Tilm groote liefde ban ong gaan/

&Poor 5onben. Die bup pleegen :

#TBaar geef ong ſterkte/ luſt en Hitacht/

den leer ong 3iele bag en nacht

#lm liefbe ouermeegen. . . . . . . .

,3a geef/ bat mp ben ouben menſe

Hitſchubben/ en / naat unnen menſel

:º IT

#/
€9ng
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-, ſang met ben nieumen hleeben: -

ſep bat mp 5pn uun beeſb#
qjn naamaalg in um fºtoninärpit - -

JE?et ll in glorie treeben.
-

7.

GP Zaligmaaher / 252uibegom/

d? lief ſentfermer/ hem/ ei hom/

39erlicht mpm 3iel en 3innen:

GBeef dat het aliegt'3aalnen ſpant)

&Pm / met een bueberlief beg-bgamb/

II eeumig te beminnen:

oEn gun mp ſjiet bit 3alig lot/

3Pat ift u lief/ en loof nipn 45ob/

«En anberg niet en pooge

2lig bat ik ieber uut en bag

3Pan bamit te 3aamen ſchaaft'ien mag/

&Lot bat ik ſluit mpm' oogeil.

HPyeugbe-HIicij/
Naa 't ontvangen van 't

H: A V O N D M A A L.

Toon: Pſalm 24. Xie hier voor pag: 53. Of aldus.

at binù mp lan-ger aan bee5'

- #E HETK
II ſºf I NVT TIT

T M

Erf
w --SZ---- T-TRUTH

-# / jºu gp Wmp acht bee5 fpp5e mJaarb; &#i

- - -A

+

RI - AAL

TTTTT TTTTTTT EN: - - - -
TIELT T - -

-- #EHHHHHH

#laat uw linegt nu gaan
-- --

-- --

T

in b2cût;

? er,eeft
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--9* ++++++++++--------
1-1 l EILI ICT III -

TT-LI EEEEEEEEEEEE

## uur 5aligheid gesien/ Dieg 3ocht bij

• @ --

#EHEEE ::E-REET-t-:

-------- HEEé

# aatb en 't aatbg t",ontolien en tegt te

gaan na b beſl’ge ſte - be.

2.

42 #oete JE zu, 392ebe-boºſt/

opp hebt gelefcijt mpn 5iele-bo?ſt/

&Pempl gn neber 3pt geſtomen /

GEn hebt met mp het 2luonbmaal

45eljouben/ in uum'g 1Baberg 5aal/

3Poo? 't oog uu'g upanüg / niet deel u?oomen.

- 3

'h ſºeb b 2lif-laatbrief mu/ tot een panb/

4Betekent met unu bloeb en hand /

gaat al mpn ſchulb ig booggefcij?eeben.

dºen op dat ik in tegenbeib / .

#niet tumpffel aan mum 5aligheib/

gig beeg 45obgpenning mp gegeeuen.

4

52u ig mpn 3iele recht geruſt/ .

&#n ſchept in uue liefb een luſt:

2tch laat mp maar bolſtaubig blpuen!

dáp bat ift 't eeuwig ſlàanna erf/

gºn gp/ ſpeer JE zU s, alg ik ſterf / . -

op mn uur nieuuwen naam moogt"marg##
C
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Zitl5tigtingen tot 4500/
Door

't 45ehotien ban ben laſt ber 2onben,

Too N : Pſalm 16. -

Bewaar my, Heer, weeſt doch myn toeverlaat,

OË &E&EEEREEEE

lieue Bob / mpn5iti ig gantg be

naaubot/ 49m bat ik boel een mo?n bet 5on

#ËEEEEEEEE

ben knaagen/ ſên 3iet / o #eer / mpn herte

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

A. EA#EEEK: r-AU-S WZ- E V

bat oerflaauuut/#ogn't niet komt met buſ

ESEWEGESEETHEF: +--E-

#EEEEEEEEEE##
pe onberſcij?aagen. 3|12pn beenen al bie ſibbe

w

ren en beroen; Diego myn gonſ waar

,-

3al ift mp begeeben ? 2 abant
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• -, - . w 2• Q * * -

- - 2 - *, t *- * * * * * * - - -

3Dant 30 ik nam be bleugelg ban ben dag/

©f bergbe mp in 't biepſteban Der belle; P. 139: 8.

3a ſtijoon bat al 't gebergte op mp lag/ . .

JPoclj 3ou utu bamb Inp binben om te filmeſſen.

GP ſterke «Bob / outſluit ubu mebebogen/

Boo! hem bie niet kan ſchuilen uoo, um' oogen.

3: - ---- --

apel/ ieeere/ ſchoon ik ben vol angſt en 5onb/ .

%h bal / bolhoop / mpn J Ez Us aan. De boeten;

Rºp roept5e bie/ berſlagen en getoonu/ TT

#hietg hebben om bp u te komen boeten ; -

&#n eiſcgt alleen/ bat up in hem geloopen,

#Baar il)aber-lief/ kom ſterft bat Doch ban hoben.

4.

JI)pn JE zus, bie'âmet b'armen bangeloef

GPmljel5 en huſſ” / Yueeft gp mpm #aligmaalter !

3Bethuuſh mpn 3iel; en boub u niet alg boof;

#ft bolg u naaſ en ben mp 3elfg-ber5aalier,

#g myn geloof alg Jiaoffert-5aab in fileinbeib/

ièermeerber gp 't/ o 19oorbeeld aller reinheid.

- - - -- - n

s , ... - . . . . 5. -, - - - - - - - - - --
- - * *

* - - * * ** *

OchlaatumſBoogbmp3pneenfahäellicht/Pſ119.

“ſBin uit mpn 5iel be buanhoop te berb?pben:

&beef bat ulu# mp t'elhengſterfit en ſticht/

«En dat ik boelbat gp mpm boºg Yuilt blpben:

'# #ebbanmyn luſt, en ben geen ander baaher / .

2ll, maar uuu komſt / batmijertig #aligulaaſier. ap
- - - - - - - - - - - g



z E DE - z A N GE N. sr

Q5ebachten ober be hier
GÈſementen,

A A R D E.

Toon ; Waarom zouden wy niet meugen.

Of, La Moutarde,

Anders als hier : Petite Bordeaux.

- I --4 -

E## # # 3-0 EE # zf

# eer/inſum beſpie-ge-lingen/meoet ik

#HB-HEE! 5-+- EEEEEEA
--)--Q H Q EEEE EVE

meberſ uit de beſt/ Bean uw eer en

IE-TEN IJT L A

## + EHEEË EEE

## - rit 3ingen/ paar minn3iele ſieetg naar

bo?ſt! albiſ boch mpngebachtenheffen #Baben

I en --A. A!

EN

II " LU iy-fi---- -- --HEERE HEEEf
TDI HEEZEE #EEEEEH

# Bemel/ bat ik mag 't schepſel van bees

- TETH-# EE

--+--EEE - ##

AARD be-ſeffen/apie gpſchiep ben eerſtenbag.

&# 2 45?got

#
#

Ky

#

ſ
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- 2.

45, ootſten 2ïrchitect in 't boumen/

3Pie ftolomm' en peDeſtaal

3eoo! be 3Dighon't miſt t' ontfoumen/

2llg uur moogb ſcijiep in eenmaal -

25ergen/ ſtotſen / itlipp en Baalen /

ga &#uroop en##/

oën bie aan haar gren5en paalen/

2lfrich en Almeriha.

3.

&Beeg3pnbooguin moogbgeſchaapen/2 Pet.3:5.

«En ſtaan oaſt/#" 3:5

q#n um oog/ bat nooit kan ſlaapen/ Pſ. 121:4.

&tut be5elue boo? gebaat.

#Paar 45p Hunt ooit beeg geboumen/

#eilig &cljepper / boo? uun macht/

GLot een ſpiet meer t 5aamenuouwen;

&Paar GBp 't hebt uit boogtgebracht.

- 4

- G#enig ſbob ban groot bermogen/

't gjg Yuat grootg buaat ban iſt fpgeeft:

3Pocij een ſtiphen in uun oogen.

gig bee5 gºerſten bag berbueeft.

Hiläaat unie 5al 3ich niet bermbomb'ren/

ZPat uuj booogb bie ſtaande boub/

of in ban boben en ban onb'ren

«Dp be HDat'ten ig gebouuut?

5.

«Bp kunt bui5emb uuaerelbg ſcheppen

gIn een aanblik/ en terſtonb/

Zo gp milt um lippen reppen/

alPerpen baablph meer ten gronb.

alBie 5al ban umu fitaeljt metblaffen/

dPf 't al / met 1 l/ eeuwuig mag ?

aleeſher tong gp / bob / 3ult ſtraffen

3Paat 't uuj weegſchaal builtt ban pag. -
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6. º

Jºhaat 't geliefd 11/ eeuwig apejen/

't been gp hebt boo; goeb erkent/ Gen.

SPat ljet blpft en moºi gep?ee3en

Poo? uhu ſchepſelg 3omber end.

3Laaten mp/ o Heer/ ook melden

3Patg ong hier op bº2larbe geeft!

322ucht en kruiden op be ueſben/ w

&Paar ben menſch en 't bee boog leeft.

7.

, 3g b'?larbhobem in um oogen/

Allg een 5anbje bee5et aart;

#at 3pn up/ #eer/ in bermogen?

Jºpieren/ moymen; gantſch onmaatb.

#n nochtanſ gp/ 45ob ter dºoden/
#ebt beeg ſchoonen biſch bereib / .

«Pm ben menſch baat op te noobert/

eën te 3ien uun ijeerſpäheid.

8.

#ergen/ boomen/ baal en bloemen/

#23uchten ban berſcljepben ſinaah/ -

«Beeft gp/ om utu jaaam te roemen/

«En te nutten met bermaaſt.

3Bilt Dan on3e 3ielen heffen

5?a ben #emel/ bat eïH mag

# #chepſel bee5er AARD beseffen/

SPie gp ſchiep ben ſterften bag.

eë 2

1:3t.

wA.
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W A T E R.

TooN: Amaril, die door uw zoet gelaat.

Of; Toen ik was, in 't bloe jen van myn tyd.

FEEEHEEEEEEEEE++++W -GE - - +--+-+ # H ºvT

- fe 5al 5fch/ o usonberiphe

-5------f +-HE --

HETVL

NTITIELIRE

-- EEEE I }--

# &Bob / in alieg niet beruonb'ren/UDie in heilig

EEEEEEHEEEEEEHEE TrtWETTERETT, + I +- ITIE

" beſchouwt bit groote ſíonb; Pat gp

TIELTICT )-- TT -

7, -

-

s T #IELTTEITIE
T T I T

0,---9 -- P---0E -

l - r

ljebt / boog ulu oneinbü're magt/ ban

n

t bouen en ban onb'ren/&#n aan urberapte op
ji - -

HEEEEEEEEEEEEEEE
EE*t TEL-ETEVIEIE w

wATEREN gegronb! @boote elo-2 Petr 3.5

EE }{+-+-+ EHEE
HE HLY.

----(0)-- -

ff him! ſpaar ik baal of filin/ 'k Heint uur
EE, T N-H) "- ?--K E

IT E-HE# THD --
ET- N-’

illagt aan Ooſt- en 33eſter-hitnin',

- , 2 3IPant
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2 •

3JSant iſt 3ie / gp ſcheib/o groote 45ob/be WA

T'R EN pan ben gemel/

qºn gp 3et het licht in 't gamtſche firmament.

#a gp bulb be #een in ouerbloeb met4Biſſcljen bol

gememel /

#lein en groot / in tal en naaime 3omber emb: -

3 Bant gp 3egent tjaat / Gen. 1:22.

G#n 3egt/ 3pt b?ucijtbaar /

#ſa bermeerbert ieber Dag en jaar.

3.

&Pgpu ik/ alg een buipe / boo! uur ſjeeſt om

j?oacljg ?ith t' aanſchoubuen/

'ſt zie ljet mpg beleib buaat boo? gp 't al beſtierb.

'H #ie baat* in/ met uuonberipht bernuft/ beel bin

ne-Hamerg boulmen/

#aat ben eiſclj ban 't bee/ en bliegenbe gebiert'.
G5p berogenht bee5 2llarb/ J

Jil 2et het bollt onhuaatb / Matth. 23:37.

?lig haar boogijeib mag ten top gegaart. 1 Pet..3:2o.

4. -

JBaat nochtang / uur u?ienbelph ingeluamb mierb

# moclj beugdogen/ -

2ºlg het WATER, al dat leefbe/ bab derbaan.

3?oach/ met De 5pnen/en al 't gebiert / Die hboamen

u bou? Oogen / -

eën een minperbomb ig met hen aangegaan:

âldant ubu iſïegenboog Gen. 9. 7., 17.

(GIoont gp noclj om boog/

(GZot een liefde-teelten boo? ong oog.

* Leeſ hier van in 't breede, Goeree's Bybelſche Wyt

beid Tweede deel, fol: 1024 en volgens,

&# 3 's 5. &#n
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« ºp ſlaapt 3eer geruſt, en ſtilt5e met een moogb. M

ebp betteeü De #ee/ geſpit een ſtraat; 3p moet ge=

5.

een maat gp/Häeer/ 3TBater-mangel# /beebg'

ooit fonteinen ſp?iligen / . um. 2O, 1 I.

gaat het borſtig beit mierb oºienbelpſt gelaaft.

«Engphonb/ boot nu onéinbbge macht/ ook al be

âPat'ren buningen/ (19.2o.

3Pat5e 3pnten bloch / Die 4'5p in5egen gaaft. Exod. 7:

3Faraô berbyinht/ Exod. 14:22. &c.

3Pie met mapeng blinkt/

Blèaat um #ſraël bipft onberminkt.

6

aeieg uur kracht bott 3Patºren ſtille ſtaan/en ook

- 50 fel beujeegen/

3Pat baar golben-trotg 't gebergt te boben gaat.

«En luie ig 't bie ooit in 3pn begrip be hemnig heeft

berhreegem/

#oe dat gebö en Bloeb gebuurig houb bc maat.

- #Bie gp met be dſl2aan

ſºp en neer. Doet gaan /

RPat5e nooit in 't minſte ſtil lian ſtaan.

*-

- 7.

ga Beer/ ſchoon te groote âBat'ren luoen / bat

ttbu Piſcip'Ien bate5en/ (8: 2

atth.

ligg25aan bijee5en. Matth. 14: 25.

#elfg be Yuinben/ fcboon bie b?uſſen alg berftoogb.

ſa be biſch in #Zee / Joan. 21: 6.

ie ig baat 'pit teef -

* .

2ºlg gp 't met boo! #etrug werpen bee.

-- - - - - - 8. 45p
do

\",



- z E DE -z A N G EN 71

8.

45p ban/ #eer/ bie 2ee en buater-boel tot nut

of bloeh Homb geeben/ - (14: 7.

dlâaakt batbnp al3ing ont5ien uur jl)ajeſteit. Apoc.

3Pat gp moogt 3pn on5e 43eilfontein die ſpringt in

't eeubuig leuen , - (7:38.

«En dat bee5e ſtroomong uit hetſigchaam ſpºelb.Joan.

&Pat ulu lief aanſcijpu/

Zo mag op ong. 5 in / -

3Patong traalle-ujater uJogd tot bonn, Joan 2:9.

9.

JJaaar belupl mp groote 5onbaar# 5pn/eengrou

- boel in uuj oogen/

25ibben uup u/lgeerſ licht ongbe blie5en af Pſ. 146:8.

H2ebt met ong / uuufcljep5elg Die gp lient/ een 1Daoct

lpſt meûoogeil ( *

&#n laat enig ontgaan ulu boelberbienbe ſtraf.

jàeemt ong in genae. Num. 2o: 13.

Hi?oeb ong man be ſchae/ .

3Pie gp toonb aan 't HIPater J|Periba.

IO,

G5p hebt boch ben bo?ſtigen belooft be ſDateren

ban 't lebell / Apoc. 21. 6.

&Loeft Docij/ JE z U, niet/ ijier 'g een &amaritaan.

alPilhem/alg. Dat 1920uublie aan de put / uuo leuenb

bdatet geebell / A" JOan 4-7-

«#n/oittuigbelb/ luaſcijheininum bloeb-#opbaan.

jlàaah hem log en u?p/

vega:#€ ngt D00? belſcije tirannp.

G# 4 II, 45eef
* -
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II.

«Beef ong alſ / kopl imp um grootheib 3ien/ bat

\op u nooit miä-traumen/

dBp bie #emeſ / alarb en Zee geſchaapen hebt,

«En bie trouwuj tot in ber eeuwuigbeid/ uuiſt aan uun

ſchep3elg bouupen;,

512aat die ſtraft het tot dat 3ich tot mo?ren rept.

- &tuut ong. Dan / u 45Gb/

JPat uhu rein gebob /

&Png mag 3pn een lieffelplt genot.

12

«En imbien in bit ong ?latbg ge5ang noch mag

een beebe buec5en /

25lpf omg/ JE z Us, bp bier in bit traanenbal:

3Laat uud dIrooſter / ell ulu ſjeilig uu00gb / uerbuin=

men alle u?ee5em / .

alPpſ up 3ien uun ittacijt en 2ïlmacht ober al.

G5eef / udat olig lueerbaard/

#ier op bee5et aarb/ .

3Pat on3 3iele blpft met u gepaart.

LUCHT
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L U c H T.

Toon : La Cardinale.

-4 <p> z/-

Eb:5

V

I 2

ſ W I

Wem U I

O# booglugtig allet poſten peer/ Pie

-

HEE+ (Y V- ºv

- # HE w (

ft 't alleg hebt geſchaapen/ 49m ben menſche/

-a-

tOt uu lof en eer: 39eel b?eugbe te boen

raapen : «Bp bie b &#ſementen/ Poo! 't be

leib 12an ulue JBajeſteit/ #tonb in um

-+-- sa

A

KN) hem

HD

D

t;

++

# ſcſjepſeig p?entell,

* *

E

319p& y 2
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2.

312p / o Schepper / bie be bunne LUCHT

23in on5e neu5en b?aagen; Jeſ. 2: 22

«Beeft dat ooit on5 ljetten-beeb en 3ucht

ijſlaag 3mln tot uu0 behaagen.

Göp lient Ong geb2elien:

Göp. Die ſchiep

H#et onberaatbſche biep

512et ſlechtg «Een moogb te ſpgeeſten.

3.

Zien bop 't groote JPitmament eeng aan /

Pe LU CHT en buolften b?puen;

âDie ig 't/ bie het al mil gaabe ſlaan/

&Pf moet ll ſchuldig blpuen?

2tliegig gegeeben Gen. 1: 18.

3Boog ben menſcij/

JPie/ maar uuu miſ en menſcij/

ſiecijt Dankbaar hoogb te iceben.

4•

3Pieg/ o Igeer/ maar bup on3 oogen ſlaan /

âIPp 3ien uur uuomberheeben;

SP AARD ig bol met upuchten oberlaan/

UPe LUCHT galmt na beneeben,

't# han 5ingen/

at in 't land

SP'e grootſte mu5iſtant/

#pn ſtem nooit 30 âan Diningen.

5. ##
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- 5.

#g 't niet/ #eere/ boo! utu mpg beleid ?

2 pn 't niet utu monderbeeben/

gaat gp bº?larb en âBatermoſſten ſcheidſ

&#n niet# Daalù na belieeben ? -

&Pat uup 't 3uuerit 3ien bgpuen/

&Pgo, mierig ijand -

3g zon en ſlaaan geplant, -

G#n uup berſchuldigt blpijen?

6.

?Elg mp/ groote 45ob/ on5 oogen ſlaan/ .

SPoo? LUCHT, en 't Statgenuemeſ; ' -

3Pieng ſjertig niet bgolph aangebaan ,

&Le roemen bee5en libemeſ? Pſ.8: 5.

«Bp/ Die 't Hillb beg menſchen

&Pug bedenkt/

«En grooter gaauen ſchenkt/

?lig iemand hoogo te woenſchen.

7.

#bie toemt niet De Hoop ban zon en jaaan/
&#n al be #emel-Sterren/

#aar getuifſen op- en ondergaan !

Pie niminer haar beruuerren!

«Bp peilt berg en ouater.

ºp omingt LUCHT,

«En al)inben bol gerucijt; .

#a gp gebieb/ en 't ſtaat er, Pſ:83:9.

8, 319ie
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8.

3TBie 3ou ban/ o aller heem'Ien lºgeer/

&Poſt niet aan ll gebenhen?

“Daar 't oneinbig ſºng'len-tal ubu eet

qEen eeuunig offer ftijen hen ?

âDpi g um troom homb cieren/

jl)et cieraad

3Pie 't al te boben gaat /

%Ig 19o?ſt ber*#emelbieren. *Zon, Maan, Sterren.

-

9.

&Paalban op be bleug'len ban Den buinb/2 Sam.22:11.

gºn bui5emb Cherubpmen;

Hitomt tot ong/ o Schepper / 5eet ge3tuinb /

«En laat ubu glang berfcijnnen.

25laaſt um buurge hoolen

3Pat ong hert /

gin aard en ſipft bermert/

#ooit ban 45obg Stab mag boolen.

IO,

3Laat/ o #eer / ong HIuchtige ge5ang/ .

& Poo? LUCHT en nudiſten b?ingen;

dºn geeft bat mp aſſ' ong leben lang

3Ibn glorie mogen 5ingen:

&#n alg bup bergaaren/

#ſn um iſ2aam/

jllaaht ong/ o H#eer/behlnaam

49min um #pk te baaren.

VUUR
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V U U R.

Toon: Silveſter in den Morgenſtond.

Ook, van 't Kluizenaarinnetje.

----

'schepper ban het groot beel

EHEN-A' N

- All/ ſpoe kan mpn ton - ge 5uupgem / ?lig

-

ift hier in bit aarbfche bal ſlaag VUUR en
N.

---IE-It Tr
-T

"- =#f=## N

Y-VER ârpgen/ 49m groot te maaien

-N

---

umen 32aam/ 3Paat 't alleg boog moet

3migten; &#n bie mpn3iel en ligchaam maaktbee

filmaalu/ @Ie 3ingen ſofgebicijten? De ſtomme N

- open

/
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"N

-9

openbgp ben momb/ Pe lett'ren Luc: 1. 64.
-s

tºt

ſp?eeſten hier. ?larb f 3Lucht en 3TBater bat ber

-, - --

-

ſtonb |Im eeumig - De VIER.

2.

JPieg/ groote 45ob/ al mat men 3iet

3Dertelt um momberheben.
-

illuj 2limacht/ bie 't ?li ſchiep uit HPiet/

#g nooit genoeg beleben;

Gbp ſchiep het VUUR boo; uime macht/

jlſlaar hebt ooit kracht gegeenen -

JPat meemig heeft be bett en blam berkracht/ .

GP1n eeuwuiglph te ſecuen. -

âDat baat het ban een aarbg-tpran/

JPie 't ſigchaam finaab ubil boen?

2ll ſteekt hp martel-1Buuren an/

&bp lacht met al 3pn \u0'en. Pſ. 2: 4

3.

«Bob ig een aluerteerenb' 12iet/

oºm han ook licht uitbluſſen

3Pe blam / ban bie geloobig biet

#pm lieuen Zoome ſtuffen. Pſ. 2: 12.

't gig ban niet moobig bat men ſcij?ikt/

&choon men ong hier uuou ſlachten;

tºp ig 't bie 3elf 5pn 19uur'gen ºngel ſchikt
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Op mien men baſt moet machten. Gen. 22:15.

alèat beeft ben menſch ban op bee3 aarb/

&Pie galg en rab aan5iet?

eëen 3iele bie met#e5ug ig gepaarb/

* &cljept u?eugd/ en acht het niet.

4.

312aat gp/ bie in Bobg too?ne ſteeätj

5cij?ifit b2P boog 3pn ontb?anden. Pſ. 2: 12,

#pn Blaajeſteit perteerd en mogeekt/ - ,

een ſchenb beg ſchenberg tanden/

«Een blamine gaat uit 3pnen mono/ 2 Sam. 22:9.

gen kan be boo5e treffen; .

2 a 3elfg: De UPuipelg in ber bellengronb/

3Pie nooit 3pn macht beſeffen.

#p gabert3 al# in buſſeig 5aam/ Matth. 13:4o.

«En 3eid/ alg met plaisier/ Pſ. 2: 4.

45aat heen/ o ſcijenberg pan mpn naam/

«baat woech in 't eeumig VIER.

5.

2pn too?n ſloeg in een oogenblik/

&Imee honberb mpftig meeber; Num. 16: 35.

gPp dat de maereib/ met een ſchaffy

#em p?p3en 3ou gereeber/

G#n ooh 3pn Pienaarg bie hp 3onb:

âldaat boog 't optoerig rot/

&pleet b aarb'ſ en openbe haar mono/

&#ot ſtraf; en eer dan 45ob.

Zo fian 3pn groote ſlâajeſteit

?li b &#ſementen t'3aam

25ebuningen/ bat5e ſtaan bereid/

&ot glorie 3pmer 3)aam.

6. (Irooft

A'
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6.

(Irooſt u ban/ gp bie bluchtig 3pt/

En/ boo? Ralpranne-ààieren/

&pt buig en geebſ en upinning filmpt;

«En 3uperft op beel manieren:

H#p band Jaaft u/ ſchoon gp 't niet meet/

g 't uuaerelog goed berlooren/

źpm #uer-35iet dit niet vergeet/

3l?'pl bp 't u ijeeft ge5uuooten.' Deutr. 31: 6.

Hitleef aan bien 45ceuer/ joub hem baſt/

d|Bint 3pn b00:5ienigijeib/

H#p 3al ber3oeten alle laſt/

%ja tot in eeuwigheib.

7.

62 ge;ug ſtijgiſtug / liebe ſfob/

O VUUR bet Cbcrubpmen/ . -

jl?aaht ong maat Danhbaat in ljet lot

3l3aar mee g'ong upilü befcijnnen.

gig ong bee5 aarbe tot een laſt/

ebeef upp5e tteen met boeten/

&2p bat elſt alg een boeilioui gaſt/
1II / lieflpſt mag ontmoeten/ e

«En boo? be i9uurge ſtarten/ bic

illu Yupgijeib heeft geplant/

9pbliegen/ alg ugel cer (Clie/ 2 Kon. 2: 11.

#n 't uſeugdig taberland. "-

1691.
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--------- --

3ín 3Iaſiering.
Toon: Pſalm 2. Waarom raaſt. Kiet voren pag: 45.

Of, aldus :
- T

HEEEEEE zzf
LIEMSE- - EEE--YTHE

Z# ict mcûerbuaartg / o Jezu, liebc

-Ex KEfE +z---Tiff, i-E-+--
1-1 T L TI" - II ºp

---- |----| 39-WD
-

IJLT - -

HH#eer/lDatſmaab en boom iſt baaglphg moet bere
-A -N

" bgaagen: JPpn upamb taſt mp

EHEERS-HEE!! ++H)+- ###

WEEHHHHHHHHHHHHH##
N- S

'eer/GEmleibmpn3iel en lpf uiel bui5end ſaa - - -
-N -N

in mpn goeb en
Tr ºn- M

E

•-ſ- +------&fE-kxz++++++--+

# HEEËE*#########

figen.Hººp gloeit5pntong in helft laſt - er hooien,

EHE f-y EHE-HE-HE HEE-HD-ſ)--HH zº

4-
HEEEEEEEEEEEEE

H &#n ſchiet met liſt 5nm pplen bol fempn; &#p --

EEEEEEEEES
4 TV F IT

#5it/ge-lph een ſlang/ in 't grag berſchooien/ -
Tr

iën Stät 3pn gal met oliemöe-ip - - - itenſcüpni

# 2 japºn
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2.

JI)nn 3icl ſmelt uJeg / boo! bee5: treurigheid;

jl)pu Hracht ber3ujalit , mpm aberen berögoogen:

&#n ijp bie 't 3iet / ig u?oipit en berblpb/

%Ja lacht/ en fpot/ en guigchelt met 3pn oogen.

Gbp bueet/ 0 H#ect / ljoc ulp bie Dougnen ſteelien:

«En immerg ig mpn onſchuld u belient.

ſpet ſchput ulu byiendſchap iguan mp gemeehen/

3Pat bee5e b?uit blpft Diluren 5onder enib. -

3.

Zal 't altpb 3pn/ o H)eert #ebaotij)

aPat mun bpand 50 ſtout 3al triomfeeren!

&#g bit uuo Yuil? íg bit mpn maerelog lot!

zal nooit bie bguit noci) eeng in b?eugb berHeeren?

#o bibb'ilt/ Laber / boe mp bie genabe/

3Pat ik geluapellt 3p Intt Dat gebulb/

3Paat met gp uuben Zoon bebt operlaben/

âDanneer ijp luiert gelaſiert 5omber ſchuld. Luc. 7.34.

--- 4

O JE zU, neem mp onber uu0 banier/

G#n leer mp/ na uu u00:beeld / 3ebig ſirpben;

oºyeef CH R Is T E, Dat ilt / alg een ſtijgiften/ hier

jlºpn 3elf berluin/ en upillig 5p tot ipben.

dºp ljebt be finaai) en boo?neſiroon gebraagen.

45p hebt be ſpot en laſter uitgeſtaan. Matt. 37.

&#n 5pt beſchimpt / beſpogen en geſlagen:

ga/ buiten ſchuld / tot in Den Doob gegaan.

5

ſpannect iſt bit/ 0 JE zU, ouerleg/

zo ſcijpmt be @Irooſter in mpm 3iel te komen :

ſpant al bie b?oebe meb'len blugten lueg;

o:n 3ict/ fit ben in blpbſchap opgenomen.

jiitpm #eilanù gun dat ilt mpn Hruig mag b?aagen

Liecht achter tij tot inibben in ben boob:

op bat ilt eeug uan beoef beib uuerb ontſlagen/

\ a#n eeuugig blpf in ?tbga'ing u?eugbenſchoot.

- - " - (Irooft
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(@Trooſt in Laſtering,

Toon : Le Ducheſſe.

T ertupſ dat in ben gemel iuoont

&EE
EE---"3Pie groote bob / Paat 't alleg boog moet weg

«,-,

buigen/ etn bie Han tuigen ligoe mp iebet

boont; âBat u?aag ilt dan na 't Iaſtten bee

A-N

nº-nº

*-as

Y

ler ton - gen/ Pie ſtoutſpk beruen ſie

ſ)-- --------TY--

-- ### ETTEf

-----4------

S- N-A'

gen on -bebmongen ? JI)pn 3iel bie 5al 't bet

b?aagen/ het een taaigebulb; &#nuao! bien ſlechtet

- - : # 2 klaa
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Hlaagen/ #oe ift/ pºp ban fcbuſb) gaat

-

-

-

ſmaaben ſteebg moet hoog en / Bie mpn

bettensiefboom-oog- en maar achttenrein ge
Vl -1-

L -

-- ++--- --- --HITL --

3EEEEË HE## #
N

- # : : :

moeb / #g ſjiet het joog-ſte goeb.

2•

De ſchentong heeft / ban aanbegin/

zich boſ en bol

?lan b?aaften-ſpog ge500gen/

«En dat geſpogen

1Beeler boe5emg in; " » -

âPaar boot bemaerelb heeft eenbaatgehteegen

op hun bie Rob begunſtigt met 3pn 3egen;

ga meenig ſtrikt gehangen/

GAm be Wyoomſie 3iel

3Paar liſtig in te bangen/

#aaie nooit af en biel: ' '

ſlaaar ſjob heeft al hun booeben/

dºeng berpletterb boog 3pn toeben/

"een op het laatſt getoont/s

3Pat íjn 3pn boſh berſchoont. &Pit

3
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- - - - 3 | | | | ;

JPit toonbe ſfºob aan Panicſ/

2lam ºetelnief . * * * *

qºn S4 d5ef/ Huiſclj in 3cben/

etn UPagid Intetijt / | | | |

Zoet in fiiaatenſpel.

UPe laſter bgeigde blin ban een te ſcheuren;

"Ha't ſcijeen. De boob ontſloot haar bana're deuren/

a banneer dan 3500 be uſaarijeib/

ſtag en onberudacijt / . . .

#lºet baare 50nnen Hilaarheib /

#eeft ten toun geb?actjt; *

G#n Ijuli/ maa al ljet ipijen/

Allit gemabe/ boen ueeblpbeu:

G#n geeft de 3iel berijoogt/

&Die treutig mag betûgoogt.

4,

&#n acij! luat heeft b'?lpoſtel ſchaar/

94a CH R 1 sT U s 3elf/ ºa : "

%H ijoon en ſinaab geleeben/ rº'

3Pie hun gebeden

35to?tte noch moo! haat : Matth. 23:34.

#oe geeft het bloed ber heil'ge JIBartelaaren/

lgelaag/beſprengt Obobg@Lempelgen?"ltaaten!

#nbien uup ban niet meebe / # #

GPp bee5 bo05e aard /

«Behoont 3pn en bertreeben /

&#n tot finaaú beuJaart;

3Pat roem 3ou ong behroonen/

&#n mat beſblio?p 5ou toomen/

SPat on3en #tapitein

Zou Jezus CH R1st Us 3pn?

-- .

r 3 r. ied
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5 -

âBel JE zUs, hup! bat alle bing/

3Poo? uuje maijt/

dBulg merhien moet ten goeben;

3Laat ong 1jun moeden

2ïshten 5eer gering:

qDp batuup laſter/ boon/enfinaab / jaſſagen/

?lig ſtij?iſtenen/ gebulbig leeren b?aagen:
GPm met be lºemelingen/ w

332olph en merblpb/

gin 't einb te mogen 3ingen:

H#eer nu ig 't ben tpb/

3Pat teng bie ſtoute Museberg/

gºn bie ong en on5eb?oeberg Apoc. t2: 1o.

3Bethlaagöen Dag en nacht/ f

#pn onder boet gebracht.

(@Legen be

#Iaſteraargberl32cüikanten
TooN : Belle Iris.

n ## #EEY# J J <p TV

- # ber5ie-he / 5omber byucht/ âDanneer

," --N 5:-+ ZE5ste

++ EEEEEEEEK EEË
ULIA W

# 5al het u oer-uee-len/ Per Gesanten
e

#

b

- fn

R - - e #
ſ HEA TT

- ſi -w-

# roem te fteelen/ & Bie gp pogt tot tiep ge

3ugt?
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5unt? H2oe lang 5ult gp heilig febpmen/

T. l T. ſº- -f

- T-- Tji-AFTTHE r-+--E-- -

II III T TT o I #T

TI JT *-H-+
E---Er UIT! -

# «En met uïn gemaand berſtand / Op ljet

------ -- -Q-4--- - -

EEEEEEEEEEEEEEEEË--+--- U

--P T -

Doen en iceben grpileil Ball 30 incenig

A

& 7 ----

# 3 92ebikant ?

2.

ſpat al ſplinterg binb gp niet/

2lig een leeraat 3ici) laat binden/

Cp een b?ettgüe maal Üet b?inÜen /

&cijoomber niet alg goebg gefcijied! -

GP Joe telt gp baat De D20ppen

3Ban ben uupm bie ijp geniet!

eºn bergeet 't getal Der floppen/

RPie gp Doo? ulu heelgat giet.

3.

3Lacht ijn; 't gaat u door het hert.

«ëet ijp; 't ſchput uur 3iel te finaagen.

«En noch min hunt gp uerb?aagen

Zo ijp boert / of u?olph Yuerb.

ga gp 3egt ban bee5e bingen:

12p 'g een 5uiper en een b?aat;

3Pie met 3onbaarg om hail ſpringen/

&#n met tollenaat## gaat,

4 4 nia
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4

#ſliet een ſtap ber5et 3pn boet/

32iet een liceb fioint bij te draagen/

Of g: fcljant ljet te uettnaagen /

SDat i), uiet naar 't ampt en boet.

19eeft bp lilnberg / goet en 3ebig/

Ze gooit bie tegen huiſeig en fpil/

#ocij al veld gp gantſcij onbgebig/

#o 5p niet alg «Eng'Ien 3pm.

f

2egt/ hoe ig uun oog 50 boog/

3Pat gp Dug. De goede. Daauen/

3Ban illu Leeraarg/ bliid ten humaaben/

q#n 3pt 3elber t0t of boog ?

3Poen 3p ietg tot ulu migbaagen/

3Penht 3p D éuangelie-ſcijat

2llg in b2005e fleſſchen b;aagen/

UPaat. De buaaſſem ubel op uat.

6.

âDeet gp niet bat JE zus 5elfſ

3ſi?et 3pn trouuJe 3lieuelingen/

t' #Zaamen met ter 232uiloft gingen/

gºn geroemt 3pn boo! 't gemuelf?

“Ha manmeer ijp beeb berlieeren

't âPater in ben beſten umpn/

ſBag 't niet om De U?eugd te meeren/

etn ban eiſt genutte 3pn!

7.

69f meent gp bat JE z Us miſ

&Pat men ſteeüg 5al treurig leben/

«En bol byee5en/ 5uchten/ becuen/

Zitten ſtabig bpoef en ſtil!

#Been. @P bient ben #eer met b?eugben;

32golphheib en ig geen 3onb;

2lig men b?olpitig in beugben /

G#n niet laſtert illet ben inonb. * -

- - 8. Ziet
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Ziet gp 3makheid hier of baar/

't Žp in HLeeraat of in and'ren/

&pgeeft nooit ſitualph ban maiftanb'ren;

JPlaat beklaag en bib uuo? baar:

dPenſit/ bop 3pn al 3mafilie menſchen;

JPie nu ſtaat/ balt morgen licht;

«En 30 gp ietg 3ocht te wueufcijen/

âDenſcijt ben balſt uit uup gejicijt.

9.

93eber heeft 3un troetel3onb':

Haiemaut ig 3o uitgelee5en

#Pie niet beter boogb te une5en /

G9f niet heeft een 5uualiſten ſtonb:

#lhaar wat gp 3ietſ luaatù te laaäen/

RBenfit bat 45ob u bit laat 3ien/

&Pm te bienen u ten baalte/

RPat gp 3oub Die 5ouben blien.

IO

Och bat eeng bien gouben tpb

13an bien ſteden lºgemel baalben/

3Pat eiſt een bie Htoon bebaaſben/

39an te leben 5omber mpb!

3Pat elk 3ocht in grooter beugben

3P'een ben amber boot te gaan! .

«Pch! be #emel 5ou bol byeugben/

&#n be #2el geſlooten ſtaan.

II.

192ienbelpſte 122ebeuo?ſt/

Beerſch bp ong 3o bui5emö jaaren/

&Pat uup in ulu glorie baaten/

RPaar on5 3iele bug na bo?ſt:

âDant/ o JE zu, ong， gebeden

ſtoepen ſtaag/ bat ſtormen mag

ilm verheerlpht ftph bol opeben.

Göeef ong #eet bien blpben bag!

jf 5 13et
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bet herbal onder bt
&Cſ)2iſtenen.

Toon: Wanneer de Zon haar paarden ment.

--

ndien ik eenmaal overweegtboe 'tI
e-, "

met be lEaetelb ſtaat/ &#n of 'er iennant

lmel ter berg % in 't pab teng Cljgiſten gaat;

-A --SN

' #Zo 3oub iſt ſchier uuel u?aagen / âBaat

,--

N

bat een chriſten is: Dant/ laag in bee-3e
besea

ba - - - gen &Zrecû it- bet't ſpoo? 3eet mig.

2 Pe
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2.

zPe meeb'righeid ban CH R 1 sT 1 beeſe

aPie uuozb niet meer gezien,

aPe hoogmoeb ieberg berte ſtreelt;

elä uberht om te gebie'en:

aPe ggonit en p?acht in fileeben/

&Loont opgeblaa5ellijeib:

een onbet 't itleed bet 3eeben/

áchuilt bihuilg ſnoob beleid.

- 3.

zagtmoedigheid houb nergeng ſtee,

3Pie beugb uuozb nu beracljt:

#laen mint ben ooglog boo? ben b?ee.

eëiſt raapt en ſchraapt met hitacjt.

het ſnoepen en 't Hralitelen/ .

#eemt ljeben b'operijallin:

ºlft muiſ ben meeſter ſpeelen/

appſ eſſt boo! glorie b?and.

4

#a b'armoeb en be ſpb5aamheid/

#aat ieber tot ber boob:

o#n Yuaat men 3iet/ ben een bempb

zPeg amberg baaglpſig ſig000. ,

dºm CH R i s T 1 joft te b?aagen/

3Pat lieflpſtig en licht/

5cijpmt ieber te bertraagen/

#mag ljet 5maar van uicijt.

5.

zo iemanbg naam gelaſtert uuogb/

5traſt baanb 5pn toognebiet:
#baar woont boog eer gedaan te hoſt/

Gºlft acht dat niet een 3iet.

ape liefbe/ groot man uJaarbe/,

apie 'g naaſfeng goed mereiſcht /

aleoont mauſpäg meer op aarbel

#aat ſcijput lang weg geteiſt.
6. &#9g
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6,

32e albaarheid en ºprechtigheid

Boub nergeng baſte moon; TT

32e leugen nu 30 honftig pleit/

qPat 5p bebaalb De kroon. '

SPe Lrouur bie leib berſchoonen.

&#een man en boub 3pn moob:

2lig of 't ban booſ hier bonen/

« e3ien mierb noch gehoogb,

7.

&#n laag bie 't afleg 3eggen mou/

oe t in de buaerelb gaat:

aat of ijn eenmaal einben 5ou?

3e ant nietg joub ſtaat noch maat.

Pe ſcijoonſte 25guib ban aſſen/

3g eerſoog om en om:

3#ant nietgig meer uerbaſſen/

?lig 't tecijte Chriſtendom.

8.

«Bun. Je zºu bat um beſſ'gen geeſt

steng baalt in ieberg hert; *

GBp. Dat boeij eih unu beeld op 't meeſt

fiecijt gelphfo?mig nerb.

gaat niemant hoeft te nteegen/ A

12.00 uur gelieft aanſchpn:

aldaat bier/ en ook nadee3en/

25p u in ureugde 3pn.

zº'n
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$In ſheeringloogheid.
T o oN : Repicava.

AH en in traanen7 en 3ugten en ge

been/ #n ſmeehen/ Hermen/ ja in 3ielge

meen/ 19erſleeten nu beel bagen achter gen :

3ppl ik Heeere JBoet Heeren (Pntbeeren/ 1ſlim

3oete b?ienbſchap / bien ik eertpbg 5ag; 312pl

uimen 3egen/ âIBel eet berhreegen/ jl)inbert

bag op bag.

2. JPoch
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2 •

aPoch / o 19aber/ - - -- - - - - - - -

#choon gp um gunſt onttcht/

#n mp, alg met een molhuan bloef beinbeht/
#pn hoopt blpft nochtang op iſ geſtteht:

'fi 2ai betttOuuJen )

ga boumen /

qin ijoubuen

2tan it/ o Heaber / bie mpbug bermeert,

GEn in mpn lilacijten

dbcbulbig upacljten /

(Gºot mpn lot oerfieert.

3.

abant / o 1Baber/

schoon gp mp bguh bereib/ r

gh weet nochtang bat uur goebigheid

#5cſtenbig ig tot in ber eeuwuiglytio.

'# #eem ubu muotbe/

G#n roebe)

(GIen goebe / -

appl gpſ uit liefbel mp ten beſten/ ſlaat:

ji2aat in 't haſtpben

19ebt mebelpbcn/

5Paar mpm 5ualilien ſtaat.

- 4.

GBp mpm JE z Us,

3Pie/ alg mpm ?lübohaat/

iBoo! 'treinge5icht um'g liebenſbaberg ſtaat/

oºi bib noo; nip/ bat ijp niet langer ſlaat.

JBeſt mp11 5onben/

25ebonben

15ol lugubel1: -

«En geef dat ik/inuteugd/mpm (Bob en 12ect

JBag u?olpli 3ingen/ -

gên ljem toefjgingen

3Lof/ p2pg / ballit/ en ret.

gjin
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sin Doofpott.
Toon: SOFONIA. Amaril myn waarde Zon.

O voldoende groote booſºp die ieder

,-N

ſchiát 5pm lotſ en die het roet gn beigaam
---

5oet Hitomb Heeren; 't Hig aan u/ o Igeer/ bat

mumpn5iele heeft om dat op ieder moord

1Ban al mpn Hlagten en begeeten/ Hºgebt bete

boot: âſºpſ gp mp geeft 12et aardſe goeb/#n o

N

N-’

betuloeb / Jºl het eeren : «Dieg mum 5iel / o

45GD
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e------

Göob / boo? u in b?eugde leeft.

2.

, ſlPant/ d ſheer / mp3pn nu hºmpt

#Slappe neering/ bieten tpb:

3Pe hoopmanſchap

&taat op Üen ttap

1Pan ugeben/ - - -

eën gp 5egent mp en icber gunſtgenoot.

«pp hebt be peſt berjaagt

#lit on3e bui5en, en beſteden

, &choon gebaagt:
4,5p hebt be boob

gn toom geleib/

3Bol majeſteit; -

«En heben - -

5topt gp ong uun inilbe gaaten in ben ſchoot.

- 3

HII / o 'ogiembelphe Heer/

#p alleen be p2pg en eet /

SP'e lof en bankt

jl)pn leben ſanit

«Begeeben:

Jºhaat/ berdeen ong ook/ o 15abet/ bit gena/

JBat mp bie goed'ren nooit

49nnut berfilmiſten in omg leben/

3Pie gp ſtrooit:

JP2aat boog en naa

1Boog ume ljanù |

een too?neb2and /

(die beebcn : -

Op bat uºp 3pn nu cn eeulmig buiten ſcijae.

- #ſt
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Toon:Courant la Bare; of, Geboogen kniel ik, &e.

-

- - RHE#

M"En #E
pm 5iel/ bien grooten blpben bagitomt

weer/ Op nieuwſ in 3egen u te boogen/ âDaar

=#5
-

-

N- N- -- -

in uud JEzus ig ge - bo - ren; Ø biertje beter
,-N

-

•

-

alg gp certpbg plan: en bent,eeng in boat

-

- nettigheid Zici, ſjeeftuertoontbie Op-per JRaje- -

#E - -

ver l?eer ban ºll/ #oe bie oerſcijûouen Hag

ſtritj 3Pic 't allég fcijiep en alleg gaat te boben:

in beeſten ſtal. 45 , Coen
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2

JPoch 30 gp beeg gebachtenſ

ſlecht bieren uilt met fcboone hemel5egen/

49 3iel 50 ouerbueegt ter beegen/

GAf JE z Us ook in u gebogen ig;

Of gp Homb 3eggen/ bpp ban fcijnm/

ºp 5pt be mpm / en JE zu ik ben bpm !

#a of gp poogt b'onuooſie CH R 1st 1 leben/

Jºlaat ulue ltlagt/

%o muel te Hiceben/

G9f gp 't JE z U s baagt.

3.

ga/ 3icle/ enber3ocht mºp naaulu/

opf gp ook boet/ gelph beeg berberg beeben/

apie ſtralië na 25etijlehem toetreeben!

«En of gp niet 5oekt JE zus houb en laauuu;

Cºf g? ulu evenmlenſclj ook port/

jna 't 13uig baat JE zus aangebcben morb;

&#n of gp ooh met b2eugde gaat berftonben/

3Banneer bat gp

#eum hebt gebonben/

al9at van JE zus 5p.

4.

zo gp 't Beboortefeeſt bug hiel/

ſºp bab een litergtpb ban be hoogſte buaatbe:

ſcant lyp bie hemel ſchiep en aarbeſ

Hag ban met ſuſt geherbergt in uur 3iel.

l#aar laag! het gaat heel atlberg toe /

ºp 3pt 5eer haaſt man beeg gebachten moe :

35 ant al be tochten ban uun ijert en 3innen

z'pn meeſt berbulb ,

doin uceſ te boinnen/

«En gp maakt maar ſchuld.

•

5 43
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dº) JE z u, bie mpn 3iele kent/

het in bergtochtenboch metkracht bepegten.

een titut myn gangen eeng ten rechte :

45etfN&#nupſ, 3Mualifieuleeg 3igt'umaartg memb;

a geeft tſat 3iel en ligchaam 3p -

e ſtal en fitibb / o Ipeet/ alleen ban op :

Pat ih be unaerein met haar pbeſljeben

* Paar uit berb?pf/ - -

een ſtel mpn ſch?eeben/

'bat ih b'uwe bipf.

v

6.

&Pan 3al mpn5iel haar leden lang

#n uun geboort' ( o Je zu, triumfeeren/

&#n u / inpm #eilanb/ ſtaag bereeren

J12et b'ecijo ban bien beilig &#ng'len-3ang /

ciën 3ingen/ eere 3p uſ 45ob / Luc. 2. 14.

GPie ogene geeft/ en fimpt be hel in ſlot;

&#p ſiteit de menſchen tot een meſbehaagen/ -

âIPpſ uwde min/

(19ng opgeb?aagen/

iBoert ten hemel in,

Punt-Dichtjes tegen de Zenden. v

Wyl zonden 't onkruid is dat God het meeſt verfoeit,

Belet dan, o myn ziel, dat het niet veel en groeit.

2s

Geen zwaarder laſt dan zonde, en valt ze u , zon

daar, licht?

Gaat na Gethzemané, en leer daar haar gewigt.

45 à (á boeëe
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*--- ---- -
- -- --

(Tutebt iitrg-gang.
TooN : JAmarilli mia belle , 85'c.

K## om n boff: ſtervelingen/ eier benen

-5- =#E#E

#

THET EIT

##
-

+" 't Cij?iſtenfeeſt / baat b &#ng'len 5ingen/ ºn

melben woonb're bingen, ſipg uit ben ſlaap/

#####f-

en opent celig uug GUgen. Hºoo? JE z Us ig ge

-#-t-ºf-S -#-s: J }-+-+--###### R ##

F bogen. #iet bier de beugbe ban hemel en ban

-+--
-

>- 1
•- ty

1-1 n

--

aatbe : ïDelfioln J E z Us, luclitom J E

- EEEEEEEEEEEEEEË
---- -0- TTITIVI

-- V

++ , zus, muelhom JE z Us, ſº goot ban waarbe.

- - -- - 2. H#p -
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W

- - 2.

Hººp bie/ aan bob3 band ge5eten/

#et beit beg hemelg ſchiep / en 't al hon meeten/

b' 2latb niet een GP2ieling inceten; - -

3Peeg ſterfte Lºeſo ſ uuo?ù alg een lijnd gebogen /

(@Lot ſtilſing ban 450ûg toogen; -

GEti heeft ben buitnel 5lan taaijen ſtop bertreeben :

ſBelhom Jezus, uuellioun Jezus, roelſtom Jezus,

130?ſt ban b?eÜe

9 heer Jezu, bol vermogen/ - -

3Dat heeft uuu Jilºajeſteit 50 buut bclugggen/

- Pat gp / uit mcbeboogen/ -

2ºpt tot ben menſch/ btig neb'rig/ neergekomen/ .

gËn 't bleeſch hebt aangenomen? • - -

2lcij't ig uun liefde/ Die maat nog peil ſtan binben/

al)elkom Jezus, moeilioun Jezus, melhom Jezus,

2-ielbelnillbe,

4.

#tomt / o 3ielen 3maar belaaben/

iſleemt bee5en Jezus aan; ijn heeft genade/

3Pat u geen bel ftan fcgaaben.

#omt bguiit bit beeld op uuu uerſſage 3ielen/

45p 3ult be boob bernielen.

iſ tuft bee5en #oon ; en 3egt in 't fitiſſen gechen :

- 3IDelhoun Jezus, melhom Jezus, melhom Jezus,

'All myn leeuen.

- 5.

ſDcſ ſheer/ lupſ ong ig geblceſten

#oe lief bat mp u 5pn; laat bit ontſtcehen

giëen meberlief beng-techen / -

3Pat al ong luſt/ong poogen/ en beginnen/

*#g / Jezus, u te minnen :

gaat on3e 3ielen ſteebg 3eggen op ber, aarbe/

#Belfiom Jezus, melhorn Jezus, welkom Jezus,
Oogſte Yuaatbe. •

in gſt &B 3 aPerbe
'-,
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ºperne ſierg-&lang. -

TooN: t'Sa Trompen en Trompetten, &c.

M pn 3ie-le moet in ſoouem / Zo

-N

-A

boben 19erſieeren komt op b aard / giën

lpogb een menſchenhinb | &Pat m'in be ſuuren

--+---+-+-t-+=-z==+-+---/5-+---+-#-tijf - AL--I vAA

G- TV k-UE VTILLIAH

minb; ©m te getben 't «feuimig

ſeben/ Pie gp milit,
r

-
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2. -

'Aanbibbelphe #eere/

3Bol glang en majeſteit/

3Pie bui5emb &#ng'Ien eeren/

2lig 45oo uan eeuwigheid;

#oe lituitg' um'g ioaberg troon/

Ž0 ijeilig en 50 ſchoon /

&Pug, berlie3en

Qm te Hie3en

SP'aarbfche moon!

3

&qIk 3ie beel monberijeben/

?Allg ik op alleg let;

âBe googſte baalt beneeben/

«En buigt 3ich boo? be iPet:

2 o Dat een 3ujahtſte jl?aagb

#aar eigen Schepper b?aagt/

«En mozb moeber

1Ban ben #oeber -"

&Pie baat ſch?aagt,

4,

39e 45ob ban eeuuuigljeben/

#Bie nooit geen oog be3ag/

#tomt nu in 't bleeſch benetbell /

GÉn armlph booſ ben Dag:

Zo bat ben grootſten l#eer

3iegt in een ſtribbe me'et/

ébantſch berſchooben

3Ban be #oben/

t' #Zpnet ter,

4.5 4 5, 49 fina



5.

C) ſiphen/ bit uun mooning

àct goet en matinet ciert/

omt 5iet ubu 9pperhoning

#ier leggen op 't gebiert':

«Een aſſe lieut 3pm #eet/ Jeſ: 1. 4.

ſlaaar gp bergeet hem 3eer/ -

2lig ubu 3innen

3Pug beminnen

SP'aaroſche eer,

6,

H#ier pronkt geen p?acht be muuren;

H#iet ig noclj dus in moclj ſlºeib:

3Pe dl2aagü fpgeit 5clf De luuren/

JBaat 3p 1jaar 2-oon' in leit:

#p lient geen ſtant noci) #p /

4)f and're p?onſterp: -

ičan Dit initillen

#pm ljaar 3innen

3log en b?p,

s-,

/ ?

jl)aria | 5oete moeder /

#H 3ie gp 3oogt een ſtino

#Bat 3elbet ig uuo HDoeber /

gËn 1Baùct Die ll lllint:

#Pic niet ben 13eil'gen 45ceſt

25ep?uchter ig gelueeft / .

't G52ootſte uponûer

3Pat 1nen onder

#onne feeſt. - - - - - -

& - & - 8. © go
v.

- - - - &



Z E DE - ZAN GE N, 1of

8.

o Goseph/ goede banerſ
Hboe moet gp 3pn berruht/

?{lg gp bee5 Hlebeng-aber

JPug in uun armen bºuht!

gen 3iet be lºgeet ban ºlli

39erſchoonen in een ſtalf

&Pug beuboilbeil

&Pln on3 5ollöen/ -

gËn ben Bal!

9. t

ſpel laat ong ban niet opee5en/

jlhaar hitſen ooit. Dit ſtinb; -

#p 5al be ſhoogſp?aaft ue5cn/

39an al uJie hem bemint:

49p ljeeft 3un db)ajeſteit

332pupillig afgeleib/

(Pln 3pn ſcijaapen

• &Ie boell raapen

b' ºeumigheid.

IO.

#toin ljier berſtof te goo)en/

&Die uur ſlºeffiaguagt;

#p buogb u aangeboben/

jl2aar neö2ig en betacijt;

#pn ſtoningtpſt ig niet

âDan b aarbe bie gp 3iet /

di2aar oln heben

(ále bettreeDen s

't Belg gebieb.

ſº s -

" 't e

*

Pſ. 2. .
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II,

312el aan / bemo?ſte 3ielen/

5?eemt bee5en ſtoning aan;

H#p 3al jet ijcic bernielen

&Bat u boil tegenſtaan :

p 3njaait een pgren ſtaf/

n mo?ſelt haar alg haf/

RPie 3pn benben

(IIragt te boenben/

39an hem af.

12.

GP Jezu, H#eer ber #eerenſ

&Poet mp bit ten gebal/

3Pat 'Ht altpb mag berheeren

25p uube fitibb en ſtal;

«En bouben mp ſteebg bp

HIm go5epij en iſharp /

3Pat ih leete

#ſlap bermeere

52aat bie rei.

13.

#Laat alle trotſigijeben/

«En mat u/ #eer/ mignoegt/

2pn uit mpm bert geſmeeben/

q#n geef bocb 't geen mp boegt;

69p bat ift eeubmiglph

#ooit ban uur liefbe mph':

dſl2aat mag ertſen

&Pp mpn ſterben

't Heemelg ſipit.

- - d?p
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&Pptreääing ber GSebachten

over 't houden van

chriſti paſtha.
Too N : Kersnacht.

O 3Paa - - ſcij-lam laat ik nu be

,-N

# tui-gen/ &#n mpne 3iele neber bu - - - i

2-S -N

HEEË# & 7

---+---
TLITIET EE III Ei it iTTEITEIT

Hij I #EH
V

E

# «Tºp bie boo: imp ten offer gaat. 'Rººie

<p>

:Tyzt --TK

I L
Vr

A

ºp.
<i> Tºr-- -bº

TIE

-HE J E II # -

E Til

# nu be 3320fe-cp-en euben. J|2aar liebe

G5ob / 't 5pn impn' e - le - - - n - ben/
-N ,-,

-

ſlBaat boo? gp in bebge - - - - ſfe ſtaat.'

2. 'lt #eta
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2.

'k Lºerbemh/ en ben gantg opgetoogen.

'Ht #ie u / mpm Jezus, alg boog oogen/

lgoe gp 5elf biert het laaſchenfeeſt.

'H i)oog il / met al und Lieutlingen/ Matt.26.3o.

dPen 45obbelplten lof5ang 3ingen/

«En 3pt beru?olpht in Den 45eeſt.

3

RPaar nogtang 't allergrootſte ſpben/

12an tot ben blocbe toe te ſtrpben /

ill maahenbe en boogujettenb uuag :

3Paar gp het 3Paaſch-lam 3elf moeſt bue3en/

«En aller 3ielen ſchulb genee5en/

2?an buo?men üie 3pn ſtof en aſcij.

ver - 4,

é9 goebertieren {}cer bet ſheeren/

Hºoe han mpn 3iel genoeg maatbeeren

illu bitter ſpben / om mpu ſchuld?

#luu bloeb berloſt nlp ban 't berbecuen.

Jlºpn lenen binbe ilt in uuj ſternen:

3Dpl gp bug alleg hebt berbulb.

--

5.

Hitom ik bit / Jezu, t' obernueegen;

#oe kan ik langer 5pn genegen

&Lot 5omben / ilt/ bie 't ipben 5ie ?

3Boer mp bocij biſt ter #ttuigberg heenen/

&#n leer mpn gangen tegt beureenen / -

gä/ bie beminne / 't#n iſt blie. Rom:7.15. .

HI?aat gp / o 64gralietſche iſl2annen /

G5p boo5e Hooben en &#prannen;

35p hembe uun eigen Paſcha niet.

dBp huft hem noch niet boo? 't gelooben;

ºp miſt bien grooten heiſamb booben.

eÉn gaat hem baat ubu 3Paaſcij' op 3iet. (42)

- 7.
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- ) 7.

op menſchen honb gp u beheeten/... »

eën ſtemmen bee5em TBoºſt beg l9eeren /

&#n achten geen 25efnpbing uut; .

GEn u boem &Poopen/ alg Hºp beebe;

45etuig uur 3iele kreeg de b2cbe /

«En gp mJaart boo? 't berberf beſchut.

8. . -

JI2aat gp / mpm 5iel'/ boil u ber3aakten : ver

3Pit 3Paſcha Han u 5alig maakten.

45elooft het ig boo? 11 geſlacijt. Tim: 1.12.

H#p heeft het groot ſtantſoen beräteegen. .

39ien Hºeilamb mag met u berlegen /

&#n ſjeeft u uit be ljet geb?agt.

9.

é? mpm 3èerloſſer/ bol gemabe/

#oe 5al ih melben be mueſbaaben

3Pie gp mp in um Hruig boet 3ien?

&Pch laat mp nooit ietg meer begeeren

'Alig mp11 gekruiſten H#eer ber | 2eeren/ 1 Cor. 2, 2.

€¢n. Dat iſ 3uift een HPaaſci)-3Lam bien'.

IO.

dP maerelb/ hon iſ; u ber5aaſten/

«ën mp bit Paaſch-iſlam eigen maahen/

âDat bierbe ih ban een ſjeilig 3Feeſt!

&Pieg geef boch/ H#eere ge5u / ſtrachten/

4Dm dit ootmoedig te betrachten ! .

1Bernieuuu mp boo? uun 39inrter-geeſt ! .

A- -

«Zij?i=

te v
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Chriſti bemelbaart.

Toon: Pſalm 81. Zingt den Heere bly.

Z ingt een bºolph Lieb Pp be pſaltarmaa

ren; 112.nl bie't?ll gebieb/#2u met bictoric/

#n 'g 13elneig glogic 12ecripft ig gebaaren.

2.

âDant Ubp ktnam beneenſ ! .

49m ong te benapben; 1,Tim: 15.

&Bieg heeft Ibn geleen

19oop al be 3ielen .

&Pie 3umahlph hielen/

(Iot het bloed te ſtrpbell. Hebr. 12.4'

3

2llïeg ig boſbaagt. Joan. 19.3o.

Jºit baart Jezus heenen/

23'n 3pn @ppermacht/

Clm boog het ſcheiben/

33laatg te bereiben Joan. 14. 2.

&Pie met hem beteelten,

4. Hºtet
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4.

hterherg/ fluiſterg t'faam/

ſ&pn nu meg genomen/

noemt dan Jezus naam;

# bien #toning) Pſ: 74.6.

ie in 3pn uuooning

#eeft 3pn plaatſ behomen.

5. J - -

GÉnoch en Gºlie Gen.5.18.

#pn hem booggetoogen. 2.Reg 2.3.

3Poci) bmat knaaten bie,

2lig bie 3pn ſcheiben

H#iet lang alg boog3eiben Judev: 14.

'UPie mp 3ien boog oogen. -

6.

3Pagen 3 graëlg ! 2.Kon: 2.12.

«pp 3pt opgebaaren/

3Pieg met meel geſpelg

&Pc bier'ge tippen

19all on3e lippen

3Pp 't triomf beräſaaren.

7

31Bel Iballeluja

*# ill, lºgeet / ge5ongen.

't lieflph Hºoſianna/

Saie 3Lof en 25eben/

âBoone ban heben/

«teuunig op ong tongen.

8

45p hlnam nebgig hier/

Om ong bap te maaien. 1. Tim:1.15.

#n bit ſief behier

12aart gp om booge/

1èoo? ieberg oogen/ -

&Lot een heerinſt baalte. 43

9.
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7 9.

&P booglugtig 3Pogſt /

HPeb?ig 3latn op aarde/ -

't Hºert bat na il botſt /

#tomt u ontmoeten/

«En juigcijenb groeten/

#n uun troon bol maatbe.

1O.

Zpt gp opgeſtaan,

I: eer/ luie 3ouber ſch?oomen

#n ljet graf te gaan/

&Paar bie gebgochten/

; - , qPie ong bebogten /

#pn ſjun litaeijt benomen.

I I .

jºu ben ift geldig

&#cinmaal nocj te ſtomen/

3Paat impn Jezus ig /

&Pie 't al geleeben

lgeeft/ en bolftreeben/

“En ig opgellolllen.

2l 2 •

33;ienbelpſte Lject; -

Cºttn/ techupſ hun leben/ -

3Pat mup aan uur ter / -

#!?et lofge5angen / -

#n bit oerlangen/

&Dng gantg ouergeeben.
12 - r,

5 •

#nt gp opgeſtaan?

I cer / ujat han ong beeren

't #al luiet ong. 50 gaan.

Spieg U2ullit bit binnen

&#n on3e 5injien/

&Pat u #l eeuwuig eeten.

1691, - , #asee
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2 meehenbe 45ebachten

over C H R 1 S 1 I

opſtanding: en lºemela
o

Als mede over Ezechiël 37.

Toon : O nacht, jaloerſche nacht. Of aldus :

------- -+-------- E_

l

EZ
-

i

- Ann # +

D r empign Jezus ºptten bemet opgewaa

+-----+-------+-------+
I AT

|---
-

-Y--+---+------

EEE --L---l- w

-& LAC- f - 6 +

ren/ ſºn ulu geliefbe 25guib een uuooning

-

ijebt bereib / HBaa batg' op ſbol-go-tha/ alg
-- K

DT
o ®. JJ

booft ber jl)artelaaren/ Boo! bloeb en heilig

----

32ier um Hiterſt hebt ingemeib. Matt:17.5o.

- Hand: 2.3.
2.

£o homen mpalg nog/ mp booben hier beneben/

&#n 3ien u boo? 't geloof/ bie berrehpher / na.

3Dp 3ien ban'thtuigen graf it tot bie glorie treeben/

3Pieng iſlºartelbloeb/o#"ong eeuuuig komt te ſta.

3. «bp
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3.

& In / o iſ)effia#/ 5pt geſto?nen en berrec5en/

Cºpdat lilen cettuiglimli 39u roeinen liefd' en niacijt;

g#n uit uuu ºpduipii ſlºoo?b30 uuggüen onderhuee5eii/

&Pat g! De ſpelle/ Dood en Puiuel ſjebt uechtactjt.

- 4.

JPit hon ulu &Babib ong/ boo? uupenmonb/uoog

5eggeil / Pſ: 16.

3Pit hon g;ecbiel/Noo? Inuen ſfeeſt/boo:5ien. Eze:37.

KPic3 Luect iii g:15itlt mp in 't graf niet laaten leggen/

SPle tiiil 5tuaiiijtië cert, fcijgen nergeng boo? beröien.

- 5. w

Obo??e beenb' en 500?t/öie nog in't ſigchaam lenen.

ášcboom ube booù al belt/ en ºoſt en ille ruerſp?eib,

# pn 45eeft 5at u getui3 50 een beroering gecuen/-

4Dat gp met 5cilituJen en fpieten luetö omleib.

6,

© Jezu laat ong toch uerlangenſ in bit lenen/

GOrin t' of'ecn Gnje 3iel aan bie geoffert heeft.

â#ie 3Jeht in lieteng en in ſtabernp te 5uueeuent/

âDogg eeuwuigſpit te 5 in op ſtijgiſti 25?uiloftgfeeſt ?

7

g) ºf GS / mum 5iele ſjeigt/ Gin/ alg be lºgickſcije

5úJääileil / - -

er ! sinE in triomf ( te rei5en hier ban baan;

cenalbeuyaereid boo? b.' Opſtanding aan te maanen

ggoe nietig iſ aacb' igf of in Jezus ſipli te gaan.

8.

e© ſtruigfjelb boet boch haaſt be maare graben open!

®ng 3iel verlangt altecög na 'f geen ong ig bereib.

dilaar geef dat ong gebeent alljier op baard mag

loggen / - - -

&#n fineſſen b;ift en luſt naubue3aligheid.Gen.44.1o.

- 33inr=
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=#T: +
1 TI# E ### H HEEEE

H. bye

ff homben.

– iPinrſter- ſfeeſt.

«5tbathten oilet 't 3enten dan ben ipte
ligen 45eeſt. 2ftt. 2.

Toon: Pſalm 24. Ziet vooren pag. 53. als ookpag. 61.

Nu aldus :

- (N

W##T-1 aat blpb' ift in bit 39inrfferfeeſt /

EE 3--+ Tº Et - -f

EHEH EEEEEE #E

H Q groote Jezus, baat ubu 43eeſt âBierb

aan uu 3Lieu'lin-gen ge5onben? #ft home

-E-TE- +----+ -ºf

+ f #EEEEE # -

++ 45eeſt en tong te ſtopt; Schoon tie 30

en is uitgeſtort om dit uitahti te wet
-

------
--

- -

j-g:Y--S2- -

-----

w-， na

I) 2 - - 2 45p
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2.

4,5p 5cmb gekliefbe longen neer /

dom u/ ben allergrootſten tjeer/ .

25p buigeno wolhem te mermeloen.

ilm di 2ajeſteit moeſt 3pu berbgein/ -

zo berr" alg 't 4 oſt baur 't Ilpeſte Heib/ -

'Al mag 'tboot ſperberg banbebelben. Luc:2.15:

- - 3.

© monberºuerſt boo? II betoont/

ſpaar in 45n uur UPiſcip'Ien liroont

#Det heilig 1Bier bat nooit 5al ſterben.

dºeen uuomber dat een *#0iſſcher ſp?echt"Petrus.

din feberg oo? en Jette ontſteekt. .

ga bui5enden ſjobg ſipä boet eruen. Act.2.41.

4.

#choon dat 'er tongen/ hol fenpn/

GAmtrent beeg heilge 25enbe 3pn/

3Die 5elfg blin ljert boo, boogijeib finaagen;

&#n ſpottenbc ban 5oeten moſt/ vers 13.

#iet 3pn ban gall en mpb berloſt/

«En meinig na bien #eiland Ugaagen.

* 5. -

aPoch homt/ Creten5 en 2trabier/

2Danijib bit onderganfilpft 35ier :

«En gn / o goeùſche Jiharmen t'ſaamen.

ſjab heeft u lang boogſjeen gegetb/vs:21.17...42

d#n op 3pm #oëlg tong geleid.

dBp 5alig 5pm homo in 5pn naame.
- 6.

3ecr5uim beeg groote gaatje niet......,

#aar ziet / o ſlâannen/ mat geſchieu

zPoot Jezus onder u gebogen. - 65

€5p
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ep bebt hem aan het kruis gehecht/

RPaar Pauib u lang heeft voor 5°gt/

&Pat 45ob 5pm #eilig bab berſicogeti.

7.

#Beeg tpbeu 5ien top nu berbult/

2lan bie eenù?achtig/ met gebulb/

UPien &lrooſter te getuoete 5agell /

âBieng ſtemm' uit 'g Leemeig 5:alen huJan/

«En 't ijuig uerbulb / en 't jett iilliam/

@um 't Gibangelie boog te b?aagen.

8.

H#ict ig 't begin ban ſtijgiſti ſterft.

#ier boogt men eiſt geringe itlerit

Jil 2et 39erſſen/ dit 2002 en jihcberg fpgeeſten.

doeen uuonder elk uerulonbert ſtaat:

H2iet ig een âBomber 3omber maat/

&Pät boo? 't galitſch aarbrph been 3al b?eeſten.

9.

dPeluliſtig ig be ſtijgiſtenſchaar/

UPie nog gebuutig jaar op jaar

%jn ljeiligheid. Daar aan gebenſten :

gËn bie eenbrachtig in 't gebeb/

Hºert/ 3iel' en 3in ten Hºyemel 3et/

&Pat #p ong ooit bien G5eeſt kuil ſchenken.

IO.

#omt geil'gen ſbeeſt/ m hom ong bp!

&Pp bat top recht/ ban herten blp /

#et bugubet bet (Pgieëeuijeiù eeten ;

lº 3 Cu,
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's

qºn in be25' allerlaatſten tpb.

#Bertoonen alle biet en blpt i

(Le 3pn Dienſthnecijten on5eg #eeten.

II,

3Dan heeft be balfcije tong geen macht.

&Dan gaan le, beogt ban liracht tot htracht.

C) laat big blam boclj in olig leuen!

zo hebben hup be jºinrter-Çeeſt/

3De baggſmaalt dan het eeuwig 3Feeſt.

JPgieëenig &Bob ubil 0::# Dat gceuen!

I 2.

âDie 5ocht 'er grooter (Irooſt op aarb?

JE2pn 3ieſe bliegt al gemelujaart/

ººlg boo? beeg #cilfteen aangeſtreelien.

JEaar 't bleefcij/ aan û'aatb' en 59uben baſt/

iſlººpct buhhen onder bee5en laſt/

«En bippen in bien mobber ſteelien.

13.

Hitom Jezu, boet bien 5buabber boeg,

en laat een heilig ouerleg -

dſbebuurig om5e 5iel omringen.

d? Zoone Pabibg/ groote Beet/

45un bat upp altpbt uuJet eet

«5ebuurig ljet #305anna 3ingen.

- -
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l

Biecht en Bé, ).

"e- 5 *

op Üclaaſſcèagban 't jaar,

T o oN : Pſalm 25.

Myn hert heff” ik tot u, Heere.

j

H##eer/ mijn #ielig gautico genegen

## #EEEEEEEEEEEE##------I- w &W.

li te ballhen met ootuigeù / Pat gp lulp / in
-1 t

#Es= #EREEEEEEEEE

liefd en 3egen/ #ebt bit gamtfclje jaar beijoeb;

--+--A------ ------------------

- X-S-Sº-A-Yº-Y &-+--KE+---+-7

&E&EES ## YEEEE
:#

âBant gp hebt mp goebigſynſt/ ?lIg een 39aber/-

#EEEEE&EKE-HEEWEEK

#RE v= s=HEEEE--v- ! ------

onberijouuden: SPieg mpn 45ob / 30 milb aig

rph/ iſ alleen 5al ik betrouwen, w

# 4 2. '# #eb
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- 2 •

'à l'heb ge5ugt! geſteent/ geſtreeten/

2llg uïu' ijanb mag 3luaat op mp :

jl?aat in 't cinü beeb gp mp meeten !

RPat um gunſt mag op mpn 3p.

'Allg 'er 'g mo?geng mag betogiet/

'g àuonbg ig 'er b?eugb gekomen :

ga urat ucijtemb ljebb ik niet

1,IYue liefd op nieuuu betnomen !

3

gh / o Daber/ baar en tegen/

# / gelph een boo5cm 3oon/

p geb?aagen/ allet morgen/

?lig een ſcijanbuieſt aan uuu âtoon :

'h 25en be maerelb maagegaan;

'It Hºeb ljet bleefcij geijoog gegrepen;

G#n luie ljebb ik mln uelÜaan/

?lIg be lºgeilbyon ban mpm leuen !

4.

#eer / ift moet mp3elf oerboemen/

'Gilg ilt op mpn 5omben let : -

'k Berf mp maauur een 3oone noemen/

Jlgaar een ſchember dan uur ſpet.

&Poch alg iſt mpn oogen ſlaa/

H#eet / op um barmljettigljeben/

't à unaliſte ſchaapje httpgt genae /

Schoon ljet biſtmaal mig mogt treeben.

5. *

alſel / rip #toning aller Beeren/

Pie lupn 3iel en ligchaam t'faaln

H#ebt geen 3egen boen ontbeeren/

'h Panſt en pºp3 uub grooten naam.

&#eef dat ift mpm lepen lang

ill itlag toonden / licben / ceren/

«En u?pubiliig/ 3ollûet bualig / •

iſlap naar linu beijah Jen Hecten. -

- 6. #u

A



z E DE - ZA N GE N. 121

- 6.

#hu mpn 45ob en treunie 1Baber

'it 3Lief u naar mpn kleine magt :

itom / H#eet / onbermupg imp nabet/ .

gÉn betleen inp nieuuue firacijt.

45un bat ik ben 3upafilten menſcij

32ocij bal! Daag abjeu mag 3eggen :

«En in 't #leume jaatſ naar ubenjcij/

geen nieuuu ſjeilig leben leggen.

7.

3Leer mp mpne bagen tellen/

Bie boch meinig 5pn en humaab;

eën mp ſteeùg nog? oogen ſtellen/

#oe ge5minù elk jaar uergaat.

312aar / Heeer / uuat ilt bibben mag/

g/ bat gp mp boc!) uuil geeben/

at bit ig ben laatſten Dag

39an mpn al te 30mbig leuen.

8.

2ºlg ik morgen broeg ontmaalte/

Schiet mp nieuïne mapeng aan,

GPpbat mp geen pplen naaſten/

3Pie iſ niet ftan ubeljetſtaall.

GEi/ mpn Jezu, blpf mp bp;

3Pat ik 't ſhieulue jaar 50 leeue/

3Pat gp mp bp b &#ng'Iem-rei -

3Dit b'oneinbij're mooning geeben.

# 5 #2ieue
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d?ituuutjaarg- & ang.

Toon : 0 ſchoonſte perſonagie.

Il e -a

#ER- HEEEEEEEEEEEEEEK EEEE
ETV ZILVZ- Y. KNY JA T

wen -- -vr +----

O# Jezu, al mpn leben / 4ſp bie

-----+ A--- - 1 H----+--+---

1-1 & # A I k E

TT TI- EEEEES ESEEEEEE

# i- ----I-------

alleen 't 25egin 3pt en het ºnbe; Pelupſ

_f ---;--+------+---+--------+------

35 #####ES#E#
V N & H V ---

# gp ong homt geeuen/ Bit Bieautjaar) en
A

A KN) M -- IKET; *--ê--+------

EEEEEEER#####
ET- EE dEEEEEE

# u built t ongmaatt Muellben; 2-0 biùùen lup/ ,

HEË EEEEEEEEEEE

# #eer blpf ong bp / &#n uJoont in on5e 5ie

5 --+ –TT. -------

E&###E#E##

# len: opbat up lteren/ het vleeſch/ met

+---+- IJ

Er

- AL2

# 5pn btgestal/ NLe berntelen, -

s
4

2. H#et
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- 2. - -

#erſchep ong/ maar illu menſchen;

&eef bat up regt uur beeld/ o Jezu, b?aagen;

il 2aalt ong tot nietiuje menſchen/

dàie ſjeiligiplt u lieuen en beljaaijen.

illu uJille-lieur

#p aan de beur ,

#an on3e 3iel gefcij?ceuenſ

&Pat/ uit on5 uJetſien/

«Een icber 1mag bemiethen

G#en llicuul leben.

3

3Laat b'ouben beeg ber 5onben/ -

“En 't builchleeb/ boſ ongerechtigheden/

3#iet bH Giig 5911gebonden;

diliaat. Dat up 5!'n betuiculut in 3in en5ebcn.

&cljep allernieeit/

«teil uaſten &beeſt;

“En boet oml5 ingehuanben/

(&Lot u/ 0 i)eere/

«Dng 42eiland en begceren/

#iculu untij?anden.

- - 4,

9 ugicnbcipke #eere/ -

#Bie/ oai ben menſcij/ 5pt ppnelpſ: beſneeben;

ſlºp tragten u te eeten/

25eſnyö de boogbuib on5et ſjerte mebe;

1Berniculut baat in/ -

3Paar uujen 5in/

JPe liefd' en 't regt geloone; -

JPat om5en banbel/

«Png burgerſchap en wanbel/

#p ſjiet boucn. p

- 52iett
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ſnieuwtjaarg-&ang.
T o o N :

Pſalm 66. Zingt den Heer, 85'c. 2 verzen voor een.

En 1o Geboden, Hef op uw hert.

Ook: Neraea ſchoonſt van uw gebuuren.

Of: Reveillez vous, naar deeze Muzyk.

E3

A I useer ig 't oube. Haar beríoopen /
-

-+$----

##
--t- 5

-----

e

#

JPie aſſerhoſtelphſten tpb / UDie nimmer bueber

ig te ijoopen/etn alg een ſchim baat heenen gipb.

2.

3Dp menſchen 5pn 3eer ſnel gekomen

eëen jaar te nader aan ong graf;

#ſlàaar 't uuogb ban niemant maargenomen)

#0euel ijp ſilimmenbe gaat af,

| 3 H#oe
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3.

#oe meenig5pn boo, ongeoogen

#n 't Pube jaar geweld ter neer/

«En 't maare pab beg boobg getoogen/

J12aar niemant ſtrekt het tot een leer.

4

#et 3?ieum’ig naautolpfig aangehangen/

€2f elf boomblaart 3pn rechen-boek/

JPit uitgegeenen/ Pat ontfangen;

&Pee5 man ig ſchulbig/ maat ig t'ſoeſt.

5.

«En niemant brengt in 3pn gebagten

vaat «Bob bit 3iet / en ook mei 3eid:

, hoe lang 3al ik betaaling magten/

,,ïBoo! 't goeb aan u te âoft geleib? .

6.

#eb ik u niet um gamtſche lenen -

, 25e502gt in fileebing/ fppg en baanâ?

,,Lºeb ift u 't alieg niet gegeenen?

,,Cn 3eg eeng/ menſch/ maatig mpn bank?

7.

,,Zeg/ hebt gp 't niet ban mp genooten /

,,ſl2at gp be5it/ of mat gp 3iet?

»ººn ſchoon mp 't borgen heeft netbooten/

» Bochtang gp/ menſch betaalt mp niet.

8.

ſBetuig bop heffen on5e 3innen

#ooit eeng 5o hoog uit 'g maereſbg aſcij/

SPat ong. Dit rech'men komt te hinnen;

3Paar lenen of 't noo! eeuwuig mag.

9. #och
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9.

#pochtang/ o groote Bob / kop meeten

3Pat bug ben menſch niet kan beſtaan /

2ülg uup ben geeuer 30 bergeeten/

G5clph tot noch toe ig gebaan.

IO.

3TBp ſchaamen ong/ barmhertig HBeere/

3Pat bug ong jaaten 3pn betgaan,

q#n burnen naauuuſphg ietg begeeten/

aPeuopl hup reebg 30 ſchulbig ſtaan.

II.

3een inhoub om5et herte-boelien

# it alleen oprecht behent;

ieg 3o gp miſt betaaling 3oelien/

deng boebelg bie 5pn inſolvent.

t2.

spieg neemt be pen van um genabe/

o:n boopt5e in Jezus liefbe-bloed/

«En firpht bit boog omg bebet-blanen/

#o 3pn ong fcbuiben t faam geboet.

13.

oºi 3Paber! miſt um Hinb'ren geeben

geit groot geſchenk ten #2ieumejaat :

alPp 3ullen afguernieuuuben ieben/

qºn Yup belooben 't allegaar. - '

#Bieu
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dBitumcjaarg en BºbOnüe
maaig G5ebachten. -

Den eerſten January 169o.

Toon : Pſalm 24 ziet 't Muzyk hier voor pag. 53.

61. en 115. nu aldus. -

E---+----TIE WEËEER zf

TITIJD TL- ----RTL---|

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

't IË g #Dieumejaar en ?lbonbmaal/lbaar

EEEEEEEEEEHHH#HTEij - J- -+-- ---

blpb' ift/ groote ſbob! boat taal/ mat reben

EEEEEE, - E EEZ

# EE HE

# 5at ik aan u geeben? #nbien gp onber

3oeſten s - - built thoe iſt be gaaben hebber -

I TTTZN - ---- --"---- -- _at_

EËE4:######++++

# hebt dit jaar ge- --

-+
A

f
-""

- gecuen.

2.

H#et ſïeeſtenboelt ban mpm gemoeb

JT2elb mp een 3eherinſt banqu'roct/

Dat iit nooit Hall te bonen liomen.

i)et bebetblab ig bol ban fcbulb :

JPoo2 uur oneindig groot gebulb.

13oe hau ift aan 't &albeeren komen. '-

3. 'k Zie
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- - . . 3

'k Zie bat ift beerſpit met u ſta.

gÈn ſchoon ik aan um (GIafel ga /

âDaar 3al mpii-5iele ruſte binben?

'H Zie ober al een too?nig 450D;

Pempl ift 't bleefch/ met 3pn genot

3Booſt magtig mag recht in te binden.

4. -

't #g #hieuïnejaar; en 'ft heb bug lang

?lltpb gegaan ben ouben gang;

&choon ik heb aan um UPiſclj gejudou?en

Pat ik met nieume ſuft boo?taan

&ou in de heil'ge megen gaan/

32an bien gp / #eer/ hebt uitgehoogen.

5.

alPaar blpbe ſft/ byienbelphe Bob?

3ſlapm eeb bgeigt mp een ſch?ihiph Hot!

Jlhaar/ #eer / ik ſteun op uum genade,

1ſlim liefde en goebijeib heeft geen enb.

Zo iſ mp niet baat heenen udend

3Bat macht of hulp komt mp te ſtabe?

- - 6.

Pgieëenig cºöob! ſtamp ban bp.

25lpf H#eere Jezus aan mpm 5p. -

#lºpn 3Boa?ſp?aaſt / 25ibber / en mpn 25?gebet /

3P?aagin' in um liefüe-armen tot

3Pien groot en langbertooguben 45ob :

Gºn Yueeft mpm 4.5oël en 25eljoeber. -

7. .

gaaat op gaafſt ten 2 bonbunaal.

dBch meegt mp in uur liefbeſchaal!

gºn gun mp 't HPieutoe gaat te lenen

iïecht naar uhu huil; boo? umen 45eeſt;

4ºpbat impn 3iel op 't eeumig ſfeeſt

j#Yag bp itbu liebe iſtinů'ren 3lueeben. 45obg

G
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-

Q50bg 450ebijefb.

Toon: Pſalm 3. Hoe veel is des volks.

De Lofzang Mariae, en Simeons.

Ook: Adieu verheven troon,

d?f albug :

aat ift mp memb' of heet / 3ft

HEHRE+ -IT

IDL- - HL

- J

-

#

i

----
+++

3ie al om / o H)eer / 1Ibu groote byienblpſthe

# A1

h EEEEEEEEEE

-f

Tw

r

- ºvT

- & ---T V

ben: ## 3ie um mpg beleib/ &#n bat bol

-A' -A

A -

- Fr- - A

### HEEEE HEN

IT------ (EVE(EdEE

bettigheib&teebgbyuipen u - bue treeben.Pſ:65.12

2•

Zie ift. De belben aan/

JPie buit gp | #eet bol graan /

«En ſiert haar boogb met bloemen :

3Pe boomen ſtaan bol ogucijt /

3Perijeben in be lucht/

«ën ſchpnen MI te roemen.

g 3. 19ere
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4 Berlaat ift 't und naar Ianb/

oÇn tree ik na de ſtrand/

69fna ribier of beeſten , -

aPaar 3ie ik hoe beel biſch

45p geeft boog 'g menftijen biſch f.

RPat beu niet 3ou ontbgechen..

4,

zie ik beſtee bet ſtad/

SPall 3ie fit udat een ſchat

Gbp ong geeft boo? Deeg ſchepen :

3Dat ºoſt of âEeſten heeft/

3Dat Zuid of floogbeu geeft /

Doet gp btig t'ong\uaatòg ſleepen.

5.

2ie ik ben gemel aan/ Pſ:8. 4.

w & Bie ſtaat niet 5on en maan/

dſºn ſtarren bol ban Hlaarheid :

JPieg maar. Dat iſt mp heet/

gſh 5ie alom o H)eer/

Illu mogenblheid en #aatuin

op 2üller-heeren Lºcer/

H#oe ljeerlph blinkt um eer

gn lºemel en op ?larbe!

65p geeft het al naar uienſch /

'Allan ong ben armen menſch/

JPie nietig iſ ban maatbe.

7. .

apel ſpeer/ bit 't alleg geeft?

“Beef ooh / bat in ong leeft - ,

eten 3icſ bol bankbaatijeben : -

3Pat uup uuj gaaben t'faan/

KIer eeten ban uuo 3Paalm /

JEct bault en lof beſteeben.

ing
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JU2igmoedige 19er3ugting
Over .

't itlein gehoelen ban 45obg gunſt.

T o oN : Laura. -

-
-

zoont Goog/ºpie iſ certpºg

- In t-TE

#E
--

V

hun genaaften Pietnpn25utcijtujag en -

EEEE

Fi-RH

mpn ſhotg/&#n mpn3ielhon byolph maalten/

patijtthlon - hboo - ? muur en ba- - - ken/ -

(Lot in b' opper beneſtroom, Zeg mp/ Jezu,

hoe ſtan't uue3en/ Pat fft nu niet/ ban boo?
TILE IT -d

#EEEEEEEEEEEEE

bee5en/ #n ulu gunſt en lief-be moon?
# 2 2, 'it 19oel
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2. 'ſi Boel een boefheib in mpn hert/

Jaie geen tonge uit han ſpreehen/

3lBpl inp ſteebg geantuoogb buerb :

Jezus ig ball u geueehen.

«En / belaag ] Dit bloebe teſten

3Boel iſt henlpſt in mum 5ieſ. -

't Hbino Deg 43emelg beur geſloten;

itlop ilt; ilt uuogb uoeg geſtooten.

#eer buiſt gp hoe bang 't mp uiel !

3. Poclj ilt meet het ig mpn ſchuld.

'# #eb mpn 45ob/ bien goeben 15abet/

&teetg getergt tot ongebiuſb :

GÉn betgeetell bien âIPelbaaber :

#a/ alg Hubag ben Perraaber/

H:2eb ilt meer ljet geſb bemint

2llg mpn Jezus, die in maarbe

Quertreft al 't goeb bet aarbe.

69cij ljoe buag ift 5o ont5int ! .

4. 32u ben ik mpn 1Baber Humpt/

GÉn mpn H#eiland ig geunechen ;

'ſt binb een 45ob/ maar nu ter tpb

#g ijp ſticijter om te bureelien;

Jezus, uil boog mp niet ſpreken/

#n geen «Engel heeft 'er macht:

âDel/ mat ſtaat mpn 3iel te ſjoopen?

'ſtºtte een poel een afgrond open/

3Paar ilt eeumig in berfinagt.

5. ## een kruimäen van genae/

ſheet/ noch ouerig gebleeben/

3laat dat boclj/ eer ik mergaa/

dlap uit liefde 5pn gegeeben!

“op hunt booben doen herleenen : Joan:12.1.

«ºp hunt merpen in be hel/ 1.Sam:2.6.

&#n meer rebben boo! bermogen :

dian 't/ #eer/lue3en/ reb impn oogen

Ook ban bec3e traanen-muel ! 13gp
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#Bertrooſting aan de doorgaande TT

iktleinlnoeüige.

Toon: Courante la Bare; of, Gebogen kniel, &c.
"N

4

L aat afſlaataſ/ ob?oebelnemfcij! âBat

+---+

----

-

bat gp ma 3pn lief bt - techen ſtiethrachtig

----

boelt in u - me ziel maatwinſt: &#p fuſt,ell

--------

een troulue&Bobſ&Pieu eeng tot 5pnliefting heeftber

hooten/ ſºn nooit toelaat"Dat een perio0gen/ſ)an

-----

--

-

3pn ſchaapheng gaat. Joan: 19.28.

# 3 2. #aat



134 ZE DE - ZA N GE N.

2.

3ſlaaat eben alg het 3onne-licht

%3etrohhen huu?b met 5ujatte naolft-gopbpmen/

#0 ujeigert bilimiig «Bob te ſchpnen

2lan 't oog ban uur benebelb 3ielgge5icht;

Ji-aat uJeet/ 3e Hººp u eeng betiiet/ .

&#p uJaart in 't fileinſte oogenbliä tot niet : \-

3Pieg 3pt gemig / #p bouù u noch in 't Ieben / . .

&#9iti ti / bit liiaagt/

“3 in 't einù te gecuen

&Paar g!! nu tla gtaagt.

- - 3. -

Zo filaagbe ook eertpbg * laagbaleen / *Maria

&#n ſp?ali bebguät/mpnjezus ig genueelten/Magdalena

9cij uJiſt ik maar tjp mag uerſteeiten/

#2nm 3iel die bloog 'et ſtrakg bol b2eugde ijeen.

gën 3iet/ 311 5ogt ben met gehlag/

Jººie bp ijaat uag / ſchoon dat 3p hem niet 3ag.

#g gaat ijct ooit met u / 0 uitbetſtoogen/

3i)aanleer. Dat gin

#2cmi acijt betloggen /

# # #p Digte ijp,

* * 4.

JDoclj ſtum 1 o 3iele / ſtap mp naa/

4fp bi: citg klaagt ban bitung bitter ſpben ;

#Ziet eeiig uun lieden ºp eiland ſtrpÜen/

ſº in 't Hºoftien en op 't bloedig &Bolgotha :

##iet ig 't dat ijp 5eſt trooſt beijoeft/ .

g#n Hlaagt; ſlapn3iele ig ter boob bebloeft/Mat:27.

2 g bat een tºngsi bein moeſt homen fierheid /

#Borij ſip bereid / - -

hiſ goortg betuerãen

'# # # #eliftijen 5atigheid.

- 5. G#n
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- J. -

€n hoo! ſjoe bp aan 't Hruiſſc Hlaagt:

#lºpn Bou! Inpu & ob! maarom ben iït betlaaten?

&Pit ipben ſcijcurbe totg en ſtraaten / Matth: 27.

gEn inehte booben op / en maakte nacht.

Ziet bier een treuren 5omber ga/

't HDag of bp thupffelde aan «Bobg genae :

ſlaat ºp die bader iſ ban 't unebeboogen/

#eeft dit ber5acht/ -

&Bieg meetgeboogen

Zeib Hººp : 't#g bolbaagt. w

6.

, 3Bel trooſt u / gp gektoolite riet/

25lpf langet niet niet bee5e b?ult beballgen.

1Beeg buci) De ttaalnen ban uud Luangcn/

«En uuentclt u uit bit geuaant Uerb?iet :

3Dallt Jezus íg De GZtoaſtfontein -

1900, bo:re 3icien/ bie bug bo?ſtig 3pn:

&#n 3pt getuig ijp 3at u 't uJatet geeben

RPat u berhujiat /

23in 't eeuuuig icuen /

JPat gp nooit berſtikt.

7.

&#n gp / 0 5iel/ bie hier naar graagt/

boub aan met 3uchten h traanen en gebeben/

G5etuig gp 3uit ljern 't herte kneeben/

giën ijp 5al u bertrooſten bie nu klaagt; Luc: 11.1o.

39ant uie bug filopt uu0gb opgebaan/

GÉn unie hem 5ocht bie uino ijen baarbig ſtaan;

tºp 3al be atmen 3pner gunſt opſpleijen l

qtil u uerheugt

23,n glorie Ipen /

dot De bolle bjeugb.

A M E N,

2, 4 ſºge
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ſ&Tegen de 39erachterg

Cijgiſti Q5obijeib.

T o o N : d' Eerſte Karileen.

-+------+--I- n Tri-------

L## EË
# iebe G5ob! #tan umme goebijeib ipben/

#EEEE####EEEËE#Eé- E-0 T n J -

3Pat een ſnoo éo - ci-niaan Pe buute

TIELTTE， <p o Tºr - e

#EHE HEEHEE

# paerle Hroon Paul uwaen Zoon Bertreeb / en
j

-

mas

toetsen dobbelt ſinaabbelt aan? zal 'tge

ſpot/ @ Jezu, t'allen tpben op u hebben

b' Obete
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b' oberſjanb? Zal 't helg gebgoeb/ 5o boog /

Zo ſtout | 5o loog/ 25ebermen 't Chriſten

gert boo? 't gantiſche lanb! Zo ſtaat te opee5en/

de mpm bob en heet! Ieat hot naa beesen

-,

leun oerboembe Heer / baat 5aab zo

âmaab Zal ſtrooijen ober alſ «En hun

S

tal 39ergrooten meer en meer.

2, 5 2. &Poet
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3

sport ben/ beert
SP2 blinde oogen open /

Gaat 3,1 eeilillaai boch netſtaan/

l#oe gcooten ijcic. Dat gp

Boert aan uúj 311 /

oplu 't peilloog bolh tot moſſelen te ſlaan ?

25.lig ben meer /

&Pie bug on5iinig loopen/

GEn betiinee !) in ljarbe iJett /

«ºpbat 3 u ezu ö0cij -

giëritennen nocg ,

#oon maare éob / en 't beſt ber3ielen ſmert:

«iet gp / alg #toning/

b' #g'Een ſcepter boert/ Pſ: 2-7. 9.

2llig geen berſchooning

Ul 't gemoeb ontroert :

3Balmileer

reº afstaanen ſtigt Il

%jn ben bmfnb -

29erſttooijen 3uit aig Haf.

3

iſieaar boet mp / .

© Jezu, bie genabef

&Pat mpn 3udak en buig3aan

R: do, bun argliftigjcioſ

&#n ſnoob beleiu/
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3,n hunne ſtriääen nooit betmart en buerb.

#eer/ hipf gp

jl?pn 3Leidſrat op um paben;

3Pat ift / Jezu, u eclien

3Boo? «Bob en Hºeilamb t'faam /

«En eer um #aam/

Zo lang ik hier in bee3e maerelb ben.

'it Zal Dau in boopen

&ipten hier mpul tpb/

oën oog? Inp open

#Zien be tjeetiplijcib/

dPie gp

Zo u?p

19ermolf uol ppn/ bat ſh/

192p ban ſcijgih /

#ou bp mpn Loſſer 3pn.

Wel eertyds zogt een Eng'len rot,

Haar aan te kanten tegen God;

Maar hunne hoogmoed wierd verneert,

En in de zwaarſte val verkeert

Leer hier uit, gy die Christus haat,

Eer God en menſch u beid' verſmaad.
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&Ppmekker ber #ieſt.
TooN : Hoe ſchoon licht ons de Morgenſter.

-

O p op mpn5iel/ſta op be unacht/ Be

'satanneemtgebuurig acht/ &#1150ehtu te ber
--

-

ſtrikken: Hººp loert gelph een oube ſlang/

«En 3echt u/ boog 3 pn tober5ang/ &#len

IT

----

big te berſtfääen: 3Pie niet (Loe5iet/ Zal het

3wabber/ Dan bees' abber/licht genaahen/

--
-w-

-
w

&#n 3pn 3iel ramp;alig maakten.

2. UPeeg
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2

&Beeg 3Leugengeeſt nam ban 't begin

Hºet hert ban on3e ouberg in /

&Pat mp noch/ laag / betreuren;

5àu 3oeht ijp ook in on5eil tpb.

JBe 5iel bie Jezus ig gemeib

Alit 3pne hand te ſcheuren ;

H#p tracht/ #lºet macht/

G5obeg âBetten (Le uerpletten/

&#n 't 45eloobe

ſlit ong ſjert en 3iti te r00ben.

3.

en laag / hoe menig 3ieltje moºb

19an hem betboert en aangepogt

dBm gruuum'Ien te beblpben!

3Peeg hangt be boer aan) bie ben bief;

3Peeg heeft noch G5ob noch ouberg lief;

3Peeg 3ocht 3pn b?o'er t ontſpben;

&Peeg b?inht; Beeg klinkt;

&Pee3e 3bueeren; 45eene ſmeeren :

ga een bembe

#poogt Göoog naam en bag te feijenben.

4. -

(ſ) troume Schepper / liebe G5ob!

lgoe ſtunt gp 5ien bat eiſt gebob

Zo heilloog mogb geſchonben?

lgoe lang 3al noch De paerle-hroon/

eën 't bierbaar bloeb ban uuoen Zoon/

3Peracht 3pn boog beeg 3onben?

- &Pcb! och! 3Diſt mocij/

3Liebe Heeere / «Eeug beheeten

3Pee3e 3ielen/

Pie 3o troubuloog ban ubu bielen. (@

5. Gº,
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ver

5.

OP Jezu bie/ bol majeſteit /

&Pie 13elgonb hebt in toom geleib/

en htachtig obermonnen;

25eteugel boch 3pn heerſchappp /

«En maakt ong ban 3pn liſten bin/

&Pat mp u bienen tonnen

«En built/ leest milb/

't Ilmer eeren/

&Png berlueeren

H3et geloobe /

Opbat mop nooit 3pn berſchooben.

G5ebachten in 't alleen toanbelen,

To oN : Kersnacht.

En : Vive la Prince de Oranje.

- --|EEH
-+--------ſ? pr-af

M##plm 3ie - - - I luat 3pt gp bugt on

###
5&#H E-HR-x # E ######1-1 Tºf

- Eze - THII

# - ben/Om datgp gaat alleenigtte - - - e

#
#

EEEEEE Ezit # EEEËERHE

U-
-

EEEEHE F + El-AW---

ben/ aaaat te - bec heeft 5pn gunſtgenoob?

--------+--V. - &EIEift- Hºe-A--

## 3+ +HEE #EE:

# #ton ſlaa ulu oogen op en nebet/ 25e

-4

ſchouw een alle heen en Yue - - - - bet !g alleg je illus
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- ",

n ----

#HE HE 4- #Éf rº

## HEE8%H * Hº-EHE +-

uinſmat en bijſt niet baf- - - -ºontorº.

2•

#n 't bp3pn ig mel b?eugb berboolen/

#Baat meet/ ge5elſchap boet ooit Doolen.

GEi 3iet eeng hoe ma 23agcijug ſcijooi

&De eene b?inb bericht ben ambet;

TBaat troeft/ baat 3umelgt men met malhamber/

&Daar banft m' op 't filinken bet fiooi.

3

oºn gp/ impn 3icle/ bie alleenig

# manbelt/ ſtil/ geruſt en eenig/

p hunt beei 3octer 5pn ber5cit/

€5aat bp ben meg met Jezus ſp2eeken/

tl 5al geen ſtof tot p?aat ontbreekten/

5 àoch ooit met ontucijt 5pn geäubelt.

4•

G9 3oete Jezus, 3ielgheminbe/

ſ2aar 3oub' ik beter bp3pn binben?

#n u ig alleg mat mp luſt:

Oſijeen pab kan imp bie b?eugbe geeben;

Göp3pt be ſlºeg/ bellBaerheib/ 't #Leben/ Joa.14.6.

Cºn boogb' iä moe / gp geeft mp tuſt. Jeſ.28.12.

54

3a googb ik boyſtig onbertmegen /

24h ben nooit om benbrania uerteegen;

GBp 3pt mpn alPpmftolt en 3Fontein,

G5p noob imp in 3eer trouuu en goebig/

op ſchenkt ben beher ouerulocoig/

en geeft om niet um melä tuwpn. ":
ò, PHG
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6.

ga hrpg ik 3ichte) ppnl of wonben

't Hech in mpn Jezus, ſtraft gebomben

«Een Bibomb-2ºrtg en een JRebicpn:

Hiep kan berbinden en genee5en /

«En mil tot dirooſt en (GLoeblugt boe5en /

19oo? Die ban eiſt beriaaten 3pn.

7.

31Bomb ik gebloeht / gehoont/ geſchonben/

ſPogb' ift bebgoeft ban geeſt gebonden /

lºp trooſt mp boot 3pn bgienblphtheid.

#a 3o ik ſterf/ bp ig mpn leben;

«En mil mp boog beeg maerelb geeben

«Een ſipit ban alle eeuwigheib.

2- 8.

GP Jezu! byienbelphe #eere/ .

3Laat ift ubm bp3pn niet ontbeeren / .

$zo lang ik leen en 5meeb' op aarb.

alBieng bp3pn bat ik mag genieten/

3Laat mp Dat/ buiten u/ berogieten;

Pempi iä ben aan u gepaard.

9.

31Beg matreſb/ bie mp brengt in lpben / .

## 3al um boog ge5elſchap mpben ;

GPf3oek ik hier een iſlaebermaat/

à 5al mp met 3uſh een ber3ellen/

aat 'ft Jezus tuſſchen beib mag ſtellen/

«En met mp na ben #emel gaat.

Q5e
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«Sebachten in 't gaan na be iP2oeg-Pye

bicatie / op ben ſiuſtbag.

Toon: Pſalm 24. aldus gebroken. -

G elpft jl)ari- a jl2ag - - - - - - Dae

leenGöing' bo - - 1 p - - - - ber

Om u / 0 Jezu te ont - moeten:2-0

ig mpn 3ielooft aan - - - - - - - gebaan/

Om in ulu - - - ſjeiligliºuigte - - - - - - gaan/

en u/mpnpeilan --b/tebe - - - - - groeten,

2

&Paal meer / o Jezu, ban om hoog!

1Bertoon u aan mpn 3ielen-0og/

«Belpft gp eertpbg aan haar beebe :

2 egt J 12eer / bat gp mpm 232oeber 3ptſ

G#n bat um 13aber t aller tpb.

dPoſt ig mpn 45ob en 19aber micbe.

#t 3 apri
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3

apel Eyeer/ 50 gp inpil 1Paber 3pt !

3Beefcijnon mp ban / eil ſchel mp âuopt

3Dat in heb bec3e useeft nuigb?teden; "-

,,ebt mebelpoen met uur iiiiid/

#ie 't Huaabe doet cet ijp 't be5int/

tºn bibbat gp 't hem wilt oetgceutn.

- 4. "-

«#m 50 gp 1Baber 3pt input “ſbob, “ -

zo ictjalit ilt goo! geen tuaerelög lot/

ſpot upgang't ni? ooit mag ouechomen.
T. itºu tro kutgeib tjelpt ill? uit gebaat. •

35 wo gocbjeiU 50?gt bat niet een bait

apan mputi boofoe werd benOillen.

5.

ga hoeft impn 3iel of ligchaam ict?

- #an u i5 't dat in al geniet/

al pi gp 5pt / #eer biedt goeben 45eeber.

# # dat u mint ontbreekt geen b?oob.

aan uit u bio/ homt uit een nood; .

G#n ouecuJirit 3Pil taarten

ſpoe regtig 't ban/ lulºn 45ob en #eet /

#bat men gebuurig uune eet
25p magt en 'g moggeng u?oeg boet hog?en !

#eef ijcer / bat op bee5 bag van ſtuit

appm 3iel 3ig in liuſ moob berluſt/

d:n bat um min mp mag boogb00?eil.

.. 7

den gp 1 o Borſt gebeurbpt /
spie tºfaan mijn #ood en 25gocbet 3pt /

al zal ik loouen al unan leuell ;

#Beugpl uuo liefd en 3oeten aart/

#n heeft verloſt en woederhaast /

om mn uw'g Bauerg ſipſite gerucht
8. ſbeef

t
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8.

«Etef/ JE zu, ban alg 't ligchaam ruſt/

&f alg mpm 5iele 3ig berluit/

&Pat ljet alleen 5p in uu eete.

4ën geef dat boclj man dankbaarheib

2lan u / impn Abctjepper / 3p geurcio /

&Pie t'faalnen 3pt mpn 45ob en geere,

9.

&#n gp/ g (ſtrooſter/ beif'ge beeſt/

JPie atpb. 5pt nipn u3eugdgemeeſt/

&Paal meer op al bie buguergaaren:

«beef dat bup p2g, eteeten t'aatn /

&#n in 't gejuicij ban udoen 32aam

jl. et b &#ngle-ſici ten hemel baaren.

HO4

GPp bat top in het eeumig ſipk /

«Bob 1Babet/ zoon/ en ſfeeſt gelph/

#llg uitoerhoore lievelingen/

#l?et bert en 3iel in bolle maat/

«Pe P2ieheid in geſpäe gtaat /

#et eeuwig #alleluja 3ingen.

A M E N.

it 2 '- (Zee
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tegen de Duitſpierhers.

To o N : d' Eerſte Karilsen.

M enſcljeu-Hinb/GBp. Die luiltſtijgiſten

beeten/ 3,2aatum 2 aligmaaherg naam/

&#i 5eg boch tengwaarom €5p/bboaag en

-h-E- ſf-tº-+----T: A.

# EEEEEEEE HEEZ
w---r AL-AL-Q 2 Tw

bom/25p ſtijgiſti bolftu3elben maakt ten blaam?

âDant gp mint (@Le leben eerbergeeten/

G#n
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en betong ble Bob u gaf tot toene

ban 5pn eer | 25eſteeb gp meer @m 13em te

tergen tot een meebe ſtraf: abant in uw

-

reben Dint men anberg niet/ ?lig buiſig

©

-,

heben Pie be eer berbieb / Paar gp zo

op 2öp oud en jong meep?omht en

Hit 3 bonfit
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N

N-A'

bonätaPebgiften boogum tong,

Zo gn miſt -

&#en uJaare ſtijgiſten bue5en /
3bolg Dan Chriſti treeben naa : s

#an hem íg nooit gepoogt

dºen pbel iuoogb/

&Pat oub / of jong ontſtigt of beebe ſchaa,

't Iljgiften-giſù

3Bag eertpbg hoog gep?ee5en/ .

âIPpi ben 5uurbeeg dan het humaan

39an hen uJag boeg gebaan/

&P1n naa te gaan -

et maate #cuiglam maat het heenen gaat,

w n 't heeft in 3egen/ -

#s teetg gebloeit alom

Pen naam berftreegen

3Pan bobg 382ieſterbom/ Openb.1.6.

«En 't leeft/ - -

qën heeft

%lig noch het meth bat 3p

't Hleb?p

gP2aagt ban be usaare ſterft,

3. &a
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3

Zo gp mee -

ambiſt Chriſti #3?ieſferg me5en/ -

3Del Leſteen uur leben ball Rom.2.1

GLot een geboeid off'rau0 / -

«En altaat-b?alib /

3Die langg bet aan ten gemel geuren kan.
3teit u ree /

opin isoa oog?taan te bree5en/

#aaft met tjem een maſt becbonb/

den oefent bocijuul le en

% in 3ebigje en/

&#een uuflerebenga uit uuben momb. Efeſ429

3Pat 5al u geeben

gºp bet aarb een luſt / -

eijn in Dit leben

%jn um 3iele ruſt

qºn 't lot /

3Pat &Bob

11 uo?ber 3emb

Zal ijp

zeer blp

&Poen meeinen een goed ºnb.

it 4 5 àfſt
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ſlaiſobaatig aan den
2|rmen.

Toon : Liefſte gy zyt engeſtadig, &5'c.

EE3

##

T racht gp / o mpn 5ici/ te leeben

-

-

N

fiecht behaaglpk voor uw bob? Sluit uur
-

e

-

N- S

banben nooit ban geenen/ Schoon gp hebt

N

een mager lot: 3Laat uto binnenſt ingemans

ben/&Poo! metogenbcib ontbgamben; aDant ljet

minſtenatup geeft ei ten ºphelooning heeft.

- 2. #a
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2.

ga bebenſt/ in goebe meening/

3Bat gp tjebt / 't 5p geld of eer/

Pat be5it gp maar in leening/

«IPgo? be ſief de ban um 12cer;

«En ijp 5al u / maa Dit leben/

etenmaal teeltening boen geeben/

#oe gp aan 3pn arin geſlacijt

iſuJe tent ljebt opgebgacijt.

3.

3Pei ban/ o mpn arme 3iele/

#Legt u 3elfg een fondafuent/

APat be roeſt nooit fan uernielen /

#20clj geen mag'te mot en ſcijent.

ſleil u tot ben armen heeren :

âDat gp geeft/ leent 1.2 ben #eere;

3Pie het meüergeeft geuig /

?lig 't u meeſt ban nooÜen ig.

4.

#lhaar inbien gp ſtopt uun oogen/ - Prov:21.13,

2llig een arme tot u ſch?eit; .

ſpect u?p / 45ob 5al ooit niet joogen/

'alg gp bem al ſmecht en bleit. -

âDant mat gulp 5oub gp bermagten/

ºpie um Jezus laat uerfmacijten? .

Of moat bpſtand ig beteiù /

2o gp b' arane hulp ont5eid ?

5.

âBilt gp ban een ſchat beſpaaren/

19002 uuj 3elben / b?uuuu of hinü 2

gºeeiijet b' armen te beuJaaren/

JPaat het bubble moeſter mind.

't #g be fcijatſtift umcg #eeren/

&Baat het altpb 5ai bermeeren :

âEant uJat gp aan b' armeal ſangt/

«Bob ig 't bie de gift ontfangt.

# 5 6. âPiſt



154 ZE DE - Z A N GE N.

6.

3 Bilt gp ban beet 3egen maaijen/

2 mpn 3iele / neemt in acht/

ſipheiph uur b?oob te 5aaijen/ Pred. 11. E.

3?aat gp 't nimmer uueel oermagt :

gºn gp 3ult een groote looning

Birpgen, dan bien topper-koning/

Pie bet buijenbuouü uetgocb ! "

alDat gp aan Den 2lcmen boet,

7.

© gemaben-tphe ſheere/

&tech mpn nette brânbig aan/

32at ilt mp tot ben mag heeren/

3Ple gp uilt met armoe ſlaan. s

&Poet inpn 5iele altpb uueeten/ -

&Pat gp mp nooit 5ult bergeeten :

S#n ſchuon b'?Irmoe mp uerſlind/

«Dat ik mochtang blpf um hino.

8.

3laat mp/ Jezu, ſteebg bebenhen/

&Pat gp arm gemo?ben 5pt/

CPin ongenuoogbienb te ſcijenſten

't & Boeb. Dat eeuwig ong berblpb;

(GLtch Dieg mpn geliegemijeben

2litpb/ Hºeere/ ban beneeben/

SPat ik lief en eer/ naar menſch/

iſi/ mpm @Bob / en b'armen menſch.
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Op de Spreuk:

't Gig alleg #belheib.

To oN: Zo lang is 't Muisje vry, &c.

-

1

O##
: 0,-- -0,-- - -

# #Benjcl) Die t'elheng 3eid : 't #g

- ,-, -4 ºn A-----n -

TEHERT TER HE-THE-TH -HY?

+-HEE+ #E #rt-#E EE #

ff alles :-bel-jetn; El 5e eeug/of mp3cl uit

-

N

3eggen boel gelooft/ GIeruopi gp boo, uuu.

"N

#
------

'-

boen beeg goubt ſp?euit werbooft,

2.

'all mat be maerelb mint/

3Paar 3pt gp toe ge5ino :

45p jaagt na ſtaat en eer/ na melluſt/ en naſchat/

?lig of 'er al uuu beil en 3ielentrooſt in 5at.

. 3.

GBp reiſt langg 5ee en lanb/ .

&#n Geffent umj netſtanb :

3TBaat bat gp gaat of ſtaat/ het 5n bp nacht ofbag/

#oe gp bit goed / Dat geld / of almpt behouden"#
4. CM



156 ZE DE - Z A N GE N.

a - - -- *

G#n ſchoon gp 't een al ingt /

ébp loopt / gp 3moegt/ gp bpgt/

GEn ruſt niet / boo? Dat gp het amber ook bejaagt;

een alg gp bit al bebt/ gif noch na grooter graagt.
5.

&Ierupſ gp menſch bug uueib/

3Langg bee5e #belijeib )

qEn alg uhu 3iel en lpf bug om bit #b'ie bugoet/

«Ei 5eg/ bergeet gp niet ": 4.50b het ijoogſte goeb.

- 49 3iel bol #belheid/

Iboe uuo?b gp bug berleib / t

ziaat gp/30 bol/30 buJaag/beg maerelbg iſ ietberhieft

34Baat boo? gp uuben &Bob/ het opper-?ll/berlieſt?

- 7.

Hiteer menſch het ig noch tpb/

3Berbunaal niet al te bupb; -

&Peg maerelog ſtaat en eerſbaar Muelluſt/en haar roem

#g alg een luaterbel/ ag rook/ een 3omerbloem.

3Pe groote roem en ſchat

3Pie &alomon be5at/ -, -

«En ?lleranberg winſt/ en &cipioog beleib/

JPie 3pn in hun geuJigt maar enfiel j#belheib.

9.

25eſtrpb ban bee5e brift/

3Pit booblph 5ieluergift : -

G#n alg gm/3ualifiemenſch/maar uur beroep ietg boet/

33oogaltph na ſlºoûg gunſt;30 firpgt gp't Joogſte goet

IO -

3TBant ſchoon gn 't al be5at/

&#n miſten bee5en ſchat/

zo bab gp #belijtib/ en cinb'Iph niemenbal;

âDant in bien groeten 4500 baat ig het al in al.

B E
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B E D E

GPm3egen ober ben arbeib.
Toon : Balletti d’ Alkmaar.

+ G roote Bob / o Beeber aſſeg goebg/ bie

-,

5egent uit mebogen 7 ºp Die eiſt berſtand tot

buerft of nering geeft / Ziet eeng meer / o

byienbeiphe Bob / met uur gemabig oogen/

-N

en balen ons dat maar door omgigchaam

leeft. 3Pant het b?oeg opſtaan/'t 3Laate ſlaapen

-,

gaanſ #g bergeefg 30 gp niet bp wil ſtaan,
2. ze
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2

Zegent# ben arbeid om5et ſjanb/ o goebertieren

- ivaÜet

«En bernoeg olig boci) met ong beſcheiben beel.

«beefomg Htagt gejuuugcio / en Jerſtadb/ en leet ong

- t'elfterig naÜet

RPat het kleine goed bet bgoomenig3eer ueel.

jl2aar bit gobiu03 gaart/

&#n te gierig ſpaart/ . -

lºgeeft 3pn 5iel met bloeit en ſtraf be5u aart.

3.

€5eef ban geet / bat top bob5aligipkberphen

liüDit UtilpDell /

'Schoon gp oná 30 atln alg #La5arug Deeb 3pn:

3l2aat. Dat lup ong altpoin uuu gunſt tegt trooſten en

berblpben/ -

«En genieten 30 bebgeugbban uur aanſcijph:

ilbpl uu0 aboozb Oilg leert/

3Bie u bient en eert/

25ipft in uuJe ljallben gegrabeert.

4.

3Del o Bob l beſtier 50 om5en gang/ beblup ong

met genabe/ -

3Laat uun mille 5pn on3 3iele tot een luſt.

- ºpn mp Dan boo! 'g uuaerelbg laſt en bgang/metate

beib oberiaaben/

't Zal ong,trooſten bat bp u ig eeuuu'ge ruſt.

&Beef Dan bat ik mag - -

3Betſien macijt en bag/

49In 't genot ban Dee5en &abbatſj-bag!

- 't G5ge
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-

't 45enoegen.

Toon: Pſalm 9. Heer ik wil u uit 's hertengrond.

Of: De Franſche Vlieger. Aldus.

- Tijfti-TººrzTrººt-TE-Trt – *-- -# Z

H#HEd+++++ EE
W # t baat het of ih ſcijgaap en raap/&#n

- A s-+ +-A. ze

++ HEEEE####
## De buim5ugt upiegt in ſlaap, IBanneer fit

#+==#####=####
EE

#
----EE-HEE- *------

# bermoegt han Woejen/ «En bien ?{lgeeber

#++

## gep?ee3en ! I

2•

#et goeb en ig tot meinig nut/

2lig bat het ſlegtg ben menſche ſtut/

69m laſt en lebent'onberijoumen,

jl2aat niet om. Daat op te bertroubben.

3

G#en tuinb / een baanbjaagtallegbaeg/ Job 1.

ſDat baat ban 't gierig oberleg?

âl)aarom het niet te nutt' genomen/
w 3Ball bie 't ong goebig toe laat holmen?

- 4 ſº)at

4
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- 4. -

3Pat baat mp boch ben oberbloeb?

âDat baat mp al ljet buaerelbg goed/

3Pat mp in 't ſterben noch in 't ienen/

#Piet Han een 3iet boldoening geeben?

- J.

#treeg iſt baat boog een byoppel bloeb

Hèan u / Hºgeer Jezus, 't mag bergoed.

JBaat itune liefd en groot uermogen/

3l3il geld noci) geen #man geü00gen.

SPoch bie met giften n'armenſch?aagt/

&Pfe meet ih bat u / H#eer/ beijaagt?

âlèplons Brood mp nietig gegecuen Mat.6.11.

CPin flegtg?llleen baat uan te leben.

- 7.

'R25en maar een bebelaar boo: app.

Göunt gp mp goeb; 4Deef 't ljert baat bp /

àun uuJe gift ill 3elf te leenen/

2lan ſjen bic Dou? "Er allm10eb UGeenen.

GP groote 45eeber/ laat ongt'faam

1Berbeerlphen uun graoten Jaaam/

eën nooit ong bunaa5e 3inalen hangen

2lan 't goed. Dat gp ong. Doet ontfangen.

9.

JDaar treft het berte hier dan baan/

Op bat iJet mag ten ſtºelnel gaan/

éPm ubbe milbijeib te berftonben/

&Pie nooit geen menſch en ftan booggronbett.

IGD, .

JPoch aſg ff 1 l heb tot mpn ſchat]

GP Jezus, 'H heb het al om-bat.

&Picg laat ong blpben eeuunig t'ſaamen/

39erijoog bee525eebe / lºgeere! 2 men. 't 19ege
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w

't Derbuiſtert gezicht.
Toon: Je vsy toutes les muiéts Of: Dat Jupiter zyn'

-#-5 # # # # :-* : #-tº-, ---zº-f. ;

O######### # #
---- -------+-- --

} : z U, een tuig ligt / Q baal:

EE +E # # # # # -! ! - # # # # # # #

############# # ##
Ugg: olië 45e5itigt/ it ºanlitet 5 fit g!! Scti:laa

-He t - tºt grºt-sº-x--+-f- ---- -------

##################--+--+-- --- i-- -
- A------------- -- *

ren. Dit ong oog/ &#un trcitjten 't eemg ball

--S

E=++++++++ R:##tietes-fi

E##H####### ##
b'aatb af na onn hoog ? Hººp moeten ag. De -

#########HEr---- -------------+---|------------>- -

moſ / â3erbliub in b aarbe/ 13an geluim 5ligt

ië

#

e-N

=Exet-f: E-fitz t-zº- ºf wº-+-

################
J

I

bol/ g#n 5ien nooit eeng be boogcuJaarbeiban

p -+--f #.

-----

-

-- -----

uus truwig (inſt! n: blijven in ben ſpit.

- 2» -
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2 •

Haochtang 30 mpong oog

3Langg 'g maerelog ruimte boog/

#an ſtad tot ſtab/ eeng pb'rig laaten gaan /

app 3ien alom elk huig met htuig gelaan,

dºn heeft nu 't een gelag/

ambagt maar tot moggen/

't sch?eit 'er ban acij! ach ! !

3JBant niemantig 'er 3onder 30?gen :

#a bie 't meeſte beeft/

#n lugecoſte 5oggen leeft.

3.

q#n Homt 'er al een boob'

aPie ong ter 253uiloft noob/

apatig 't belaag! men 3iet er meer met tien

zºpie nooben om ong bp een lph te 3iell.

b' g:lenb ig ober al.

aPc gamtſe Yuaetelb -

gg een traanenbal : - - -

â¢ant geen palleig/ hoe ſchoon bepaerelb/

zpaar be bleefie boob -

#iet u:plpä binnen ſtoot.

- 4.

geochtang elft/ alg mer3ot/

aPic ſtreelt 'er 3!'n anatof :

b dien reiſt en ruit om ſteden te be5ien;

dºen aubet 5ocht tuee uuaetelèg te gebi'en :

dºen beröc baligt jetſjett

dam tpb te ſpillen t - - ,

't #p bp ſtaart of bert: -

&#en uiccbe uieit 5pn oog met grillen;

dan be upfbe flpt

#n goºt of upn 5pm tpb.
- - - 5. &#en
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5.

«Een amber mint een roog/
Gºten bloem/ ten tpbeloog/ f

3Pie in 3pn tuin 3eer rag ter nieber leib/ | |

«En baat 't mee ig alg of bie tot jeun 3eid; . . .

d? naienb/ op moggen 5al - Pſ: 9c. 6.
45obg hanb u tuhhen J

4 lit bit aarbſche bal. - -

312aar laag! unie bemitt 'er op bit plukſten/

ofer be ſiläläel hneit/ -

gºn hem ter neber beſt ?

oºlenbig bie te laat

aat uwaarheid eerſt oerſtaat/

«En bie beoinb boo, angſten/ ppn en ſchrift/

H#oe nut hier mag be minſte oogenblik.
312aar. Die 3pn bagen telt/ w

«En ieber morgen -

3Boo? be laatſte ſtelt;

Jaie uinb meer ureugb en heil berbolgen /

“Allg bie beel be3ag/ *.

&#n nooit baeijt aan bien bag.

7. -

3Dant * hp bie 't aſieg 3ag/ - *Salomon.

Zei/ boog 3un laatſten bag/

't #g pbelljeib al tuat be #on beſchpnt / Prov. 1.

ålapt 't eene Homt/ en 't ander meer berbumpnt.
SUPe blireun man ben tpb/ w

ººl 'g maerclbg luiſter

aft tot aſch berflpt : -

n bug balt al hun glang in 't buiſter :

#Baat 't heil-ijeiſig ſipit

3Pan Çöob / buurt"#".
2
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3.

»

op fott/ bat noch on5 oog

Zo traag buit na om hoog/ "

#aat joub 5ich baſt geſtart op ſtof en aarb/

?Mlg uJag ben jemel niet een lonhje maart,

oei/ menſch / gp bie bit meetſ

&Pat gp 30 fcijenbig

5 toch um pligt bergeet/

&#n maaht uun eigen 3ief clenbig;

3 Ppl gp boeit en graagt/

32a 't geen uur bob migbaagt,

9.

&Pch Jezu, geef mp ban

SP'e Htacht/ naar boo? if fian

#l b'pbeltjeib/ die ik ooit heb gezien/

#ergeeten/ en uit mpn gebacht toen bijen;

&#n leer Inn 3ien mat b?etigb * * *

SPat bie beëruenſ

ºaie qp later berheugt; - -

#s 3al ff lenen boo; impn ſterben;

&#n be boob 3al mpn

Dan ſjerten welkom 3pn,

't Beze
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't Berkeerb 45th002.

Too N : 't Honingbcitje.

--------- A 1

TY-Trt

H#####EE#EHE###
is - ! elaag. De menſcij/ bol pbelheib/ Albogb

bik betobett boo? 5pmooyen/3Bpl bp trachtte

“p

L 4
EEEHEEEE z##

# E++++EEEEEEEE

hoogen 't 45een 5pn 5iel berleib ; Be maerelb

alg een gesitten &peelt hem 30 5oetboog

EÉÉÉHEEEEEËEËII -A.

TA

3iel en 5innen been/ eat ijp an ooien

I
-

•

iteit aan 't geen 3pn hert borſteent.

3L 3 2. &#n
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* *

2.

&#n mie/ ach uit/ al5ienbe ſpeer/

Zal# biet hunnen b?p ban roemen/

qEn be ſchuld berbloemen

33an 3pn boog begeer?

3ſbaar ig. De menſche bie 'er leeft/ -

3Pie 5ich in 't boogen niet ber5oubigt heeft/

3Die 5al ban Pabibg #oon

&Pntbangen eer en loon.

5•

âDant in ben ſchoonen & Lempel 45obg 1

3Paar Jezus, uit geuJeibe mouben/

3laat 3pil b?ee berftonben/ -

2 pn bup aig een rotg :

âIPp ſtoppen boog de ſlaap ong oo? /

&#n achten niet bit Hoſtelpli geijoo? / .

Hgier uuozb ben menſch alg ſteen.

H#elp 45ob! maar uil bit ljeen! -

4.

JE)aat ſtormt 'er uitſte klappernp/

eBf nieuuue tubing ong te boogen/

gaan 5pn ſirah on5 oogen

39ietig ep Die 3jn :

3Pan fcijpnt be ſlaap 50 betr' berfp?eit/

2lig 't bioo5enb ooſten ban het moeſten leib :

ga 't allerminſte moogb/ - .

apob ban wel ſnel gehoopt,

5.

Of homt ong boog een pb'len 3ang/

Of bartel ſpeelen op be fmaaten/

't Zaï eng nooit be5uuaaten /

Schoon buurt 't ituren lang :

3Paat boclj ljet 3ingen. Dat men hoogt/

#g luinb bie uit een ſtiliftenb uſeeſch komt hoogt:

&#a buat 'g een finaat gelueeſt - - - -

#ig barmen dan een beeſt,

t. “ 6. eoth
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6.

3Bochtang/ o Jezu, ik beken/ -

&choon ik bee5 blindheid Han bemerken/

3Pat ik in mpn merken *

ligier aan ſchulbig ben :

Jaaat/ heer/ ik bib bat gp berbooft/

2ll 't geen bat mp ban 't recht geijoog berooft/

«En dat het maagbeu-lieb/ - Openb.14.4.

jlap ſteebg te binnen ſchiet. -

- 7. .

JPoet mp / o Jezus, bie genae

SPie gp boel eer een boobe Deebe;

ſtaaft mpn oogen heben/ Marc: 7.34.

G#n 5egt/ @fpijphata! -

Zo 3uit gp/ o mpm #eflamb/ 3ien /

3Pat ift met oog / met monb en 3iel ll bien :

3l3ant baat gp 't bug ontſluit/

25arſt lof ten boe5em u#

dſbeef bat mp 't hoogen nooit berheugt/

3Ban 't geen maat boo? ik in mpn leben

2Zou ben buibel geeben

eÉenig luſt of b?eugb. . /

#ſlâaar laat beel eer bie ſch?ift-trompet/

3Peg laatſten oogbeelg / 3pn aan 't oog gejet :

49p bat ik in bien Dag

#l?et b?eugb bertp5en mag.

9.

G#n gunt gp bier mpm 3iel een panb;

3Laat bie ljet ſtaan bet nagelg hoogen /

JPie uur uſeeſch boo?hogen

2lan het fituig bol ſchanù :

&Pp bat bit momber maatgehſanit/ -

jlân pogren mag bat ift u Jezu bault,

eén ik ten laatſten Ijoo?/

itom erf het ogeugbe-hoog. -

- - #L 4 <-- - - 't 45es
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't G5ep?angt Çöemoth :
Toon: Courante la Bare. Of: Gebogen kniel ik, &c'

E 3,

HH etaag / \uanneer fit omerugreg & Ben

A-N

#############----TITI- - -- --

boogenloop van mini e- lenbig lebenſ HDat

TE: Eij ff ? # # # # # 5-HTT

########

onbenijar ik heb bt beruail en hoe iſ ,
-- - - - -- ----Trt - ti- -

IAL

- --- ("

w

-

ë
--------------

benuan af - Ie beugten leeg, zo heeft mpn
--

HEk:## -

+--T- LTOIT -

sitſ maar dat ik gaſ en bio be bergen bat -

â

-------9.

#E#EE
3m / uit geitac/3ſt p bocij eetbergen boo? b al

3ieube #ccre: 3 Dant uiaat bat fli jlººp beenen

###
here tº - ie baart mp ſchijt

--

-

2, neus
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2. A

ſlBeno fit mpm oogen achter maart/

3h 3ie be boob bit treeb mp op de hielen /

&#n bgeigt mp t'elheng te bernielen/

gên ſcij:ikt mn boo, 5pm uitgetoogen 3maatb.

&Bf 5ien ih boog mp; ach baat ſtaat

SUPe groote Ipſt ball mpn beb?eenen Himaab.

& In tjoog 5it een bergrimben ébob tet opgaafie.

&Pm leeg 3ien ik

&Pe bel ſtaan haaſten

5Pampn laatſten ſmih.

3.

libelaag! maat 5al ik heenen gaan?

&Lot buie ban al 3al ift mp beilig heeren :

Clſt ſtaat gereeb mp te berteeren /

23a mpn ſbemiſfe bieb mp b' ooglog aan.

&P naate herfitt ban Uerb?iet!

iſlºpn Hracht berteert in bet3en angſt tot niet:

aPe maerelb ig te maaubo om aan te haaien.

d2 traanenbal,

&#p itrielt bankmaaien/

JPoo! mpm 3onbem al.

4

#Bochtang in bee3e jammerpoel/

dPaar ih bug mogb ban bel en boob beſtreeben/

Zal tºt in hoop tot Jezus treeben/

&#n Hlaagen ben mat angſten bat ik boel :

#p ig mpn berging in ben mooö;

# iā De ogienblphtheid en b?eugbe-ſchoot;

erberg my ban/ o Jezus, iteee geeee /

(ſ)p. Dat impn iot

ofeng mag berheeren

25p bien grammen 65ob.

#L 5 5. 4Bcij
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5.

&Pch Jezu, ſaa beeg bce niet af/ -

3Beeſt gp mpn ſcherm / mpn ſchiib / impn hoog

bertrouwden /

3ſlapn burgt/ mpm toeblugt in 't bemoubuen/

«En trooſt mp/ Jezus, boog uun ſtok en ſtaf: Pſ23.

45p moob be Zoubaarg/ 5maat belaan/

3Del ſiebe Jezu meetn mpm 3iel ban aan /

«En giet baat in ulu oip uan gemabe;

alBant/ H#eet / gp weet

aPat mpn migbaaben

Jlap 3pn mogeen en leet.

- - - -

6. - - - - - - -
- - - - - -

-

Zo 5al ik/ alg een nieuwen menſchh -

Jſlapn ſof5ang/ u ten banſt/ in ſtiltjeib geeben/

«En eeren u mpn gantſche leben/

&Lot bat ift teng berfirpg bieugrootenboenſcij

12an in uuJ eeuunig ſtomitigrpſt

&Ie bienen u mpn Jezus ecutuigipſt/

g#n in triomf oneinbig te berhouben /

3Pat ume magt/ -

19el/ boob en 5onben

t’ Omber heeft gebracht,

't Be
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't 45eruſt 45emoeid.
Toon: De Mey die komt ons by, zeer bly.

E-- AT

#3 Q-H +--R-S- TL -* *

W ## *E*=EEEEEE

ie hent 'er ooit een goeb £o 3oet/

e-m- "N -
(TS

# o
#EEEE H&#HE&E/

Er IT ww

?ſig bie bemoont een meſ geruſt gemoeb;

-1

T

HIT

IL HEEEE

't Hg 3eſter/ mie 3o leeft/ Pie heeft/. @p
ee-, 1-E - 2

EEEEEEEEEEEEEEEE
#baart de boomſmaak van het hemelg goed:

ATS . . Zº s e-N

IT -

# ###E#Ef ###

tºp acht het wuft ge - tier per boo3en niet

-a-

EZ#
L1

--

#

ten sler) en wat een lagenwirthe sein/

1Bliegt hem boog het oo!/ Pempl bat baar

HEEHEEK1-1 ----| ," -

# boog 3Pe maatſjeib pleit. 2. Iſlaear
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2. -

jihaar unie Hent grooter ſmert/ .

3Boo? 't ijert/

#lig baat be onruſt in gebonden Yuerb?

%H 't maerelbg goed en 5get/ %g roet/

een maar bp loopt/ bp blpft in 't net betubert.

#pn ſchabuur baart hem ſchgilt/ -

al ant ieder oogenblik -

ſiaſt bent bien grooten bpallb aan;

«En nergeng ig jeul/

3Pempl bee5e beul

33erbubbelb in 't ſlaan.

* 3

319el 3iele houb met hracht

QPan macht / .

3Pat nooit beeg onruſt in u buerb gebracht.

SPe boo5e boet altpo #pn blpt -

3Pat bp uerioht het menſchelpſt geſlacht. Mat 623.

# u 't bleeſch gebied/

&Benfit bat um 45ob bet 3iet,

#o 3al u 3pn in eeuwuigheid

“Been 3omben 3o 5oet/

@Pat 3p het gemoeb

Jare3 onruſt bereib.

4.

#tom Jezu, met ubu Hitacht/

€#n macht/

3Perftech hier toe het menſchelpſt geſlacht.

23laag on5e 5iel boortaan 2-0 aan/

UPat uule uil alicenig uuo:b betracht.

gËn 't humaab bat uup begaan /

&Poo? 3\uaſtheid obetlaan / .

&Pcht dat met uïtie gocbigijeib;

&#n heet utube ſtraf

d? #eet ban olig af /

#h eeuxeigjeib,

2Zie
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#fcle3ugt tot 450b.
Toon : Aersnacht. Ziet pag. 142.

En : Vive la Prince de Oranje. Of aldus.

I- A 1-4.A-

EEZE Er-ºr #HEEE

O##er «Bob ! o jetſbgon bet gemabe/ (bp

-------5- EHE - -

pleeg nip ºanalys t' overlaat en/ 3Boo?

- *-- &
-b &z ## ## zº

–TI- - L----- EEE
--T- -- --+-

## 3egenrpke band; Hºu houb gp bie/

-

-

-

4Z-h-K- Tºrs e

Rutv ET -

#EEEEEEE&

# alg toe-ge-ſſooten/ &#n ſcijpnt mp boo?

A

GT INTE

JT

- LICITT -- ;

# het ſjoof b te ſtooten. #39e holnt bat

-+--+--K.----+-

----- --

#
-

bug uur tog?ne b

- ºf
#

EVan-

L- A

- E- " -

LEr

-7

EEt EK &z

zf.

f #

H+--------

tant :
2

#pn 't mune 5omben en geügeltan?

#pn 't mpne ſoo5e en boo5e trcelien ? w

&Pfig 't mpng outberg ottbc fcljulb / Exod.20.5.

RPie gp niet langer huilt geſjeugen/ -

JA)aar uu op mnnen hoofde brengen/

49in Dat be maat ig opgebuit? 3. {lºeſ

-mas-A ---
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3. -

319el 1Baber/ milt gp bie Haſtpben ?

gſh lian uur ſlaande band niet ingroen/

#a 5elf ilt buil3e niet ontgaan. .

#h meet/ het 3pn umu lief be-ſlagen/

dºpbat 'f mp al# een Hinn 5ou onaagen/

giën in uuu gunſte blpben ſtaan.

4. -

JIhaar 3Babet/ mag um ſchepſel ſp?teiten?

o#n 5ai 't uuJ too?ne niet ontſteehien ?

Zo bibb ilt/ bat gp op mp 3iet:

«En opent boch Inu.mebeboogen/

«Ep Hent mpn beerlpſi onbermogen;

#h ben maar ſtof/ een uuogm7 een riet. Mat.1.1.7.

5.

't #g maar/ ſá griminel uol migbaaben/

en ben berbienù uur ongemabe: :

ga 59 gp 1up tot gtuig berbeen/ Job. 13 15.

'li Zou 5eggen/ lºgeet I gp 3pt rechtbaatbig/ .

'H 25en bitſ en bui5cmb rampen maarbig/

«En heb berbient het eeuwig ſeet.

6. -

#Paar hoe 50ub' ik ban ſtonnen roemen

illuj goebijtiù bie niet ig te noemen?

ºluu liefbe / bie geen einde heeft?

libu groot ontferming en genade ?

Hiu IJulp / bie 3ujaſthe Homt te ſtabe?

G#n 't goed. Dat gp um Hinb'ren geeft ?

7

23ell iſt um Hind ? ruilt u ontfermen !

&laat / Hèaber/ maar miſt u erbermen:

h ben het maaiſel uujet ijanb:

#ſt heb uit 3udakijeib ouertreben?

gei Baberlief! nergeeft het beben/ .

«Eer gp boog mp be bierfcljaar ſpant. 3. 25

. Zijørn
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8.

2Ben ik ban lippen onbeſneeben/ Exod.6.29.

25en ift te buil ban lpf en leben/

Zie ban mpn oubften 25?oeber aan:

# ig ulu Lieu'ling unel ter begen/

n bie ig impnet 32et geneegen;

&#i neemt #ein tot mpn 25ogg Doch aan!

9.

Zo 3al mpn bloebe 3iele ruſten/

«En ik 3albºolph mp uerluſten

3n 't goeb bat gp mp / 1Babet/ boet;

oën u/ o Jezus, 3al ilt roemen/ -

3Pat gp u upilt mpm 25?oeber noemen/ Heb. 1.11.

3Paat gp mpm #eer 3pt bie begoed. -

IO,

OP)# bie mp hebt geſchaapen!

3Laat iſt boch beeg genugte raapen/ .

#erſchep mp nu en menigmaal;

dàat ilt mplig 25?oeberg beeld gepree5en

H#oe langg hoe meer geſpli mag une5en /

ciën ik nooit ban 5,1u ſpoo! berûunaal.

II.

Zo 5ult gp in!! / H#)eer Jezu, ſciden

(&Iet plaat3e bie gp ging bereiden Joa. 14 2.

eter ift berſtand of leuen ijab.

alPel laat ift in ubu' armen ſterben!

ttomt jaaſt/ ipeet Jezu, boet mp ergen

illus ſtoninlätplijtlûu peerle-ſtaè. *

VOOR
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V O O R PO O RT

Van de

ſ2egen &aligheütn.

JABatth: 5. 3 ....... 1 1.

To e N : Kersnackt.

Of aldus :

-Q---&----+-+-V
l TUITHE3 LE-RWE- - - AZ

- -------

O# Je zu,'hmou graag 5alig boogben.

--3 LESTIKEL SEfKI
w- #EE +- #&

H

#1

--------

3ïBil imp baan met uuj gunſt omgogbem/

e

apat ih be leſſen op ben berg/ Die g' titu Diſ

#

cip'len hebt gegetben met bert en ziet ook

-N ,-,

magbeleeben. Dergeef Bat iſt u 30 beel bet3

2. &#5!!
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2s

obp noembe 33egen Zaligheben.

#Raat/ H#eere/ laat ik I boog gebeben/

1Berätpºgen ban uun iſlèajeſteit/

3Patiſt bie recht mag mebiteeren;

«En in uur ſchool bec beugben leeren/

(Be hern ban 't geen bp hebt gejeſb,

3

Etan 't 3pn/ mpn liebe Bob en Baber/

25emeeg mpn 3iel; gun Dat ift naber -

3Peeg trappen ban um libeiligbom.

3Leer mp bie loon en ſtraf bemerken.

«En milt mp boog um beeſt berſteräen/

3Pat ik ijl bgeeye en bien alom.

4

Zpn bº?ºrm ban geeſte hoog gepgee3en;

G9ch J Ez U, laat ik bp gaat doeyen.

Zo ooā bp haar bie GIreurig 3pn.

3. 't Zagtmoebig hert geeft gp gemabe

4

3.

6.

't G5antſcij aarbrpä homt bien menſch te ſtabe.

45eef 't mp ban/ groote Rebicpn.

5.

maogt ſh ban hongeren en teoſten

J?a be ſberechtigheid haar borſten;

e## buierbe ift##!
II HOIRDE IH DGil# 23en

«En ſtein ban herten (5obe byee3en;

'k Dag 3alig in ben hoogſten gtaat.

lº 6. #pn
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6.

#pn ooſt be 122eeb5aalne 4Boog hinb'ren/

8. &#n mielig berbolging niet en minb'ren/

&Boh 3ij bie ſpben hoon en ſmaab;

9. @ JE zu, boet mp 't al berbzaagen/

âDanneer 't u ſtrekt ten 'melbeljaagen/

«En 't Zalig 3pn baat b002 ontſtaat.

7.

3Poch miſt mp bie genabe ſchenken/

3Pat ift in 't byeeb mag Oberbenſten

't Beluft ber jºegen #aligtje'en /

3Pie unu geïmpbe lippen leerbenj

2lan bie be #aligtjciù begeerben.

&Pcij laat mp3pn alg bee5er een!.

8.

jlâaar ſluit in Hetemen en banben

2lſ mpm ge5moo?e 3ielg bpamben/

«En ſierht ingn 3innen en gebe'en/

3Pat ik / H#eer JE z U, 30 mag lenen/

3Pat gp mp miſt genanig gecuen

39e minſit ban um Zalighe'en.
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“Pe Jaegen &aligheden.

Beſchreeven door den H. Evangeliſt

Mattheus, Cap. 5.

«Eerſte #aligheib.
2Zali n] be arme ban geeſte: tdant

- # het ſtollinärpſt ##
Toon: Pſalm 6. Wilt my niet ſtraffen, Heere.

Of: naar deeze Vois :

-N ---

& z%

GE d
- T- UTT- -'

O# 3ielen uit-ge-lee-3en / Pie 3alig -

-,

«). #$%#-------

# IP-EHE
+--------- EE(ITIT

s LTUTT

3ocht te me5en/ &#n hlein 3pt in uïn oog;

vp + E- - -+--EE

I 7

I
#

-w-

+

t #
ſtomt bier/ leer met beſchaaren/ aDat

A

e # TEHE-4-t--+-+---f

Tv-IT IT IT

MEE ETT _ II
------VE

# JE zus 5al net - hiaa - ten 1 apfeng

e-N

-+-- +). --H-- -- -4-

## 9--H----

- HE-EN-IE-FE-EFTE----

f waarheid blinkt 3o hoog. Teg 3
zº . . jilà 2 2. 45aat
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2 •

gaat onberjochter bergen/

âDaar toe gp 3pt genegen,

«En of gp regt berfoeit

2lſ 'g maerelogpb'le 3aaften/

«En 3ocht tot 45ob te naaſten/

3l3aat boo? gp groeit en bloeit.

3

49 gp Åltme ban#/ -

Göob lieft u 't allermeeſte/

Zo gp neerſlagtig 3pt :

3TBant bie hoogmoebig b?aaben/

«En pogcljen op baat gaaben/

Zpn baat belooning âloopt.

, 4.

#tom ſiebe Zaligmaaher/

5ſlaaaſt mp een 3elfg-ber5aaäet.

12at meer ben toum3meep aan: Mat.21.12

&P2pf uit mpn ?lfgobg tempel ,

Heet beeld baar op g” uun ſtempel

HPiet maatbig acht te ſlaan.

5.

«Bun bat inp b' aarbſche 3aaken

3Piet langer en bermaahen;

JPlaat 't bert ten Haemel 3boeeft;

GEn ift nooit meer begeere -

2lig mpn gekruiſten H#eere/ 1. Cor. 2. 2.

3Pie boo, mp ſto?f en leeft. * - - -

6. 309gt
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6.

4,9at 3oube fit meer bebeuhen/

49 Jezu, Die miſt ſchenhen

b'onëinbbpe 5aligheib

?ll bie/ met meb'rige oogen/

“Pp bit groot boeimit poogen/

«En 't 5ujahhe bleeſch beſch?eit?

7.

&P neemn boch in genabe

Bl?pn 3iel/ biebgoeg en ſpabe

Zugt in het Oberleg

Per rphen / in mieng oogelt

«Bp 't HLBee eeng 3ult boen hoogen/

, 4,5p hebt uun loon al boeg. Mat.16.25,

8.

8Poch heet / "ft 5al mpn bertroumen

2liſeemig op ll boumen/

ſpeef mp utu goeben 45eeſt /

«Pm bug bp baag en nachten

5ſlºpn armoe te betrachten;

Zo eroe ik 't allermeeſt,
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(@Timecht Zaligheib.

Zalig [zyn] die treuren, want zy zullen

vertrooſt worden.

Toon: Pſalm 18.32. en 45.

Ook : Pſalm 8. ieder vers in tweën geklieft.

Of aldus:

O N-’ * ** * N

groo-te ſbob / o ſp?ingaat

- - -N

ban mpm leuen/ 3Pie 3on-baarg bulb/ en

-
e-N

*

3omben built van aan, at is er toch

e

"-a'

N-’

bat ik niet of'ren moet Man II / bie

- ----

----

-
--

---
--

- --

boogn ban 0 berbloeb ?
3pt ben

> c '72 2, 319ats3 : -



z E DE - Z A N GE N. 183

2.

4Dat hebb ik niet al goebg pan u ontbangen !

&#n ben berſchoont in aberechtſe gangen :

Zobat ik moet bekennen t' aller tpb/ 'ſ -

aPat GBp onëinbig mebcboogenb 3pt. Nehi9.17.

3. - " ---

#laaat/ liebe Ibeet/ mogt mp 't geluk gebeuren/

JPat ik bp it mum 3onben mogt betreuren/

GEm 3ien mp 5elfg en al be maerelù aan/ .

âDat ſlinkſe pa'en bat eiſt ſtomt in te ſlaan!

4. -

d© 4.5ob iſt moet mpn hert ill openbaaren/

JBpm 3iele krimpt / hoe 5al iſt 't it berftlaaten?

#h ben melaatg ban boben tot beneen;

âDant geen geſjob of 't ig ball imp bertreen.

- 5.

&Pch laat mp boch/ o H#eere / niet ber5inſten

gn tuipfehnoeb; maar boet umaanſcbpm blinken:

qºn geef bat ift te recht betreuren mag

qBe feilen bie ubu al3ien.be 00ge 5ag. -

6.

d2 boet boch eeng: nipn boaterſſui5en oopen;

3TBant buiten bat hebb ik geen heil te hoopen.

3Pempl uur monb / o Jezus, heeft ge5eid :

, Pe 3iel bie treurt/ bie erft be zaligheid.

7.

't gjg 1ſt bekent/ 'ſt hebb' ober aarbſche 3aaften

2Zeer beel getreurt, maar bit kan hier niet raaften:

%[mbien mpn 3iel ooſt bee5e pbelheid /

32an ljeben af/ niet beetelpſt beſcijgeit,

jl? 4 8, 49aat
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8.

312aat blugt ik heen? maat 5al iſt trooſt bermeroen/

3mbieniä il/mpn?Abbocaat/moet beroem? 1 Joa.2.1.

3Pie al mpm ſtuhlten grondig 3pn bekent/

qEn mp alleen ſtunt tebben uit clenb.

9.

3 à treur/ bempt mpn3aalien Hºmalph leggen;

&#n bat ik niet / alg ſchgeijenb/ 11 han3eggen/

49 Jezu holm um 3umahhe riet te baat;

3Peuopl gp 3pt alleen mpn toeberlaat.

- IO.

Bechneug mp byp/ en leer mp recht beſch?eijen

3lf 'g maerelög boen bat mp pleeg te verleijen:

dPpbat ift eeng bereikt be Zaligheid -

dPer treurigen/ bie gp bebt toege5eiÜ.

- II.

312aar alg mpn oogen 3meſſen bug ban traanen/

#Laat boch/ o H#eet/ Den @Irooſtet lmp betillaanen

Pat 4.5p alleen be hulp en toeblugt 3pt/

q#n bie imp reb uit alle moob en ſtrpb,

I 2.

«Been helg gebgogt/ geen aarbſe moeflpkijeben/

zpn nooit 3o fel/ of 't moºb ben hop oertreeben/

3Pit meet ift. Dieg ik ſch?eijembe bermagt

ilm Zaligheid/libeet Jezu, Dag en nagt. Gen, 49. 18.

A M E N.
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3Perbe Zaligheid.

Zalig [zyn] de Zagtmoedigen, want zy

zullen 't aardryk beërven.

Toon: Pſalm 38. en 61.

Ook: Polifemns aan den ſtrande. Aldus.

EE3

OË
w-"-

H#eet Jezus g' hebt gegeeben/

TB-(----a-HEr +EEEEEEf6#EZ
– - #KYETIE 4HEE

Om te ſccb.cn/ ſºu en in ûet reuunigheid

b

E # ##

3Pee5e leſſ” met alle krachten (Ie be-trachten

#

,, Lieft boel) be #agtmoebiggeib.

JD 5 2. moet
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- - 2. -

alBel 3agtmoebig 3Lam/ han 't Wue3en/

&Poet mp b?ee3en

JPat ik nooit in too?ne raaſt :

#Strem b' opmellenbe gebgochten

1Pan impn tochten l

«En blpft gp alleen mpn baaft.

3

'ſt ſpeet gp |jebt beel ſmaab geleben/

Hºier beneben/

TBan het 3Fari5eeſcije rot,

TPie het alleghuiſben ſchiliſten

(ILOt berftriliften

3Pan ill b' albolboenDe 450D.

4.

'ft zie u op b' ©lpfberg ſinechen. Matt. 26.

'It Hºoo? it ſp?eelten.

'ä zie u luogſt'len langg be aarb.

'# #Zit u 3cer 3agtmloebig b?aagen/

«ſbeefſelſlagen/

q#m al \uat hun too?ne baatt.

5. .

ga Pilatug / 't 5pnet ſchanbeu/

#iet te ijanden -

gn uun heilig aan5igt ſlaan.

iſhu 3agtmoedigheid han 't buſben;

jl2aat 5pn ſchulben/

#eer / baat blpu iſt ſchuldig aan.

6, 't Gººg
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6.

't gg ooo, mp bat gp milt lpben/

Toºn 't haſtpben

(alot be hoogſte trap bolboen :

alBpſ gn meet hoe ongebulbig/

&#n hoe ſchulbig/ -1

GHä in too?ne pleeg te luoc'il.

7

jl2aar o & Sob ! n beer bet lºgeeren/

'h JPoet mp Heeren 1, ,

#Pet een 3ielen-banlibaatijeib / . . . .

#Patg 11/ #truiglaan/ bebt begeeben/

(191nl te leeben

(Lot impng 3ielen 5aligheib.

8.

gLaatſt ban u?p b'aatbe berben W

Q#n beërbell -

All ſheer Jezus, il alleen. -

dBp 5pt mpm begin en embe. Apoc. 22. 14

3Poet mp moenben - - - -

TPat ik merb' alg ijl met eerl.

33ict
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ſpierbt &aligheib.
Zalig [zyn] die Hongeren en Dorſten na de Ge

rechtigheid, wantzyzullen verzadigt worden.

Too N:

Pſalm 42. Als een Hert gejaagt, • Heere.

Of op een vrolyker Vois, aldus:

Z o gp bie built 3alig maaäen/

49 | 3eer JEz U, bie alleen lºong'ren/

-

en 3ici) 3elfg ber5aaken | en u ſinechen

boo! gebe'en; stiet Inp ban boch boog ubu

«Beeſt/ Dat ik 30eſte 't allermeeſt/ ſjonger/

&Popſt/
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3Bo?ſt en ſmaab te lpben/ #2aat um

gunſt mpm 3ielg berblpben.

- 2•

'k Hºeb/ſheer / um Göerechtigheben

#enigmaal 3eer filein geacht. /

'it Hºeb bien #onger niet beleeben

&Pie gp ban mp hebt betmagt.

'it 19eb mpn bleeſch in operbaab

#Beer met aatbſche ſppg ber5aab /

'Aig mpm #onger te beſteeben

, geer naar um 45erechtigheben.

'ä ſlâoet ban onaardig heeten.

'h ſlâoet ban boeien in mpn 3iel/

3Pat ik mp niet heb gehmeeten/

$zo 't Heeer Jezu u bebiel.

3 Iºaat/ mpn Göob / maat 3al ik gaan

*llig boog treuren en getraau -

A9ulp en trooſt bp u te binben/ :

3Pie/ eer bat ik mag / mp minben ? Joa. 17.1.

4•

G5p hebt honger / JPogſt en Slagen/ Mat. 27.

«Bp hebt aller menſchen moe'n/

a be bood aan 't Hruig geb?aagen/

m mpn belſcijuſb te bolboen.

dB mpn Bob! ift ſchrift en beef/

JPat ik nog op b'aarbe leef/

JPie mp lebemo mogt berſinben/

3Bpl ſh nooit kan lgonger uinben.

5. Poch
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- 5.

& Boch fit geef geen moeb oerloozen/

3Ppl gp boog um liepen mond

» #ebt ben JPo?ſtigen berHoogen/

24tn bie 19oug'ren/ fppg gegomb.
#aat ban/ groote ſlaajeſteit/

't ligong'ren na Berechtigheid

# inpn 3iele 3o behlpben/

at gp miſt mpm @Irooſter blpben.

6.

&Pch laat ift in bit oerlangen

&terben / Jezu, hier op aarb :

«En geef mp betraande mangen/ t

Zo lang gp mpn lepen ſpaart : -

#Raar dat ik in mpn gemoed

32oelen mag dat ºp het boet/

42m mpn 3iele te bereiden

&Lot een boelge5aligt ſcheiben.

'

7.

‘ft 42agt ban/ #eer/ op um genabe:

gaat iá/ in de 3iel berblpb/ T

iſlaag genoelenſ b?oeg en ſpabe /3Pat gp mpn 1Ber5aaber 5pt. l

49 12eer Jezu luagt niet lang!

mººier te leuen balt mp unyang;

2lig iſt regt bedenkt de reden

ibail llum negell &aligheden.

s topfa
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19nfbe &aligheid. "-

Zalig [zyn] de barmhertige, want haar zal

barmhertigheid geſchieden.

Toon: Pſalm 15. Wie is 't die zal woonen eenpaar.

I 1 + - + - T -

B#E#=armbettig 45ob / o Jezu, ſtijgiſt / .

EEEEEEEEEEE AZ

E&EW. --3) AW-&-+--VE

JPie man ben berg um #ſong'ren leerbe/

sºmmen vane

--

---n

-42

H#oe bat een herte/ b?p ban liſt/ Pſ. 15.6.

Ll

#

A A H + A- + -

EYEE&EEKE&EEEESE&E#T w V -w e

Qijn tie berfoeit ſtrafteel en tuniſt/ @Bp bien

e-en-ana

De 3aligheid beteerbe,

2.

5àu homt een ſchulbige u te boog /

&#n offert u 3pn 3ielgebeben. '

69 Jezu geef hem boch gehoo? / z

gËn neig eeng um barmhertig oo? /

?lan bie gement ig t'obertreeben. apat

- 3. HI3a
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3- w

3Bat ben ik/ Hºgeer/ alg baar met ſmert,

CEen poel ban onbarmijertigljeben/

dºen ongevoelige ban bert/ .

3Pie in be ſtrift ban 't bleefcij berujert/

3Piet bpp ſtan 5pn ban ouertreeben.

- 4. -

3TBant b'arme heeft bp mp gemoont.

#Ik heb ge5ien baat noob en ſcbabe.

'# #eb geen barmhertigheid getoont,

oeme{ ift meet Dat gp ljet ſoout/

iet boo? berbienſt/ lllaat uit genabe. '

5.

25armbertig #eer ban/ ambermaal/

3TBaat blpbe ift boog mpn obertreeben?

gft 3ie gp meet het hoe ift bunaal / .

oën bat ik ſchrifthe boo? 't berbaal

3ean al mpn onbarmbettigheden.

, 6.

2o gp ban niet barmhertig 3pt/

GA groumel! mag ift nooit gebogen,

jl?aat Jezu, gp bie t 5pnet tpb/

1 Im bolft gehogt hebt en beb2pb/ Joa. 17.12.

GBp ipb niet dat een gaat betloopen.

7.

IBebb ik ban b armen niet gelaaft/

HPoch al baat bibben miſſen hoogen; Prov.21.13.

}}ebb iſt na aarbfcije ſcijat gebgaaft/

Of tegelig uuje huiſ geſtaaft/

'Stop boch boog bibberg nooit um oogen.

8. maaat
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8.

slâaat geef mp een barmbertig hert;

3Pat ik het aan bie mag betoomen

zſpaar umen ſchat onthouben buerb/

«En bie in armoed/ htuig en ſmert / .

#iet 3ugten en bernebert booonen.

9. t

&P bat ik bitg het bleeſch berliet;

âBat lireeg ik al barmbertigtjeben!

d? 45ob / ilt ſmelte boo? merbriet

Zo iſt op b aard geen ſtraal geniet

33an 't heil batg' aan mp upilt beſteden.

IO.

ütom baal ban uit Den H#emel nect.

3Poo?boyoet nupn hert. &cljift ljet Uan binnen /

e5un bat iſt 1 l/ o liebe lºgeer/

ill / ll alleenig/ bien en eet /

«En uuu barmhertigheid mag miunen.
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klaagt aan u3pn3ujah en klein uermogen,

&egbe Zaligheib.
Zalig [zyn] de Reine van herten, want

zy zullen God zien.

TooN: Pſalm 51. Ontferm u over my.

EHF T- TK KN 7
HE SFE& w V- & w Ky -----

O ſïeine ſ50b / en oorſprong allegº

#E EEEHEERE

#EEEEEEEEEE&#####W T

goebg/ 11 fmeeſt ift/ met aaubachtige gebe

#s EEEEEEEEEEE
ben/ Dat gp uw hintſ vol zonnig overtree:

## -+---&-A ##
EEEEEEEE*

-I 1

#EEEHHHREEEEEEE#---------

toetg. illu ſiein ge5igt berfoeit b en5uiterijeib,

STxT+TT: P-A---

- SEEEEEEEEEE -

cºöp 3iet en hent/#eer/ boo? uhu al 5ienb' oogen/

E---+--+-+ f-E- -&#

EEEEEE EEEEEEEEEé

mijn nietig hert/bat tot ut pleit en fcij?eit/ giën

-

zit g:- 1 -35
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2. -

't #g al melaatg; 'tig uuil uJat in mn luoont;

gên nogtang gp / H#eer Jezu, ijcbt meeoogen /

SPeupl ſomtpog/boog traanen mpner oogen/

iſlºpn buile 5iel uu020 lilaagenbe uet toont.

di2aat ljoc Hall ilt ulu u?ienb'lpli aan5icijt 3ien ?

#oe han Ü'uittellie bij tien job uerheeren/

3Bog? \uien û'onrenie / ja be buibelg bli'en/ Jac. 2.19.

JPie op 5pn ijcup. De naaln b?aagt Heerder Heeren?

3. Apoc. 19 16.

&#n nogtang naaſt iſt Jezu tot tutu trugii.

€5p Hent mpn ſitagt. #3fi \u00:1 ugel 5atig hoogben.

3J'aar 50 mp ulu gemabe niet Oluigo?übe/

âPat uJag fli Üocij alg ten onreine 500u;

Hitom 3ie mp u?p uan hoofd ten boeten aan;

JP2aat/ met uun mantel bet bariuijertigigeücn t

25ebeſt innn 5fel / bie mijnmet ltan beſtaan/

2-0 ºp boo?5ict unph ſtijanüig ducttteeüell.

4. -

3Iaat 3ecre ban; laat inp / uur uttile finegt/

G#eng Homen bgo? ben aanbliſi ttbuet oog.eu/

&#n uuogb/ 0 @Bob / met bie genae beuoogen/

&Bie gp ben iïeinen paſt hebt toege5egt.

45tºn bat iii Ugclj ball herten ſtein mag 5pn:

gën tjebb ik mp/ Hºgeer/ in mpn pligt/ bergeeten?

25erg baarom niet illu b?ienbelplt aanſchpu/

Jºl?aat beſt dat DGclj/ alg ſjab gp 't nooit getraceten.

5.

45n haat het bubbel bert/ en 't muil gewuif”.

&#n bie/ met boogbacht/ boen beci grumpel-5onben/

3Pie Iton ubu momb ljet b?ocuig WE E berHomben.

jl?aat5oeft/ Hºeer Jezus, of bit in mp ig. Luc. 18.13.

GBp buaart alleen de ſfeine ijiet op aard.

«Bp liet baarom b'onreine niet ber5inhen: Joa,8.7.

jl haar ſtrafte/ bie/ alg #ari5een geaart/

39an buiten blinken en#binnen ſtinken. Mat,'##
2. e

r -
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6.

&P &piegel ſt5obg/ 0 becſb ban 5ttiberijeib/

32002 buien. Dat nooit tetg lian Jerboggen mue3en;

'it 3Leg in uun IDaag/ en ben bol angſt en u?ee5cm/

#Zo 45p niet boo? betbo?gen 30llben pleit. -

3Laat mp/gelirooſtte riet/nog blpben ſtaan: Jeſ4.2.

&#n uuilt mpm glimlnenù luielije niet berÜ00uen.

#Ziet al mpn ſttilili'ſen mcdeboogenb' aan:

QEn laat inlull 3iel Daaroill niet 3pil betſcljuoben.

- 7.

3Poo?ſiraal mn ban/ ſpeer Jezu, boogulu beeſt/

3Pat ift aſijier boetbaerbig boetù bebonben.

qEn 't ijert bat Hrint en nu?iemelt boo? 3pn 3onben/

#iet batbogaan;mant ºp belmint dat meeſt Pſ:51.19

d? neem dan mpn gehuJetſte 3iel bocij aan/

qºn ſtopt baar in utu tjcil'ge balſſembiieten

3Ban 'tittuigbloeb; luaat Ü00? galltglpſtig boſbaan

ZIBe ſtraf bie ilt taltena: liloet genieten.

gh fileeb u aan/ o mpn barmhertig ſºob!

3Baat 5óu mpli 3iel be ſïeinigljcib ooit billben !

gmbien gp niet boetuaerbige beminben

3Pie bp u 50ehen get ge5aligt lot?

'Glaat ik ban/ HBeet/ boo? al gereinigt3pn/

GPp bat iii buo?n / 30 nietig in bermogen/

HEag 3ien be glang ban 't G5obbelplt aanſcijpn/

3Pat eeuuJig blinlit ban heil en inebeboogen.

9.

2lbieu ban bugerelb/ 'lt 5eg u goeben nacht.

jf ºpn althergromb leit in bten lieben bemel.

#pn baali ig baat. 45een onbermaang geupeemel.

#tring op mpn 3iel boo?taan 30 grooten ſtragt.

ginüien mijn oogen gºoû maat mogen 5ien/job.19.27

gºn u/ mpm zaliglnaaſtet / eengaalifcijoubuen/

&Bie iſt / ontcine / alg een 3uaſi ſtijgiften bien'!

gºp u mmH éo:g / 5al iſt alleen bettroliujen. V

- # #U:Il
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&chembt #aligheid.

Zalig [zyn] de vreedzaame : want zy zul

len Gods Kinderen genaamd werden.

Toon: Pſalm 12, en 1 1o. Of aldus.

e-N e-N.

####HHHHH#
0-6 I(LLA

EEFEH
TI -

- OË 'eyebeuoiſt die met um overbfaam

##a j
Er

+-+---

# leeben/ 1lm gongeren 3pt heerlph boog-ge

-,

N-’

N-’

gaan; C5un mp ubu 3e - big boogbeeld naa te

-N

“p

N

ſtreeben/ºfabnjing mp bocij/bie megem in te ſlaan.

2.

&P ſtoning Jezus built mn b?eebfaam 1naaſten/

45p bie mpm feilen beter ſtemt alg ift;

dPp bat ik leer mpn eigen 3elfg ber5aaſten/

«En 't taognig bert mp bienen mag tot ſchafft.

jà 3 3, 32e
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3

De 1D:cbe mucet iſ ig uan groot mermogen.

Jºhaat 't tjecte bloeb / Dat in mpm aberg uuelt/

2ölinſit menigmaal uit b'aanblili mpner oogen/

«Ell tu0nt ljoc 't ljett illuJellÜig ig geſtelt.

4.

3Lcer mn/ 0 ſtruigſaln/ bie de martlaateijen

#Zo goebig en 50 blocòigſliſt berb?oegt;

SE)at ilt bier ook mag recljt 192cebfaatuig ſtrp'en/

âDaimleet een boogaatù lul!! lu0gb toegeboegt.

- 5.

45n \ucet bochbat be unaerclb legt in't boo5e.Jeſ:5.19.

&De ſiluaaben 3un u 3elber beel' ontmoet.

JD2 gierige / be npûig en goblo05e/

KUDie ſpannen noclj te faaltlcl1 alg berbuocb.

6

& beeii buonbet ig 't ban/ #cer / bat ik ooit mebe

Solutpûg eeng Hoom te ſlibb'rell ban. Dat pab.

JPieg ig alleen mpm ljettenuenſch en bcbe:

ſjeef Dat ik ûocij. De lºgeeùfaalnijeiù olnbat.

7. -

&Pan Yucet iït/ o #cljona/ 5al iſt firpgen

JPie u?eugbe uan uyu hino genaamd te 5pn.

&D gun mp bat; 36 5al mijn 3iel nooit 5uupgen
(Çe toelnell / Sjp 5pt m: en ik ben bpm. dº.

@ #gninſt van het lºtoninlirplt bol u?ebe/

iſ een nog? #aldaat mn ouder uuu banier;

oën oefent mn / ja ooh liaſtpb mn muebe/

«ºp bat ik ſtrp boog een geheiligt uier.

9.

3Laat ban De boo5en allen finaat ber5innen |

g#n boen nip u?p ben nu?ccòen oo?iog aan;

2iſg iſ, aſſeen boo? Hègeebfaalnijtiù mag kuinnen

UDe 5aſiglJeib / onbet ulu 122cbe-baan. -

?lcijt
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?Ichtſte #Zaligheid /

Zalig [zyn] die vervolgt worden om der Gerech

'tigheid wille : Want haarer is het Ko

ningryk der Hemelen.

Toon: Pſalm 84. Hoe lieflyk, o Heer, en hoe rein

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

5--A-L i

L TIT

EE we ----Wi-ERE&EEE

W V aat 5al iſt / lºcer / ter ſchoole gaan

TIKY

#nbien iä/ maar uuu upg bermaan/ het

H H ------

JETTV --&-5-5- KER
-w- Y--A. - Y---&- A----&--- -

TV

aph begº'satang (eer beſtrpben; dump man

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

E&#EEEEEEEEEEE

baftig tegen ſtel 25p at 't gebocoſei oan be

e-N

---

bel/ @m ulmen jàaam recht te helpben ?
1 L-1- ra

#EEEE EREEEE -

- TH & E.

45een menſcij/ ſchoon ijp geüeffent ig / @f

---en

glibbert en ſlaat t elfteng mig

- 3a 4 2. "

-
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2•

oe ſtaan ift ban 19erbolging uit?

3â/ Die ban boogbuigt/ fiel en guit/

3Pan hier/ ban baat / hoogb aangebogten?

dſlàen taſt mp in mpn eer en goed :

jl2en obethropt mpn rein gemocb :

#ge han bau 't bert 5pn 3onber tochten?

JPieg u?ee5e ift / bat mp ig bereid /

lget berben uuber 5aligheid

3.

oën of ilt bee5e al obertmon/

3Pat ift bie bulbig b?aagen holt;

3Pe Satan heeft nog ſcherpe pplent.

#p b?pft nup / boo? 3Ber5oehing / aan/

&Pp bat mpn 45obgbienſt ſtil 5ou ſtaan/

qºn hrpgt mp in bat met ſomunplen.

JPit 'g / JE zU, b aller5uaarſte firpb/

alºpt hier be 3iele ſchaabe ipb.

4.

#tan 't 5pn/ berloſt mn ban bit paſt. Mat, 6. 13.

gaf ſterk mp / ble nu ben 30 5mah.

3]Biltm pbien trooſt in 't berte geenen/

JPat ik bebenh/ bat hier in firpb Marc: 1o.3o.

3Pe menſclje deel 1Beruolging leib/
-

Blig fp Bob5alig Yuillen leuen. 2Tim 3.12.

&#n of bam ſchoon be boo5e plocht/

&Pat gp 45ob 3pt bie 't onber5ocht.

- 5.

#lepn firpb ig nietg in 't worſtelperh/

Zo fit niet Jezus toem bemerkt/

eÉn mpmeg boög gerechtigheden;

&Pie gp mpm #eilanb hebt bolbaan/

gºn al 't herbolgen uitgeſtaan/

#ſa boog bie boo5e nog gebeben. Luc23.34.

49ch laat bit mp ten boogbeeld 5pn/ -

qën boillig ipben ſmaat en ppn, ge

er weer
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6.

zo mp ban een (Ipran aanranb/

JPie met be Buibeſ t'faamenſpant /

€9m mp en al um ſterk te ſchenben:

45eef kracht en ſierht aan ieber lit/

Op bat up blpben in 't be5it

32an 't polit bat gp boo? b.'uime erfenben;

Zo bmaalt'er niet een ſchaapjen af/ Joa. 17.12.

QPie gp | 0 @Bob/ uuu à¢oone gaf.

7.

3Laat ban b'onchriſt'lphſte @Ipran/

&P002 ijelijomben en eeûgeſpan/

392p moogben/ blaaften) en fchoffieren;

#a boeren galg en rab en Hruig /

&Be ſtruigheid komt eeng einbling t'buig/

eÉn ſchaft 3pn ſterk ook b?eugbenieren.

&P 5alig Dan bie heeft gele en/

3Pie 5ullen 't naam: bette'en.

3Pertrooſt u ban/ o ſtij?iſtenſchaar!

3lpb gp biet ſmert; gp 3ult hier naat

J2et Chriſtug b?olph triomfeeren:

2llig liep 5al boppen 3pnen boet

%jn al 5pmer opamben bloeb/ Pſ，98.5,24.

qºn 3eggen; %jft ben Hºeer bet leeren.

ga ploffen b'2lmticijgiſt met ſmaat/

(Let poel daar niemant uit en gaat.

9.

3Pant ban bat boo5e ſlangen3aab Matt 23 33.

#g Jezus al te beel geſmaab /

Zo in 3pn lenen alg naa't ſterben:

JPieg ig 3pn bolſt be Zaligheid/

G#n 't âBee aan hun baſt toege5eid.

G#n 't ig geurig 3p 3uſſen 't etben,

JPaat 5ult gp iiichterg 3pn te ſaam)

3Poo? 't bloeb 3png hmegten en 3Pn ſlaam.

#) 5 1o, iſ!?aat

z
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IO,

JBaat hoogb'er iemand 3uuaſt/ o 45ob/

JPie niet kan meberſtaan dat ſot/

G5un bie een 192pſtad om te ulugten.

G5p hlooft met ſteenrotſen ban een/

&#n bergb' ubu to?telbuifjeng hleen/

3Pan maat gp nuci) berij00?t haat 3ugten.

JPoch alg bet ſpben ill bebaagt/ .

«Beeft ſterfit' alg ben (Iptanbaat plaagt:

I I.

69p bat boo? 5maſtheid niet gebeurt

3Pat haar 19erbombbyief uuogu geſcheurt/

qºn 3p ten ?lfgoûgeoffer treeben.

g4a geeben «Ibgiſti ſtetſt be ſcijop/

oEn eeten bien ierloſſer op/

3Pie baaten mond eerſt heeft beleeben.

12an uien #p 5eid: SPec5 uJag nooit mpn

e9f 5ou bp mp gebleeben 3pn. 1 Joa.2.19.

I 2.

op ſtºp/ bie 5pt het hoogſte 45oeb!

«Beef boch bie u?eugde in ong genoeb !

3Pat mop 3pm uupe H3uiggenooten; Joa. 14.2,3.

&#n bat ong 3iele biù met blpt/
-

't #p in beruolging/ fmaat of ſtrpb)

g' ſºng van uur heeft nooit miſt ontblooten:

jl2aar in 't ge5aligt cljo0? / bol eer/

(dIe bibbenſ illYu lipſt home/ o H)eer! Matt, 6.

#Pes
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d?egenüt &aligheiÜ.

Zalig zyt gy als u [de Menſchen] ſmaaden en

vervolgen, ende liegende alle kwaad tegen

u ſpreeken, om mynent wille.

Toon: Pſalm 13o. uit de diepten, o Heere. Of:

Pſalm 128. Zalig is hy bevonden. Ook: Wil

helmus van Naſſouwen, of aldus.

EEEEEH ## TTT- A #

he ſ TI- Vr

p --

K omt u/ mpn5iel/teboogen/

L

--B- EE <p

++--
t

-2

AZ

Gl

w

#u een 3onbaar ſmaab; H#oogt bat/ boch

-

ſtrem um toten/ ſºn pleeg met JE zUs

- -H----Ar-----+---+--+--- -4

=EEHEE++++=
TT |------ -

raab. #p 5al tot 3pnen tpben &#eng toonen

luie gp 3pt/ G#n helpen uit het ſpben Pie

T h

I

KL++

# boo? 3pn eere ſtrpb.

b

2. âBie
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3Die ſtijgiſti naam huiſ boeren/

3Pie tree 3pn #ruigfietſt in. -

Poch upilt u niet beroeren

2lan 'ghuaerelög boog ge5in.

- alèie uur ſcheib; miſt baat 5eeg'nen. Luc.6.28.

312ie laſtert ? boor Ijaar biù.

Zo 5al u beſt bejeeg'nen

RPat eenig 3iel be5it.

3.

't Iſtitbaagſci ban be maerelb

GP2aagt niet alg beugbenſcijpm.

#oe ſchoon het ig bepaeteſt/

't Zal nooit in ſtijgiſto 3pn.

âDiſt ban/ o 3irl/ niet 3iigten/

#Pie boo? eer en oneer / 2Cor.6.8.

&Poo? goeb en HuJaab gerugten

#Boet ſtrpben boog ubu H#eer.

w 4

&Pit liegen en humaab ſprechen /

't HPerbolgen en be ſmaat/

gaat 5al ijp eenmaal u?echen/

2lig ijp ter ſiechtbanli gaat.

jlhaar miſt u b?p berblpben/

&Pie maarbig boogb geagt Rom.5.3.

dDin 3pnen #aam te lpben/ , er

aPieng #aligheib gp luagt. •5. - - * * r

ſtºel/ 3ieſe/ buiſt ban ritſten

©p bee5en troumpen 25ong:

&Ipe 2.32om ban 'g i5emelg ſuften:

etn boerpt baat op ulu 302g,

dBetuig Hºp 5al het maaſten Pſ7.5.
3Pat u in bee5en firpb w

«Been bpanbg ppſen raahen /

#T2aat dat gp blpft beu?pù. .

* *

6. Žn
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* 6.

#p 5ullen/ bie hem boonen/

#ºpn/ alg #3 eruſalem;

âDieng Ilculgel geen berfcljoonen

#tteeg / 110cl) geen ſtillûetſienu.

1ºp 5al baat aan de tuuuren

1Berpletteren tot ſtof,

&#11 ieüct boen be5uuren

't #ctlileinen uan 3pn lof.

7.

2&o ooit bie hier recht Yuanbeſt/

«En ban het buil gebroet,

45eſmaab uuorb en migbanbelt/

49m aarbfclje ſchat en goeb: " »

3Pie liegen en bebriegen/ ,

«En u boen ſinaatheid aan/ .

Of trachten u te uJiegen

49m ſlaapellû te vaaaa,:

JPie 5al ubu Hºeilamb tech'nen

2llig met een 5udarte hool;

«En tlaaltlaaig eeng beteek'nen

H#aat gruujeiplien bool.

3Laten 3 u u?p berbolgen

19an b'een tot b'allûet Stab;

gºoög too?n hoogb meer bezbolgen/

#a tot een grooter fcbat. . Rom, 2, 5,

- - 9.

## allt ijp pciſt baat gedachten;

JPie 5elnet ijun gemoed Jer. 17. IO,

3berftolthen en berſitacijten/

gên noemen 't lituaaide goed. Jeſ. 5. 2a.

#aat naainaalg 5al een uuroegen

't Beeſttende en balſcije hert/

âDanneer 5e op 't boobbeb 3uoegen / .

3 bol fcbtili in angſt en ſmert.

- Io, 3Baf
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IO.

- -4Dat 5al ban 't Liegen baaten/

gËn 't ſcijacijcherenb gemin/

2llg 5p 't aſ moeten laaten/

Nºp en baat 13uigge5in ?

,, 319ant buat gp mpu beminben

, (Zegt JE z Us) hebt gebaan/

,, Pat 5al iſt aan u binÜen /

,, àlg gingt mpn 3elpen aan.

II.

&P 5icle miſt ban ſtrpben

3300? JE z U S, en ubu naaln;

4Die Haem / in u benpben j .

gën Die H3ein 5nn ten blaam/

3Pie 5al ijp eeng berpletten

di 2et 5pllen ep5'rch ſtaf,

q#n al 't getuelt ber5etten /

3Pat u be unaetelb gaf.

I 2.

Albel laat ong/ t'5ptiet eeren/

UPan luo?ftſenü ſilimmen op /

OPun eeng te triomfceren

o@ber bet boc5eu ſtop :

«En ſchitterenb' alg 3onnen /

(@Le 3ingen: ,, 49 3lam ºf oog

, 45p bebt haar al berbuominen;

,, 45p4 0 tmpn ſterfte ſtotg.

1091.

Mat. 25.40.

Pſ. 2.9.

Open. 6. Io.

252uiz
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952uiloftg-#ang.

Toon : Pſalm 24. Ziet hier vooren pag. 53. de een

voudige Muzyk. En pag. 61. I 15. 127. en 145.

met veranderingen. Nu aldus. -

#EBEEEEEE E#EEZ
HE -"w

A# lg Jezus binnen hanasat/

oÇn ban be 253uiloftg-ſpn5en at/

–

*-*

(UZoen toonbe Ijp 5nm groot bermogen:

4

o

5
V 5& EEEEEEE

#
3Pe materb?upp'ien buierben Wupn/

HT -a- --A. "H-----

- -4

##
-E& - –T #
-- --

#
en JE z Us byienbelph aanfcijnn

âDierp 3egeningen uit 3pn oogen,

2. #o
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2

zo boet #p noch in ouerbloeb.

3De bmateren ban tegenſpoet/

aPie in het Higuumlph 5pn te bgee5en/

#l haalt hp / boog 3pne hracht/ te 3pn

zo lieffelpâ alg 252uiloftg-uppn/

Op bat 3pn naam 50u 3pn gep?ee5en.

3

ſpel iſ?ieum-gepaarbe/ Die beeg Staat

gn 3pnen ſnaam boog liefd ingaat,

zpt u:p geruſt / nietg 5al u beeren/

aPen 19emel toont geen geeſſel-roe/ .

JERaar lacht u met 3!'n 3egen toe /

eën 3al uun naam en ſtaat betrueeren.

4

13p 5egen b'arbeib uuet bamb.

iſiuo ſpuigbyouuu / alg een iſºpngaarb-plant/

#al om uur buig jaae taliſten ſp?eijen: -

Hinu #ind'ren 5ullen bupg en friſch /

“alig Plpfplanten/ aan ben biſch

illuj ljert in 5egening berblpen.

--

5.

ambamt upie oprecht ben i3ecte bgeeſt /

weie 3aſ ben 5egen Žiolig inceſt /

«En 't goed geru5alemg/ aanſchouwen,

«Bp 5ult hiiib en Hinbg-hind'ren 3ien !

dÈn #ſtºel 3al 5pn neeb u bien.

3Eel hem bic in een #heere trouwen.

#terſte
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Hierh-plicht.

Toon : Pſalm 138. Ik dank u Heer

M" - N- S - +--

pn 3iel/ alg gp ter

-N

# STEE- ####

ten -pel treeb/ om uuben J E – zus

V N

te bier - - - - - - - ec - ren; Ziet bat gp

N- A'

N-A'

mooi - - - - t um plicht bergeet/dºn't offer

r N * N

buut u nlog - - - - t bet - - tee - ren.

2. N.

Pe map5en/ bie met eer in 't Poſt

$zpn blinkenbe geboogt-ſtat 3agen/

«En bp hem 3ogten beul en trooſt/

Pie bgagten## beijaagen. #&P

* - 3•

/ .
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3

zp hmamen met een branbenb hert/

«En offerben/ bp haar gebeben/

Göoub/ JPitrije/ HIBierooſt/ en mat bmerb

«Beatht boog groote hoſtiphijeben.

4

JPoet ooit 30 | mpm berlegen 3iel/

312fit gp um 'g Hºeilanbg lof methomben/

39erſcijpnt ootmoedig met gehmiel

23in 't Aguig baat JEz Us mogb gebonben.

5.

G5aat offert hem um hert en 3ieſ : Pſ: 54.

&rogt boog hem traanen en gebeben.

45elooft bat bit hem meer beniel/

2lig JPitrije/ 45oub en Hitoſtipſiljeben.

6.

#et aarbfcije goeb en eiſcht ijp nietſ Pſ: 4o.

lººp heeft noch goub / noch ſchat ban mooben;

't $3g 't 3pne mat gn meet of 3iet/

G#n 't Homt en gaat naar 3pn geboben.

7.

Zpt gp boo?3ien met goeb of gelbf

gÉn kunt gp ruim en rph'lph lenen;

Hººp heeft 3pne armen hier geſtelb

3Pat gp bie/ in3pnplaatg/ 3oub geeben.

- 8.

3Per3ekert u / input 3ieſe b?p / -

3Dat gp haar boet/ 3aſ ijp beloonen:

«En bit'g be ſchoonſte ſpecerp/ . -

dPie gp ten offer ãomb bettoonen. - - - -

“.. -. * - 9. Poch
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9.

aboeb ss op miſt het aartſche garbi
25lpft aan tim 45ob in 't bibben hangen,

(Ireeb hem in 't H3eiligboun te moet, . . .

«op 3uit moclj einb'Iph trooſt ontfangen.

IO. . - .

Ibet ganameeſche Abſoluutjebabſ Mat.15:26.

3Poch Jezus ſtopte een mupl 3pil' oogen; * *

#aat ging niet toeg of hreeg bien ſtijat/ .

#an baat in 't eind nocſ) te oerboogen.

I I.

3pel/ 3iel/ houb ooit geſtabig aan / -

Haet bug uur Schepper te bereeren: -

#p 3uſt nooit na ben tempel gaan/

daf ſitebg nu 3egen muebec heeren. - --

12.

d:n 3pt gemig/ 50 gp bit pab

25ipft in gelooue te betreeden/

app 5ult in b'eeum'ge 193ebe-ſtab

eerſtpgen't geen gp hebt gebeben.

o 2 3902
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HBOjagie begiſPaerelbg.

Toon: Uit mynens herten gronde.

e

O menſch bie be-ne-ben #n

N

uim 12o-ja-gie 3pt/ &#n meinig benht op he

ben Be Hogtijeib ban um tpb: Hºpoe HEind

-, -,

# Q-+-Q-Ty
T -

• A" E#

vrV A

V

WETTT

w-L # t
-----

-

# en GIp u noopt @m it op reig te geeuen/

-, -, ,--

H v+-REHERT - EtxS2:

#HEEEEEsseESEHEE

KYE

IT

E
- - HP-H-4--- -

g#et bat be luinb boo? 't ſtee - ben / &#n bloed

#? EEEË
-E

E -

- "y-

## te-geit loopt.

- * 2. HTiſt

T
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2.

319ílt gp/ met ernſt / be3eſſen

3Peijtaap *ban €5oebe #oop; *de Bon Eſperance.

3Leer met De Diepten peilen;

#Let op bet Sterren loop.

Ziet of aan 't ſlBant ietg feilt.

HBilt bocij uup GBpaabboog houbben

3Pen lºemel ſteebg t'aanſchoumen /

RPaat uuditompag op 5eilt.

3

3Diſ Jezus 't ſtoer ban bmingen/

GAf uur ſtonbooijer 3pn;

Abchoon. Dat &iteenen 3ingen/

3Poo? Circeg tobermpn/

eBp raakt in 't Hºeiſig 3Lamb.

UPe# Göobg 5ult gp binben:

alºpl Jezus, Die u minben /

Igeeft al 't geſpuig oermanb.

4

&Pieg kan geen ſlurft u ſchaaben !

3Doch bulderend getier.

4Been &cijurk kan it betraaben/

5Boch 'g maerelbg biirembier. - 9 :

&Pen aarbboom b?aait of ruſt/ - “t: ,

GBp 3pt aan 't Bojageeren/ - -

eBobg *39agſtaart 3al u leeren - *Bybel.

&Pe rechte plaatg ban luſt. -

O 3 5. aey!
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5•

appl wup in 't Schip ban 3mgeven/

3 ceſt pp ong ſtapitein. ' , 'º

oſbeef batºm ong onergeenen/

alPp aubenſ groot en klein/

(ſ)m onber unde ingfijt/

H#eet Jezus, ong t#
gaat mp / tot uur behaagen/

illu ſcheepg-bolá 3ijn geacht,

6.

gên ſtomen hun te miſſen/,

Poo! 3maäljeib/ bier of baarſ,

RBe 12uurbaaſt dan ong giſſen; -

Zo laat / in 't openbaar /

gang lieper boog alt/,

3Poo: ulue band haſtpijen/

2lig ſchipbreuk hier te ſpben

ijl 2et b'allerbierſte 3Iaſi.

7.

25eſcherm ongboon't b

3Poet ong#
&traäg leeren in te

g#n blpben onbet HPeil. ,,

3Laat me'er en minib woontaan . . .

dBlig ſtethen onder 't hoopen | | | | |

gaat mp ter hanen loopen

39an umme b?ebebaan. In 2

1 69 1.

Op myne Reize na Zeeland.

ºr tº 't 2 (3, 25ibe
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25ibbagg-75ebe. 1672.

Toon: Pſalm 51. Ontfermt u over my.

Nu aldus gebroken.

O groote 45ob/ o uienbe - ip

"- N

fte lipeer/3Pie einb'-ſoog 3pt in uïn batm

en -

ijertig - - - - - - - be-ben/leoogt eenmaal

noch - - - - - - be âlachten en ge - - - - -

-,

"-

bee-ben/ Dan bie 30 miang ge-mol
-N -N e

- kº---------

pen 3pn ter meer. 't 23ig maat o

- GP 4 4,5gb
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A nl ,
1

#EËRE+,#### E? ;EREr

######### E##

oob - - - - - ong 5iel ig swatt ban --

- - - - - - - ſchulb/appſ 't hee - ſe inf

,-N

#
D50? 30ll - big ouettree - - - - - - bell/

N-’ N

Ben &# - pha ban um grain - ſchap

A

k--s

heeft ge - - - - - - - wulof en uw ge

bliſt gc - - - - - - - tergt en bmaag be
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2 -

3Pieg meeten bup bat gp um bamb ten ſtraf

1ïechtueerbiglph op ong bebt uitgetoogen

#o Dat gp ſluit het baberipft meebogen

q#n Heertum oog en oore ban ong af /

«Bp huet het 3uuaerb beg oorlogg op ong aan !

45p boet het bert bet ibogſten t'faalnen ſpannen /

(ſPin bit uun bolh ten grond toe te betſlaan

&#n 't % ſt'el poög eienbig t'ouetmlannen.

3

illu toogne-buut ſteekt huig en hof aan brand.

&Png erfbeel muogb ben bpand ingegeeben.

3Pe neering ſterft/ bie ong toel eet Dee) leden.

&Pe materbloeb beberft/ het gantſcije iano.

«En 't ſchpntaig of get ijert Derijcibzn ſmelt.

3Pen een ig niet geoefent om te ſtrpben/

3Pen auber buigt 3pn bert boog 't 5onÜig geſ) /

GPf30eät/ boog ſcij?iſt/ 3pn upand te betinpijen.

4.
-

69 Gbob! ig 't ban met ong 30 gamtſcij gedaan;

#g 't onber3ettelpſt bp ill beſlooten

3Pat gp ong milb berteeren en berftooten/

&#n 3onber me'elp ſcijanbig boen bergaan ?

OPch H#eete! 3al uïn liebe 25tuib Jan 3pn

&Pe ſnoobe boel ban 5ulft een 3onbig toogct ;

zal ban bee3 onbeſneeben 3?biliſtpn

ilm toptelbuif ontſcijaalten ban ijaat louet.

3.

49f 5al ben topmgaarb bie-gp hebt geplant/

?lan 't miſb gebiert nu 3pnten roof gege2ben;

&al 't bolh/maar op gp bab uuu3?aam geſci)geenen/

&Pug 3pn uernielt boog een titanne ballo?

2 al 't H2eiligbom / bmaat in men tijden 33aatſt

JP2et 5ielgebe'en/ en pſalmen/ pleeg te bieten /

jºu ſtrehſten u/ o Jezu, tot een blaan/

&#n 3pn betre'en dan ſtoomſche tempelieren;
- G9 5 Ö. @ liefſt
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- 6. ,-

69 meen; ift meet bat ipb uup GBobijeib niet:

- 312el libeere fia ban eeng uuu mebebogen

Op ong. Die gp elenbig boog uun oogen

n hoogſte noob ball elli berlaaten 5igt.

't #g maat/ bop 3pn geen mchelpden buaatb;

3Pieg mat g!! boetig eeuunigipſt te ppp5en:

#l2aarſ mag bet3pn/ ei ſteelt het glinſtrend 3maarb

3ïPeet in de ſcheef en upilt genae beuop5en!

x 7

d?f 3o het noch ter ſlachting iſ gebaagt /

45unt bat ooit eeng um uolk mag triumfeeren

3Pat gp / maatſcijuib / 50 leeg hebt boen dermeeren/

din 't geen aan u 50 bitter bib en Hlaagt. . .

5teth tot bien einb 't beleib ban ou5en Vorſt,

#aak hem behºuaan om umuen ſtrpiº te ſtruben;

#erſtoel het hert beg*#toningg bat50 borſt;*Louis14.

offin miſt / o #eer / uuu 2ëiongmuur bewapben. -

8.

dèch JEz U! mogt het eenmaal noch geſchien/

3Pat ume ſchaatſ in buit geupelo geballen /

43eipherhalib mogt umen lof uitbgallen/

dEn bun berloſt man bee3e plaagen 5ien : :

aløp 3ouben t'faan/ met hert en 3iel oerblpb/

1ſt/ groote Bob / met 5ang en hanh vereeren/ , ,

3Pie ongf naar ſchtilb / uit liefb / hebt gehaſtpb/

#aar nimmer miſt in toogmegantſch berteeren.

- 8 -

Pe
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bt 45chtingbt en&Ppregte.
Toon: La Ducheſſe.

O hooggeach - te ſtijgiſtenſchaat/

3Pie in Bobg Iguig maar 3pn bebei komt

-N.

treeben/ én um gebeben 49ffert op 't altaat:

e- -m

N- N-A

&Pch miſt u nooit alg #ari3een ber-too-nen;

«baar in beſchpn) en niet te prugb sou
e-N

-

moonen/ JPie alg be &cij?iftgeleerben Zluetſen

--

-*---

met beel ſchpn/ «En bie ban clft be- Matt:22.

- -- geet
-r
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geerben Hºoog gegroet te 3pn/«En ſtabbi/ſtabbi/

heeten/ en aan 'tſjoggeimb 3pn ge-3ee-ten/Gºn

###
baatnochtangſbetuuert/JPc3Paerelblag in'thert.

2•

Igoo, eeng hoe JE zus baat ban ſpreekt/

âlPanneer bat liep

20 pbgig tot De ſchaaten /

q#n bie baat maaren/

3Pp3e leſſen p?eeft. Matt. 22.

Cºch laat oné boch bit groot ſermoen wel achten/

Om ongboot 't huichelen te Heeren waacijten :

3Dant 45ob Hall 't al booggronben

âBat berboggen leib/

eÉn myeeht tot allen ſtonben/

&Bie 3pn jl)ajeſteit/ -

2ülg geen ?lI5ienber/ ſtemmen; ”

«En haar eigen hert gewennen/

gaf #p niet hoogbe en 3ag

319at bein5end' in baat lag-,

3. Paat
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3

&Paarom heeft Jezus menigmaal

12et 3Dee op ſlBee/

dBoer bien hoop geſproken

, Pie 3pn gebooſten

#ſleet ucel &ch?iftgberhaal

b' «Eenboubigen het oog 3o veel berblinben.

dPaar in bult ijert geen 45obgDienſt mag te binben.'

&#n bie bug amb'ren knuellen/

3Pat 3p Doo! bien ſcijpn/

Zelf kinderen bet bellen/

#a met bubbelb 3pn.

il)aat 311 bie hun uerlaaten

gên bie ſcheinbeugb bitter baatcn/

gên bienen 45ob oprecht/

#g b?eugde toege5egt.

4,

Etom ban gp bie boert Chriſti naam/

3Dieng 3egel g!!

HBilt op ulu boogijoofb b?aagen/

Scljep ubu beljaagen/

23inb be herten t'ſaam

Out bec3en 252uigom ongebeinſt t ontmoeten/

&#n gulmen bein uuu 3iele te DJ02uu?oeten.

itount Hºp u 3ujah te binden/

«ën oprecht ban hert;

«Bp blpft boch 3pn beminbe

lºp geneeſt um ſnert;

«En 5al 5pn ſcijaapheng ſch?aagen/

«En op 3pne ſcljoub'ren b?aagen;

abant nooit en buaalbe een af Joan: 15.8.

@Pie ljem 3pn 13aber gaf.

5. G9



222 Z E, D, E - Z, A N G E N.

5.

GP JEzU, laat utu goeben 45eeſt/

ilàet alle kracht/

dPan in ong 3ielen merkten/

oEn 3o oerſterken/

RPat mp / onbeugeeſt /

Hilm 3Baan albier beleeuen en beſpben/

«Pim iiibberiph na Die triomf te ſtrpben;

&#n bouben/ in ong poogen/

't 2p in ſterk of #uig /

&Pien 45oël rein boo? oogen

3Pie eeng ſto2f aan 't kruig /

qºn bie be bein5erpen

#Bet ueel mapeng Hton beſtrpen;

qºn aan be 3Fari5een

«Beb?eigt heeft bui5eub meen.

6.

jl?aar o / mat heil/ mat 3ielenbyetigb/

#g 3uilt een polit/

gſm abobe toebeſcijoogen/

3ſBieng hert en oogen

Zochen na Die beugb/

dBm ongemeinſt in liefde te berheeren / -

't zp in ong ampt / of in het Lºuig beg Heeren!

alåel laaten hun ban ſtreng'len -

ſpert en 3ielen t faam /

qën ong gebcben meng'len/

3Pat mp aangenaam

25p Ipem tot allen ſtonben

3Perben ongebeinſt bebonben/

«En / uit genabe-lo0nl

&Pntfangen 'g #emeightoon.

'-
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* -,

"De ſtraf het Gooioosen.
Toon: Gezwinde Bode van de Min.

o --

#E
heugt met een aarbſch genot/ en mpt met

menſcij/ gp bie utu 3iel ner

-ed,

- --

•

blpt het pab bet beugb/AIot een ſchimp van

# «Bob, JPie geruſt/ GEn met ſuſt/ Schput te

gaan langſ. De baan Žeet glab / Pie u

ſeib
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EEE
-

A

rir- Hi

HEEHEf
+ Ieib na 12gebe-ſtab; UPie geen hemel

-H-4- - A Tºr

- EE + I

--------+--t r -0-
----Ul-- ſ

hent/?lIg beeg aarbſche tent/ UPaar gp nu in

g

leeft/ Cn um bleeſch 3pn meſluſt geeft,

2.

25ebenſt be ho?theib ban uur tpb/

3Pie 5eer ſnel bergaat;

iſi?iſſchien gp haaſt ten einbe 3pt /

qën 't betoiluo te laat :

opf imbien ..

't ſlâogt geſchien/

3Pat be lbeet

ill nog meer -

H#ier ſlet/ -

TIigt mag 't al tot u uerb?iet :

âBant het ig gebuig/

alèie hier gobloog ig/

qºn 3pn grim ontſteekt /

RPat ºp nu of namaalg ºmgeeft.

v

3. 2lig



ZE DE - ZAN GEN. 225

3

2lig bob be boojen hier haſtpb/

2ll 3pn ſchepgºlen t'ſaam -

aPie go?ben 3ich baut tot ben ſtrpb

39oo? 3pn grooten 32aam:

&lang en luig/

ſtupg en Inuig/

19oglcij en buogln/ -

&troom en ſtogin / - -

#Zeer \ugeeb/

iknaagen ben boo, huid en hierb :

2llleg plaagt hem bier;

lpagel/ ſneeuun en bier;

«En 't geen eene ſpaart/ -

&leept het amber oan bet aart).

K4

jl 2aat meet / De# uan Baniël ,,

#Sloot bet leeumen muil; . . .

#Poch laag / elk gobbeloog ge3el -

25leef 'er in beu Huil.

qºn Wuel eet * . . . .

3Liet een beet -

«Bobg 45e5ant

3Poo? ljet land -

ligeen gaan / -

aPie bet booyen heeft oerbaal. . . . . . . .
dBob ig 't bie altpb. w

2pme ſchaar bengpb/ -

# heeft menig Hnecht

Teie ljet gobloog# heuegt.

t V

: ". - 39 5. 319el
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J.

3Dcl eet heeft ijp het boo3e rot

#Dat ben tegenſionb/

&#lendig in baat boen beſpot/

en ben bloeit berhoub :

#a 3pil inacljt

#eeft geb?agt

&Dit geſlacht

«Puberboagt

(@Le grond/

TBaat het nooit 3pn byienbfchap bonb.

&Baat het eeubuig 3ugt/

. #l het een maat gerugt/

qEn bepinb Yuat ppn

aBat het ig ban Göob te 5pn.

6. .

de allerbyienbelpkſte Beer/ - -

5teelt mpm 3iel bocb aan / -

#Pat ilt nooit bp het boſft beciteer . . - --

3Pie uur bueg niet gaan. - -*-*,

#3oub mpn gang -

aPoch in bubang/

qën mpn creb

3Paar uuo met/ -

- 69p batga nooit ſlibber dan in pab. w

HEaamt iſt meet getuigt -

areaat be boo5e ig/

aPat ijp ſtabig loert / -

o:n be goebe Diſt betweett.

. . - 7. #pn
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7.

#pn 3icle/ maat gp gaat of ſtaat/

#Let op baat fenpn; -

£it nooit in ber gobloo3en raab/ Pſ. 2.2.

&Pf baat ſpotterg 3pn:

32ſieb be kroeg/

3Laat en ngoeg;

gºn het ſchoolf

&Baat 't biool

- &taag hiimht/

8Baar men pbel banſt en ſprinkt :

Paat beboet u uieit/

&#n jaar netten ſp?eit/

Çn berſtrifit bie geen/

JPie haat 5ombig pab betreen.

8.

3Pe Peugb bie boef en 3ebig ſchpnt/
45eeft een hoſt'ie htoon, s

3 ſlaaat b Pnbeugd al haar minnaarg ppnt

JE2et een ſchanbig loon.

dſbeef ban/ leeer/

&Pat ik heet

ſlot be Peugb /

3Pie haat b?eugd

HBier toont /

«En in b' eeuunigheib behroont.

3Pat tft u geniet/

. . @#n al 't aarbſch berbriet

3Boog gering erken/ - --

3Pp iH CH R 1 sT 1 eigen ben. -
/

#P 2 't ee:
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'tg5cluk berſiegtuaerbigt.
Toon: Phaebus is lang over zee. r

Ofte: Liefhebbers die de zee bemint. . . .

-A

p/ o menſch / onjelg de beugb/

-, -N

&reen be abat-rele on-bor boeten/

-- . - .
" >

--------

Inaah u zelf in een verheugt/ zo zal
" - - -- -

-N zºts . . . . .

-+ E - -- }--sz: - " LT ELILLA

&d- # Hij 2#E TL

-
-

-

- "

u 5pn ſjeiſ ontmoeten : âl?aat al mie be
- -

* * *

TS -N waſ

-

brugb verlaat / en het pad beg waertlog
- ,

- -

-

gaat / JPie uuozb van ijein gebaat.

- vººr :' ' - f: 2, 3Pie



z E D e -z A N GE N. zag

• ..." 2. -

apie ben Ibeere u?eeſt en bient/ .

ſpoeft noch ſjei noch boob te ſcij?gonnen;

al3aut ijp geeft bie Hèo?ſt te u?ieub

JPie Dell Satal1 HUll betoolmen.

#a be gamtſche «ºng'le-rei

#eemen hem in haar gelei/

«En ſtaan ljeun bienjiig Up.

3

2lſ mat ooit ben Schepper ſchiep/

#g tot nut van bie bent u?ee5en; *-

't #p het ſchuilt in 't gronbloog biep/

dPf in lucht of aarb mag uue3en. ,,

3Buur noch ſtaal en heeft geen kracht,

45een KLptau / ſjoe groot ban macht/

1Dernielt 3pn lief geſlacht.

4

H#p ſtopt 3elf be muſſen toe

3Ball bettmoebe leeubn' en beeren.

't 45een aan amb'ren ſtrefit een rot /

2 al nochtang 3pn ſchaar niet beeten.

25lfrein / bomber/ ijagel / Yuinb /

3Pie 3pn boben 3pn ge5uinb/

3Perſcijoonen bie #2p nlint.

5.

313elgelukkig 3pn bie geen

3Pie hier bug met 45oo meriteeten,

zp 3pn 19oºſten/ en met een/

3? 3 39gie
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#":ie in 'g #emelg ruime moon/ - -

2Zullen 3itten op ben tbgoon/

312et J Ez U s [Pauſbg #zoon.

6.

H#iet 3al Jezus ten 45ericht:

(#waaief oube &tammen tellen?

«En boo? icberg aange5icht/

dBoog baat momb / het oogbeel bellen.

d? hoe 3alig 3pn 3 al t'ſaam

&Pie be lºgeere maakt behmjaam /

ſlºot 3ulſt een erfgenaan!

*-w .

/ •

Göeef/ o Jezu, bat ik hier

3ſlººp / gelpk um hinb / mag b?aagen :

3Pat ift onbetubo baniet

#Strpbe naat um uJeſbehaagen;

gºp bat ift mag 3pn uto 2.53uib/

?Eig gp ijiet mpn oogen ſluit/

«En blaaſt mpn lenen uit.
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&Be 45elu-ſth2aag erg.
Toon : Granida Princeſſe.

W W ie 5pn oog laatlueijen langg bchloct bet

- =#-p-º-:+--Ef

#EEEEEË--GE--------AJ---+------

aarbel &iet 3ich 3elf aan 't woeſic woelen

blinb : gieber Yuil ietg bleijen/ Bet beljoogſte

- -
---

w

ë - ---- -

imaatbe/ &cijoon ijp \ucetſjoe ljeul 3pn pligt bet

ë -

bimb. GÉlft beet 3un luſt. Pe sot milit

=#

---

3pn unarot: ?ll 5ou 't fountpbg gebpen tot een

boon en ſmaab van Bob.

#9 4 , 2, 49ſte
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2•

denberbee5e blinben/ . .

JPie 30 bpoenig bunaaleli/ .

#toule11 meeſt €5elb5ugtige ter baan:

Pee3e Huntgp bimben

&#et ?lutota'g ſtraalcn/

49f De Zon ten bebb uit 3pn gegaan.

oºiſt.bngoet om 't ſecrſi / en dat 'g De beſte man

JPie boo? 5plugierig ſlaauen eetſt be goubinnn# -

- 3. (Hiätl.

132aagt gp bet5e liebcn/

alBat baat biig boet poggen ? -

,,'t #g / JEe-b?icnü / ift boe 't boo? Ijooge noob.

,,'ſ; âZoub 't \uel graag omtulieben/

,&#n muel ruſten 1nogen / -

,,GPceb ift 't niet om 't bagelphſe b?oob:

,,ſlºant 3iet De Schrift geeft bit getuigenig/

,,dBie niet 3pn buig ber502gt Dat ijp alg een 12cibenig.

4

3Pug/ in ſcijpn man beugbe/

#uipen 5p / met luſten/ .

Hlbeeuuu en 1Beeg/ en arme ſieben uit:

#abeeg bunaa5eu?eugbe

45unt ljaar nooit te ruſten /

iBoog ijun Hag beel geld en goeb beſluit: | |

giën nietmant beliſt/ bat ooſt niet 3uſh een ſchat/

&Peſcijatban 45obeg toogen luo?btefaanten opgebat.

* 5.

2ïcijab Yuag bol treuren /

#ab geen luſt tot ceten j . . .

jl)itg ijp mbag boog itubaa begeerte graag :

dºllaar alg 't bein mogt beluren

#)aborg boob te uieettit iſ , -

#omber uel cell topnberg in 5pnttlaag :

JPoch Gºobcg bloch ſireeg ijn 39 bn bit göch /

#Pat ook be graage jenben zich base laaf beñ illet

- 31111 bloeÜ. , " - 6. ?tig
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- - - - - - - 6,v -

'Gilg ben ſipitaarb'3eibe:

#pt geruſt mpn5iele / . . .

«Eet en binht 1 gn hebt genoeg bergaart;

*

@Loen moeſt hp berſcheiben /

GÉn 3ag 't goed bernielen *

Hòan bie geen baat 't niet büd, mag geſpaattº:

zo ſchraapt als noch cla apae met het inſt) .
Jl)aar eer ijn mogb per5abigt / 3pgt bp in het graf

te l'Ilft.

e-r

ſ "

Och hon eiſt geboelen

alPatijn heeft beritreegen/

SPie aſijiet uernoegt ig met 3pn ſot!

3eber een 5ott uuoelen/

ºm beg #eeren 5egen/ -

&#n berfinaan ben byeh ber ſtombe gob;

3a 5pn getuigſ, dat noch bie Almacijt leeft/

JPie ijen luou 't leuen geeben/ batijn ook het boeb

fci geeft/

. 8.

132ienbelpſte Beere/

3Doct ong dan toch baaten

't 45ierig 3pn/ hopt 't ig afgoberp.

45cef/ bat tup onj leeren

«5alitſcij op u berfaaten / . -

g#n ſtaat €5jn ong in on5 3ujaïtijeib bp. -

&p dat uup 39 beëruen op ong enù - - -- -

&De boiljcib ban ulu gGeb'ten/ bie betoeſt noch mot

en ſcijenù. - -

43 5 “Pe
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'De streng. HRISTI.
Toon : Courante la bare.

-,

"-

V olmaakte Hºeilamb/ groote kºelb/ Göp

-N

bie in 't ſibb'ren/ traanen en ge-be-ben/ ?ll
--

-

M

\- N

leen be mpmperg hebt ge - tree-ben/ Op

- - - N- N

«Bol-go-tha/ bat bloe - big ooglogg-ueſb;

- -HEER HES: HEEE

*EHEEEEEEEHE++

gfi gun mpm 3icle bit geſchenſt/ Pat iſt ulu

,-N

#

ipbent clieng oueroenh: op dat ik u in bit

-

w-"

e-len-big leben/ Jlºet bat en monb / JI?ag

*. 2ete
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,-, ,-N

eere geeben/ &#n bet - mp De 3onb.

2.

&ſh 3ie/ o ASchepper van het licht/ *-,-

RPat gp moo? baie pan uujer ºoitg'ren oogen

&#ot angſt en bloef beib luogo beucogen/

g#n merpt u 3elf op 't heilig aange5icijt;

âDat belſche ppn boo?ſmpb uun ijert/

&Pat gp bug angſtig en 50 beebent, merb?

«âp 3pt De Leeuhu uit 23uba 'g ſtam geſpgooten/

«En legt gp / H)eet/
- - -

Jºl)et angſt ontgooten/

2lig cell upo?m tec neet?

- 3- . . .

Göp 5pt beboeft tot in het boob;

dBp lilaagt ubu Hong'ren/maar 't en Hanniet baaten,

#et ſcijplit bat 85ob u ljeeft berlaatem/

l#oeubel uun angſt onlpbelpſt bergroot.

45p bait uuj 33aber buel te boet/

giën 3uleet boo? angſt 5eer groote b?opp'len bloeb;

SPoch lºp/ Die ig 't oneindig mebeboogen/

32erbergt 3pn ljert/

«En ſluit 3pn oogen

3300, uuu bitt're finett.

- 4- -

, 9 12aber 3ou 't niet muug'lph 3pn

3Peeg behiet man illu ſieben Zoon te ficeren?

Of/ built gn ben tot gruig verteeren/

giën gantfeb uerbrenſten in uu too?ne-uppn ?

#alifcijouuut inebogenb 3pn berb?ict; -

&Poch hoopt / bp bib / bat uuoen huiſ gefcijfeb :

#tan 't Dan beſtaan met illu gerechtigheden/

33etbunt 3pn fimert/ * *

&#ng
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«En toont hem heben

't Babetiphe ljert.

5.

49 licne JEz U hoe 3al 't gaan? -

SPeeg laſt en honn gp langer niet berblaagen:

#choon b'dºngel u homt onberſchraagen/

et pah/ belaaël blpft op uw balg gelaan.

hellen-angſt! o 3iele-pun!

#oe aan het licht hier man aanſchoumer zpn? s..

&Be Q5oebijeib 3elf Die lpb hier al het humaaoe:

3Pie nooit migbeeb / -

TPyaagt ongenabe/

q#n het hoogſte leed.

6. *

«Been momber bat gp Jezu álaagt/ . .

Elm ſchouberg toetſen aſ begulaerelög 3onben;

JPe bloeit beg met#/ te 3uaat beuoriden/

sele ig 'tſ o tam / Die gp alleenig baagt.

GBp hantt u tegen 't belſcije rot/

&#n boert ben ſtrpb met een bergritnben Gob. *

&#p treet. De Poob/ Die bitt're Boºſt/ met botten;

oën Bobeg eifcij

3Pie uJilt gp boeten/

jl?et ben bierſten pgpg.

7.3Del hoe/ impn 3iele / 3ueet gp niet? •

#at gp op b'aatb geen bloeb'ge traanen ballen:

2lig gp De grootſte #eer ban aſſen - --

42n ument muil bug angſtig ſpben 5iet? -

Gºebenkt/ alg gp 5pn Hagten hoort/

gaat gp hem biig be 3iele hebt boogboot.

JPoch bat bp 't al uit liefde heeft berûgaagen/

3Pat gp 3oub 3pn

45obg boeſbehaagen/ '-&#n beu?pb ban ppn. l ,

n 8. ©
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8.

Q ſtoute 5onbaarg / mie gp 3pt/ - - - - -

JPie t'eſheng noch uun boo3e luſt miſt boeten;

ſtomt hier / en 3iet eeng Jezus moeten/ ,

n mat ijp al om 'g maereſög 3onben ipb.

laat noch het humaabe. Doet het goeb. -

3Palt bee5en Jezus om genae te boet: -

e5eurig 3pn ipben 3al um 3iel ben!pben? - --

3Paar wie het laat/ t

#al ijp haftpDen

#ſlâet 3pn bitt'ren haat.

9.

3Poch 11/ o Jezus, bamht mpn hert/

#Pat gp boog mp3o bloebig hebt gebeben/

&#n in ben #of ben ſtrpb bolſtreeben/

Tàie mp beu?pb ban D'einbelo05e ſmett.

GBeef bat altpb libn angſt en ppn

HE)pn 3iel tot boet en ooaate trooſt mag 3pn?

GEn hier boo? ieet. De 3omben te betmpben/ : : :

ga bie niet boe

Hboog bat ift ſtrpbe

ſlot ben bloebe toe.

- . *

- IO, -

aPan meet ik/ byienbeiphe Bob/ -

ZPat iſt noclj bel/ noch buibel heb te beejen/ --
JBaar. Dat ift u 5al eigen boe5en/ :: . G.

qEn erben 't allerhoogſte 3ielen-lot.

4Bel/ liebe Jezu, ſta mp bp/ | | | | | |

&Bat ik altjier in 't hof man &#ben ſtrp/ - ;

9p bat ift mag uit uune lippen googen/ . . . . .

GPntfangt ben p?pg/ . .. . . .

ill toebeſchooten - - - - - , - ; 3. ; ' .

2jn €bobg Parabag, 2 ºf . . . . .

- wº tº , - #et
's-
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pet Aarnſch bemoei.
Toon : Pſalm 24 en 113. aldus:

A lg ik aan5ie het groot gemeld / JDat

#####EEEEEEEE-w-

ſtoet boetſ om goed en met 7 apie aartſche

I TIL

I A

- IL fi

HEERENVEEN A-E5-&-º-E-

ſchatten/ te bergaaren; boe iebet moeſt/

----------

en loopt/ en braaft; ja 5uuoegt/ en 3ueet/

en ooggetſ en ſlaaft/ @m 't minſt te meer

----

- --

b'ren en beboaaten.

2

aBan benk ik/ groote «Bob mat blpt

JPoet b'pbie menſch in bee3en tpb .

69um ſiegtg een banb bol kaf te ſchraapen!

#oe ligt berkropt hp al het roet/

&Pat hem in bit# ontmoet / .

#lg bp maat geld bp een waag raapen! . : -

- - - - - " •g 3- &Paar
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3

RPaar hp / ach arme / niet en meet

lgoe blinbijp ulpt en tpb beſteeb/

boe tag 3pn leben ig ten embe:

%a bat 3pn rpitoom en bezit/ - - -

#iſſchien niet komt aan 't berbe ſit/ - --

HEaaar op een boſh. Dat bp nooit henbe. -

4

dºn/ laag! hoe klein acht hp ben ſchat

JPie b'ahſter uboeg 3Bootbg bebat/

«En om bie HPeerl begijeilg te koopen / Matt 13.46.

3Paar bp) bie ſlechte bernoeg5aam leeft!

Hi?et grootſte goed op aarben /

«En boo, 3pn bault heeft meer te hoopen,

5.

o uienbeiphe eot en heel

&Zemb umen goeben 45eeft boch meet / . -

«En onbettopſt bie bmaa3e 3ielen,

Op bat 5p niet/ boog woeeibe 5at/

3Dan u/ ben 65eebet beejet ſchat/

ef van uw aeoob en het veroiden.

6.

ſiegeet / o Jezu, mpn gemoeb/

RPat ſit/ bernoegt met weinig goeb/

#lºpn pab / in 3egen / mag bolloopen,

&#n alg hiet o'arme tot mp ſchgeit/ - ,

&Bat ik geen uit batmijertigheid/ -

«ën ſuite 'g hemelg poogt bug open.
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1930uuben Hof.
Toon : Pater het zal uw gezondheid wezen.

preesenſ 'haeou mei graag teng um pla

oo! eeng

meeten letsen, en ik meenbe Teekeng 50 te

-

-

uinten) toat op hippen hant Cong

-- -- r

3Langbeminde
zº 2,

€5p Ipht bpſter ſlegt in 't aarbſche luapen/

3Bantgp3pttot Pannenhulp geſchaapen.Gen 2.18.

ſlaaar geen Albarn Han utu bal beruopten/

aPpſ hp 3elf in D'appel ook ging bpten.

net 3 in

#Bochtang ſiebe l gn gaat heenen/b tii lg: ##

3a 5o geen ?lbiga - . ef

âële meet wat het mannen-twiſt al baatbe?

- 4. #Rocijt

-
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4.

JPogt men 192oumen tot goeJſlàannen hie5en/

- 3Dig/ De b?oeft 5ou 't menigmaal berlie5en.

1Bpl be jlâang jun glogie bapper achten/

«En be roem ber 192oumen ſteebg oerkrachten.

5.

2llg 3p op ben bierhanſt 3pn ge5eten/

ſBol ban mopn) toeſjah en ſinaaftipſt eeten;

3Pan ftan eiſt 3pn eigen lof bermeiben/

&Baat het 19goum en htinberg moet ontgelden,

6.

'k ſlaag u/ ſlàannen/ nu niet conterfeiten,

3Puijenb iàgoumen 3ullen 't u bermpten/

13oe gp u alg lafaatbg hebt gebgaagen/

?lig 5p ſtab en ſtaat noch hielpen ſcij?aagen.

7.

Salomon / bien allermpſten 'toning/

3Dan mieng tong bloop mp3e melk en honing /

lºgeeft be 192oumen hoog in top berbeben/

«En haar toen 5eet átachtiglph beſch?eemen.Pro.12.4.

8.

'H ligoef ban geen 5ibiſſen nu te melden.

#ier 3pn ?lma5oonen / bie/ alg Hºeiben/

#uig en hinberg bapper onberſchraagen/Pro.11.16.

2dig be mang het al ligt butben buaagen.

9.

3Boemt men u juiſt al geen ſlaargareeten/

#Bocijtang moogt gp bierb're 39aatſen beeten;

& Paar ſlampamperg en buaanmp3e HPannen

3?iet# 3pn alg gehaate egouwg-tprauntu.

- - d? so en



242 ZE DE - Z A N GE N.

IO,

GBp 3pt #toninginnen op bet aarbe. 1.Pet.2.9.

312einig kennen unue groote uJaarbe/

?Elg bie u uit tecijte lief betroumen/

«En met u een aardſcijen hemel bouwen.

II,

«Egbaag heeft um groote magt beſchreeben.Cap4

&prach heeft de goede 3eer berijeben.

3Pant be upienbſchap uuder mond en oogen

H#eeft Samſon/ en UPabib 3elf/ bemoogen.

I 2,

512aar lof moet gp bgaabe iſl2annen b?aagen /

Zo gp 3oekt uur 132ouºutjeg te onberſch?aagen /

qÉn uit liefbe 30 fterht in 't geloobe

3Pat 3p &ara uette gaan te boben. Heb: 11: 11,

-

13. -

2o gp inilt op 192oumen mebiteeren/

JPenht ban aan be Jilàoeber on5eg HBeeten;

«En aan leeſter / en 50 beel Heeſbinnen/

dPie be gunſt beg HBeeten honden minnen.

14.

«En 't Samarieg 1Pyoumtje bat boog bee5en/

# eeng anberg bebgenoot te me5en/

ari/ boo? Jezus baienbelph ontfarmen/

Heeen gaan met b'olpf-tak in haar armen.

15. -

de lºgeer Jezus miſt bocij 5alig maakten

2ll bie boo? 't geloobe na u baaften.

#egt tot haar 1 GBp uitberhoren 192oumen/

HIbo geloooe alleen heeft u behoumen, Luc.7.5o.

(Zee
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(GTegen b al te sinuelpht

1920ubutjeg.

Toon : 't Windeke daar het Boſch af drilt.

-A

- F ie-re 12goumtjeg/ met en ſtuig /

--

--

Httachtig p?achtig in ubu buig/ Pie uur

-N

eere 319iſt bermeeren/ GAm bp 't bgoumes

A"N

Iph geſlacht Boog met en rein te 3pn ge

#REY
VVZ E -r -

acht. .

e , 4. Ci
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2 •

oºi mat maakt g: u 3eloe moel

qºn ſcgt al uuo poet toe /

2ll uur ſlaapcu/

2ül uur bgaabell/

«Bin te minnen bee5e 3Piet / .

«Dat men uwu buig regt 3inb'lpft 5iet.

3

'g jlho gemg eer be 3on op gaat /

zpt g in buig of op de ſtraat

2lan het ſchuuren /

25alſt en muuren;

of in het ſmpb u boo? het hert /

zo maar uu bioet be5oebeld met 0.

- 4

2Iſleg maar g uuo boeten 3et /

#ſlaoet 5pm puntig/ rein en met :

#Piet een ſtofjeſ

#Piet een lofje /

#iet een maaſſem bult um 3in/

app al um âoper / bliä of tin.

5.

#tomt ban be ſlàep-tpb boo? De hamb/

2lſleg moet meer ban de mand :

aPan aan 't raagen /

5chuuren / baagen.

zeg matig bie uuoelerp

2ünberg alg bolle raa3ermp ?

6.

op 3maähe 3egouwtjeg bab gp tpb/

den een weinig luſt en blpt/
'dººrn in 't moelen/

oteng te boeien /

#oe uur 3iel betbuiſt en boºt/ -

5eaat het niet eengje# #laep-tpb boogb. #9

- - 7.
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- - 7.

Zo gp um eigen 3iel eeng 3aagt/

3Die bug lang niet iſ gebaagt/

«Bp 5oub grouuwen / -

«En ſchier ſpoubuen/ -

ga geloooen boog getuigl * -

Bat5e nooit ſcij00n te#am ig. -

alPaarje 3it/ of maatje ſtaat/

âDatje bemht/ of matje p?aat /

Heeele uuren

#g 't ban ſchuuren/ .

&#n ban um 3ielen-builigheib/ .

âDogu in een jaar geen uuoogb ge5eſb.

9.

zeg/ hoe verzuimje bug/ totſchanb/

ZUPit ulu allerbierſte panb?

3Paat op aarde

HPietg in maarbe

#tan bereikten 't minſte beel

3Ban bit 3eet hoſtelph jubueel.

IO.

3ſiPeet brp bat um beſt cieraab . .

gn een reine 3iel beſtaat: -

#pt ban matig/ -

5àet en ſtatig /

# u met be goube beugb/ - - - --

at geeft aan b'dingelen een byeugb/.

II .

etn 4Bob / bie in ben hemel booont /

qºn ber 3ielen huigheib kroont/

alP'49pper-#toning

etert die mooning,

aPieg ijp met 3pm #ofge5in

zeſſef ſtomt tot bie 3ieltjeſ in.

&# 3 #2 #9el
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I2. -

3Bel fiere egouintjeg/ teer geſiſ&Loon ubu moelerp en p?acijt; agt

3Leer naa bee5en

HPuntig me5en

«2p um 3iel bol buffigheib /

3Reer alg op 'g buaetelbgpbeſheib.

13.

Zinblphheib en ig niet fitmaab/

#ig men ſjoub be muibbelmaat/

«En um heere

#rpgt 3pn eere:

#aar 't ig humaab / ſchoon 't iebet pºpſt/

2lig 'et um «Bob alleen noo! pft.

I4.

łtieſt ban/ met #lharia/ 't beſt;

Pat gp hoogen meugt op 't feſt;

#tomt/ mpn ſchoone / - '

'g Heemelg moone

#eb ik boo? u toebereib /

3Leeft baat met mp in eeuwigheid.

| | | 't 192olt
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't HP20ume 19erb?iet.

Toon : Valencienne , of La Lande.

-

-- --

N-* -"

A\ lg b' opper Bioning / 3Boo? 3pn

o e ##

onbe-paal-be macht / 't ſpecie aarbrpſt

-

gaf ten uuooning 2lan het menſchelph ge
---

-

-

-

ſlacht: 45af ijp aan ben jil 2an baat bp
-"-

3Deele macht en heerſchappp / UPieg ijp s

boo? beeg hooge krooning ?llig een beer te

as-a------

acijten 3p.

G2 4. 2. jl?aat
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B•

jl?aat beele il?annen

3Leuen in beeg Hºeeren ſtaat

3Piet deel beter alg @Lptannen/

25uiten alle ce'en en maat;

albant be 3ubahljeiù ban de 1930um;

dPie IJun Inacijt betſtecHen 5ou /

3logu migbauffit en ingelpanilen /

(ILot betOuuU ball liefD' en trOuub.

3

3Pant al hun byeugbe

3Bogo gebgaagen in be httoeg/

3Paat. De bopll het hert berijeugbe/

'g?ibond, laat en 'g in0?geng b?oeg:

&Paat men met een pû'Ie p?aat/

«Elä bebilt in ſtaat en baab;

den Boog leuig/ het ſchool bet beugbe,

3Bogb ban ijen het meeſt gebaat.

4

Hier balt geen ſcheiden

oºgt be mpn jaar heeft berbit/

Schoon be 1920uur in bee5e tpben

Schiet in bui5emb angſten 3it,

3Pie uit fiefb' en 3oeten aatD/

dPift be minſte buit beſpaart;

3Paar be man / aan allen 3pben/

't Göelb acht niet een migpel maatb.

- 5.

3Dant 3iet hem booelen/

âBat bp 3eib/ ig / @Lap en ASchaf;

3Lang âLoebak/ milt Çöla5en ſpoelen/

3loop boch haaſtig op een baaf:

3Perſche 43eſterg/ Cabiaart/

«En al 't goebje ban bien aarb/

Eldoet 3pn beett luſt berkoelen:

3Pan aan Krijttafi-boºb of ſtaart.

w - -- 6. 49 UP?oe
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6.

C) b?oebe bagenſ

UPaat in Dat men alle baag/

3àu 50 meetlig iſ)goubo Joogt Hlaagen

33an de ſtamliet ôce3et piaag;

«En / belaag / baat 't ccijfebeù/.

&P002 ben bgonſt / üili uuogo beſmet;

âDpl een bgonhaart 3pn beijaagen/

jlàeeſt op ano'te legguluen 5et.

7.

G#n 5iet 3pn g?illen :

4fant 50 tag ijp lioint in buig/ k

&al bp 't minſte 5iet bedillen/

4En be3ucijten noclj 3pn httuig.

't Bögouuutje hrpgt 3eer ligt een graauuu /

&#n De 3 Beid ljet lageÜaaubu /

«En 't oermpt uan ueel berſpillen/

&choon 3p 't ſwaar, m0ci) 30 naailbU.

GP bu?eebe iſlºannen/

3Pie 30 b?eelnöe galgen gaat /

2ºpt gp beter alg & prannen / .

3Patg uun eigen bleefclj bug gaat?

&P2oillie jààbaig alg gp 3pt/

RPie be heilig ccijt ontuupt/

't Scijpmt uuu mengbeid iguerbannen/

3Pat gp leeft uuo 192ouuu tot ſppt.

9.&#g bit be ſiefbe w

&Pie natuur en plicht gebieb/

dPie gp 5ei Dat u boogg?iefbe/

gºet gli ljaar bracljt in 't berûgiet?

#g bit beerſcijen met berſtand?

g bit bieben baat be baub?

oei bie 't ugoumenijert bug âliefbe /

Zpu maar lulonſterg ban het land.

- , &P 5 1o. 49 ſiebe
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IO,

op liebe 1èaber/

3Pie oneinbig 5pt in macht /

ſtaaft bie 5ielen bocij eeng maber/

Poo, uuu Heemeluuur en kracht:

3Leer baat eeng het groot gemicijt/

3Ball uu0 mil/ en haaren plicht:

3 a lºgeer treft 'er allegaber ,

SDoch bie ſchellen ban 't ge5icht.

II,

G5p homb be herten

3?eigen alg een âBaterbeek/

«cn baat 3iel/ bol flinhſe perten /

dit'aalien D00? beel traanen meelt.

4,5p blieg ubel uuu 3oete min

(@Lot een lu?eebe Paulug in;

ſBel/ o theer/ merhoeb haar ſmerten/

«En blpft gp Doch baat gebuill.

-

Aan een Kroeg-looper. ;

Jan Slemp, die 't al verſlempt, wil 't wyf een Scheid

brief geeven,

Om datze telkens knort; dat ſhyt hem door het hert.

Maar Janbuur, ik weet raad: Gy zult in vrede leven,

Zo gy een#ef geeft aan kroeg, aan kaart,

en bert.

#Rºebia
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meebitatie hoo! be

JPienſtboben.

Toon : Karsnacht, aldus gebroken.

-- -- --

Z eer ijce- r-inſt ig 't ca te - ciji

- fl Aal

- ## ### #EfEE

# ###EE+ EEE ſ

3ee - - - - - - ren/ @m 45obg moogb in ben

"- z#Et Hºf: Hºf

EEH-sessief-HEE
++ grond te ſee - - - - - - ren; Jºl)aat bie

Dit niet ge - - - - - - - - beuren mag/'t ºp

#E3

2:

boog omhumb of bienſtbaatſje - - - - -

ben/ bit leere boch ben - - - - tpb be

ſtees
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a

ſtee - - - - - - ben #n 't gee - - - - - - UTR

e-N

men Doen kan nach - - t en Dag.

EliiiiiHEE#####E--- OLI -V-0-ººſ. --

+ 12p - - - - - boen ſtart maclj - - - - - - -

--

- - - - t en bag. #ach - - - - - - - t en

2. n

#om mebiteert ban 't geen boo? bet3en

tl ig gep?eekt / of hebt gelee5en /

«En b2uht bien 5egel op uun hert. Cant.8.6.

#tonb gp niet in ben @Lempel komen /

âDel menſch/ luat hoeft gp beg te ſchroomen ?

#ibu lig eilanb meet boaat aan 't u ſtnett.

e-r- 3. Pocij
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3

apoch meet/gmmoetgantſch niet betlaatenHeb.1o.

«Bobg #uig/ om elberg heen te plaaten,

jlâaat aig u mo?n be tpb gegont/

«Bp 3pt oerpligt ter ſterft te ſtomen/

ape #ebeplaatg/ be macht ber, bgoomen/

«En jooien'tſboogbalg uit Göobg momb.Luc to 16.

4

ſtomt iemant u bit heil beletten;

312ilt u tot mebiteeten 3etten.

aee maerelb ig een drempel bobº. Joa 4:23 24

2lſom huub gp |gem bienen/ eeten/

Blaet bp u 3elf te mebiteeten

ape grootheid van bien ſtethen ſtotij.

5.

zit gp in 't buig bol bezigheden;

apob gp mat harbelph beſtreeben,

dijchoo!3aamt/ en leef met gebulo;
3Polbreng um plicht aan hogerbe en goebe/1Pet.2.15

aPenât/ GBob geeft ſomtpbg met een toebe

@Lot loon oan ſangoerbieube ſcººilb.

6.

3 Bant nooit en homb gp mebiteeten/

zo gp beruait tot murmuteeten/

«En u?aagt/ mat ben ik min al# bien?

ape ſpottebalaher leib geen onaagen. Rom:9.2o.2r.

#p oombe u na 3pn moelbehaagen.

aPankt ban um ſjob? wilt leem omt3ien.

7. #ogt
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7.

Jiaopt nooit op #en of aarbfche boben.

#et laſtten ig elf menſcijberboben/

«En ig een gruuuuel in Doög oog.

oanthoub u ban van Hualpſtipgeeiten/ Efeſ 4 31.

«En achterklap, mant bp 5al 't Muzeehen

&Pie bert en niet peilt ban om hoog.

8.

Hitom ſlºebiteeten mp ban t'faalnen /

6Pp 4.5obeg fcljepgºlen/ eert 3pn Baame.

ieet minſte kruipje geeft ong ſtof.

«Been mier / geen biet/ hoe hlein 't mag mee5en/

45p hunt baat t'aller tpb in lee5en

&Peg grooten Abcijepperg macht en lof.

9.

etn 50 g u boenb tot iſlaebiteeren;

&Pe lieuhenſppg bie 3al 't u leeren/

't #p iſlaoeg / itool/ ſtaapen/ of Patrpg;

3 Be H#ecte ijeeft het al gegeeben

&Lot onberijoub nau'g #enſchen ſecuen/

't Zp 25urgerhoſt of #eerellfppg.

IO.

Zie ban b”?tigeeber na 3pn handen / .

&#n Danht beln. Dat gp noch uuu taliben

#n 't bette 5uneg aarûrpäg 3et/

#pl! 't geen ſtapdellen of 3Paſteijen;

3?erijetig u/ en milt u belenen/ . . . .

#jn 't mager lot/ so wel als 't net.

11. &chuubma



ZE DE - ZAN GE N. 255

- - II.

Schuttbm ooit het bertel Seppgbethmiſten;

(Ier)mpl het nimmermeer en miſten/

- Of bec3e 3pn tot arremoeſ

aPoo? 450bg techtbeerbigheib gekomen;

G#n hebben op het eind bernomen/

Göeb?eit dan alleg/ tot Göobg toe.

I2•

jaaat gp / ſchoon hlein ban aarögbermogen/

zpt &iong Taochterg in bobg oogen/

zo gp um bienſt te recht behleeb.

TP 2ll3iember 3iet boo? muur en balten/

Gén mil u tot 5pm @Lempel maahen/

Zo gp hem lieft en niet bergeet.

13

3TBel groote Schepper / bol bermogen/

(TIreft gp om5e aarbſche en nietige oogen

1ean't traanenbal ten hemelmaart.

dſbeef bat bop recht um boerit aanſchoubben/

&#n op u ſtellen ong betroumen/

€5p bie ellig lot bier geeft op aarb.

1 69 2.

Aan -
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3Jan je BIJmſterjammerg/
Op de zeer hooge Watervloed, aldaar voor

gevallen, op Zaturdag nacht den

2o. Ottober 1669.

Toon: O nacht, jaloerſche nacht.

-j- |------| ------ --- - ----------

5S 5. HE-ſ? +------+---+--TE

Ti

menſcij up ſtaat ontſtelt / ©un

VTIJ

GEHEEEEHE&EEEEEEH -

"-

T

Dat De bua -tetſtroomen UBug 5ubellen/batljet

b?uiſt tot ober baum en ſluig: âDel ſchihupſw

s
"-

en ge-beult batſbob heeft booggema - - - -

- +---Erf-----------

3. #EEEEE

men G9m u het 3omben - ſoon bug eeng te

# EftEEEEEEE

- -4-

brengen t'ijtuig. A

2. UPeeg matergijebben u/uit ooſten en uit meſten/

jl?iſbbaabig toegeb?agtal buat Çobj ijanb baatgaf,

gºn gp hebt bie beſteen om uuren romp te meſten/

&Zie nu/naalanggebuld) ſtaat 95gb eeng op '##
* . 3. 45' hebt
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3. g'Lºebt lang genoeg gejuigt met batt'le b?etig

begaluleil /
-

G#n bug met jagt en ſoep ljaar golden booggefileen;

#u huiſ lijp bat gn ceng 5ult 3ingen5ullie #3failmen/

#lig gft'elg treurig uolk aan 25abelgſtroemen been.

. 4. Laclaag / bot onlangg 5uuoi ulu bett ligcijban

begeetcal / - -

&#elpſt een litaniſte bie gamtfci) beater5ugtig is?!

«En ucat gp luon get Hontinu ggitt Stigt niet berfecten/

&#n niet ben rphen 33;elt luaat g!! ſteeùg ober bijtij.

5. #oe lilein uJag tuuſen 0,1 t/ Caat ügo! gp lofett,

geb:eeuſen/ - -

Om op ûen sabbatij in 't #5ctbegba Ghoogte3pii!

# de uJeinig bo?ſte gp ila luattren ban 't ſtuen/ . .

&cijoon J Ez U s bie belooft te maalien een fonteit!!

6. 25ebellä tjoc 5ctben ſinect g tttu aalmloegbgoon

op 't luatet!
-

#oefcljaarg ijcbt gp 't getraan &et armen afgeb?oogt!

«Of gaaft gi) letg aan ljaät / 't \Uag met truinpct

gelilater /

Op bat Ituj naalll cin baab ball clft 30u 3pl! Ucti)oogt.

7. #u ligtalt Dit groote &#gd u oliuno:5teng bea

ſp?iligeil / -

g#n jaagt een luaterbloeb op ášabbatig boog het ſanb;

q#n hutt u btig tot ruſt/tot totRU/ eil traanen ûgingen/

&#11 toGilcl! Üat Iluj p?actjt ell goeü ig il1 3pl! Jalië.

8. #let nu / o menfcljf uuu juig en lielberg 5pn

bol ujater, --,

2{l ſlaapenb' ig uun goeb beboyben boo? ben bloeb: -

âDilt gp bit 5ten bergoeb / berlaat be5omb en ſjaat'er;

2 enb uit uuj 3ielen-l)uig een boaterbloeb ban boet.'

9. Zo 3al bie ſiebe Bob u ſlaapenbYuebec geenen/

3Pat gp een bubblen ſtroomball3egen ſirpgen meugt;

gën J Ez U s 3al bier naa u 't Iemend buater geeuen/

een ſtelpen uur getraan boo? eindeloo5e bgeugb.

ſt 3Pe
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ape celphenig

V3 Il

'HIa3arug en bt ſipkeman,
Metvoordagt aldus gerymt, om te toonen, dat men

op de allerdertelſte vots een zedig liedkan maaken.

Toon: Cocquin du vin, du vin a boire.

TE6-:

&E4

TITT

#EE
el certpbg leefde biet een ſipſie/

%n uu?chtheib niemant 3png gelpºel 3Picpach

-a

tig at/ en htachtig bºonſt/ &#u nooit ietg

e-S

amberg 3ogt te ijooren/ 2ïlg. Dat ben ſteeög

#
RS:

Ë

in b'ooten klonk Verſé du vin, du vin a boire,

---

---- ----

. - - e » - - -- - - - -

: A boire, a boir, a boi - re.

*. &#n
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2.

&#n 3iet / een Ia5arug bol 3lueeren/

3Pie ſteeùg moeſt ſpng en b?anit ontbeeren/

23ab om be ſtruimelg ban 3pm bich :

Jºl laat laag biet ſtopten ijp 3pn oogen/

«En at en 3uuoig moclj cbe!! friſch/

&#n riep/ Cocquin, du vin a boire, a boir, a boir, a hoire.

3.

2pn bonben habben uicer intbogcn/

3Peeg Hubaumen moclj 5!'n luguben b?oogen/

gº'n 5uiderben Die boo? 1)aar tong :

J12aar geen meljuben ſiluain te booten :

alènl D'?lrme bab / de lipſte 50llg/

Tiré du vin, du vin a boire, a boir, a boir, a boire.

- 4.

3Poch maa 3eer bucinig üte5er bagen / .

3bierb Ala3arug. De 3iel ontö?aagen/

qºn ſiraitg geboert in Gibyanig fcijgot;

(Ier)upl be ſinite noch / alg unogen/

#)iet eenſ gedacht aan 3plle booù /

jl2aat 50ng 1net u?etigde nuci) a boire, a boir, a hoir

a boire.
-

5.

3Doch in bit ſlempen en dit blaffen/

#huan hem be bood 5cer ſnel verraſſen/

gº'n joeg hem ſtraft na 't ljeſſclje bier /

gº'n 5ei/ beeg plaatg ſjeeft 450ü beſcijoogen/

3Boo! it / bie bug lang met plai5iet

&#t5ongen hebt du vin a boire, a boir, a boir, a boire.

6

H#ier ſloeg ijp b' oogen na ben hemel /

qºn 3ag / bp 't 5alige geboenlel/

qPen armen 3La5'rug in Göobg ſchoot/

ſBieng bibben bp nooit buiſbe hoogen;

3Pieg riep bp; 1Baber 'it ben in noob /

&#n fitjacht in blam/en mig a boire, a boir, a boir, a boire

ſk 2 7. JPicſ:



25o z E DE -z AN GE N. "

7.

aPieg 3emb boch 3la3atug beneben/

spat bn be punt 3png uingerg beben

ofeng in het Hoube uuater Dop/ .

qſtan laabe mp / bie ga oerloo.gen; - - --

dPcb 1Baber gun maar eenen bgop

op mpmetonguan'tRoela boire, a boir, a boir, a boire.

. 8.

Hnaar Abram 3ei: ſpaart nu oerlangen/

dBp hebt moo! bee5ell 't goed ontfangen/

«ſºn 5'arine 3ia3attig het Hubaab : -

Hop bab/ maar 't bert mag u beugoogen/

d#p at en bronſt in ouerbaab/
q#il 5ong niet allberg alg a boire, r

A boir, a boir, a boire. Y -

- 9. -

* ziet nu boogb Ha5arug berijcben/

aDie gp uhu htuilnſteng niet ubout geeben/ -

«ën heeft het eeuunig bemelg goed;

jºu 3ingt bp met ber «Engle-ſtoorn/

«En gp moet ſmachten in Den gloeb/

o@m dat gp altpù 50mg / a boire,

A toir, a boir, a boire.

- - - - - - , , V W IO, -

#nu mogen al be Sſemper# weeten/

#bie b' armen hier 50 licht uergeefell f -

apat. Dat baat Ioon ig en haar lot, 's

#at 45oo ooit ſtoppen 5al 3m1 oogeil,

dierupl be buibelgl baat ten ſpot/

#Bocij 3ullen 3ingen ball a boire,

A boir, a boir, a boire. . . . . . . . . . . .

- -- JP)a-
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Jl?aatigheid in

3pn5e en HIPnn.
Toon : Fytje Floris, myn Speelmeisje.

L- A H -

-b--------- | | I

EEEEEEEEEEEEEEHHvt-TIE T
Tr Er -J--------

ff rienden huiſje byolph me5en/apitje'
el HEEEËz&EEE&#

IT I I

Er

'- T I

# l------A'

++ nutten 3ppg en âlBpn/ Laat het noch ge- ,

A i

#

- E-KY
vi-TI

#

-4 -

III, TIREY3ETIKEETTE H--2

#ir zy EEEEEEEK E HEEZ
h- HT 3. ---

ºf maatigt 3pn. 192olphijeib boogb nooit mige

L- - - - tº AZ

- E NEfxSETiKETjij F- ,

TIINZ # ## + # + E&# -

------- l- E

ff peejen: 'alg gp niet/ boo, ooerbaab/

#EËEEEHHHEE#E- I

4

7 uuen plicht te buiten gaat.
4

2

apant um Schepper heeft geſchaapen 2

# 't ſâee op bui5enù bergen ſjeen / Pſ: 5o. ro.

19iſſcljen/ mogelg groot en hleen/

d@un baat boebfel boo2 te raapen :

Zelf be alapnſtok ig geplant/ 2 ,

# en ge5egent boo? @jobg hanb. '' ,

: en 3 - - - - 3 ſtomt
* - . v.
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3

#tomt it bieg op weg te boogen Jer. 65.8.

«Een bog buigen, treeb5e niet; -

ATE âDant 3pn momb het u berbicb.

#topt ban ook geen b?op berloo?en.

3Laat5e nooit ter ſteele ingaan /

2lig ljet ſtuuiſtenb Woerb gebaalt.

4

Jhaar berfoeit be bolle glazen/
35ie de menſchen ouerlaan /

Pat 5e miaau op bucten ſtaan.

't âBee iſ ober 3ullie baa5en /

3Baat ljet 50 mee ig geſtelt / .

&#n upil 5ubeigen alg een beſt- Jeſ. 5. 22.

5.

5?oach/ bie be lºpmſtok plante/ Gen. 9.24.

#eeft het lect baat man gebab.

#ot / bit 3ici) boog 3Ppn bergat, Gen. 39.34.

5Babaſ met 5pn &loit-ttatuanten/

3Leeren ong/ ſjoe in ben 3Dpn

d@oh ig buurig bgaalt-fenpil. Deut, 32 33

6.

âBiſt gp aan een 323ienb gebenhem/
#youb be met bet ſleetben maſt/ Eſt: 1.8.

oëift binht maar 30 beet hem paſt;

aPat het mag geen 3innen krenken;

#lhaar meeſt upolpk/ en 3iet toel

5eat gp Årngt geen Jaabalg toe. 1Sam: 25.38.

7. JE
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7.

JF zo s, bie be 25guiloft eerbe 't

25innen ºana gºalileenſ Joan: 2. 19e

35ing er met 5pu ſhocber been/

3Paar ijp al be gaſten leerbe

apat het feeſt ig 5omber uzeugb

zilg geen âepn het best verheugt

8.

timothéſ en swakke maagen l 1 Tim:5-23,

zpm octorbeub goede lººn / -

enºot een bierbaar inebicpu

en hun 3mahbein t'onberſchraagen:
#bamät ſpem bieg boog 3 bpm altpb/

abul 5n ibob en menſcij berblpb.

9.

go5ef/ met 3pn 251oeberg t'faalnen

aatomſten mopn in ozoipfibeib, *

#ooit ig baar van ſmaab ge5eib. Gen:43.34.

zou 't ban ong ooit niet betaalnen/ -

23 oeberg/ #uſierg / Die bitt 5pill

eſºm te nutten &pp5e en 3Dpn?

IO.

zoub gp planten topngaarbranhen/
den niet eeten ban be bpucijt? 1 Cor. 9.7-

#oub g altpb/ met biep ge3ugt l,

arreuren7 en geen schepper banfitnl

3Pie het alleg heeft bereid /

Zo tot lof alg byolphheib?
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II,

UPCch luiſt ook ben gecuet boogen . . . . .

“SBfe bt bguiftaft 3eluer fimpo Pſ: 76.13.

3Dan ben 3Dpuberg/ t"3nner tpb/

«ën die uſettert in 3pin tooien,

#2aal. Dat bien ſlepngaardenier

#l niet uitluerpt boog 3pul bier.

AP: 14. 18.19:

I2.

Jºl laat geer Jezu luiſt olig gecuen/ -

3Dpſ gp 5elf be ſºpnfioſi 3pt/ 1 Joh: 15.5.

UPat op uit en t'aſſet tpb

3i t/Jºert/ alg fan ien fiecuen;
&#n. Dat nooit ong ljette Iſtaagt/

2ïlg naar 't geene in tecijt beljaagt.

I R.

#Ha/ Igeer/ ban uit ong gebachten

2ille ſuſt tot $pp5e en álepn;

«#n hun filifiercni, aanſcijpn.

3Laat dat nooit uu tuff berliracijten:

Jºl laat bat lup/ ong leben ſanit/

«teren Cobe in zšpng en b?anft.

Prov.23:31

I4.

## on# #ppie en mijn berfirchhen/
2ll# gp bie ong lippen gunt:

gaat hop met een banábre mont,

t

tºonge 3ielen mogen lucht en /

GBp bat mp/ nu/ en/ jier naa/

&ingen bet#alſeitja,

, 1691. , -

- - -4 # v- ?Ian
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?lan be JPyonkaartg.
Toon: Je voy toutes les muiéts. Of: Ik drink de ,

nieuwe moſt, of aldus :

jl2innaarg ban ben 3IPpn/ JPie al

-+===+++ ,----+-+-2
ESTEIN A * #TE -

ëEEEEEEEEEEEEE

tpo poogt te 3pn 2öp 25agchug ton / en met

be belt in 't nat/ 2ïlg of baat beil en 5alig- &

heib in 5at; GBp maaht gebuurig uuerſtſ

-

-

3Be Hiroeg te ſtie5en/3n be plaatg ber ſterh/

#-

en meent/ op 3oub veel tpb berliesen/ zo

II - betbemelgapoolbinieromaar een uur gehoot.
w

- - - , ſt 5 2. H#iet

ſ
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f

2.

#iet p?eekt gp alg een Sant/

«En oogbeeit elkg berſtamb/

(Lernopl gp 3it en fmooht en rookt 3o fel/

#lig of uur heel een ſchoorſteen mag ber ijel;

# hoint gp niet ban Daan/

oo? Dat uuo beenen

#Baaulplig Hontlen gaan/

&#n boie u 5iet ll moet bebdeenen;

3Dpſ gp 't ſjeil-paù miſt/

«En 'g jeumclg gaaben ſtuift.

3

&P bunaa5c bie bug bunaaſt/

«En uu gemoeb berſtaalt/

#Bat legt gp bug en 3uipt en ſmooht en 5melgt?

?ſlau 't geen maar boog gp lpf en 5tel berbelgt?

&taat op / 0 menſcij/ en toont

3Pat moclj be reben

%jn um boe5em uuoont;

1Berbait boch nooit 30 uit be 5eben/

3Pat gp/ bunaag ban &eeſt/

3Leeft erget alg een beeſt.

4.

312ant boeet bit ig uuj lot:

«Een bgonhaart malgt noo! ſjob; - -

een maat tjp 3it / of ubaat ijp gaat of ſtaat/

#p mogb al om nan b'Gºng'le-rep uerſmaab.

Ooit ſchuumt be beugd bcm ſterft/

&#n alle menſchen

Streft bp tot een merk. -

a unie 5ou 3pil gejelſchap buenſcljen?

lt het ijelg geſpuig

3Berluiaalt heln 3elf tot gruig.

5. U9e
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3.

JBe IPyonkenſchap ig niet

2lig moeber ban oerbºiet,
ſpieg ig 't gemig/ baat 5al een noteboºm 3ptn/

3Doo! ijen bie belben 3pn omtrent be 309pn.

«Bob heeft be mopn gegont / lf

GLot 'g menſchen bleugbe/

oºm bermmaait bet inonb;

#aat nooit tot binberpaal bet beugbet -

ziPieg het migbºuilt 3al

é5oö ſtraffen 3onbet tal.

6.

#teet/ hroege-looperg/ heet:

&Pf algg er 3pt / 30 leer /

3meanneer bat ºp um roemer 3iet gebergt/

#Bat ook um uurglag meber iſ geletigt.

«En blinkt gp baar toebait/

HIm ſekhet ſmoohje/

2Zo gebenht ooit ſtrah:

3eatig mpm lenen alſ een roofijt

aPat 3eer licht bergaat/

qºn builen ſtank naa-laat.

7.

«En aig be ſeaarb 't gelag

23eteekent/ 30 bp plag/

zeemat banj'o memiſch/bat €5obook telt De bopn/

aan hen bie hier/ alg in 3pn berberg/ 3Pn;

dºn bat ijp eenmaal 3al

ill boen betaalen

aPit um 3melgen al;

#aat 3at met heil en gunſt beſtraalen/

ziPien bie 't heeft gemiſt /

d#n ſtraffen bie 't oerhuiſt.
- 8. Pocij
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S:

SPoch miſt gp 3pn geta'en/ - -

Zo bang op heben aan/ - .

GIermpſ noch buurt um b?ofſe lebeng-tpb/

«En telt met Bob hoe beeſ gp ſchulbig 3pt: -

gÉn Holnt gp geld te ſtopt; " . -

Zo bib uuu Jezus - -

&Bat bp bonge boogb:

âDant ljier en geld geen gelb ban £re3tig / .

Jlſ)aat geloof en boet / . . . . . . . - "

G#n mething ban ljet gocb.

9. . - - 1:

9 ſtruikelende menfch/ . . . -

2-pt tuig gp httpgt uhu Yuenſcij/ . -

Zo gp bug hond uit 5onbem-ſlaap opſtaan / .

&#n uit Deeg Yuaerelb/ alg ubu betberg/ gaan.

1Ibu Jezus bgonit ben bgouh -

3Per bitt'te bchter/ -

&Pp bat bp u ſcijomſt

«5ellae boog ſtraf/ 3pt bier op 3eſter,

&#n luie bit gelooft /
iirpgt 'g ljelnelg liroon op 't boofD. w

\Wie dat de gulde Middelmaat

Behoud in ſpyze, drank en praat,

Die hoed zyn ziele voor veel zonden:

En zal, als God zyn rechtbank ſpºnt,

Van veele feilen, zond en ſchand,

Zyn, boven anderen, vry gevonden, •

- - -3 3 - • - - - - feitu
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nieuwtjaarg-gang.
Toon : d' Eerſte Karileen.

- - - - -* p-f. ##K## (" ºn <bEE )-- - HE

{j TV

- t om mpn 3iel/ €)ntgefp de taaije

EË-HEfT: +EEEEE- EN '-n---

EEEEEE EEEEE #
ft banden biebeuatteſt heeft geleibeaat in het

#

- - A - --4---

#E#E#E###9 --Jº- #E ITTTT EH
--3-3.

# blee5ig hart #o ig geupart / Pat nooit ulu

HE EEEEp:#EEE#

## - E#E## +f:-+ fºt

«Bob te recht uuo;b bank ge5cib. #niell ci

: P=#E. # E#
1 e- º - I (R - ---

# {I -- -"--

linicl/ en breng uw Gob oftanten /

-5---- #fz, re-SHE-f=

#EEË ---------
-"-

FF Pie u het voorleben gaat heeft Babet

e . -, Inſt
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Iph geboeb en troubu behoeb 1Boog buiucig

M

ſtinken/ bol ball 3ielgebaat/ ſºn bie u heben

-4- A Nl l n Ae

EE J 5 jt- tºt --VT

LIE LEI# ----+- L

't HBieubue 24aar laat 3ien / «En u?ienblpft

L- n e

B- AL -4 Trº TI

JE- I L2 Ti L ZUT

# e- T TILILLTT
HEE F -e

heben?lan u noch Muel bien/#Zo gp ill Uppſban

#

#

-----

N-A'

-------"

3onben joub/gºn boet/19oogtgljet goeb/ @Ien

w

# toon het kuJaab u touuut.

2. Toon
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,-

Toon : De Tweede Karileen.

-
--

-

K eer ball/oogen gooorloog RBit metluſt be

----

30mb ten boeluit Hoog/ en'tgebob/lpan uïgeer/

bebt beſpot/Laugssomeerlen getolent &atang

“p

boog brgeer. #teerſieer u af/ecreoog ſtrafſil alg

itaf later berſtrooit: &#n in 't eeuunig ppnbeb

-

*-------

gooit, &Paat 't geuJag/39an't geitſag/5Pagtnog

bagjºiltiitttttillb;Jlſtaat aſtoog3iel en lichaam ppnt.

3. Toon
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3- - * -

Toon : De Derde Karileen.

W eijn G5obbelpke Göeeſt / 3Laat um

E#

------w

ſtraalen op hem baalen/RPiebeugeeft Zich hier

- ---

boo? u neber ſp?eib/ &#n3pnfchuſbuoo? ulu -

*** ------

G5obljeſbo- pen ſeib. #eerſiſt breng mpm bonuig

mceſ'afgebuerbientuanu't eeuwigbertenuer; Inaat

- E#######
----- -

beroepe mp1Pan'trechtbeerbig recht man bp/dLot be

troon3Danubu Zoon/ 19olgenaan en mebelp.

- ºr &cijie
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#9thieinke ſl2ebitatien/

Als myn avondkaars in de pyp brandde.

Toon: Pſalm 9. Heer ik wil u uit 's herten grond.

Als ook: De France Vlieger. Aldus:

-

# Z -

; zº ie baat be haarg berbunt 3pn licht/ #

--+-+-Kºrtret - IL AV

EEH # I EË---&E ET
w

AN -

k

ſcheemert maar boog mpn ge5icijt : #et einb

Homt in de ppp te 3inken/ &#n 5al in 't

-S

uitgaan bappet ſtiliften.

2

't «En 3p bat ik het nu belet/ -

2ll eer ik bepbenb ga te beb;

«En bat be ſtank / bie eiſt boet ſch?oomen/

32oop 't ſlaapen / ban mp bu0gb benomen.

3Laat bit / Hºeet/ 3pn #n Zinnebeelb/

qºn gun bat hier mpn ijert op ſpeelt;

## ift###"l

& 4. Bl?pn
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* * * 4

Jſlapm bagen3pn geklommen hoog. 64jaaren.

'à l')eb maar een ſcheemer-licht aan 't oog.

iſlºpn ſtaarg homt in be ppp te branben;

&chei uit met ſtamſt/ ilt ſcijci met ſchanben.

5.

HPochtang/ iſ: ſluit mpne oogen toe /

aPie 'h nooit miſſchien uue'er open boe.

dºch laat ik met geen ſtanli berſcheiben!

#elp Jezu, bie ump pleeg te leiden!

6.

gft geebe mp ban/ #eer/ te ruſt :

qºn biù bat gp inpin ſalnip niet bluft/

«ëer ik/ boo! 't cimbe ban mpm iepen/

3Boch home een goede reult te geeuen:

- - -
7.

d?p bat ift meete/ en elf beleib/

3Pat gpſ iſ eer/ mpu 1)erloſſer 5pt; *

gËn be boſboening mpner 3onben

#n u alleenig voetb gebonben.

8.

9 neem mp ban b?p tot u op!

% ik geef de maerelb graag be ſchop / .

Zo ilt it / Jezus, eerſt mag moeten/ -

&#n balſem ſtopten aan ubu boeten. Joa. 12.3.

- . * 9.

45aa ik ban alg een haatglichtſ uit;

45p 5uit mocijtang mp / bp uun 252uib/

#n ulue binne5aal ontfangen.

«D hom/ Heer Jezus, mpn verlangen!

2Jan
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?len tenigteamgberiſpers
Toon: Lieflokſters van de Min.

#Pachterg pan be beugd/ «En

&ltlifierg boo? 45obg oogen / Bie beinſt en

niet en beugb / qºn ſchpnt ban groot bermo

gen; ziet hoe mop aarbfche ſtot/ HT2et

e-ne

3Lieberen en pſalmen/ De roem van ongen

«Bob ten hemel burven galmen.

5 2. 2. 45p.
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2.

dBp laakt be5ang en $pel/

2ll 3ou 't ban Pabib voegen.

leet 3ingen baat gehboel/

Zegt gp / aig meer boogleejen t

ga 't #inſtrument# getaag/

&#n 't liefipk ſaamenſp?eelten/

2licht gp voo! bol en bunaag/

ofn alcijterialapperg teelten.

3.

Hſlaaat gp/ o 3fari3een/

apieng maam ik ſchrik te melden;

«Bp treeb alg paauuwen heen/

oën burft umo b?oeberg ſchelden /

aPaar gp 5elfg in ber Daabſ

&chuum boog het rechtbermpten !

# pab bec beugben baat/

m 5pt maar ºppocrpten.

4•

«Bp laakt Iſhtalt en ſtaart,

ga âDamm en &chafte ſpeelen!

#at noemt gn / DOBBEL-AART,

diën ſcijpnt u te berbeelen;

#aar 't 3meigen ban be âl2pn/ .

#P'oneinbige toebakjeg/

jaag woel uur afgob 3pn/

#aar nooit ſtaart of Liftafjeg.
y.

(@Leenplui5erg/ mie gp 3pt/

of fctjalken van bertuogen/

#aaá u ben balk eerſt humpt/

äpe splinterg mpmet ongen

#unt gp ban trehlien uit !

amepit recht gebruik van 't ſpeelen/

abob nimmer 30 migbuit,

#ºt 5melgen van de heelen.
- 6. Schoon



Z E DE - ZA N GE N. z77

6.

Schoon iſ geen Speeler ben/ *

Gên 't ulp nooit hunbetmaalten;

&o 3egg iä/ en behenn / -

#lt uit u lieber laahen:

ilep! gp met #tan en #roeg/

«En 't ſtoppen dan beel pppen

&#ebuutig 3egt/ A v o E s,

G#n 't eerlpli ſpel built uppen.

7. -

Heier boub gp ſnoob geſprek t w

32etbgaaijingen ban &cijgiften; w

3a acht een ieber geſt/

«En roemt ubu eigen bgiften:

iſ?aat moat umo tong uitſlaat /

3Luſt mp niet te beſcij?pben/

219pl b'eerbaarheid het raab

'Achter 't gogopn te bevat

't Bl?oet hier timaalf pppjeg 3pn/

&#n een toe op het leſte;

31Bant bee5 @Loebah ig fpn/

«En alleg ig ten beſte.

3Pan/ naar een bºtenbg begrpp/

32ocij een. En op het ſcheiben/

52lt noch een Pantelppp7

dPie 3al olig tijuig geleiden.

- 9.

3Poch eerſt uitg hertengtonb

3TBat bopn na 't hert geſtuiten;

3TBant met een natte monb

#g 't 3eerplaisierig toohen.

dPan noch mat 2.52anbeuopn/

«Een Zahliertje/- op 't eeten/

âBie 3ou in 5ulften ſchpn

5 liet zang en Spel bergeeten?

& 3 1o. ſbee
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IO,

«Bebeingbe! t elker ſtond

$Zie ift u aan aig jl?00?en/

JPie buit 3pm in ben momb/

Jºl laat boogt heel 3uart gebogen ;

dPfalg 3Laöbiceen/ Apoc.3.15

3Pie laauuu en flaaubu in 't leben/

#Poch miſb aan ieber een

«Een ſcheinbeugbg beſtel geeben.

I I .

't gjg hier niet/ 3ingt ben #eer Exod: 15 21.

eBp hemelſcije geirſchaaren.

H#ier miſ men 45obeg eer

iſiaet 3ingen niet berfilaaren.

ſpier bulb men geen ſhiculu Lieb Apoc: 14. 3.

3Ban 3pne monberijeben / .

ofn acht het bol berb?iet

#pn tpb bug te beſteeben.

I 2.

4? Iſtomingen/ ſtaat op.

gºp 332incen / grootg en prachtig/

3Berlaat ubu aarÜfclje pop.

2 ingt & Sobe t'faalm eenù?achtig.

3Bo?ſt 3Pabib gaat u boo?

oPp Scljiggajon met maaten. Pſ: 7. 1.

#om bolg uun beurt in 't cijoo? / Esra 3. 11.

g#n p?oef 3pn joningraaten.

1 3.

dBp meörige in ben tang/

Hitomt laat ong tº faalnen plaaten :

alºp / bie hier om ben Zang

RIDer %eben/ bitg bergaaren.

Hbier uuozb (GLoebaſt en lººpn/ -

qin 't Speelen/ gantig berfcij00ben;

jl)aat daar hun be5ig 3nn . . - - - - -

«Dng #eiland ſteeög te looben, -

'- - - - - a ſ jlâebi
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JU2ebitatien op ben ſïuſte
bag / in mpn ban juig 3pn/ 1691.

Speelende op Matth: Cap. 6. 19----34.

Toon : Wilhelmus van Naſſouwen.

Als ook : Pſalm 13o Uit de diepten ô Heere.

Of Pſalm 128. aldus gebroken.

eruuplift - - - ben berſtee - - - - - -

ften/ GPm in 45obg #uig te - - - - - - -

L-S. L-S.

gaan / Hºoo? ilt u / Jezus, p?ee - ften

(ILot ie - ber on - - - ber - - - baan :

âDat ſchatten te bergaa - - - - - - -

-- -H---man

ren/ &#n melk te mp - - - ben 3pn/

- & 4 49In
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dBm 3ielen - - - te beubaa - - - - - - ten

3Poo? 't aſier - - - - - - - 3uJaarſt fenpn.

2 -

Oſbob met 3pn l#elnelſchatten/

#tan bp geen ſlâalnmon ſtaan.

3Pie b'eene buil ombatten/

laat mig ben amber gaan:

3Pelupl ijun heerſchapppen

19eel meer in geur en macht

2lig ?larb en libelnel ſtrpen/

39oop 't menſchelpſt geſlacijt.

3.

3Pe kommet bee5et aarbe/

G#n 'g lebeng onberbottb /

&#g ban geringe maatbe/

#oo: Sie op 45oo betroubot. /

#ct 3333en ſtan niet gecoen/

tºpt b 2libe5onger leeft/

35ie 5elfg ljet bee boet leben

4Dat aan ben #emel 3u0eeft.

f

4. #a
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4

ga bie be Leipbloemen/

Toºn 't belb 5o ſchoon bekleeb ]

dDat &alomon mag toemen;

&Poch bp ſjaat glang niet boett.

3Pat 3oggen imp / alg bieren/

2llig ijeibeng hier op aarb/

2lig ruſteloo5e mieren/

&Png 19aberg 50?g onbuaatt.

5•

ſtomt merpt uïn 302g op 43obe.

zocht eerſt 3pm #toninhtph:

eÉn mat gp bebt ban noobe /

3ſſBerb u baſt toege5eib.

&P laat ong ban niet 50?gen

3Poo! bee5 of b'amb're Dag:

3Pault licht Dell bag ball m0?geti

q5eeft ſtommer of gelilag.

6.

312el 3iele/ laat bit p?eehen/

13an JEz Us heil'ge momb /

aPoo? 'g maerelbg breſſen b?eeken/

q#n ſlaan u mond op bdollÜ.

Iºp ig b'algicube ibaarheid.

p peilt ubu bert en nier.

3èleit ſpem/ en mint be klaarheid

3Ball 3pn geijeiligt HPiet.

S 5 3De
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&Pc45eeffelbegllPaerelbg.

T o o N:

Pater het zal uw gezondheid wezen.

Inleiding.

V riemûen/ al be maerelb ig aan 't bollen /

gebet eben bol aan 't fui5ebollen; âDant op

w

b'aarbfche lompe ſchouwtooneelen ſpoogt nu *

-

--------

--

-

clft om 't beſt 5pn rol te ſpeelen.

2. Ijier krpgt elft een ſtaaltje ban het laſten.

#aar HPee bie aan 't beele 3Lapje taaften:

âBant het hoſt gemig een band mol buiten/

3Pie boeg blpben ſchoon5e noclj 30 fluiten.

3. JPoch om 't beſte ban ben hoop te hie3en/

3Ligt um buift're oogen ban be ulie5en:

âBant het ſtoopen ban Die ſcijoone leuten/

&ouje bih in eeuwigheid betreuren.

1

Ho
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Hovaardy.

4. #obaatbp Homt eerſt boog aan getreeben/

jl het jaar lange balg en mooije ſilceben;

't ###Beugouuu oanb'allerhoogſte ſtacie:

jl?aalt ruim baan/haar paauujeſtaart heeft g?acie.

Fontainge-Draagſters.

5. 3??onfiepintjeg/ jong of oub ban jaaren/

2Zet 3-ontaingeg; op ulu 3tuarte ijairen;

&P2aagt5e b2p naar d'alÜerijoogſte jl 20.be/ .

319ant beel tronieg hebben 't Yuel ban noobe.

6. âIBeeſt boch 5eer boog;igeſt/ 't Wuerb gebeden/

2lig je muilt ter iterſt of sºcijouuuuurg treeben :

25uht boch luat ter ingang ban De beuren.

?Inberg ſtootje af bie ſchoone leuren.

7. #pſit boclj ſtatig/ Yupl het hoort te luc5en/

âbant men kan be 3eben uit umu ſtap3el lee5en.

* 3Paat bab u Den #emel 50 geſchaapen/

“Hee! mat buaatje uJouberlplie aapen!

Labbekakken.

8. €5,oote Glabbeltahhen bp be buuren/ .

'ſi llPou mpn tong niet graag aan u berijtuuren,

âBant 3e 3ou met tien jaar eer berſipfen | |

«Of boo: al het haah'len 3elier fplyten.

Kerkloopſters.

9. #lue5elg / ſterriftloopſterg al te faamen/

#2a be b?aabe iſlºannen groot ban naame :

#2aat bie 3eherſpit moet mogen meeten j

&Pat 5p ſlappe en laauuwe ſtij?ifteng beeten.

-
1o. &laap
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1o. &laaprig in 't gehoo! en 't 3Boogb te lee5ell.

gln be &cipliften uieinig onbermee5en.

3 àie baat 5eluen Dapperiph berialoeften/

Zo 3e pag. De Iert maar honnen 5oeften.

11. Pie alleen om ſleut ter ſterfte treeben;

3Piet om 'tſboogb/ maarom bet5ien bet kleeben.

3u3pl3 een ſtap3el of een Hitleeb 5ou maaäen

#paar be moob'ſ en batig 5uuaat te raakten.

12. #Baar noch beter in bit lºuig ge5eeten

2Eig ter Scheuuuburg baarom geld berſſeeten.

't dºen kan noch be 3iel tot aallbacijt meâhen/

't Blºmber bie/ na b aard ban 't Hemelg trefilten.

Pronkers.

13 ſlºgoote Honſterg/ bie in poppehieeren

Zoelten beeie ſºufferg te bgabeeren/

G#n haat 3innen 50 ten pgonit opſpannen/

dPat 3e ſlecijtg 3pn alg bermpf De Pannen.

-
Kroegloopers.

14.4B2oote &pelbeminnaarg/ mahh're baa5en/

&Pie u roemt in 't ligten ban be gla5en;

eën boog 3IPpntje/ @Lrpntje en @Lilitaähen/

G5elb en tpb u Deetipft laat ont5akken.

15. #ton je u 3elfg eeng in beſpiegel hphen;

3Die meet buat figuur gp 5oub geipften! -.

b Geene een bruiloo, op 3pn platte ſchpben/

b'?limber bgolph bp 3pn 25oeltje blpben.

Misbruikers van Thee en Koffy-drinkers.

16. JPolle ſtoffpbrinkerg / @Lheebachanten/

Bl?ugge5ifterg/ &p?teuboen en 3Pebanten/

JPie boo? 't rooften bp be #Poubelliſten/

4 lume 25eurg/ en 25eurgtpo beci bergiſten. Z

CT
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Zerke-treeders.

17. Straateſipperg ſuije Zerfte-treeberg/

iſlaimber maarú alg ligte bon5ebeberg;

3 Bant bie ſchpmen. 't Heemelg noch te groeten/

3 làaar gp treeb alleen ſlegtg b aarb met boeten.

18.ttonb gp in bit treeben eeng beſeffen/
# uld### I#emel heffen: /

p 3oub haaſt tot hooget trap geraakten

&#n bit ſuije en bab5ig ſlent'ren ſtaaften.

- Rymers.

19. Paar ik moeſt mpn ſoogt ook niet bergeeten /

3Laffe Liebjeg g / 3Leur-poeëten/

JPie eeng amberg fauten konnen 3eggen/

G#n hun eiten buiten 't neſt 3elf leggen.

2o. 't Beegten heeft be maerelt meer ban nooben/

ººlg het bibben boot be Houme booben:

3]Bant albug kan b een ben amber leeren.

«En ik wil m'ooit met bie 3alf mei ſmeeren.

Dronke Wyven.

21.3Pyonhe 3Dppen/ uuile ſmullebaarben/

zueeben nu met riſtjeſ, langg be aarbe;

JPieg 5p 3ouben 't achten ſcijfer boog 3onben/

20 men haar hier ook geen plaatſ en gombe,

22. IBannen boen het ooſt/ al ig 't berboben;

302ant Die roepen mebe al/ 't3g be ſhºotie.

2.2aatom 3oub 't haar topben niet betaamen;

3 Pant Dan 3pn 3e een nobel paar te ſaainen.

23. 309ant
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23.3Pant be pagt ban 't liebe morgen5oopje

&loeg boel ballef af op icbet ſtoopje ;

3Bant De #toopmanſchap ban groente of fruiten/

Wtan Deeg jlàahelaar baat nooit uit ſluiten,

Jonge Luiaarts.

24.39unfſe HLuiaartg bienen niet bergeeten/

JPie niet bueriten Dutben/ maar buel eeten.

&#n bie 3innen/ tpb en blpt berhuuren/

QPIn De &chouwburgg b?empelg glad te ſchuuren

25.45obgbienſt mpben/ @peraag te 3ingen/

190igjeg leeren; dat 3pn mooije bingen.

jl2aar boo? 't einde ban baat jonge bagen/

Zullen 3p geſcheurbe Hleb'ten bgaagen,Prov.23.21

Beſluit. : . . . .

26,3Pat bee5 faamen eeng be buift omheerbe/

G#n in elf een amb're 45eeſt regeerbe;

b'?latbe 3ou in 't Parabpg beranbren/

JPeugb en 49nbeugb ſcheibe baan mafſtanb?en.

27. H #al ban mee ban al bit hoopje ſcheiben.

'HalBenſch ben gemel haar boch muil geleiben/

g#n haar 3ulfie uopje 3innen geeben/

aPat 3e boelen na een beter lenen.

ſ

?lan
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Aan be Bloemmiften.
Toon : Semi la Tormenti.

Of: Ik hoorde dees dagen een maagdeke &e.

EE3 -

O####jl2innaar# Der 25loemen Pie3'

al meet te noemen/ &#n geuren / en fleuren

-N -,

&Le roe - men ; Pie bui5en - be 5aaben/

e-N.

G#n aarbi-ge bladen! itunt gaaten / &#n

-4

ſpaaren gn laa - ben.

2. €5p

l
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2.

eBp 3pt niet te laaften

3n bit um bermaalten/

al9pl 't 3innen

(@Lot Illinnell

& Boet blaakten :

Zo gp met gebachten

(Le tecijt kunt bettacijten

3lBat hier bp /

2lan uun 3p/

#g t' acijten.

3.

Hitom hier ?lſtrologen/

QPie ſtaag peilt lutt oogen

3Pe ſterren

32an bette

jl het boogen;

dPie ban 'g hemelg klaarheid

Zo 5elben ſp?echt uJaarljeib :

illum giſſen

$g miſſen

3Pol naarijeib. r

4

maar 30 ſá be bloemen

ofeng ſterren mott noemen/

iDat baater

1UPat pgaatet

Zou 't boemen?

't#pn ſterren nan b'aarbe/

JPie inoeber ong baatbe;

dſbeijouben -

25p b'ouben *

#n maarbe. - 5. #ft
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5.

ft pgpg niet be matten

ie in bee5e ſtarten

mn uJinnen

n 3innen

3Berkmarten;

jl?aat bie in be bladen)

Ibaar tooi en cieraaben/

3Paauuu mogen

ligaat oogen

39er5aaben.

6.

3Pempl 5p bemerken

3Pe 45oblphe merken/

3Pie blaben

&#n 5aabelt

#ſtan ſtethen ;

o:n cieriph boogbueeuen/

Hilaet ab'ren en leben/

ga geuren/

cſºn filetiten

#tan geeben.

7.

3Peeg konnen u leer

Hl 5elf te bermeeren/

3Bpſ 't cierſel

qEn 3mierſel

#Boet iteeten.

# ſchoonheib ig tebet /

m leib haaſt ter uitbets,

#Boch fïenſen

3Bp menſchen

45treebee.

8. ºpleg
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8.

aaieg Hºtere ber #eeren/

3Laat ong hier uit Heeren/

lim fitachtig

«En magtig
3Betfieeren.

3Pat bier komt te laaſſen/

een mogb niet met allen/

3Poet gp meer

(@Lot uun eet/

& set b?allen.

9.

han 't bloempje berrp3en/

't ##oet aan olig beujp3en

illuj eere/

d? Hºeere/

&Ie pºp3en.

JPieg toelft ong te ſaalnen/

(Lot roem umet naame.

âBilt geeben

't H#erleeben.

#a. 2|men.

SP'e
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&Be &emelknoopcrg.

Toon: De France Vlieger.

Of: Pſalm 9. aldus gebroken.

D e luſt tot - - - 3in - gen - - - - - -

mp - - - nu ſtuueſt/ ?lI hab iſt - - - - - -

ijeben bgoo - - - - - b noch - - - - - - -

gelb. Eyet - - - - - - - Iuſt mp eet - - -

- - - - ipit te betmaa - - - - - - hen/

&ppt al be biegaartg bie ljet - - -

-----

r

laa - - - - - - - - hen.

- (E 2 2. ##
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--

2 •

g{g 't juiſt niet maar baat 3in of heut /

gjit 3eg/ Je ſuis vôtre Serviteur,

G#n ga inp bp bat bolſje borgen/

&Paat u?eugd en 5cben 3icly bernoegen.

3

2ïlluaat utcn Jezus naaine noemt/

«En tºen voor 5 ne gaauen roeint.

e#n bie 3ich baat in uJil berljeugen/

«et 5eg/ ujic bit niet buen 30u Incugen?

* 4.

ſpant bic ſteetg ſitue3elt/ filipit en mogt/

&Die boet 5jun eigen lpf te liogt.

c#ob heeft 5pn goed aan ong gegeeben

dolu banlibaat upolpft ban te leben.

y.

geen filosoof die niet teng lagt/

zpic Yuogo op ump 5ect lileill geacht.

ciën bic beet lagcijen en deel p?aaten/

iPic mpbe iſt 5cer / boch 30mber baaten.

6.

apant bie ueel p?aat / ooit beel ontbliegt;

«En 't ig getuig ijp bihuilg liegt.
ga ueeſtpng ſtaat bp tong en tanden

&#un ieberg fauten aan te tanden.

7.

ſpat leuen ſtaat mp gant# niet aan.

spieg moet ik bp mpu bolfijt gaan;

apaat fcber ongemeinſt mag ſp?eelien/

giën 3uupgell atlûetet gingen

ſtomt baat een uitscriſi mp boo2 j

“En geoelt mp 50 mat aan 't oog;

g4H uil niet in 5un bierfcljaar leggen.

#h pal of ſtaa naar 'g #2eëren 3eggen. Rom:14 4.

9. #2a
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9.

iſ)attuur heeft 5elbet Wyettgb geleib/

#n teelen en in buerli5aamheid:

3Pieg luie 5ich muil op d'aarb ermeeren/

3i)erkt b?olpli/ en built ſbob bereeren.

IO.

3Pe bºolpſtijcfo ig altpb gocb /

Zo gp be pligt en maat voſûoet.

't Zal u 3elf tot ge5enbijeib ſtreſiſten/

UPe geeſt ſoluuppl ceng op te \uel licn.

I I.

GHmbien gp nut een mcbicpn/

Göp neemt die in niet 50et Gf uunn;

2o Hall ooſt/ onbet 't u?olnſt 5ingen /

Cen balſem tot de 3iel inògingen.

I 2.

3Peg ſºeeren joſt ig 5oet en 3agt. Matt: 11.3o.

Hºp 3iet graag bat gp banlit en fagt.

JTBaat batg' alg ſtammpioeng 5tilt ſtrpben/

dºm alle migbguih ujeſ te inpûen.

w I 3. . .

't ſtoºtglupſig leben fcijaab galltg niet;

2llg b Onbeugb baar niet bp en ſchiet :
gEn hup alg rechte ſtijgiſt'nen lenen/ ſ

âDieng naam ig op ong, hoofügefcij?eeben. Apoc:3.12

14.

GAogſof 25etupeeterg al te ſaain/

(9f ſituaaſterg / of ban and're naam ;

# 5al mpn u?eagb baarom niet emben/

I# ik juiſt niet in utu 23euben,

169I.

(ºf 3 gin
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Gſm (@Tegenſpoet.

Toon : Semi la Tormenti.

Of: Ik hoorde dees dagen een maagdeke &c.

EE3

4

,L# eg H#eere / berſlagen / &#n

---44

"'t ig tim beijaagen illuj roebe GEn Wuoebe

-N -N -

(@Le b?aa - - gen. 'H33oelmp aan-ge greepen

,--A a-

- E- -4--- r, t zf.
TJZITTEINCII | | S

HETGEZi-fi-T-j---7 t UEd
ver ſ

fi met angſten en meepen/ Pie 't ligchaam JBie

- -S. - 4

-- ----"-w-

't ſigcljaam ſlºeg ſlee - - pen.
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2.

alPaat kan ik mp mocnben

ga al bee5 elenden/

2llg b' ooge

Om ijûoge

(die 3eilben ? . \

Gbp hebt mebicpmen -

ſpoor rampen ell ppnen /

&Pie 't alleg

dPie 't alleg

&Poen buupmen.

3.

3Pe 45ob bet dºenabe

Zemb bui5enb ubelbaabeh

2lan 't bette

jlâet ſmette

25elaaÜell,

2 pm 't 3ichten of 5onben/

zp unerben berbonden

JPoo? J Ez U S,

3Poo? JE z U s

2 pn monben.

4.

3ïPel ban/ in mpm 3ugten

Zal 't geenen beel b?ugten/

&Paat heenen

j|E2et bueenen - \

(@Le blugten.

maar ſtetu ik bol becuen/

3Bilt imp niet begeeben/

&P JEz U,

(9 | E z U,

#lºpn leben!

& 4 G#e
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GED A C HT EN

OVer

&Pt #beſheiù beg'HIcheng.

Toon: Het glas van myn geneugt is afgeloopen.

rt, EfTHETft: Art&-t-Af
E4E DIT

W##r at baat het of iſt hier 25einoon beeg

-t: E g" + --&-

##aatbe ; &#n nutt al haar plaisier / Çe
b

#

#

geen

e

-4

# ſchat bol maatbs? #h meete bat iä 5al boch

eenmaal ſteruen. En boe iſt langer leef/ #oe

#EEE###EEE
---- -- T w

'k meer aan b aarbc filtef/ bie 'f eend moet

e- *-- ---

TT t--S: Tr - --

h"-" *-

betigt n. & 2. H#20e
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2•

#oe 3oet het lenen ig/

't #g boch bol 3onben.

&Peeg herfſtolt mozb gemig

&teetg meer beuonben.

52ocijtang mat menſch kan hier het leben baaten ?

#p uJaagt graag buib om buib / Job. 2. 4.

qëer jp oie ſchoone buit -

Zocht te betlaaten.

• . 3.

3Poch bic het leben eeng

âDit oberbemlien /

't #g bol gemeeng en ſteeng/

G#n 't han niet ſchenhen/

2llg boog een hogte b?eugb heel ongenoegen/

JPie u / haar al 't genot /

GBp 't laatſte / tot een lot /

32ocij Homt te upgoegen.

4

dºmhelg ban b?p be & Poob

HIang boo2 uuu ſterben.

Hilu ballingſchap iſ groot

3Langg b'aatb te 5uerbell, w

qPaar gn / alg u?eemdeling / gebgitätban ſituaalen/

ſcerloſt bug?ü ban ljet bleeſch /

RPat ſteeög / met moeite en b?eeg.

JEGct abcln ijaalen

5.

1tºp 5nm in ſlaauernp;

JPie# inget 1nen poogein

(die buo: Den log en U211

iDan aardg bermogen : . M

&#n met een luſt / bol hoop / Olig 5inilen ſpaullen

®.nl nooit uan 't ljemelg goeb/

2Ilg menſcijen / bol bermgeb/ .

@Ie 5pn berbannen. - /

- &L 5 6. {1}ie
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6.

âBie kan het groot berbgiet.

aPeg leueng tellen?

qºn maat ijp tent of blieb

't Zal u ber5ellen : -

alPamt bee5e 3Loterp geeft bui5emb NIETEN,

&legtg tegeng eene WAT;

jl2aar bie 45obg liefb' ombat,

zal PRYS genieten.

7.

3Pie opgehangen 3,92pg

3Ban 't eeumig leden/

hebtg' op een woonb're mpg

ilm boſh gegeeben,

aPieg 39aulugijeigt en ſmaht te 3pn ontbonben;

(Le leben met 3pn 45ob /

3Paar in bit hoogſte 3iot Phil: 1. 21. 23.

ſlecht \u0gb gebombell.

't HPetb?oot um Egarpenaat

ſpier te berliceren,

diaaar beigbe in 't openbaar

jaa 't Hºuig beg lºyeeren;

&#n 3et: de Hºgeer! hoe lang 3ultgp nertoenen.Pſ:42.

3Plat ift moet ſtille ſtaan

g#n 't H#eiligbom te gaan /

GEn trooſt beljoeben ?

9.

«B JEz U, milt ong ooit

3Pie bleuglen geeben;

3Pat mp beg uuaerelüg rook

(Ie boben 3boeeben/

diën itomen op 't mu5pft bet &#ngieſchaaren/

3ſBaat bat af b uuJe t'faaln

De glorie ban uuJ Jåaaln

#lhet roem berftlaaten.

1692. 2Ziel
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&ici-Zugten /

G9m ontbonben te 3pn.

Toon : O ſchoonſte perſonagie.

O# #toning ban 't berſchrifthen iJobista.
- Tr A

(W --f

##Hèoet ilt/ eilaag! 50 lang na u ber- Phil:2.23.

EEE-K)--+ V 7. EEZ
I

IT

lannen: Rapenfeij u al oogenbliſhen met

#

## EEEEEEËTETLIENZ

I- T IT

bert en arm te mogen eengombalgen. Eeoch
-

--- -- A---C- H _P

HEEEEEEEEEEE&##

# talig / 0 &#ob: een 3egell-lgt iſ ilt gp bel

---+ + 4- # # –:
N-HE& - E- ---

fmengopbaanen / ?lig g' ljetnhoint Deut,3o. 19.20

A. + A----a Jij -

---+---+-5-t- --5-

E&EEE ## E######
I - ---- l- * Q . - -4

figeturn Pathp biet mag beleeuen Halige bagen.

: - 2. jl?aat

p- ---

--

E
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2

5Baat alg bup onerbenſten

Heet hruig en ſmert oan on5e leeme uuooning/

âBat bpoefheib 5p Homt ſchenken -

OLujiſt/ mpb/ en ſtrpb/ en bittere belooning.

hoe elft beb?iegt/

nfcijgaapt en liegt/

G9f QBob boag 3omber oogen/ Jer, 16 17

31Bielig 3iel' op 't embe/

2Zich beerlpſt/ boo? ellenbe/

32inb bebgoogen. "

312ie 5al een ſtommen talri

2lſ b'arremoeb en rampen ball bit leben ?

lpet Hºutulpſt kan ong huuellen/ -

&Pf hinb'ren bie be 43eer ong heeft gegeeben/

Of dat ben ſtaat

&Ien acijt'ren gaat

eÉn tegen minü en ſtroomen

illen ſteebg moet 3eiſen

«En 3ien het boeſtuit feilen/

#n 't bekomen.

4.

I hoe laat 3ich ieber bleijen

3èan b #beltjeib / bie hoere aſſer boeren?

3Die han5e niet berleijen/

%a ljanb aan ijamb / alg triomf/ omboeren?

4Dat ſtormend meer

33liegt op en neer

JPoo? ſtraaten en boo? menſchen?
A 3Die fian ban Haaften

&teebg na be &Poob te haaſten /

gºn te huenſchen! -

5. âTºp
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J.

app rei5en in boſſchagie;

# banaalen/ mbpſ won ºobeg ſtab niet binnen

@cb Yuagoug pelgrilllagit

Gilleen tot Jezus on5e 31el beminbe!

3Paat cng De SP000

#pn liefbe-ſcijgot

3Pol optuigbe Üoet genieten:

3Eië 3ou niet ſmacijten

“Alleen in bit betubacljtell

aPoo? 't uerb?ieten.

- 6.

ſpie 3aſ niet hunnen filoppen

#au'g gemelg beur / om eeng berloſt te wegen,

aep bie b'eſſenb oerkroppen/

d:n altpb bobb'ten tuſſchen hoop en ogee5en.

&Pch Jezus ſchiet/

3Daar 't niemanb 3iet/

illup pplem t'allen ſtonden,

&ap bat mop ſterben/

G#n 't eeüudig leben erben/

3e?p ban 3onben.

7.

#metſt bug/ o Zaligmaaher / -

#am mag rt 3ielſ oſe tot u homt met ſchºeijen.

#aaſt mij een 5elfguer5aafiet/ -

o:n laat ſta in 't oerlang niet langer beijen!

iſlºpn liefbe ig groot /

jlhaar ach De 3P000

3Laat mp/ gehuJetſte / 3umeroen.

&#p baalt uuel ſjcDell

#pn 3icle op; maat behebben

#g geen ſterven.
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8.

d? 252on-äat ban mpn lepen!

#oe #'t bat ik niet werden mag ontbonben;

“En ik op 't laatſt moet geenen

2Man u een ligchaam omermaſt oan 5onben;

42 19uurbaah Gbobg!

GP ſterke ſtotg!'

49 #ttuigfjelb bol oan glogie!

Geef ong 't berblpben/

dºm moebiglph te firpben
(GLot bihitorie.

9.

€2 3Liebeling beg Beeren! Matth.3. 17.

«Bun ong. De Pooö/ boo? liefbe alg opgenomen;

Göeen maerelb han ong beeren/

âDat gall' en ebilt ong mag oberſtormen.

####0e bang ijp 3iet

3lig ſlechts een weg na 't Heben. 1Cor.15.53&c.
&P laat ong ruſten r

«En miſt bit heb / bol luſten/

&Png bocij geeben.

IO.

3Berlaat Dan b?p be maerelb

de gpumpn 3iel/ met al haar ſomperpen;

Higoe ſchoon 3pig bepaerelt/

H#aar glang en gloog han nooit tot u?eugb gebpen.

#aar rphboung-jagt

Håerlieſt haar hragt/

H#oe 5eer 3p ben berbitten:

jl laat bie op aarbe

- &teebg ſterft/ 3al 'g gemelg maatbe

ſlecht be3itten. 4

- 1 I. &#it
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II,

den moet ik/ Jezu, firpben -

52och op bee5 aarb/ gitn bat ift tt bamieten

ſtecijt dolge / 3omber mpben/

«En mp ber5eng in uble liefbe-bieren.

3TBant bie Huetſuur / -

Zo hoog en buut /

zal morben Wueigenee5en;

2lig gp luiſt gonnen

G5iſeabg balſembgonnen/

#lgboo? bee5en.

* I 69 2.

B E D E, -

OPm een 3alig &#inbt.

Toon: Pſalm 77. Ik heb myn ſtem opgeheven.

en Pſ: 86. O Heer opent my uw ooren: of aldus.

- --

N-º

roote&chepperban mpn leben Pie mp

G

T LE w-r

bent u het gegevenſ en verhuiſt men

# HEEË

'J

A-1 SO, i EE HE f-TE- HC ## HEEK: I' LEE -

H - RE-RP-R&--

ieben lanſt/ "oort boch nu umpn lof en bank:

&#ere
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*-

N- N

dée - re 5p um faam ge5ongen/ #g ban

e-N. ,--

-us

e-,e

N-A'

aatbſch alg ije - mel-tongen/en mpn 3ie-le

TN OS

EHEETBETS EEEEEEEEEEEE E#

# E EEEEEJEVE

5al altpû/ 3900, uuu goebijeib/3pn berblph.

2.

#aat/ #eet/ hom fit t'obermeegen/

hoe ik mibben in uun 5egen - -

# geſtruikelt en miggaan/

ch ban moet ik ſchaamroob ſtaan.

19eer iſt 3ie mpl1 Dagen ſipten/

oën-'t gemoeb hoint nip bermpten

3Pat ik groflpk heb gebunaait/

&#n uum Ypeiboen nooit betaalt.

r - 3.

3Poch uilt met mpn 3iel op heben h

#iet naar recht ter bierſchaar treeben/

alèant ik moeſt ban uur aanſchpn

&#eumig ban betſtooten 3pn.

âDilt mp / boo? gemaco / ontfermen/

«B2pp tmp in um ſiefbe armen/

d?pbat al het bolli beſtemt

&Pat gp goeù 3pt 30nbet enb,

3. 13eer



ZEDE-ZANGEN, 395

4.

ſpeet) be geeſtig met genegen. ' , T

ºm te mambºlen in uw wegen; . . . . .
jaaat het bleefch/ tot mijnet ſchamb/
#eemt gebutig b'ooerbano. 2 : 1 - D

ſeoe ſang 5at ih 3ijn gebomben ,

3tan bit boo5e vleeſch bet3onbtwl -
apat mijn goede mit beſpot/ , 4 G

oºm beooglogt u mijn «Bob? - - - - -
5. v

aPaalt boch neber in mijn 3ieltl : *
aPat ſä heilig leer betutelen ni:3% . 5

2illeg mat u tegen ſtreeft! , J J :: U

dEn uur 3iele usalg boog heeft. --

den 3o iäietg macb oerweguinli, 5 .

23lijft toch bp me op mijn ſterven? "
een alg mn be boob beſtrpist 'Eiſd . . .

ditoont dat gp mijn leven3ijt. \ *

6.

als mijn tong usetyajaar in bºtſpºtſieril

2ilg't ge5icht begint te behen/

2lig het al be5mijlit in ſtipſ

Staat mp ban/ #eer JE s , bp.

ſPch laat ban uur bitter lijden,

#ſlap bertrooſten en benzijben/

G#n boo2 uur gejegent bloet

3Boelen al mijn ſchult geboet.

7.

Ibeb ik niet genoeg geſtreben/

dBf niet mahembe gebeden h

dBunt mp b'ouerujinningâ âtoon

1 lit gemabe / niet na loon.

ſlâilt um ſchep5el 3o niet baten

ziPat gp 't eeuunig 3oub betlaten

om fijn 3omben / Die gp beet.

aPat hem 3ijn ban herten lett
19 8. Poch



3es zEDE ZANGEN
8.

#och termijl ik hier nochiebe /

3Pilt mp bie genade gepen

gaat ſh alle dagen ſterf/

«Pm te lenen in uun erff.

3Leer mp 'g mereltg beljeben/

#bet treb / op nieu ber ben/

32002 't herbenäen ban tſun ſtijft/

«En uur goetheid te gelijk,

9.

de libeer JEs U, groote #toning/

3Ppuerlangen naar um kuooning /

#omt ontbint ong/toef niet lang/

3Pant bit lenen bait om: bang.

3，2aat. Dat mp onghenen buenben

't 3g bol moeſten en elenben/

SPleg on3 25ebe ig eerſt en laaſt/

#ſtomt 1 keet Jesu, #omt boch haaſt.

EINDE der ZEDE-zANGEN.

Blad
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Bhawyzer der zEDEZANGEN.

- 't Vrouwe-verdriet,

Als b'Opper-honing. - 247

- Bruilofszang.

2lig JE sU s binnen Iana 3at. 2o7

Het Aards gewoel.

?tig ſh aan;ie het groot gemuelt. - 238
Nieuwe-jaars-zang. ver

2{lueer ig 't Pube jaar berloopen. - 124

vrflezigheid. -

25atmljettig ſbob / o JE s U chrift. 191

- i Deze eiseren.
t 3ill Jell IIlp llll ſlucht. 2QI3Pe luſt tot 3ing De#.. 9

&P'e buerelt heeft'er beel bebgogen. 5

Voor 't H, Avondmaal.

&P'oppetmijgijeib bol genaben. 49

Chriſti Opſtandinge en Hemelvaart.

3Pemijl gp JE su, 3ijt ten hemel opgebaren. 113

o

Tegen d'al te-zindelijke Vroukens.

3Fiere 1930uheng / net en huig, 243

G.

Gedachten in 't gaen na de vroeg-predicatie.

«Belíjft ſl?aria ſlaagöaleen. I45

Dank-lied naar 't Avondmaal.

«Belooft 3ijt gn/ mijn 45ob en ſpeer. 53

liede, om zegen over den arbeid.

4520ote Chob / 42 45euer alleg goebg. 157

Bede, om een zalig einde.

“b300te &chepper van mijn leden. , 393

H.

5 In Neeringloosheid. -

fi hebb' in tranen, - -- 93

- #3 2. over,



. B L A D -w Y. z E R. . . .
* * * over 't Element der A A A Dr. - - -

beetl in uum beſpiegelingen. - 65

Biecht en Éé op 't laatſt van 't Jaar.

#eer/ mijn 3iel ig galitſch genegen. 1 19

't Verkeert Gehoor.

#elaag be menſch/ bol pbelbefb. ' 165

't Geprangt gemoet.

#elaag manmeer ſit doetnueeg. 168

Vrouwenlof.

#oo! eeng liebe 12gouuutjeng / hoog gepge5en. 24o

- - I.

't verval der Chriſtenen. -

gſmbien ik eenmaal opetudeeg. 9O

Nieuwejaars-gedachten. -

't gg #Pieumejaaren?'bontmaal. 127

& Nieuwejaars zang, tweede Vers.

Hºteer ban) oogen gobbeloog. 271
• A- 1 Leroen - t Nieuwejaars-zang,

Hitom / mijn5iel/ ontgeſp betaaje banden. 269
k. ' * * . . . . . * d:#"

offe ſferbelingen. HOOhom/ o D m f "#zaligt de -

#omt u/ 6 mijn 3iel / te boren. 2C3

- Nodiging tot Zang. -

hom vrolijhbertſ belººft om ºoit te zingen. l

Zucht, om den Geeſt des gebeds.

#onb gp/ o mijn 3iel/ noch leven ? 2O

- Trooſt aan de kleinmoedige. '

4Laat af/ laat af / o b?oebe menſcij. ' . 1 33

- - - In tegenſpoed.

'ft 3Leg/ Hºgeere berſlagen. - 294

'- - Tegen de socinianen, o

3liebe GBob! Han uune gecbijeib ſijbel1. 1'36

Bede, over de Joden en Naam-Chriſtenen.

lieve #eſug! - - 29

- - - 2 - Ge



B L A D - W Y Z E R,

M.

Gedachten over den 45. Pſalm,

#ſpijn harp iſ nu geſtaakt, dºette.
Tegen de Vuilſprekers.

enſchen Hint.jl? ſ h Kerkplicht.

jleijn3iel/ alg gp ter &#eingel treeD.

Kerszang.

jaſjn 3iel/ bien grooten blijven bag.
Kerszang.

Haijn 3iele moet il lopen,
verachting van 't aardſche goet.

Jhijn 3iel / mat moet g! noch ,
Gedachten in 't alleen wandelen.

Hlaijn 3iel / wat 3ijt gp bug t'omogenen.

O.

*t Element des L Ul C HTS.

d© boogluchtig' all: 1Po?ſten lºgeer.
ielezucht tot God.

d? GBob / o Igeiſbgon bet genade.
- Tweede zaligheid.

IO2,

47

142

73

173

e groote Bob/ o&### ban mijn leben. 182

iddags Bede.

de groote G5ob / o baiendelijke libeer.
Derde Zaligheid.

42 peet 23eſu/ g hebt gegeven.
Geveinsde en Oprechte,

dº) hooggeachte ſtijgiſtenſchaar.
Nieuwejaarszang.

dP geſu/ al mijn leben.
Over de liefde Chriſti.

op gefu/ bie mijn 3iel bemoont.
't Verduiſtert Gezicht.

&P geſu / eeuunig HLicht.

Voorpoort der Negen Zaligheden,

9 %jeſu/ 'H uuou graag zalig uuogben.

2 IS

185

219

I 22.

58

I61

176

- Wat Zangen te kiezen zijn,

op jonge lieben.

2 39 3 !

3
Zie
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Zielezucht om ontbonden te zijn.

49 ſtoning ban 't berſcijgiäſten. -

De verſchove Deugt. .

«Phoſtelijke Peugt. . -

Dankzegginge naar 't Avontmaal.

&P liebe lºgeet / o #efu) al mijn leben.

Tegen d'Overdaad in Gaſtmalen.

9 menſch bie graag ter ſbaſimaal 3ijt.

Op de spreuk: 't Is alles Ydelheid.

GP menſch / Die t'elfieng 5eit.

Vojagie des Werelts.

GP menſch bie bier beheeben.

De ſtraf der Godloozen.

GP menſch gn bie uuo 3iel berbeugt.

g' •

Aan d'Amſterdammers, op de hooge watervloed,

C2 menſcij/ gp ſtaat ontſtelt, "-

Aan de Bloemiſten,

GP JE2innaarg bet 25loemen.

- - Aan de dronkaarts.

&P JE2innaarg ban be upijn.

- 't Houden van Chriſti Paſcha,

«9 39aaſchlam/ laat ik nu betuigen.

Aan eenige Zangberiſpers.

&P3Pachterg ban be 132eugt.

Opwekker der ziele.

Op op/ mijn 3iel/ ſta op be macht.

" 't Geluk der Rechtveerdige.

49p/ 0 menſch ombelg be beugt.

Morgen oefening.

&Pp op/ mijn 3iel/ be bageraab biecht aan,

Zesde Zaligheid, - -

49 ſticine «bob) en oogſp?onſ alleg gocbg,

't Element des W Y ER S.

«P &chepper ban het groot ſpeel-?lI.

- In voorſpoed,

“P boſboende groote Bob.

is,

3O

56

33

I 55

2 I2.

223

256

287

265

1 o7

275

14e

128

45

194

77

95

Zes
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“. . . Zevende Zaligheid.

G919;ebebo?ſt | biel met uur b2cebfaam leben, 197
Eerſte Zaligheid. - w

G9 3ielen uitgele5ell. 179

Lof der Liefde.

Échoon gp/ om:# hab 3ulſt 45eloof. 13

Lof des Geloofs.

&mahfie menſch. - - 9

Trooſt in Laſtering.

(qZermijl Dat in Den H#emel moont. 83

Meditatie op den Ruſtdag. -

(Ierubijle ift ben berſteſten. 279

- Mildadig aan den armen.

(Iracht gp/ o mijn 3iel/ te leben. 152

** - - - - V. -

Chriſti ſtrijd in 't Hofken,

iPolmaakte l#elland / g?oote Lºeſb. 234

Mismoedige Verzuchtingen. \

3e;ienbelijſte zone 45obg. 31 I

Geeſſel des Werelts,

1egienben al be merelt ig aan 't bollen. 282

Matigheidt in Spijz en Drank.

123ienben/ buiſje b?olph me5ell. 161

W.

Gedachten over 't Pinkſterfeeſt.

312aar blijb' ift in bit HPinhſterfeeſt. 1 ry

Gods goedheid.

319aat ift mp memb' of Heer. I 29

Achtſte Zaligheid.

312aat 3al iſt / lºgeert ter ſchole gaan. 199

W *t Genoegen. - n

319at baat hetof ik ſcij?aap en raap. 159

D'Ydelheid des Levens.

3Dat baat het of ik hier bewoonbee5'aatbe , 296
Vreug



B L A, D - w ? z E R.

vreugdelied naar 't Avondmaal,

aſbat bint mp langer aan bee5'aatb.
Van Lazarus en de Rijkke man.

312el eertijbg leefde hier een ſtijfhe.
Nieuwejaarszang: derde Vers.

319el/ o G5obbelijke G5eeſt.

» - . Lof der Hope.

3JPie Geloov' en Liefde heeft.

't Geruſt gemoet.

3l3ie hent'er ooit een goet.
't Element des WAT ER S.

319ie 5al 3ich / 0 monberlijke Göob.

De Geldſchrapers.

3Die fijn oog laat boeijen.

Morgengedachten op den Ruſtdag.

álàijl 't goeb ig in ben jl?oggenſtond.

Y.

Tegen de Laſteraars der Predikanten

#ber3ieähe 3onbet ogucht.

Z.

Meditatie voor de Dienſtboden.

Zeer heerlift ig 't Iatechi5eeren.

Meditatie op d'Avondkaars.

#zie baat be haarg berbunt fijn licht.

In Laſteringe.

#Ziet nebetuJaartg%o #eſu/ licue heet,
hriſti Hemelvaart.

2ingt een b?olijft 3lieb.

Vierde Zaligheid.

Zo gp bie milt 3alig maken.
Kracht des Gebeds.

€pt bperig in gebeden.

's:#v

61

258

272

17

171

68

231

41

86
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