
Over dit boek

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

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

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

Richtlijnen voor gebruik

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

Verder vragen we u het volgende:

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

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

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

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

Informatie over Zoeken naar boeken met Google

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

zer, tans aanbiede, zyn van my niet op

geſteld met enig oogmerk, om dezelve op deze

wyze het licht te laten zien, wyl ik noit de ge

woonte had eniger myner Stichtelyke Gedich

ten afzonderlyk te laten drukken, doch ſom

mige myner vrienden, wier oordeel en raad veel

by my weegt, dachten, dat de Samenſpraak over

het houden van Nieuwejaarsavond, by gelegen

heid van het aanſtaande nieuwejaar, in de on

gelukkige tydsomſtandigheden, in welke wy ons

tC



A A N D EN L E Z E R.

tegenwoordig bevinden, met nut en ſtichtinge

zoude konnen gelezen worden, want dat 'er mo

gelyk deze en gene (van allen is het niet te

wachten) door zoude konnen gebragt worden

tot nadenken en onthouding van de ydele en

ontydige vermaken, met welke velen hun tyd

op den nieuwejaarsavond gewoon zyn door te bren

gen. Dit heeft my doen beſluiten deze Samen

ſpraak ter drukperſſe over te geven, en er enen

Veldzang op de Zon, met noch ene Bede voor het

Vader land, naar deszelfs tegenwoordigen toeſtand

gericht, by te voegen, welke ik hope u mede

niet te zullen mishagen. Gebruik dezelve ten

uwen nutte en vaarwel.
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S A M E N S P R A A K

Over het

HOUDEN VAN NIEUWEJAARSAVOND.

Te dien dage zal de Heer, de Heer der heirſcharen, roepen

tot geween, en tot rouklage, maar zie, daar is vreugd

en blydſchap met runderen te doden en ſchapen te kelen,

vleeſch te eten en wyn te drinken. Jezaia XXII: 12, 13.

ERNST, LICHTHART

E R. N ST.

H# Lichthart, vinde ik u zo laat,

Op dezen dag, in 't nachtgewaad?

Daar 't reeds op ſtrate krielt van menſchen,

Die, yder even druk, malkaêr,

In 't heden aangevangen jaar,

Veel heil en zegen wenſchen,

Want, heb ik 't wel, gy waart voorheen

Al van de vroegſten op de been.

A 3 LICHT
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L I CH T H A R. T.

'k Heb dezen nacht niet veel geſlapen:

Ik was wat laat naar bed gegaan,

Had ik dan vroeger opgeſtaan,

Zo ſleet ik wis myn dag met geeuwen en met gapen.

E R N ST.

Had gy op 't eind van 't jaar zoveel te doen?

Dat zou ik van u niet vermoén.

L I C HT H A R T.

Gy hebt gelyk, maar 'k heb my laten vinden

By een gezelſchap goede vrinden.

Wy knoopten 't nieuwe jaar met vreugde aan 't oude vaſt,

En daar door werd het vry wat later.

Men ſpeelt, men eet, men drinkt, men praat er,

En ondertuſſchen word men door den dag verraſt.

E R N ST.

Moeſt zulk een vrolykheid 't werk van dien avond wezen,

En wiſt gy zulk een tyd niet nuttiger beſteed?

L I C H T H A R. T.

Hoe nu! wat woud gy dat ik deed? Ik
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Ik ben voor vreugd, men kan niet altyd lezen.

'k Hou d'avond voor 't vermaak, den morgen voor den ploeg,

'k Verdeel dus mynen tyd. is dat noch niet genoeg?

E R N ST.

Waart gy, gelyk een Chriſten, die zyn dagen

Moeſt leren tellen, van uw plicht

Behoorlyk onderricht,

Gy zoud my dat niet vragen.

L I C H TH A R T.

En waarom zou ik niet?

Of meent gy, dat er quaad geſchied?

Vriend Hupsaart had my reeds wel voor een maand beſproken

Met noch een ſtuk tien twalef brave liên.

Hy gaf een oeſtertje mag dat nu niet geſchiên?

Zeg toch waar in heb ik dan mynen plicht verbroken?

E R N ST.

Men wenſcht (dus is 't gebruik) malkaêr

Veel zegen in het nieuwejaar,

En dat men er noch vele mag beleven,

Die zegen toch, aan wien ſtaat die te geven?

LICHT
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L I C H T H A R T.

'k Verwachte dien van God alleen.

Ik ben niet Paapſch, dat ik voor hout of ſteen,

Voor goud of zilver my zou immer nederbuigen.

E R. N ST.

Maar als God u dan zegen geeft,

Schat gy 't ook billyk, dat hy daar den dank van heeft

En gy uw dankbaarheid koomt voor zyn troon betuigen?

L I C H T H A R T.

Dat ſtem ik u voorzeker toe,

En meen ook dat ik 't doe.

Maar moet dat juiſt dien avond wezen?

Is 't volgend jaar daartoe niet lang genoeg?

Of woud gy, dat ikme op zyn Roomſch gedroeg,

Daarmen op zeker uur moet zyn getyden lezen?

E R. N ST.

'k Verſta 't uw dwaze vrolykheid,

Die u zo na aan 't herteleit,

Moet voorgaan. by leêg tyd zal God zyn beurt ook krygen.

Foei onbezonne taal! beſt deed gy die te zwygen.

LICHT
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L I C H T H A R. T.

'k Zie daar geen reên toe: 'k meen de vreugd

Is eigen aan de jeugd.

Ik min gezelligheid en ben geen menſchenhater.

Het wenen en het lagchen, ſtaat 'er,

Heeft bei zyn tyd. moet ik alleen

Met mymren, zuchten en geween

Den tyd doorbrengen op myn kamer?

Een goed gezelſchap ('k zeg 't

Gelyk het by my legt)

Is my veel aangenamer.

E R. N ST.

'k Geloof, dat gy de waarheid ſpreekt,

En datge ook denkt, dat daar geen quaad in ſteekt:

Maar ſluit een koopman niet zyn boeken

By 't end van 't jaar, om te onderzoeken,

Hoe 't met zyn zaken gaat

En met verlies of winſte ſtaat?

Zo dient elk menſch zyn reekning op te maken,

Te zien wat God hem ſchonk en hoe hy 't heeft beſteed,

Hoe hy zich in den dienſt van zyn Weldoender queet.

Langs dien weg leert men, hoe de ziel ſtaat by haar zaken.

B Zorg
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Zorgloze ondankbaarheid is een verfoeilyk quaad,

By God op 't hoogſt gehaat,

En zich dien plicht te onttrekken

Is 't naaſte middel om zyn gramſchap op te wekken.

L I C H T H A R. T.

En moet dat maar ééns 's jaars geſchiên,

Zo is 't om 't even van wat dag ik my bedien.

E R. N ST.

Eéns 's jaars, neen, dat 's een averechts beſluit,

Wat koopman ſtelt oit uit

Aantekening te doen van dagelykſchen handel,

Indien hy anders wys op zyne zaken ſtelt?

Ik meen, dat ook dat zelfde geld

Omtrent een Chriſtens wandel:

Die tekent ook in 't boek van zyn geweten aan

Al, wat hy heeft op ydren dag gedaan,

Opdat hy ſteeds zou konnen weten,

Hoe en waarmê hy hebb' zyn tyd verſleten,

Ter rekenſchap aan God van zyn gedrag,

Inzonderheid op ſtatelyke tyden,

Als avondmaal, of boet- en bededag,

Of
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Of als Gods gunſt gaf ſtoffe tot verblyden.

Verjaringsſtond, of wen het oude jaar als zwicht

Voor 't nieuwe, roept ons, dunkt my, tot dien plicht.

't Zweemt naargeen dankbaarheid, het danken uit te ſtellen, -

Alleen om by de vreugd te zyn met zyn gezellen. -

't Smaakt ook naar geen boetvaardigheid,

Wanneerm om dwaas vermaak voor zulk een uitſtel pleit.

Was uw gemoed, door het gezicht der zonden, .

Van een oprecht berou geraakt, zº . (. . . ( )

Die vrolykheid wierd ras geſtaakt,

En 't dartle lagchen door een tranenvloed verſlonden,

Het ſpel en zang week voor 't ootmoedige gebed,

't Onnutte tydverdryf voor 't lezen in Gods Wet,

De zouteloze klap voor ſtichtelyke reden,

En laffe wulpsheid voor de chriſtelyke zeden.

L I C H T H A R T.

Heb ik dan in uw oog zo goddeloos geleefd,

Dat ik zo deerlyk om myn gruwelen moet treuren?

Ai zeg, wat zaagt gy toch gebeuren,

't Geen tot die taal u reden geeft?

Wat deed, ik 't geen ik my behoor te ſchamen,

Of dat geen Chriſten zou betamen ?
B 2 ERNST.
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E R. N ST.

o eigenliefde, die zo blind

In al uw doen zo veel behagen vind,

U met u zelven meet, maar de ogen

Sluit voor Gods Woord. och, hoe bedrogen

Zoud gy u vinden, zoge u mat

Aan 't heilig Woord, daar yder blad

De tydverquiſting, ydele reden

En ongodsdienſtigheid in zeden

U zou verwyten? hoeveel meer,

Dat gy zo lang uw hert durft weigren aan den Heer?

Dat moet men niet ſlechts onrecht noemen,

Wanneer men iemand 't zyne onthaalt,

Maar 't ſtaat, als men hem niet betaalt,

't Geen men verſchuldigd is, als onrecht ook te doemen.

Of gy dan wel geen gruwelen bedryft,

Maar Gode zynen dienſt en ere ſchuldig blyft,

Kan dat u van de ſtraf verſchonen? -

Maar die zyn liefde en tyd aan ydelheden hecht

En, om dat ſchyngenot, zyn liefde Gode ontzegt,

Wat is dat anders dan zyn heiligheid te honen?

LICHT
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L I C HT H A R T.

'k Meen dat ik God bemin, gelyk 't my paſt.

E R. N ST.

Hoe is zyn dienſt u dan zo zwaar een laſt?

Hoe kunt gy dan zo met de zonden ſpelen?

Daar die haaſt walgt, maar deze u noit vervelen.

Die God bemint, mint ook zyn heiligheid?

Die wil op zyn gemak de zonden niet betreuren,

Als 't hem gelegen komt, maar voelt'er 't hert door ſcheuren,

En ruſt niet voor hy in 't verborgen die beſchreit,

Voor God belyd en weer vergeving heeft gevonden.

L I C HT H A R. T.

Wat in 't verborgene geſchied

Staat aan het menſchlyk oordeel niet.

Ik kies geen biechtvaêr voor myn zonden.

E R. N ST.

Spot niet. biecht ſlechts uw zonde aan God,

Maar doe het niet te laat, eer die met u ook ſpott'

En lach, als u 't verderf zou overkomen.

Licht is uw end al nader dan gy denkt.

B 3 Ge
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Gebruik den tyd, dien Gods langkmoedigheid u ſchenkt.

De jeugd word alzowel als de ouden weggenomen.

L I C H T H A R T.

Dat 's waar, maar 'k ben noch ſterk en friſch

En hoop niet dat myn tyd zo na verlopen is.

Men word allenskens wyzer met de jaren.

De zedigheid voegt beſt by gryze haren.

E R N ST.

Maar zo al eens uw levensglas

Noch op ver na niet uitgelopen was,

Zal God gereed ſtaan, als de zondenkrachten wyken

En 't lichaam afgemat zal zyn

Door qualen, ouderdom en pyn,

U aan te nemen? neen, geef in uw jongkheid blyken,

Dat gy, door liefde tot uw Schepper aangeſpoord,

Zyn zaalgen dienſt verkoort,

En ziels- en lichaamskracht daartoe woud overgeven.

L I C H T HA R. T.

Dat kan ik doen en echter vrolyk leven.

ERNST.
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E R. N ST.

Gods Woord zegt neen, maar is het nu een tyd,

Die in een reedlyk menſche lyd,

Dat hy zich zou aan dartle vreugd vergapen?

Daar yder, die den ſtaat van Land en Kerk beſchout,

Benaude tyden wacht, ja die voor zeker houd.

't Is waarlyk nu geen tyd om zorgeloos te ſlapen.

't Gevaar groeit yder uur:

Aan menig oord blaakt in Euroop reeds 't oorlogsvuur,

En treft het ons, gelyk wy billyk moeten vrezen,

Wat zal het end dan wezen ? -

De val waarſchynlyk van 't zieltogend Nederland,

Dat, na het misbruik van Gods zegen, zyne hand

Terwraak getergd heeft, die 't noch onlangs heeft geſlagen

Door watervloeden, daar 't de ſmert noch van moet dragen.

Gods oordeelſtem roept Neêrland tot geween,

Rouklagen, kaalheid en omgordinge der leen

Met zakken, maar die ſtem word niet gehoord van velen,

Wyl Sions ramp hun niet ter herte gaat,

Maar vreugd en weelde noch in toppunt ſtaat

Met runderen te doôn en lammeren te kelen,

Zich zelfs te meſten en te toeven by den wyn.

Maar
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Maar laas! hoe kort mogt wel die vreugde zyn?

Hoe haaſt kon God dit Land zyn wraak ten doele ſtellen

En all die vrolyken ten zwaarde of honger tellen?

Maakt dan het wuft vermaak, myn vriend, u ſtekeblind?

Is 't noch geen tyd van weer te keren?

Of mooglyk door berou 's Lands val noch was te weren.

Ai breek den band eens, daar de zonde u mede bind.

L I C HT H A R T.

Indien ik reeds zo vroeg de vreugde wou verlaten

Stelde ik my wis tot yders ſpot.

Myn vrienden zouden my ras haten.

E R. N ST.

Daar tegen wont gy weer de liefde van uw God.

L I C HT H A R T.

Ik ben luchthartig en ſchuw een naargeeſtig leven.

E R. N ST.

'k Wys u den weg tot ware vreugd,

Vreugd, die u nimmer zal begeven.

De vrolykheid is onafſcheidbaar van de deugd.

De godsvrucht kan alleen der ziele ruſt verlenen

In
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In kruis en nood en dood,

Maar uwe vrolykheid zal eindigen in wenen,

Ja laat zelfs by 't genot de ziel van vrede ontbloot,

Want zondaars zyn gelyk een zee, die voortgedreven

Noch kalmte kent noch ruſt,

Wier wateren ſlechts ſlyk en modder opwaarts geven.

Vaar wel. proef wat ik zeg, en kies dan wat u luſt.

D E Z O N.

V E L D Z A N G.

TDe dag is uwe, ook is de nacht uwe, gy hebt het licht en

de zon bereid. Pſ: LXXIV: 16.

EER LAND, GODE LIEF.

N# naulyks was de zon ter kimmen uitgerezen,

Als Eerland, om haar deugden vriendlykheidgeprezen

By al het herderdom, het open veld verkoos,

Om met het ryzend licht haar dankſtem te doen ryzen

Tot God, zy ſtaakte voor een poos
C De
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De veezorg, om verheugd de Majeſteit te pryzen,

Aan welke zy voor langen tyd ."

Zich ganſch had toegewyd:

Wanneer zich Godelief ('t was by hen afgeſproken)

Reeds ter beſtemder plaatſe vond,

Juiſt daar de lindelaan by 't ruiſchend beekje ſtond.

't Verlangen naar den dag had hem den ſlaap gebroken.

Na de eerſte groet hief Eerland aan,

Van Godelief op zyne beurt vervangen,

Dees blyde morgenzangen.

E E R. L A N D.

Hoe helder, Godelief, ſcheen dezen nacht de maan?

Maar kon haar licht wel halen

By 't glansryk licht der zonneſtralen,

Die gints zo ſchoon, zo onbewolkt verſchynt,

Daar 't bleke maanlicht voor verdwynt?

Ik voele op haar gezicht de blydſchap in my ryzen,

Maar 'k voel den luſt ook om hem, die haar al dat ſchoon

Verleende, met een blyden toon

En liefdevol gemoed, te pryzen.
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GO DE L I E F.

Ik worde ook door een zelfde zucht

Genoopt, om met verheugde klanken,

Nu ik de duiſternis zie rondom van de lucht

Gevaagd, den Vader aller lichten bly te danken,

En hem, die ons niet ſlechts de zon doet zien,

Maar die ook uit zyne opperzalen

Laat goede giften en volmaakte gaven dalen,

My zelf ten dienſte ootmoedig aan te biên.

E E R. L A N D.

O heuglyk morgenwerk! ô allerheerlykſt Wezen!

Dat van al 't pluimgediert, zo ras de zon verryſt,

Met duizend ſtemmen word op zyne wys geprezen,

Noitſmaakt myn ziel meer vreugd, dan alsze uw goedheid

pryſt.

G O DE L I E F.

Wie kon de grootheid van dien vuurkloot oit bepalen,

Hoewel hy kleen ſchynt voor 't gezicht?

'k Heb, dunkt my, wel gehoord, dat de aarde by dat licht

In uitgebreidheid min kan halen,

C 2 Dan
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Dan tegen honderdduizend één. *

Zyn wyden afſtand maakt het kleen.

Maar dat beſef doet my verwonderd vragen:

Hoe groot is dan niet God,

Die zulk een zon, alleen door zyn gebod,

Zo heerlyk op deed dagen?

E E R. L A N D.

Zo iemand ſtaroogt naar 't geſchapen licht,

Straks ſchemert hem 't gezicht:

Wat zou 't dan zyn, indien men wou de grootheid weten

Der noitgeworde Zon,

Die voor al 't ſchepſel was en van het licht de Bron?

Met blindheid boette men dat onbezonnen meten.

G O DE L I E F.

Groot en onmeetbaar is die hoogſtvolmaakte Geeſt,

Die eeuwig is geweeſt,

Maar aan de zon heeft hy begin en maat gegeven,

En haar wel ver van de aard' geſteld

Was

* Nieuwentyt zegt in zyne Wereltbeſchouwingen pag: 617, dat, ſchoon

men wel de nette grootheit der Sonne niet weten kan, het egter ge

noegh bewyſſelyk is, dat 1.ooooo Aardkloten te ſamen genomen, ten

minſten niet grooter ſyn, dan het lighaam der Sonne.
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In 't ruime hemelveld. - --S

Waar zy ons nader, menſch noch beeſt bleef in het leven,

E E R. L A N D.

'k Aanbid de goedheid van den Schepper der natuur,

Die zulk een afſtand gaf aan dat verſchriklyk vuur,

En noch valt ons, by zomerdagen, .

Zyn gloed vry laſtig om te dragen.

Wie zal dan voor den gloed van 's Heren toorn beſtaan,

Als hy eens, om zyn gramſchap te betonen,

Des zondaars gruwlen met een eeuwig vuur zal lonen?

Hoe qualyk is hy, die zich daar aan waagt, beraên!

G O DE L I E F.

Men kan zich noch den zonnegloed onttrekken

In ſchaduwe van dicht geboomt,

Een koele bron of beek, die lieflyk ſtroomt,

Kan 't matte hert noch tot verquikking ſtrekken,

Of huis en dak gunt ons een ſchuilplaats voor dien gloed:

Maar huis, noch beek, noch bron, noch boom is goed

Om ons te dekken voor Gods hete toorneſtralen,

Die laten zich ook door geen tyd bepalen,

Gelyk de zon, die ons alle avonden verlaat,

. C 3 Of
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Of dikwerf achter regenwolken ſtaat,

Ja 't grootſte deel des jaars ons veeleer kan verquikken,

Dan voor haar gloed doen ſchrikken, -

Terwyl zy in den herfſt, den winter en de lent

Tot ander volk de kracht van hare ſtralen zend,

Maar 's Heren toorn zal noit van ſtoute zondaars wyken.

E E R. L A N D.

De zon leert ons Gods toorn, doch geeft ons ook de blyken

Van zyne goedheid. ô hoe naar

Zou 't voor ons menſchen zyn, zo daar geen zonne waar,

Die beurtlings ons verlichtte,

Tot werken noodde, en alles ons ontdekt

't Geen tot gemak, vermaak en nut van 't leven ſtrekt,

Of door haar wyken weer als tot den ſlaap verplichtte!

G O DE L I E F.

Ontbrak ons licht, 't was ſlechts een eeuwge nacht

'Van onkunde en van naarheid,

Maar 't licht verſchaft ons vreugd en kennis door zyn klaar

heid.

O wondre Wysheid, die dit al heeft voortgebragt!

EER
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E ER LA N D.

O wondre Goedheid, die een Heilzon heeft gegeven, -,

Die nimmer ondergaat noch taant, -

Die ons den weg tot vreugd en ware wysheid baant,

Wyl hy ontdekt het pad ten eeuwgen leven!

De zondendamp verdwynt,

Zo ras dat zuivre licht het duiſtre hert beſchynt.

G O D E L I E F.

My dunkt, als ik de zon des uchtends ſchoon zie ryzen,

Daarze als een bruigom praalt, die uit zyn ſlaapzaal treed,

Of wen zy vrolyk, als een held, haar dagloop meet,

Dan voel ik my door haar tot myn verplichting wyzen:

Dan roept zyme uit de ſtulp, en luidkeels toe:

De ruſttyd is voorby. ſta op om God te pryzen.

Het logge lyf, dat giſtrenavond, moé

Van 't dagwerk, zich op 't leger nederleide,

Is door den ſlaap, dien God u zelf bereidde,

Verquikt. geef d'eerſteling van uwe kracht aan God.

Dank hem eerbiedig voor 't genot

Der lieve ruſt, die lyf noch geeſt kan derven.

EER
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E E R LA N D.

Gelyk de dau of regen 't kruid op 't veld

Verfriſcht en hoed voor 't ſterven,

Zo is de ſlaap ons ook ten levensdau geſteld.

G O DE L I E F.

Dat 's recht, maar dau noch milde regen

Schonk groeizaamheid aan boom noch plant,

Tenzy de zon het kille land
-

Verwarmde en 't ſap in boom of kruidbragt aan't bewegen.

Dat leert de gure wintertyd,

Als boom en plant raakt blad en bloemen quyt,

En naulyks blyken geeft van leven,

Tot dat, by de aankomſt van de lent,

De alkoeſterende zon haar blyde ſtralen zend

Op 't land, dan ſchynt devreugdſtraksover 't veld te zweven.

De botte zwelt, het blad ontſluit zich en de bloem,

Die korts onzichtbaar was, durft dan het hoofd opbeuren,

En praalt en gloort en gloeit met duizend ſchone kleuren,

Van groei en vruchtbaarheid komt aan de zon de roem.

E E R. L A N D.

Al wat 't geſchapen licht met zyne ſtralen

Aan
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Aan kruid en planten doet,

Het zelfde werkt in ons gemoed

Het ongeſchapen Licht, wanneer 't zyn gloed laat dalen

Op ons in gunſt. ſtraks word de kille ziel,

Daar dau en regen van Gods Woord op nederviel,

Een groeizaamheid gewaar, die zy voorheen niet kende.

't Geloof bot uit, het blad der tong verkond

Gods lof, de bloem der deugd ſpruit uit den grond

Van 't hert, dat tans verheugd zyn voorge elende

Herdenkt, die Zon, die het verwarmt, nu pryſt

En dankbaar al den lof en roem toewyſt

Der groeikracht, die het van hem heeft genoten.

Och, Godelief, wierd ſlechts myn mond ontſloten

Om onvermoeid daar in te weiden! maar,

Helaas! hoe vaak worde ik een wintertyd gewaar,

Daar bloem, noch blad, noch botte in word vernomen.

Dan zucht myn ziel: ach waar dees winter al voorby !

Ach waar de lente reeds gekomen,

Het bloemſaizoen en 't vrolyk jaargety!

G O DE L I E F.

God bond het jaar aan wetten,

Noit door natuur verkracht, -

D Niet
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Niet ſlechts van dag en nacht,

Maar daar al 't hemelſch heir moet zynen loop naar zetten,

Door wyzer liên, dan ik, zorgvuldig naargeſpoord,

Gelyk ik meermaal heb gehoord,

En daar wy herders, ſchoon wy't recht beſcheid ontberen,

By ondervinding veel van leren.

De naderende zon ſchenkt lent en zomerweer,

Doch, wykt de zon, zy wekt ons herfſt en winterdagen,

Met regen, ſtorm, vorſt, ſneeu en gure hagelvlagen.

Dan is 't, of 't aardryk riep: keer, blyde lente, keer!

Is zulk een bar ſaizoen ook nutteloos te noemen,

Omdat ons zulk een tyd verdriet?

Dat lyd de wysheid van den groten Schepper niet,

Die 't ons zelfs blindlings paſt, omdat hy't wrogt, te roemen:

Maar 't hoeft niet, dat men 't blindlings doe,

Roept de ondervinding ons niet toe,

Wat nut voor 't menſchelyke leven

De witbeſneeude winters geven?

Zou wind of koude ons ſchaadlyk zyn ? ô neen!

Zy zuivren onze lucht, doen 't ongediert verdwynen,

En lent en zomer ons bekorelyker ſchynen

Dan of de zon altoos ons recht op 't hoofd beſcheen.

EER
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E E R. L A N D.

Zo heeft Gods wysheid, of wy menſchen 't anderswanen,

Ook winters voor de ziel bereid.

't Gemis der Heilzon, ſchoon het worde al eens beſchreid,

Kan echter ons den weg tot groter vreugde banen,

Als men, gebeterd en gezuiverd door zyn leed,

By 't keren van die Zonne al 't vorige vergeet,

En hoger prys ſtelt op zyn lieflyke nabyheid,

Als enige oorzaak van haar welſtand, groei en blyheid.

GO DE L I E F.

Ach, Eerland, dat die Zon ons niet zo ras verdween,

Maar eeuwig u en my met zynen glans beſcheen!

Dan zouden gy noch ik van onze dorheid klagen.

E E R. L A N D.

Die dorheid ſluit niet zelden hert en mond:

Doch 'k wacht met lydzaamheidop dien gewenſchten ſtond,

O Godelief, die toch eens op zal dagen,

Als ik genieten zal het voorwerp van myn hoop,

Waarby ik 't hoofd ophoude en in 't geloof blyf leven,

Dat, ſchoon die Zon ons hier mag vooreen poos begeven,

Wy, aan het eind van onzen loop,

D 2 Geen
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Geen nacht of winter zullen vrezen ;

Maar komen, daar het eeuwig dag zal wezen,

En wy ons, met een onbezwalkt gezicht,

Volop verheugen in 't genot van 't vlekloos Licht.

Maar 'k zie, de dag gebied ons nu te ſcheiden;

Dezonklom reeds vry hoog, kom, ſpoênwe ons naarden ſtal,

Wyl het reeds tyd zyn zal,

Datwe onze ſchaapjes, nu 't noch koel is, veldwaartsleiden.

BEDE VooR HET VADERLAND.

Hoe lange, Heer ! zult gy eeuwiglyk toornen ? zal uw yver

als vuur branden ? Pſ: LXXIX: 5.

Toon: Acheen aalmoes. Of Zullen dan myn droeve klagten.

Z" dan Neêrland altoos zuchten

Onder uw geduchte hand?

Zal 't de wrange zondenvruchten

Eeuwig plukken? blyft de brand

Van uw gramſchap altyd woeden?

Legtge, o God, dan noit de roeden,
Daar
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Daar gy ons mè ſlaat ter neêr?

Geef uw gunſt ons, geef uw gunſt ons,

Geef uw gunſt ons eenmaal weer.

't Is niet dat wy ons beklagen,

Even ofge ons onrecht deed,

Of dat Neêrland door uw ſlagen

Meer, dan 't wel verdiend had, leed.

Neen, uw wegen zyn rechtvaardig,

En wy noch veel arger waardig,

Wyl'er niemand, ſchoonge ons ſlaat,

Zyne zonden, zyne zonden,

Zyne zonden daarom laat.

Had de zeeworm, die ons plaagde,

Maar gedood den boezemworm,

't Onweêr, dat ons vrees aanjaagde,

Slechts geſtild den zondenſtorm.

. Hadden al de regenplaſſen

Die 't land maakten tot moeraſſen,

Onze dartelheid verſmoord,

Maar daar van word, maar daar van word,

Maar daar van word niet gehoord.

D 3 Had
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Had de ſtrenge vorſt, die 't koren

Deed bevriezen op het veld,

Onzen welluſt doodgevroren,

Maar helaas! die kan 't geweld

van de felſte koude lyden,

En lacht zelfs met dure tyden,

Die gy Neêrland zend ter tucht,

Schoon er menig, ſchoon er menig,

Schoon 'er menig arme On zucht.

Doet gy hoge waterſtromen,

Hoger dan men ſchier oit zag,

In uw gramſchap tot ons komen,

En herſchept gy in één dag

't Schoonſte land in diepe meren,

Noch kan 't onzen trots niet keren,

Die waſt tegen 't water aan.

Waarom zoudge ons, waarom zoudge ons,

Waarom zoudge ons langer ſlaan?

Licht in gunſte eens, Heer, uw roede

Van ons af! wyl tucht alleen

Ons noit ſtrekken kan ten goede.

La
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Laten uw barmhertigheên,

Laten uwe liefdeſtralen,

Als van ouds, op Neêrland dalen,

En verlos ons van 't gevaar,

Dat vaſt aangroeit, dat vaſt aangroeit,

Dat vaſt aangroeit jaar op jaar.

Laat de ſmeulende oorlogsvonken

Neêrlands Leeu, die flus noch ſtil,

Als in doodsſlaap lag te ronken,

Niet op 't onzachtſt wekken, wil

Ons voor vuur en zwaard bevryden.

Geef ons geen benaude tyden,

Als voorheen, toen moord en brand

Woedde in 't herte, woedde in 't herte,

Woedde in 't herte van ons Land.

Wek uw volk, dat gy in 't midden

Van ons u noch overlaat,

Om voor Land en Kerk te bidden,

En red gy den vegen ſtaat.

Waarom zoud gy dien verbreken?

Waarom zoude uw vyand ſpreken

Uwen
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Uwen groten Naam ten ſpot;

Rome won het, Rome won het,

Rome won 't van Neêrlands God?

Laat uw Geeſt ook weder werken

Tot bekeering, als voorheen,

Toen hy zyne kracht deed merken

In den afgod te vertreén,

En uw waarheid met veel luiſter

Te doen opgaan uit het duiſter

Van een akeligen nacht

Door de dwaalleer, door de dwaalleer,

Door de dwaalleer aangebragt.

Poe de godsvrucht weer herleven,

Zo zal Neêrland u den lof

Van zo groot een redding geven.

Schenk ons maar die blyde ſtof,

Om uw Naam met reine klanken

Nedrig voor dat heil te danken,

En maak, dat wy nimmermeer

Trouloos van u, trouloos van u 9

Trouloos van u wyken, Heer.
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