
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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S. L. *0 u.

x 4-2 t







ZIELS VERLUSTIGING,
- Uitgegalmd? een uitgeleze

M EN GE LST OFF E
Van veelerlei geeſtelyke of vergeeſtelykſte

GEZANG EN ,
Op de Rymtoonen van alle de 150 Pſalmen

- van David. -

Door

carolus TUINMAN -

Te - is er oa : -

By J. v ERHEYDEN op de hoek van de
-,

##
- - -- ., ' |

En by SYBR AND sfEPRAD op den s
• Dam beſuyden Stadhuys. 17 i6.
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ZANG LIEV ENDE

-. k-is

CHRISTENEN

E Kerke is een geeſtelyk Huis, waar

gelyk een levendige ſteen is, om vol

gens beroep en bequaamheid, het zy

* me tot onderlinge dienſt, ſtichting en

volmaking toe te brengen. Hier door word dege

meenſchap der heiligen geoefent. Ondertuſſchen

vertoont zich ook daar in Gods wyze en goeder

tierene voorzienigheid, die veelerlei gaven gunſtig

uitdeelt, op dat yder na zyn gelegentheid en nei

ging daar mede voordeel zoude konnen doen, en

Gods Huis als met verſcheide ſtoffen opbouwen, tot

gemeene welſtand en cieraad. Ze waren niet al

Ie Aholiabs en Bezaleëls, die aan het tilbaar Hei

ligdom en de zelfs gereedſchap wrochten , maar

ook min-komſtige werklieden. De mindere dingen

hebben zo wel hun dienſtig gebruik als de meerde

re, ſchoon niet zo groot en zo waardig. Nie

mand begrave dan zyn talent, met den boozen en

luyen dienſtknecht. Kan ymand voor onzen groo

ten Meeſter geen woeker van tien of vyf talenten

overwinnen, hy zal echter den roem en 't gena

deloon van een getrouw dienſtknecht erlangen, in

dien hy daar na zyn vermogen het toevertrouwde

aan te leggen, maar twee talenten heeft vero

vert. Wy hebben een goedertieren Heer, die de

wil en pogingen voor de daad neemt , cn het ge

bre

in elk gelovige een huisgenoot, en te
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brekige verſchoont. Pryfelyk en Godeaangenaam

is de volwaardige goedhertigheid, al kan men maar

als geitenhair tot Gbds Tabernakel offeren, en met

die arme weduwe twee Penningskens in de offer

kiſt ſteken, het zij door mond, pen, of daad.

Ik heb gehoopt dat het geene myn dichtader opgaf,

ook tot eenig nuttigheid zoude kynnen zyn. Nu

en dan vond ik een vermakelykg uitſpanning in het

ontwerpen van eenig Gezang over geeſtelyke, of

immers vergeeſtelykste ſtoffen. Daar in hebben de

lieffelyke Zanger Iſraëls, en andere die door Gods

Geeſt onmiddelyk gedreven wauren, my voorge

gaan, en dat gebruik moet blyven in de Kerkg des

N. T. , volgens 't bevel van Paulus: want nu is

het by uitnemendheid de zangtyd. Tot uitvoerige

dichtwerken heeft de luſt my nooit aangeport, maar

genoegzaam alles, wat ooit uit myn Rymvederge

vloeit is, waren Liederen. Reeds heeft de We

reld twee ſtukjens van myne Mengelzangen kon

men zien. Nu geef ik weder een ander werkje

van dien zelven aard, in 't licht. Het zijn

G Ez A N GEN van menigerhande inhoud, Ko

als myne gedachten daar op vielen. Op dat ook.

zulke die in de zangkunde minder bedreven zyn,

zich daar van beter zouden konnen bedienen, heb

ik alleen de toonen der Kerkpſalmen berymt, als

die dagelyks gezongen worden , en door hunne

welluidende deftigheid op goddelyke zaak en paſſen.

Dus zocht ik voor te komen zommiger beklag ive

gens de onbekentheid der zangwyzen. Daar is in

dezelve, gelyk in de klederen, een mode 5 en

dagelyks worden nieuwe toonen uitgevonden, waar

door de voorige verouderen, en wel in onbruikge

- - - 74
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raken. Dit zyn de Pſalmwyzen zo niet onder

bavig. Niet weinige "Pſalmen konnen mede ge

zongen worden op den trant van Liederen, gelyk.

aan geoefende bekent is. Ik bedoele door dit

Bywerk van myn Ampt, zo wel als door het zel

ve, niet anders dan Gods eere, en de gemeene

ſtichting. Dit goede oogmerk doet my niet ſchroo

men het wangunſtig oordeel of verſmaading van

zulke, die hier in het eene of het andere mogten

willen vitten of bedillen. Het zaakglyke zal, zo

ik denke, niemand met reden konnen afkeuren.

Wat de ſtyl betreft; tot deze Gezangen is weinig

tyds vereiſt.ht of beſteed geweeſt, dewyl het als

vroegrype vruchten zijn van een vlugge pennen. Ik

heb in het opſtellen niet zo zeer toegelegt op defy

me nauwkeurigheid der beſchaafde dichtkunde, als

u el getracht mijne bedenkingen klaar, ook voor

eenvoudigen, uit te drukken. Myn meening is,

dat een hoogdravende en ongemeene woordenzlivier

Gezangen meer verduiſtert als opluiſtert. Voor al

behoeft Bibelſtoffe zulk een pronktaal niet. Doch is

ymand van een ander gevoelen , ik late hem dat

vry, en by kan elders zijn genoegen zoeken. Ik.

durre echter verwachten, dat beſcheiden dicht

kenners ook myn ligtſtyl niet t'eenemaal zullen

wraaken. Vermits ik mijn ooge over de drukproe

ven niet hebbe konnen laten gaan, zal de gunſtige

Lezer gelieven zelf te verbeteren eenige doorgeſlo

pen letterfeilen, en misſtelde of uitgeſtelde zinſne

den. Alleen heb ik noodtch geacht zulke die den

2 tn of de dichtmaat krenkten, aan te wijzen,

Meer zal ik hier niet byvoegen, als inyn herigron

dige trenſch, dat it y gettinentlyk na hier in den
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Geeſt de Liederen Zions gezongen te hebben, ons

onder de gelukzalige Hemelchooren eens eeuwig

mogen verluſtigen in Gods lof. Onderwylen ben ik,

Zanglievende Chriſtenen,

In Middelburg den U. U. E E heilzoekend

1 January 1716. Medechriſten,

w

en Die

naar in den Heere,

CARO L US TUINMAN.

BRIEF



B R I E F

Van den Heer Profeſſor

M. LEIDEKKER,
Aan den Schryver.

MYN HE ER.

zen, en pryze dezelve wegens ſtoffe en

kunſt, waar in UE. gelet hebt op de maat

en gewigt van de Syllaben, konſtige ſluitwoor

den, en aardige verbeeldingen, die een recht ge

noemde Poëzy uitmaken. Over al heb ik gevon

U# Stichtelyke Gezangen heb ik gele

den rechtzinnigheid, godvrucht, en geeſtelyke

ervarentheid van het werk der genade, navolgens

een waarachtige, geeſtelyke, en welgenoemde

Myſtike Theologie, welke in Chriſtelyke en

Stichtelyke Gezangen doorſtraalen moet. Zulks

dat ik de uwe by de allerbeſte, die men heeft,

moet vergelyken, en weerdig oordeelen om in 't

licht gegeven te worden.

MELcHIoR LEIDEKKER S. S. Th. D. & P.



Aan den Hoog-Geleerden, en zeer Godv:

HEERE, Myn Heere,

CAROLUSTUINMAN.

Yverig Dienaar van Jeſus diergekogte

Gemeinte. Te Middelburgh.

Op zyn Godvrugtige Gezangen, genaamd

Mengelſteſſe van veelerley Stigtelyke Gezangen.

-"T u 1N MAN ! Heemel-Tolk, en Engel

der Gemeenten;

Gy ſteekt met mond, en pen de Gulde

Soen-trompet!

Uw roem, blinkt als de glanſch van 't Eedelſte

geſteenten! -

En zyt verkondiger van Gods Genaden wet:

Ree: de Man die zyt bekleed met reine deug

en !

O Fenix digter! gun myn ſwakke zangheldin,

Dat zy tot uwen Lofeens kweelen mag met vreug

den; -

Gy brengt door uw geluit, haar deeze toonen in.

Hoe wenſchelyk was 't dat al de Chriſtenen Poeë

ten, , -

De God-vrugt Praalen deên in eele Poeëzy:

. En tot Gods Éer zig hier ganſch Eedelmóedig

kweeten; - - - - ,

Verſeld met vreeze Gods, en doen gelyk als gy:

Dit zou een Glamſch, een Roem, en Luiſter voor

hen weſen.

Als ook een Glorie, voor ons vryë Nederlandt!

Gyleerd ons vroome Man, God Eere, diene, vree:

Zen ; . - -

Door

* -



Door Zangen vol van Geeſt, en aangenaam van
traIlt.

Des laat het Heidendom vry van hun Zangſters

ſwygen

U: ſchellegalm verdooft hun Luiſter,Roem, en
oon; -

Wyl uwe Zangheldin ſoekt hooger op te ſtygen;

En haare Klanken ſend naar Gods Genaden

Throon. -

Dan kweeld uwgulde Tong, eensgulde Feeſtgezan

672 !

Na Davids voorbeeld, met een Heemels Hert,

en Oog:

Dan volgdge eens Debora, of Mirjam op haar gan

gen 5

En zend de Offranden van het Herte naar om

hoog.

Gypryſt met kragt van Taal, die groote wonder

daaden

En Heilrykheeden van de onſagchelyken God !

Gy Loofd met ſchel geklank de glanſch van zyn ge

naaden, -

En roemd den Luiſter van zyn Heilig Raat-ge

bod. -

Gy doet 6 Wakk're Man ! de Godt-vrugt Zeegen

praalen, -

En Glanfig ſchitt'ren door uw ſchoone verſen

heën ! -

Dit geeft een voorſmaak vanJehovaa's glorie Zaa

len

En 't ſterkt deTreurigen in haarer Zielsgeween.

Gy ſoekt den aandagt onzerzinnen heén te leiden

Naar 't ongenaakbaar Ligt, de Glanſch van Ma

jeſteit! - *

Alwaar de Zalige bevryt van bitter ſtryden,

Voor Eeuwig praalen in die Eeuw'ge Heerlyk

heit ! , 1 -

* * - 6!



°! MAN, #y zyt een Eed, een Ampt, en pligt te
tragter!

Gyplet den Vrygeeſt door denHaamer van Gods

Woordt

En't ſweerd vanzynen Geeſt. O!trouwe Zions wag

ter; (

Wat brengt gy teegens hen een kracht van Waar.

hcit voort !

Heb dank Roemwaarden Heer, voor deeſe uwe

Eele pande;

Als ook voor dit waar in de Digtkonſt Zege

praald!

Die (t'zaam geſtrengeld met onbreekb're Bybel.

bande)

Den Zondaar lokken, die op 't Pat der Zonden

dwaald.

Wat kon uw ſchrand're geeſt, ons Eeler zange
ſchenken -

Als deeze die den Geeſt doen ſtreeven naar Gods

Throon !

't Welk ons geſtaadig op't Genaden-Heil doet den

ken ,

Ten Eind me ontfangen mogt, die Zegenryke | |

Kroon !

Ik kan, ô! Waarde Man, uw Lofna waard, niet

roemen ! -

Maar 'k laat dit over aan de ſnel gewickte Faam:

Die zal lang na uw dood, inzegeninge noemen;

En ſchaat'ren door de Lugt, den Lofvan uwen

naaII). -

Zoo blinkt uw Luiſter als den glanſch van Zeeve

da en , '

't Welk uw verdienden Lofzal Eeuwig onder

ſchragen! -

HENDR 1 K v AN BE ER END RE c Hr.
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M EN GEL ST o F FE

Van veelerley Stigtelyke t

EN.GEZANG

G o D s L. o

Toon : Pſalm 15o.

I.

; Erheven Majeſteit,

Als uw Naam. Het rond der aarde

Geeft daar toe geſtadig ſtof.

Gy zyt boven allen lof.

Niets verheerlykt u na waarde.

2.

Seraphynen roepen uit;.

# heilig. Dat geluid

Paſt beneden in uw Kerk,

Zo als boven 't wolkenzwerk.

Gy wilt onder lofzang woonen.

Schepping en verloſſing t'zaam

Zyn tot eere van uw' Naam,

En de ſtof van vreugdetoonen,

3

Mogt ik dan een slotrºn

l-L-sºa-kºe -->-es

smamma

F.

3 U zy eeuwig prys gezeit:

? Wyl gy lofzang waardig zyt,

g. En uw roem ſtrekt zich zo wyd

Met

- -, kºel



2 Mengelſtoffe van veelerley

Met een hert-en tonge-galm

Zingen, die uw grootheid meld,

En uw wonderen verteld,

Die men niet al op kan halen!

& Beſtier myn hert en tong,

Dat ik u gevallig zong.

Laat u licht my doch beſtraalen.

- , - . • *

Kom dan, ſchepzels al te zaam,

Looft met my des Heeren Naam,

Yder na zyn aard, maar meeſt

Die begaaft zyt met een geeſt.

Gy gaat voor, ô Hemelchooren:

enſchen, die hier zyt op aard,

Zend uw lofzang hemelwaard,

En laat u daar boven hooren.

- I

L O F L U s T.

Toon : Pſalm 80, of 105.

I.

IË voel myn ziel nu opgetogen,

En kragtig tot Gods lof bewogen.

ô Had nu yder hair een tong,

Dat elk van die Gods eere zong!

ô Kom nu meé, Gods gunſtgenoot,

En maak met my zyn Naam doch groot.

2.

Elk ſchepſel ſta ook hier toe vaardig.

Gods glori is dat overwaardig.

Zyn Naam is boven allen lof;

En allezints vertoont zich ſtof,

't Zy dat men op God zelve let, * *

Of 't hert op zyne daaden zet.

3. Dat w



r . ' Stigtelyke Gezangen. 3

3.

Dat 's voor Gods Throon het werk der Eng'len

Waar mée zich zaal'ge zielen meng'len. 2

Dat was zyn doel in 't ſchepping werk.

En daar toe vormde hy de Kerk;

Op dat hem ſteeds van 't menſch geſlagt

Zyn roem en dank zy toegebragt.

4

Zal 't gantſche ſchepzel op zyn wyzen

Tot 's Heeren lofzyn, en hem pryzen,

En ik, die menſch ben, zyn als ſtom?

Neen, Heer ! gy gaaft myn tong daarom,

Ik offer die ook tot uw eer:

Geef wil en kragten meer en meer.

5.

A. Ach! open doch door kragt van boven

Myn mond en lippen, dat z'u loven:

# al bewerk my, dat myn hert

Tot uwen lof ontſteken werd.

Gebruik daar toe uw altaarvier :

En dat uw Geeſt myn tong beſtier.

6

ô Dat ik doch zo lang ik leve,

Door lofzang uwen roem u geve.

\ Dat is myn zielvermaak en vreugd.

Niets is 'er dat zo zeer verheugt:

En zulke loven u hier naar

Daar boven met der Eng'len ſchaar.

HALLELUJAH.

A a - BID



4 Mengelſtoffe van veelerley

B I D Z U C H T.

Toon : Pſalm 23.

4.M" God! ik wenſch met offer van gebe
w den, -

In geeſt en kracht tot uwen throon te treden,

Zo als u dat door Chriſtus aangenaam is:

Maar geef my hert en tonge die bequaam is.

Laat heilig vuur die beide doch doen branden :

En geef dat ik ook ophef reine handen.

Ik weet niet hoe of wat ik moet begeeren,

ô Laat uw Geeſt doch zelf my bidden leeren.

Die bidd' in my met onuitſpreek'lyk zuchten:

Die werk geloof, en liefd', en hoop, zyn vruch

ten : ' -

Die doe my ook recht Abba, Vader, zeggen,

En myn gebed op uwen Altaar leggen.

& Prieſter die nu op uw throon gezeten,

Uw Kerke hier beneên nooit zult vergeten,

Maar daarom zyt in 't Heiligdom getreden,

Op dat gy waart nog Hoogeprieſter heden :

Laat uw verdienſt en voorbeê voor my ſpreeken:

En die vervull' wat in my mag ontbreken.

- 4- -

'k Weet dan, het zal den Vader welbehagen,

Wat in uw naam aan hem word voorgedragen ,

Wanneer gy zelf dat aan hem voor gaat ſtellen,

En lieflyk met uw reukwerk vergezellen.

Ik mag tot zyn genadethroon dan loopen,

En na zyn woord verhooring zeker hopen.
e * * *

ſ - 5. Wat



Stigtelyke Gezangen 5

5.

Wat zou dan zulk gebed doch niet erlangen? . . .

Al wie zo bid zal zonder feil ontfangen,

't Zy heilgenot, of hulp in nood of ſmerte,

Van Vaders oog, en oor, en hand, en herte;

Tot dat wy eens, met al de hemelingen,

Niet bidden, maar met dank zyn glori zingen.

N A DE E L I G BID DE N. -

Toon : Pſalm 21.

J. -

Zo God den menſchen alles gaf

Het geen zy wel begeeren, -- - - - - - -

Met droefheid om t'ontbeeren, " "

't Zou tot hun eigen ramp en ſtraf

Maar ſtrekken. Wy zyn vaak

Gantſch blind in eigen zaak.

2. - -

Het kruis is niet vermakelyk,

Wanneer w'er onder zuchten:

Maar heilzaam zyn de vruchten;

Ja menigmaal noodzaakelyk,

Tot tucht en oefening, '

Daar ziel behoud aan hing. - - - - -

3: - -

De voorſpoed, zegen en geluk, | | | | |

Schynt wenſchelyk te wezen: . - . , ".

Maar is wel meer te vreezen ,

Dan d'allergrootſte ramp en druk;

, Vermits daar door het hert

Zeer licht verydelt werd.

A 3 4. Hoe



e Mengelſtoffe van veelerley

4

Hoe goed is 't , dat de Vader weet

Al wat 'er aan zyn kind'ren

Zou voordeel doen, ofhind'ren,

Waar na hy elk zyn beker meet,

Wyl hun behoudenis

In zyn beſtiering is.

Zo ik dan iets van u begeer, - - -

't Geen ik niet weten mogte :

Hoe zeer ik dat verzogte,

Verhoor dan dat gebed niet, Heer!

En ſchoon ik niet en bad Y. 't

Om 't nuttig, geef my dat. * .

N A DE RI N G TOT G o D.

Toen : Pſalm 2.

1. -

Mya God! waar meé kom ik u tegemoet?

Hoe derf ik doch tot uwen throon genaken?

' Hoe ſchik ik my? hoe vall' ik u te voet?

QP dat uw toorn niet tegen my mag blaaken.

Die op myn weg my ſchriklyk zou verſlinden,

Wanneer die wierd tot woeden opgewekt:

Maar dat ik gunſt mag in uw oogen vinden,

En gy my uw genadeſchepter ſtrekt.

- 2. . -

Ik weet, hier baat geen offerbeeſten bloed,

Hoe veel geplengt, geen ſtroom van olybeeken:

Al gaf men zelf zyn eerſtgeboornen; 't boet

Geen zonden die uw ſtreng gericht wil wreeken.

Had ons uw Zoon het pad niet komen wyden
- - Door

-
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2 N. e

Door eigen bloed, en dus den weg bereid, 'º

Uw regt en kon geen zondaars toegang lyden i

Daar bleef een kloofgeveſt in eeuwigheid,

Dien Lieveling, myn Broeder, gryp ik aan.

Myn wenſch is, dat hy my verzellen moge:

Want zonder hem kan niemand tot u gaan.

't Verbryzelt hert is 't offer dat uw ooge

Gevalt. Ach dat ik myn bedreven zonden

Met ſchaamt', en ſmert, en ned'righeid bely !

Gewis, daar wierd noch gunſt voor my gevon

den, - - - ºp

Was dit maar in opregtigheid in my. ,, f

- - iſ - I.

* * * *

6 Was ik doch tot bidden recht bequaam:

En dat ik dit mogt by bekeering voegen ! - - -

Al wie zo komt is altyd aangenaam. .

Myn hert mogt dan van ſchuldbewuſtheid wroe

en , , - - - - - - -

*k z# egter my tot uwen zetel wenden,

Om dat gy ook verlegen zondaars nood:

En wie zo komt zult gy niet heenen zenden,

Al was de laſt der zonden noch zo groot.

- 5. - V

& Zoon van God, vat gy my by de hand,

En weeſt gy zelf myn voorſpraak by uw Vader:

Geef my uw Geeſt tot Leidsman, als een Pand

Van uwe gunſt, dat ik vrymoedig nader':

Of is het noch in ſchroom, met traage ſchreeden,

ô Beur my op, en moedig gy my aan,

Herſtel my, zyn myn voeten uitgegleden,

En leer my zelf tot uwen vader gaan. .

6. :

Ik weet, myn God! dan ben ik wellekom,

Gelyk dat in dien quiſter is gebleken,

A 4 Die
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ar. Die tot u komt ontmoet gy wederom,

En gy vergeeft zyn zonden en gebreken. '

De wereldling mag van u af hoereeren:

Naby u zyn, myn God ! dat is my goed.

Ik wil my dan tot u, myn Heiland, keeren:

Ach was het noch met meerder drift en ſpoed!

G o D s E E U W I G H E I D,

Toon : Pſalm 12, of 11o.

* . . - ,' I•

Neindig God, die hoog woont metuw we

ZCn

In 't ongenaakbaar Licht, uw Majeſteit

Kan nimmer zyn begrepen of volprezen :

Maar ik bevat noch minſt uw eeuwigheid.
2.

Als ik beſta die diepte te doorgronden,

Ik word bedwelmt, myn hert begeeft my dan:

Al myn vernuft en wysheid word verſlonden;

Mits ik hier van geen denkbeeld vormen kan.

3

Myn denken, in een tydvervolg geboren, -

Bevat alleen 't geen met die ſtroom voortdryft.

Hoe zou dat dan een eeuwigheid naſpooren,

Die ſteeds de zelv' en onverandert blyft?

- 4.

Uw duuring, van uw Wezen niet verſcheiden,

Waar door gy ſteeds in nu en heden leeft,

Had giſt'ren nooit, en moet geen morgen beiden,

Wyl 't geen begin, vervolg, noch eind en heeft.

Een eenig dag is u als duizend jaaren,

En die zyn weêr by u als eene dag:

Geen tydmaat kan dat ZYN ooit evenaren,
23f
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Waar in men kort noch lang begrypen mag.
" , 6. -

De tyd is van uw eeuwigheid geſproten 3

Die onderwyl blyft boven alïe tyd.

aar in gebeurt wat eeuwig was beſloten 3 -

Doch zo dat gy gantſch geen verand'ring lyd.

7. -

'k Laat and're hier hun brein vermetel fypen,

Die al te ſtout in 't ongeziene gaan:

'k. Aanbid het geen ik niet en kan begrypen,

Tot dat wy 't eens hier boven klaar verſtaan.

G o D s G o E D H E 1 D.

Toon : Pſalm 73. -

I.

*G# zelf, en goedheids Bron,

Alleen en Al-goed, Schild en Zon:

Gy deelt, als 't Hoogſte Goed, u mede -

Den ſchepz'len boven en beneden,

Doch als gy wilt, na yders aard.

Al 't goede dat hen wedervaart

Is uit, en door, en tot u, Heer!

Uw goedheid zy de dank en eer.

- 2. - -

ô Wezentlyk zelfſtandig Goed!

't Is goed al wat gy wilt en doet.

Gy ſchept maar in het goed behagen:

Niets kan zich van uw werk, beklagen.

Daar komt van Licht geen duiſternis:

En die der lichten Vader is,

Zend alle goede giften neêr.

Zyn goedheid mindert nimmermeer.

\ , - - 3. Ver
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3.

Vervloekt zy die uw goedheid ſmaad,

Door 't allerminſte zondenquaad,

In goed te keuren, of bedryven,

Godslaſterlyk u toe te ſchryven.

Door alles wat van u geſchied,

Verloochent gy u zelven niet, " ,

Maar maakt dus allezints bekent, - . . .

Dat gy de Goedheid zelve bent. , .

& Gy die goed zyt, en goed doet,

Uw goedheid is aan allen goed: *

Maar meeſt bewyſt gy aan uw Kerke

Uw goedheid, door uw woord en werken

Hoewel uw goedheid met 'er daad

Haar zelf niet onbetuigt en laat

Aan boozen, die gy noch verſchoont, “ ,

En voor het quaade goed betoont. T -

S - -

Wat is 't een goedertierentheid, -

Dat uw verheven Majeſteit

Aan zo geringe wil gedenken, -

En met uw Zoon hen alles ſchenken? - ' .

ô Goedheid boven peil en maat, - 2

Die tong volroemt, noch hert verſtaat !

Maar groter goed dan hier op aard',

Word in den hemel noch bewaart.

6.

Wat zyt gy, Goedheid! liefde waard,

Vermits u niets en evenaart?

Wat roem ? wat zoeken ? wat verblyden ?

Wat moeſt men om u doen en lyden?

Dewyl gy zyt 't oneindig. Goed,

En kan geen wenſch van ons gemoed

Zich verder ſtrekken. Gy verzaad

-v V
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Al wie gy u genieten laat. -

7. -

Betoon uw goedheid ook aan my,

ô Goed! dat ik my meê verbly

In 't goede van uw gunſtelingen:

'k Zal dan uw goedheids glori zingen,

Tot dat ik kryg volmaaktheids ſtaat, ,

Daar enkel goed is, en geen quaad,

Het zy van zond', of ramp en ſtryd,

Om dat gy al in allen zyt.

G O D S O O G E.

Toon : Pſalm 58.

1.

Gy die hoog op uw Throon gezeten,
Al wat 'er is om laag beſchouwt, , n

Waar op uw Volk in nood betrouwt, -

Gy zult uw Liev'ling niet vergeten:

Sla ook een gunſtig oog op my,

Dat ik meê in uw handpalm zy.

2. "

Hy die uw gunſtgenoot beledigt,

Raakt als uw oogenappel aan.

Uw wreekend oog doet die vergaan.

Dat ooge, 't geen uw Kerk verdedigt,

Als Rechter, Koning, Vader, Heer,

En ſlaapt noch ſluimert nimmermeer.

- - 5 • s

Geen wolk en kan dat oog bedekken: t

't Verdonkert door geen ouderdom : -

Daar komen geen bewindzels om : -

Niets kan zich aan dat oog onttrekken. H

- Het
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1Het dikſte duiſter is als licht -

Voor 't aldoorſtraalend' ooggezicht.

Ga, zondaar! zoek u te verſchuilen:

Vlecht vygeblaad'ren: meen dat God

Geen oogen heeft. Rampzalig zot !

Al kroopt gy weg in 's afgronds kuilen,

Gods oog ziet klaar en onverwert

Tot in het binnenſt van uw hert.

5. -

Myn ziel! gedenk doch ſteeds dit ooge,

Waar voor gy naakt en open ſtaat,

Dat dit u afſchrikk' van het quaad,

En aanſpoor, dat uw wandel moge

Daar aan gevallen. Nooit bedroog

Den huich'laar dit beproevend' oog.

6.

Zet, Heer! uw ooge doch ten goede

Op my. Uw ooge zy myn Zon,

Myn Schild, myn Hulp, myn Vreugdebron.

Laat dat my leiden en behoeden :

Dan zal myn blydſchap meerder zyn.

Dan 's wereldlings om koorn en wyn.

G o D s A L B E sc H I K. ::

Toon : Pſalm 133. -

- I -

Od zit aan 't roer van alle werelds zaaken,

En doet die ten beſtemden eind geraken,

Al ſchynt iet noch zo zeer verwert:

Zyn oog en hand, die meeſt verheerlykt werd,

Wanneer het licht in 't naarſte duiſter blikt,

Werkt eeven als hy 't had geſchikt. 't

ſ 2.

- LY

-
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V

2

't Mag voor een tyd hier ongeordent ſchynen:

Het einde zal dien nevel doen verdwynen.

Zo twyffel in u hert- opklom,

ô Ga maar eens in 's Heeren Heiligdom,

Daar ziet, met vrucht en vreugd,'t verlicht gemoed

De reden waarom God dus doet, -

t -

3.

De Duivel woed, de wereld mag ook woelen,

En menſchen hun verſcheiden wit bedoelen,

God duld, bepaalt, en ſtiert het al,

En niets gebeurt door noodlot of geval. -

Zyn voorbeſchik en raadſlag zal beſtaan, N.

En 't word na zynen wil gedaan.

ô Zonder die en valt geen muſch ter aarde: |

De hairen zyn getelt, hoe klein van waarde: . *

Niets zo by toeval in ons oog, l

Of 't word beſtiert door reg’ling van om hoog:

En 't is Gods magt, zyn hoogheid, goedheid, recht

En wysheid, die dus eer inlegt. . .

Gods voorzorg is ten goede van zyn kind'ren:

Geen ſchepzel kan hun zaligheid verhind'ren,

Maar alles werkt hen meê ten goedt,

Schoon tegen wil, of weten. Alles moet

Bedienſtig zyn aan zyn bevel en raad,

Al is het ſchepzel goed of quaad.
*

e

Ik geef my zelf, myn zaaken, wyz' en tyden,

Dan in Gods hand. Wil hy, dat ik zal lyden,

ô My geſchiede na zyn wil.

Zyn hand die ſlaat, geneeſt weêr. 'k Zwyge ſtil.

Of geeft hy my door weldoen vreugdeſtof,

Hem zy de roem, de dank, en lof.

,,A - GODS
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G O D S RE DD IN G.

Toon : Pſalm 143.

I.

N d'allerraadelooſte zaaken,

Als 't water aan de ziel komt raken,

En alles gantſch verloren ſchynt,

En reddeloos, kan God het maken,

Zo dat die donk're wolk verdwynt.
w 2 •

Uit duiſter kan hy licht doen ſtraalen.

Niets kan zyn almagt ooit bepaalen;

Vermits hy alles kan gebiên.

Hy wil zyn grootſte roem behalen,

Als 't word op 's Heerenberg voorzien

3.

De hoogſte Berg, de zwaarſte ſteenen,

Verzet, en wentelt hy daar heenen.

Geen angſt zo bang, geen nood zo groot,

Waar God geen hulp in kan verleenen,

By hem is uitkomſt van de dood.

4.

Zyn kind'ren hebben dit ervaaren,

Wanneer zy in benauwtheid waren,

En menigwerf gantſch onverwacht,

Hoe God kan redden en bewaren :

Hy houd die zelve wil en kracht.

w

5.

Vertrouwt hem dan, zyn gunſtelingen!

Laat u dit Steunzel nooit ontwringen,

Schoon aard en hemel zelf vergaat.

Al wyken, wank'len, alle dingen, -

Zyn eeuwig vreêverbond beſtaat,

6. Weet
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6

Weet gy geen midd'len uit te vinden,

Gy moet Gods hand daar aan niet binden,

Die door, en zonder, werken kan

Wat noodig is voor zyn beminden.

Beveelt hem uwe zaaken dan.

7.

Maar onderwerpt u ook in allen

Aan zyn vrymagtig welgevallen,

Hy weet wat nuttigſt wezen zal.

Hoe ook de zaaken mogen vallen,

't Werkt t onzer zaligheid dan al.

B E D E Z A N G.

Aan de Heere der Heirſchaaren,

# Toon: Pſalm 25.

I.

&HOe dwaas en onbezonnen

Is, die op zyn paard en zwaard

Zich verlaat, als had gewonnen

Wie daar meé den ſtryd aanvaard.

Niets vermag de kloekſte Held,

Noch de keur der oorlogs benden,

Schoon hoe talrijk in het veld.

God kan haaſt het krygſlot wenden.

2

D'overwinning is des Heeren,

Die des vyands arm verbreekt,

En hun moed tot ſchrik kan keeren,

Dat beleid en hert ontbreekt.

Geeft hy't zweerd in ymands hand;
Dan
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Dan kan een 'er tien verjaagen.

6 Dan baat geen wederſtand,

Als hy zelf een volk komt plaagen!

God naby, en God van verren,

God van bergen en van dal,

Gy hebt eng'len, gy hebt ſterren,

Als de ſtrydt geſchieden zal.

Men beklimt met u een muur,

En doorloopt geſchaarde Benden.

Staal, noch lood, noch vloed, noch vuur,

Kan wie gy beveiligt, ſchenden.

4

Dek gy't hoofd doch onzer Helden:

Stort doch balſem in de wond

Van die 't leven voor ons ſtelden :

Maak de kranken weêr gezond.

Hou gy zelfvoor ons de wacht:

Sterk de grendels onzer ſteden;

Dan zal 's vyands liſt of macht

Ons geen nadeel konnen ſmeden.

Weeſt gy maar aan onze zyde,

In de ſpits en achtertocht.

Dat wie wil ons dan beſtryde, -

Schoon hy noch zo dreigt of pocht.

Laat uw aanſchyns licht, ô Heer !

, Ons beſtraalen: al ons leven

Zullen wy de dank en eer

Derverwinning aan u geven.

DE

---- --
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DE GR O o T S TE LE E RA A R.

Toon : Pſalm 145.

I .

G# is die God tot Leeraar heeft, /

Wiens onderwys de waare wysheid geeft.Wie in zyn ſchool aan zyne voeten zit t

Dringt door tot aan der zaaken innigſt pit,

En kan die in haar volle waarheid ſmaaken:

Daar and're maar tot aan de ſchors geraken.

Dan zal men recht een godsgeleerde blyken.

Geen Leeraar is by Hem te vergelyken.

2. -

De wereld is een boek, waar uit hy leert. ' ,

't Zy men tot aard, of zee, of hemel, keert,

Elk ſchepzel roept als met een held're ſtem,

Daar in beſchouwt , en daar uit hoort men

hem. -

Wat zyn ze dom en bot, die dat niet merken,

En leeren uit zo wonderlyke werken? -

Dus heeft hy zelf de Heid'nen onderwezen -

Slaat gy 't geen acht, gy hebt zyn ſtraf te vree

ZCI1.

ººk -

- - - 3.

God heeft in 't hert van yder noch een boek,

't Geen yder leert na vlytig onderzoek.

Hy heeft zyn wet in Heid'nen zelf geprent.

Hy is daar door als Rechter ook bekent.

Hoe dwaas en boos is, die 't getuygeniſſe

En wroegen van 't geweten uit wil wiſſen? . .

ó ! 't ligt te diep 't geen God daar in graveerde ,

Die ook hier door den menſch 't geen goed is

leerde. 1 •

B 4. Maar

w

/
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4. -

Maar hy heeft noch een klaarder Boek, waar in

Hy zich ontdekt. Daar vind men Chriſti zin :

En daar uit word men wys tot zaligheid,

Waar van zyn,Zoon ten grondſlag is geleit.

Zyn Geeſt heeft eerſt die waarheid ingegeven,

En die is ook door zyn beſtier geſchreven:

Doch hy is 't zelf die ons daar uit moet leeren ;

Of anderzints men zal de vrucht ontbeeren.
I

e

*..

Wat Leeraar is die men gelyken mag

By God, in recht van leeren, en gezag?

Elk is verplicht te hooren als hy ſpreekt:

Of 't is zyn recht, dat hy verſmaaders wreekt.

Wat Leeraar is zo algemeen? Dit toonen

Van 't eeuwbegin wie 't zyn, ofwaar zy woonen.

Hy leert die al. Geen menſch en kan dat miſſen:

Maar voor zyn Kerk zyn zyn geheimeniſſen.

6.

Wat Leeraar is onfeilbaar, zo als hy,

De Waarheid zelf, ver van bedriegery

Of onkund', in al wat hy ons getuigt ?

't Is recht dat elk voor zyn getuig'nis buigt.

Hier moet men al die hoogten nedervellen,

Die tegen hem zich dwaaſlyk zouden ſtellen.

Dat niemand van zyn woord bewys begeere:

Dit zy genoeg voor elk: zo ſpreekt de HEERE.

7.

Wat Leeraar heeft in 't leeren zulk een kracht ?

De ſlechte zelf word tot verſtand gebragt.

In lieflykheid quam nimmer menſch by hem.

En niemands woord trof 't hert met zulk een

klem.

, Hy vormt de ziel, en kan 't verſtand verlichten,

En dus den menſch tweevoudig onderrichten,
lt
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Uitwendig en inwendig: en dat beide

Is in zyn ſchool der Kind'ren nooit geſcheiden.
• - ...' 8. v

Heer ! laat ik meé van u zo zyn geleert;

Op dat ik zy verſtandig en bekeert.

Dat ik myn hert noch oor doch nimmer leen

Aan Leeraars die een ander pad intreén.

Dan zal ik my ook dragen als de wyzen

En u altyd als mynen Leeraar pryzen; w

Tot dat ik zal in 's Hemels ſchool verkeeren,

Daar wy volmaakt 't geen nu ten deel is, leeren.

GO D S ZAL I GH E ID. ,,

- , Toon: Pſalm 138.

I. “ ,

M# God! wat is uw goedheid groot!

Die uit uw ſchoot

Uw Zoon woud zenden, -

Op dat die, als het ſchuldrantzoen,

U zoud voldoen: * . *

Uw Engelbenden -

Die voor uw Throon gedurig ſtaan,

Die zien dit aan,

Gantſch opgetogen,

Verheugt dat zy in 't hemelhof

U hier voor lof

Toegalmen mogen. •

- 2.

Het allerſchranderſte vernuft

Staat hier verſuft ;

't Kan niet bedenken -

Hoe gy een vloekeling verſchoont,

En gunſt betoont - - -

B 2 Die
l
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Die niet kan krenken

Het wraakrecht der rechtveerdigheid,

Maar zo dat beid'

Haar heerlyk toonen.

Dat hier dan aard en hemel vryVerwondert zy, w

Met die 'er woonen.

3.

Hier flonk'ren door uw raadbeſluit

Uw deugden uit.

Wat zyn hier blyken

Van ſtrengheid, liefde, wysheid, magt,Ontferming, kracht, V *

En diergelyken?

Lof zy u Vader, Zoon, en Geeſt,

Die dus beweeſt -

Uw alvermogen.

Niet ons, niet ons, maar u, ô Heer

Alleen, zy d'eer,

Met wenſch en pogen.

4.

& Weg, die and're midd'len leert:

Want die onteert

Gods welbehagen

En deugden. Wie tot zondenzoen

Wil Zelf iet doen

Zal 't zich beklagen. *

Al wie hier buiten Jeſus gaat,

Zal eens te laat ,

Zyn dwaasheid vloeken.

De zaligheid en levenskroon

ls in dien Zoon

Alleen te zoeken.

Geef, God van zaligheid, aan my Dat
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Dat ik ook zy -

Door uw genade

Gezaligt, zo als uit uw woord

Word aangehoort.

Wee die 't verſmaaden !

Vermits nu hun verdoemenis

Te zwaarder is.

Na klaarder luiſter,

Wanneer men d'oogen daar voor ſluit,Uit moedwil, ſpruit - w

Een naarder duiſter.

I M M A N U E L.

Toon : Pſalm 136.

- I.

G# heeft gunſtiglyk gedacht

Aan het menſchelyk geſlacht,

Als hy ons zyn eigen Zoon

Zond uit zynen hemelthroon.

2.

ô Wat is zyn gantſche Rol,

Van beloften hier af vol,

Die hy met geſtaafden eed

Ouds tyds aan de Vad'ren deed!

3

D'allerkoſtelykſte ſchat,

't Dierbaarſt dat de Vader had,

Schonk zyn liefd ons uit zyn ſchoot,

Tot de krib, ja tot de dood.

, " 4•

Abraham die dezen dag

In geloof te vooren zag,

Is daar over in den geeſt

Hertelyk verheugt geweeſt.

N. B 3

\
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5.

Al zyn geeſtelyk geſlacht

Heeft rekhalzende verwacht,

't Was: ach dat gy neder quaamt,

En myn Broeder wierd genaamt ! -

6.

Hemelgeeſten boven dien , -

Waren graag om in te zien

In zyn laag-en heerlykheid,

Zo die lange was voorzeit.

7.

Engºlen hebben dit getuigt: "

Eng”len hebben dit bejuigt,

Zo in hemel als op aard.

Dit was Englen tóngen waard.
3

Komt gy luiſterloos en ſlecht;
Dat betaamde 's Vaders Knecht:

't Was op dat hy zondenzoen

Na het Wetrecht zou voldoen.

9.

Vrouwen Zaad, en Zoon der Maagd,

Prieſter, die den Cieraad draagt, -

Zegenzaad van Abraham,

Goël, ſpruit uit Jeſſes ſtam:

- - I O.

Leeraar, Koning van uw Kerk,

Prieſter, die het offerwerk

Quaamt volbrengen op der aard,

Waar gy na ten hemel vaart:
II .

Davids Zoon, en Tempelheer,

Heid'nen Licht, en Iſr'els Eer

En Vertrooſting, Volken Wenſch:

Gy, Meſſias, zyt Ru Menſch. . . .

- - - 12. Wel
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I 2.

Welkom, Schilo, Vreedevorſt,

Die op uwe ſchouder torſt

Al den laſt der heerſchappy.

Zwaai uw ſchepter over my !

DE R EN GE L EN LO F ZAN G.

Toon : Pſalm 141. 2 - -

I.

W At blyde galm van Hemelchooren

Klonk, doen den Herd'ren in de nacht

De blyde boodſchap was gebragt,

Dat Jeſus heden was geboren?

2.

De Lofzang, dien zy t'zaam uitbrallen

Is: dat God eere boven zy:

Daar zy op aarden vreed': en hy

Hebb in de menſchen welgevallen. . »

- 3.

Ik wil myn juichlied met hen meng'len.

Zo paſt ons, wien dit zelf betreft,

Dat elk zyn hert en ſtem verheft

Met deze gloriepſalm der Eng'len. 1

4.

U zy, ô Vader ! eer gezongen, -

Die uit uw ſchoot, en van uw Throon,

Ons ſchonkt uw teêrgeliefden Zoon.

Dit 's ſtof voor menſch-en Eng'len-tongen. N

• v

Eer zy u, Zoon ! die, neergekomen

Uit liefde, van den hemeltrans

Tot krib, ja kruis, #eigi uw glans,

- 5 4
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En knechts geſtalt' hebt aangenomen. -

En u, ô Heil'ge Geeſt ! zy eere;

Wyl door uw overſchaduwing

De Moedermaagd dien Zoon ontfing.

Dit godgeheim moet gy ook leeren.

- 7. -

ô Laat ons hier uwe eere zingen,

Drieenig God! op dat wy t'zaam

/ Voor deze weldaad eens uw Naam

Steeds loven met de Hemelingen. !

ô Vredevorſt ! geef uwen vrede

Aan d'aardbewooners meer en meer,

Op dat de wolf by 't lam verkeer':

En doe het zwaard tot ſikkels ſmeden.

9.

Wat drukt uw Kerk noch ſtryd en lyden?

Zy rekhalſt bloedig: 't valt haar bang :

ô Red haar uit des vyands prang,

En laat uw vreed' haar haaſt verblyden.
i I O. W

Laat ook op my uw vrede ruſten;

Dat ik een Zoon des vredes zy

En dit betoon. Ik zal dan my

In grooten vrede meé verluſten. ſ

II.

Neem ook in my uw welbehagen,

Zo als gy in uw kind'ren doet

Door Jeſus: leer my hoe ik moet,

Naar plicht, my u gevallig dragen. '

* . I 2. -

'k Zal u dan eens ten vollen geven

Uw eer daar boven: waar de vreê

v. - - - - - - Vol

\-,
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Volkomen is: dan zal ik meé

Volmaakt behaaglyk by u leven,

W I S SE L Z. A N G met S I ME ON.

Toon : Pſalm 57.

va

I .

- D E Z I E L.

ôS# wat ziet uw ooggezicht
W Doch in dit Kind, dat in uw armen ligt?

Men ſpeurt in hem doch geen gedaant of luiſter:

Een klein, een arm, een zwak, een teder Wicht,

Slechts in een ſtal geboren, in het duiſter.

2.

S I M E O N.

Myn oog dringt door die windeldoeken heen,

Dit Kindje, dat zo onaanzienlyk ſcheen

Was al de wenſch van my, zo als der oude.

De godſpraak zei my toe ! al lang geleën,

Dat ik, voor ik hem zag, niet ſterven zoude,

3.

Al heeft dit Kind geen glans noch majeſteit:

Myn oog aanſchouwt in hem Gods zaligheid:

Een Heillicht dat de Heid'nen zal beſtraalen,

Voor welke God die Zon ook heeft bereid:

Een heerlykheid daar Iſr'el meê zal praalen.

4. w -

Wel laat nu Heeruw dienſtknecht heenen gaan

In vrede: 'k wil der ſtervelingen baan

Nu onbeſchroomt en vergenoegt betreden.

Myn ziel verlangt : myn werk is afgedaan ,

Ik ben bereid, al was het zelf noch heden.

5.

- D E ZIE L.

ò Simeon! zag ik dat Kind dus mee!

B 3 . Mogt
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Mogt ik dat ook omhelzen! 'k was dan reé

Uw zwaanenzang met blydſchap op te heffen,

Door zulk een geeſt als u dit ſpreken deé:

En niemand kon dan myn geluk beſeffen.

6.

S I M E O N.

Hy is nu hier beneden dus niet meer

Gelyk een kind, maar als een man in eer

En heerlykheid op 's Vaders Throon, na lyden.

Maar wenſcht gy recht,gy kont hem,als uw Heer

Noch ſchouwen, en omarmen t’allen tyden.

't Geloof is 't oog waar meê men hem nu ziet,

Met wat hy op zyn glorithroon geniet.

Die arm omhelſt den Heiland, ſchoon nu boven.

Dit zy genoeg, ſchoon't anders niet geſchied:

Gy wandelt niet door zien, maar door geloven.

3. -

D E Z I E L.

Och geef my, Heer! dat ik zo ſchouwen kan:

Geefarmen tot omhelzing: Vryd my van

Al wat u wil myn oog en arm ontrukken.

Ben ik te zwak, uw arm verſterk my dan:

En laat ik u ſteeds aan myn herte drukken.

9.

ô Wonderkind! ſla zelf uw oog op my!

Ach dat ik van uw arm gedragen zy !

En laat voor my uw zaligheid ook wezen,

Dat ik my in uw licht en eer verbly:

'k Zal voor de dood met Simeon, niet vrezen,

' -'s

JE
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J E S U S IN GE TH SE MAN E.

Toon : Pſalm 87

1,

W V Atziet gy daar, myn ziel! ôtreurvertooning!

Wat's dit! Hier ligt myn Heiland in den hof,

En wriemelt als een worm, by nacht, in 't ſtof.

Is dit de throon of 't bed van Zions Koning?

- 2. -

Is dat de dauw en druppels die uw lokken.

Vervullen? ô dit is geen nardusgeur !

Wat ſluit uw Bruid zo vadzig dan haar deur?

Wat zegt zy, 'k heb myn-rok al uitgetrokken.

3.

Zyn aanzicht is van bloedig zweet belopen:

Weêrgåloos blyk van bangſte zieleſtryd,

En ſmerte, die zyn hert inwendig, lyd !

De dropp'len zyn tot op den grond gedropen.

Daar worſtelt hy zo eenzaam en verlaten

Met angſt en vrees, bedroeft tot aan de dood;

Ö Zwaare kamp! wat is dien arbeid groot.

En echter 'k zie geen Judas noch ſoldaten.

5.

Hoe bid hy wel tot driemaal: ô myn Vader !

Die beker ga voorby, kan 't zyn, zo niet,

Niet myne wil, maar u we wil geſchied'.

Verlos my doch: noit quam benaauwtheid nader.

-
6.

Zyn jong'ren zyn van diepe ſlaap bevangen.

De droefheid heeft bezwaartheid uitgewerkt.

- Een Engel word gezien, die hem verſterkt,

- - Niet
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Niet doorhem kracht, maar trooſt, te doen ontfan

gen.

7. -

Maar ziet men hier zo ſterke worſtelingen

A"

Van driften, mits hy zich als menſch bemint:

't Is zo, dat men niet zondigs daar in vind.

Hy overwint al wat hem komt beſpringen.

ô Sterke Held! wat wierp u dus ter neder?

Hoe dus beangſt? Is 't wonder? ô myn ziel!

Dat deze kamp zo zwaar en bloedig viel?

Dus moeſt hy zyn des duivels kopvertreder.

9.

Hy ziet dengloed van's vaders gramſchap blaaken:

Hy word beſtormt van al de hellemacht:

De vloek der wet toont tegen hem haar kracht:

Hy moet de hef van 't zondenbitter ſmaken.

- I O.

Wat ſchepzel zou niet ademloos bezwyken,

Door zulk een laſt als hy alleen nu draagt ?

Zyn Godheid, die zyn menſcheid onderſchraagt,

Doet nu haar kracht in zyne zwakheid blyken. -

• II.

ô Zwaare pers, die hy alleen moeſt treden!

- # is zyn kleed daar door beſprengt en rood?

oe zuur won hy voor ons het levensbrood ?

Dit is de vrucht der ſnoepenſluſt in Eden.

I 2ſ.

Myn Heiland moeſt der zielen ſtraf ook lyden,

Tot zielrantzoen. God eiſcht dat offer meed';

Op dat de ziel zo wel als 't lichaam ſtreed,

Die tot zyn loon die beide zou bevryden.

I3.

Ik hoev' nu voor geen hellenangſt te vreezen :

Wyl Jeſus die voor my geleden heeft. H

- y
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Hy die verhoogt als Prieſter eeuwig leeft,

Zal uit bevind barmhertig aan my wezen.

- I 4.

En zo my God geliefde meê te drenken '

Uit lydens kelk, hoe bitter 't ook mogt zyn,

Dat Jeſus dronk is my tot medicyn,

Ik wil dan aan zyn bloedig zweet gedenken

JESUS VERRADEN EN GEVANGEN.

Toon : Pſalm 1 14, of is.

I .

W At zie ik daar? 't is Judas met zyn ſchaar,

Zo toegeruſt als of 't ten ſtryde waar,

Met fakkels, ſtaven, zweerden,

Waar wil dat heen? 't gaat recht op Jeſus aan:

Myn Heiland! vlied gy niet? Noch blyft gy ſtaan:

Gy weet wien zy begeerden.

2. -

Hy kuſt uw mond met een verwoeſt gemoed.

De booſwigt zegt: ô Rabbi! weeſt gegroet,

Dat is 't verrading teken.

Vervloekte guit ! is 't mog'lyk dat de hel

U niet verzwelgt? Doch 't zal u evenwel

Niet aan uw loon ontbreken.

UwMeeſter zegt: vrie: waar toekomt gy hier?

Dit ſmolt uw hert, waart gy geen monſterdier:Maar nyd heeft u bezeten, V

Met geldzucht; ja de duivel zelve voer

In u, ô ſchelm! hy heeft u aan zyn ſnoer

Na't eeten van die bete.

4.

Hy zegt: ik ben 't die van u word gezocht.

Il



3o Mengelſtoffe van veelerley

#n zelf dit woord ſlaat al dit wangedrocht

Met ſchrik te rug ter aarden.
Zyryzen weer, en #ryPen hem by 't lyf

En binden hem met kneveltuig wel ſtyf,

Op dat zy hem bewaarden.

5. | |

Maar zo dien Held geen ſterker boei en bond,

Hy ſcheurde, meer dan Simſon, die terſtond,

Doch hier zyn ſterker touwen:

Zyn vaders wil, zyn liefd', en 't borgverdrag,

Zyn banden die hy breeken kan noch mag

Onwrikbaar is zyn trouwe
6.

Daar zy doch Heer! nooit Judas aard in my ,

Door geldzucht, nyd, verraad, of vleyery

Die 't herte niet zou meenen 5

Bind gy my met uw liefdezeelen dus, .

Dat ik den Zoon, doch in oprechtheid kus'.

Gy zelf moet dat verleenen.

J E S U S IN K Aj AP H A S ZA A L.

Toon : Pſalm 97. *,

- 1.

Mö# ziel ! ſla uw gezicht

Op 't groote Bloedgericht,

Zie daar een ſchaar van makkers,

Verzelt van wreede rakkers,

Daar Prieſter Kajaphas

't Verwaten hoofd van was.

Bepeinſt doch eens hoe dit

Nu tegen Jeſus zit.

Dus volgt zyn doeming ras.
- Myn
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-

2

Myn lieve Jeſus ſtaat

Gebonden voor den Raad,

Met neêrgeſlagen oogen,

En vind geen mededogen.

Een ſterke wacht bewaart

Met ſpies en hellebaard

Dit zoet en weerloos Lam,

't Geen zelf ter ſlachting quam

Is dat die wrevel waard?

3.

Men brengt getuigen by,

Op dat 'er rechtſchyn zy;

Maar die tot leugenblyk zyn ,

Om dat ze niet gelyk zyn.

Men wint niets door die weg.

't Behoeft geen wederleg,

Op dat Gods Lieveling

Tot zyn verdediging

Daar ſlechts een woord op zeg.

,, . . . . . 4.
Het rot is ongezint,

Om dat het niets en vind

't Geen waard is band of ſlagen.

Maar Kajaphas komt vragen

Met een verheven toon:

Zeg, ofgy zyt Gods Zoon:

En perſt hem met een eed.

't Is, ja: Hy ſcheurt zyn kleed,

Den Prieſt'ren ongewoon.

Fluks is 't: wat wilt gy meer?
Godslaſt'ring is die eer'

Die hy zig derft vermeten.

Den Bloedraad daar gezeten

Roept:
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Roept: niets is meer van nood'.

Men vonniſt hem ter dood :

En, ter mishandeling,

Men geeft hem aan de kring " ,

Van 't fel geſpuis, zo ſnood.
W 6.

Ziet , Rechters ! wat gy doet.

Gy doemt onſchuldig bloed,

Hem die u eens zal richten.

Hoe zult gy d'aangezichten

Vol ſchrik en ſchaamt voor hem

Verbergen, als zyn ſtem

U eens ter hellen wyſt,

En elk dat vonnis pryſt?

Niets is er dat dit ſtremm'.

*- - 7.

Zyn lieflyk aangezicht,

Daar zelf de zon voor zwicht,

Word ſmadelyk beſpogen.

Een booswicht blind zyn oogen,

Wiens vuiſt, ô gruweldaad !

Hem op zyn wange ſlaat,

En dan tot ſpot begeert: -

ô Chriſte, propheteert,

Wie is 't, die dat begaat? v

8. \

'k Verdiende zelf dit lot

Voor 't ſtrafgericht van God.”
Al wild' hy my verdoemen, e

Ik moeſt dat billyk roemen. •

Gy leed dit, Heer ! voor my:

Uw doeming ſpreekt my vry.

Myn ongerechtigheid

Was u te laſt geleit,

't Geen my tot zoen gedy. - - -

9. Myn
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9.

Myn Heiland! duld gy, och !

Dat men dit rochelſpog

Zo walg'lyk uit zal braaken,

En ſpuigen op uw kaaken,

Op oogen, neus en baard?

Ik ben die qualſters waard :

Die ſlagen paſſen my.

Maar ſmaad en ſtriem leed gy,

Op dat ik wierd geſpaart.

IO.

Nu is uw aangezicht

Vol glans en hemellicht.
-

Geef my een geeſt'lyk ooge,

Dat ik u ſchouwen moge.

Zo 'k om u immermeer

Moet ſmaadheid lyden, leer

Wat pligt gy op my legt :

Want immers is een knecht

Niet beter dan zyn Heer.

P E T R 1 v E R L o O CH EN IN G.

Toon : Pſalm 43.

I . V

Myn ziel! kom laat ons doch eens hooren

Hoe 't dien vermeten Petrus ſtelt,

Hoe moedig pochten hy te vooren :

Niets zou hem ſchrikken noch bekooren.

Dus was hy met de tong een held

Maar 't doen, niet 't zeggen, geld.

- 2

'Hy ſtaat en warmt daar by#s koolen, 3,
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By 't volk, in 's Hoogeprieſters zaal.

Hy hield zich graag uit ſchroom verſcholen:

Doch echter blyft hy niet verholen.

Hem openbaart voor altemaal

Zyn Galileeſche taal.

- 3.

Een dienſtmaagt zegt: gy zyt ook mede

Van 's Nazareners bend' geweeſt.

Een and're voert die zelve reden.

Doch Petrus loochent dat met eede.

Wel Petrus ! man ! hoe dus bedeeſt ?

Maakt u een meid bevreeſt ?

4.

Als and're dat ook toe gaan ſtemmen,

En zeggen, ja, gy zyt 'er van:

Daar komt een angſt zyn ziel beklemmen,

En 't bloed ſchier in zyn ad'ren ſtremmen.

Dus ploft die zuil, dus valt die man,

Die dit niet uitſtaan kan.

, 5.

Ik ken dien menſch niet, gaat hy zweeren.

ô Dus beliegt zyn tong het hert.

Verzaakt gy, Petrus ! dus uw Heere,

En dat tot drie verſcheiden keeren?

Wat is voor Jeſus dit een ſmert,

Die dus verloochent werd?

6.

Dit was 't geen Jeſus u voorzeide:

Maar dat zo valſch ſcheen in uw oog,

Wyl eigenwaan u dwaaſlyk vleide,

En u de Satan ſtrikken ſpreide.

Uw zelf gevoelen was te hoog,

't Geen u, helaas! bedroog.

7.

Daar kraait de Haan! en Jeſu ooge -

Brengt
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Brengt hem tot inkeer van zyn zond'. -

Dat heeft tot hertenroer vermogen.

Wie zal zyn traanenbron nu droogen?

De droefheid heeft zyn ziel doorwond,

Dies gaat hy weg terſtond.

8.

Heer ! laat my nooit met zelfvertrouwen

Vermeten zyn op eigen magt.

ô Die op zulk een zandgrond bouwen,

Bevinden haaſt een naberouwen. -

Maar in myn zwakheid laat uw kracht

Genadig zyn volbragt.

C H R I S T U S G E GE E ss E LT.

ve Toon : Pſalm 33.

I.

Ik zie myn Heiland vaſtgebonden

Met touwen, aan de geeſſelpaal; .

Op dat zyn ſtriemen onze zonden

Genezen zouden. Dit onthaal

Moeſt myn Jeſus dulden,

Zoud hy onze ſchulden

Boeten, ſchoon Gods Zoon,

Door dat geeſſellyden

Moeſt hy ſlaven vryden

Van 't verdiende loon.

2.

Oei! oei! wat wreede beulenſlagen,

Als met een ſchorpioenen roë,

Moeſt Jeſus zonder meêly dragen,

Doorboort tot aan zyn beend'ren toe !

Ziet die rakkers woeden ! .

Ziet zyn lyf eens bloeden! - -

- C 2 't Is
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't Is als enkel wond :

Enkel ſtriem en kloven :

Van beneen tot boven

Is 'er niets gezond.

Was Jeſus niet een vrygeboren?

Hoe lyd hy dan de geeſſelſtraf?

Hy had een knechts geſtalt' verkoren,

En leid' zyn Godheids luiſter af.

Hy, door liefd gedreven,

Heeft zyn rug gegeven

Aan die hem dus ſlaan:

En om onze zonden

Droeg hy ſtriem en wonden,

Die niets had gedaan.

, ,. 4.

Onſchuldig Lam! is dit geen wonder

Dat hen geen hemelvuur verſlind

Of dat geen vreeſſelyke donder •

Hen plet? Dat men geen Englen vind

Die dien gruwel wreeken?

Neen: dus heeft gebleken

Uw zachtmoedigheid,

En gewillig lyden;

Wyl gy 't kond vermyden.

Ons ten voorbeeld beid'.

-
5.

Laat Heer! uw ſtriemen my ook wezen,

Tot heeling van myn buil en zeer.

'k Heb dan Gods wraakroê niet te vreezen.

Geef dat ik uit uw voorbeeld leer'

Hoe ik my moet dragen

Onder geeſſelſlagen:

Dat ik nooit vergeet'

Hoe ik door myn zonden

t
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U die geeſſelwonden,

Tot myn ſchaamt aandeed'.

6.

Wat zoud ik my doch qualyk houden,

Als ik Gods roed op my gevoel?

Ö Wie Gods eigen Zoon aanſchouwde

Zyn Vaders ſlagen tot een doel,

Zal niet murmureeren,

Maar zich tot hem keeren

Die uit liefde tucht,

En niets zal gedogen »

Boven ons vermogen.

't Is tot ryke vrucht.

ZIET D EN M EN SC H.

Toon : Pſalm 1 18.

I.

N

Ilatus inniglyk bewogen

Met Jeſu onſchuld, ſtelt Gods Zoon

Aan 't opgeruide graauw voor oogen,

Gegeeſſelt, met een doornekroon,

En purp're mantel, als een Koning A

Ter ſchimp: zyn taal was, ziet den menſch!

En door zo deerlyk een vertooning

Hem los te krygen was zyn wenſch.

2.

Nu gelden noch die zelve woorden,

Al lyd hier Jeſus zelf niet meer.

ô Dat er veel maar werkzaam hoorden !

Dus toont hem d'Euangelileer,

En Zegeltekens, die voor oogen

Hem ſchild'ren, dat men zyns gedenkt.

C 3 p Ge- -
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Gelukkig die zo ſchouwen mogen,

En wien God oogen daar toe ſchenkt !

3.

& Ziet den Menſch ! gy Jood en Heiden,

En ergert u niet meer daar aan.

Dat moeſt hy uitſtaan voor u beiden.

Maar 't dekzel is nu weggedaan,

't Geen eens zyn glori had verduiſtert,

Op dat hy voor ons lyden kon:

Nu is zyn glans weêr opgeluiſtert,

En flonkert als een middagzon.

- 4.

b Ziet den menſch ! gy altezaamen

Die oogen hebt, en merkt doch aan,

Wat Jeſus, na Gods raadberaamen,

Tot zondenzoen heeft ondergaan.

Kon ymand grooter liefd' betoonen

Dan die dus voor zyn vyand ſterft,

En heilgewaad en eerekroonen

Door bloedig ſpotcieraad verwerft?

5.

ô Ziet den Menſch ! gy goddelooze:

Gy kruiſt hem met uw zonden weêr. -

Hier is een ſpiegel voor de booze:

' Wat wacht de flaaf, lyd dit de Heer ?

Gy die uw eigen ſchuld zult boeten:

(ô dwaaze, vleit u zelven niet)

Wat zal het dorre lyden moeten,

Zo dit aan 't groene hout geſchied?

ô Ziet den Menſch! wie wenſcht te leeren ..

Gods vloek en wraak in haar gewigt;

Op dat zyn ſchrik u mogt bekeeren.

Sla maar op Jeſus uw gezicht,

Hoe God zyn Liev'ling niet verſchoonde,
W. s - - - - Schoon
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Schoon niet belaſt met eigen ſchuld;

Op dat hy zich rechtveerdig toonde,

En zyn bedreiging wierd vervult. t

7.

ô Ziet den Menſch! verlegen herte,

Dat voor Gods vierſchaar komen zult.

Wat dunkt u ? Zou die ſmaad en ſmerte

Te weinig zyn voor uwe ſchuld?

Ö Neen: al waren uwe zonden

Als 't oeverzand, zo zwaar en veel,

Hy heeft verzoeninge gevonden, -

Is hy uw toevlucht en uw deel.

8.

ô Ziet den Menſch! beangſtigt ſtryder,

Die onder 't kruis al zwoegend bukt.

Waar vind men ergens eenig lyder,

Dien 't kruispak meer dan Jeſum drukt?

Geen knecht is meerder dan zyn Heere.

Draagt gy hem 't kruis dan achterna,

Zoek lydzaamheid van hem te leeren :

Het is noch niet na Golgotha.

9.

ô Ziet den Menſch! gy die zo teder

Niets zoekt dan welluſt en gemak.

Hy quam uit 's Vaders ſchoot eens neder

Tot krib en kruis. Ö Hem ontbrak

Zelf daar zyn hoofd op konde ruſten,

Al was hy ſchoon van alles Heer:

En volgt gy zo met drift uw luſten?

Verzorgt gy 't vleeſch na zyn begeer?

- , I O.

ô Ziet den Menſch! gy die behagen

In yd'le pracht en hovaardy

Gaat ſcheppen. Zal hy 't ſpotkleed dragen?

Gy pronken met fluweel en zy?

- C 4 Zal
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Zal zyn gewaad aan alle kanten -

Bepurpert zyn met druppels bloed :

En gy met goud en diamanten - i

Braveeren, uit een trots gemoed?

l I .

ô Ziet den Menſch ! myn ziel ! uw zonden

Die bragten hem dit lyden aan. -

Die geeſſelſtriemen, ſmerten, wonden,

Hebt gy den Heiland aangedaan.

Wat ſchaamt', wat droefheid moeſt dit baaren ?

Wat dankbaarheid eiſcht dit nu weêr ? -

Wat liefde kan dit evenaaren, • -

Tot roem en dienſt van zulk een Heer?

- I 2. -

ô Ziet den Menſch! gelovig ooge:

Maar ziet hem ook als Godes Zoon,
In volle luiſter nu om hooge j

Gezeten op zyn Vaders throon.

Hy zal eens heerlyk weêr verſchynen,

Als yder ooghem ſchouwen zal,

Verzelt van al de Cherubynen,

Vol glans, als Rechter van dit al.

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

- Toon: Pſalm 89.

I.

Om, volgen wy, myn ziel ! des Heilands

ſtappen na, -

Zo als hy 't moordhout torſt ten kruisbergGol

gotha. -

ô Schaamt en ſchroomt doch niet dat zelfhem na

te dragen. - -

Gy draagt zyn kroon nooit, zo gy dit u laat mis

hagen. " , ' . . . -

* . . . : Hy
* 5

'I
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Hy heeft de gantſche weg met dierbaar bloed be

dropen,

En maakt ons't vredepad tot 's Vadersthroon dus

open. -

" 2. -

Wat weent gy, docht'ren van 't ontaard Jeru

ſalem,

Met treurig borſtgeklop, en weeklaag', over
hem ?

Ween liever om u zelf, en uwe landgenooten.

Ik zie Gods wraakphiool daar over ras gegoten.

Dit bloed roept wraak, uw Stad en Staat in bloed

gedompelt

Word haaſt van honger, peſt, en vlammen, over

rompelt, -

3.

Ziet hoe myn Jeſus hygt, en zwikkend adem

toogt.

Zyn dorre tong kleeft aan 't gehemelt, ſchier

verdroogt. - -

Zyn knyen wank'len, wyl zyn bloed hem is ont

vloten,

Zyn zwakke voeten zyn al dikwils uytgeſchoten.

Men ſtuwt hem egter voort, en zonder mededo

gen,

Men ſtoot en ſchopt hem ſchoon zo onder 't kruys

gebogen.

- 4.

ô Symon van Cyreen ! gy komt hier regt van

pas.

Eibuyg uw ſchouder graag; wiens grootſte glo

ri was -

Dat zy tot Jeſu dienſt haar kragten mogt beſteden.

Myn ziel! ô volg dit na. Dus is uw pligt nog heden.

Draag meé zyn ſmaadheid, die hy buyten heeft ge
leden, C 5 En
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En ſtapt gewillig in zyn Ragelaten treden.'

5.

Dan zult gy ook het Lam eens in zyn gloriſtaat,

Op Zions vreugdeberg, meê volgen waar het

gaat.

Daar is geen kruysweg meer, maar enkel glory

kroonen,

Voor die in's Vadershuys, na loopbaans einding,
WOOIlCIl.

Maak, Heer! myn voeten vaſt: trek my ik zal

dan loopen,

Al moeſt ik deze reiz' ook met myn bloed bekoo

pen.

J E s U K R U 1 s L Y DE N.

Toon : Pſalm 22.

II.

S Tap ook, myn ziel ! ter Hoofdſcheêl plaats

eens op. -

Myn Heiland is nu op dien heuveltop

Met 't ſleepend kruys al hygend opgeſtuwt.

Daar ſtaat al vaardig

Het moordhout, waar zyn beulen hem boosaardig

Aan ſpyk'ren, door zyn uytgerekte leden :

Dus vloeyt het bloed met plaſſen nabeneden,

Myn herte gruwt. w

2.

Ach! is dit kruis dan Zions Konings throon?

Ja: 't opſchrift zegt 't. Een ſcherpe doornekroon

Is 't kruinçieraad, waar meê menhem verciert.

Laat dit niet ſtooten

Zyn bloed word tot een koopprysuytgegoten.

Hy moeſt den weg ter glori daar door baanen.

Dat grond zyn throon,en't maakt hem onderdanen,

Die hy regeert. 3. Die
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- 3.

Den honden-kudd', een ſtier-vergadering,

Met leeuwenmuil, ſlaat rondom hem een kring.

Zyn Moeder en Johannes ſtaan alleen

By 't kruis, en weenen.

ô Waar is nu zyn gantſch gezelſchap heenen ?

Lafhertig heeft die ſchaar de vlucht genomen,

Als lydens uur tot Jeſus was gekomen:

Daar bleef er geen.

4.

Daar hangt hy als der moordenaaren hoofd

En makker, in hun midden, gantſch berooft

Van kled'ren, daar het wreed ſoldaaten rot

Het lot om werpen; -

Terwyl 'er veel hun addertongen ſcherpen

Tot laſtertaal: en zy die wrev'lig kyken,

Betoonen met hun kop en lippen blyken

Van ſmaad en ſpot.

5-,

De Heiland ziet zyn Moeder van om hoog:

Zº is in zyn hert zo wel als zyn in oog.

Hy weet, haar ziel is als zyn lyf doorboort.

Het moedersherte

Is opgekropt met d'allerdroefſte ſmerte,

Om haaren Zoon: dies ſtelt hy haar een hoeder.

Vrouw, zie uw zoon: en Zoon, zieuwe moeder,

Is noch zyn woord. .

6.

Myn ziel! ô wat zachtmoedig Lam is dit!

Dat zelf noch voor zyn felle kruiſſers bid:

Vergeeft hen, Vader, want zy weten niet

Wat zy bedreven.

Wat moet dit ons een heerlyk voorbeeld geven,

Hoe zeer men zich van eigenwraak moet myden,

Als wy geweld ten onrecht moeten lyden,

Van wie 't geſchied. - 7. Een
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7.

Een moodenaar in 't hert op 't laaſt geraakt,

Verdedigt en belyd hem, hoe gewraakt.

Gedenk doch myns, Heer! in uw koningryk:

Dus is zyn ſmeeken.

Myn Jeſus gaat hem 't vredewoord toeſpreken:

Hy zegt, gy zult noch heden met my wezen

In 't Paradys. Wie zou de dood dan vreezen?

ô goedheids blyk !

De Zon betreurt in 't zwart deez' gruweldaad:

Een rouwvloers dekt haar flonkerend gelaat.

De ſchepper lyd. Haar glans in volle kracht

- Verlieſt haar luiſter.

Maar in zyn ziel is noch veel naarder duiſter.

De helangſt prangt zyn ziel nu boven maten.

Myn God! myn God! wat hebt gy my verlaten?

Is nu zyn klacht. '

9. -

Zyn drooge keel, en zyn benauwde borſt,

Veroorzaakt, dat hy ſmachtend roept : my dorſt.

Die Rotsſteen, daar des levens ſtroom uit vliet.

Word drank geweigert.

De wreedheid is met ſchimp op 't hoogſt geſteigert.

Daar komt er een op dat geluid gelopen,

En gaat een ſpons in wrangen edik doopen,

Die hy hem bied.
-

1 O.

Hy weet, nu is de droeſſembeker leég,

En 's duivels kop verplettert. Hier door kreeg

Het Heil-verbond en Teſtament zyn kracht.

't Is doorgeſtreken

Wat 't handſchrift eiſcht. Daar kan niets meer ont

breken
-

Dus zegt hy noch na zulk een offerande: 'k
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'k Beveel myn geeſt, ô Vader ! in uw handen.

Het is volbragt

- II.

Daar buigt hy 't hoofd, en met een groot geluid

Geeft hy den Geeſt, en blaaſt zyn adem uit.

Het aardryk beeft: de voorhang met de rots

Scheurt: uit de graven

Ryſt menig Lyk, die hem getuig'nis gaven.

Een heiden zelf ziet hier in zulk een klaarheid,

Dat hy betuigt, die Menſche was in waarheid

De Zoone Gods !

I 2. -

Een krygsknecht grypt een ſcherpgepunte ſpies,

En boort daar meê door 's Heilands hertevlies.

Zo krygt hy noch een doodwond na zyn dood:

En daar uit komen,

Tot heilgeheim, beid' bloed en water ſtroomen.

Inmiddels is geen been aan hem gebroken,

Dit was voorbeeld, en van Gods mond geſproken,

Zo hy beſloot.

I 2.

Nu is Gods recht en waarheid beid' voldaan:

Des Vaders toorn yolkomen uitgeſtaan :

De dood gedood : dus blyft 'er vloek nog ſchuld

Van al de zynen,

't Zy in wat eeuw die leefden. Dus verdwynen

De ſchaduwen, met al die offerſlagting:

En 's oude Kerks geloof, en haar verwachting
Is nu vervult. w

I 4. -

Heer! mogt ik doch ſteeds by uw kruide ſtaan!

Zag u myn oog als Moſis ſlangbeeld aan !

Was ook daar aan myn oude menſch gedood!

Wat was dat heerlyk !

Zo zyt gy zelf op Golgotha begeerlyk. - Ik
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Ik zou my in uw kruis alleen beroemen.

Dan zou geen ſchuld my immer doen verdoemen,

Schoon noch zo groot.

c H R I S T U s o P GE ST A A N.

Toon : Pſalm 63.

I.

N Ooit had de wereld blyder dag,

Als doe zy, na 't zo bloedig daalen,

De Heilzon met zyn gloriſtraalen

Uit 't donk're graf verrezen zag.

Die glans verdreef de duiſt're wolken,

En bragt een dag van zaligheid,

Zo lang belooft, zo lang verbeid,

Tot 's afgronds ſpyt, aan alle volken.

2.

Zyt welkom, alverwinnend Held!

Die 's Lichaams Tempel zelf herſtelde,

En hellepoorten nedervelde,

Van u vertrapt. Gy houd het veld.

U juicht het Choor der hemelſchaaren :

U zingt de Kerk geſtadig lof:

Hier vind myn ziel ook plicht en ſtof,

Om met die Rei haar lied te paaren.

3.

Men ziet de Borgſchuld nu voldaan,

Mits u de Rechter zelf ontkluiſtert.

Men ziet uw Zoonſchap opgeluiſtert,

't Zy opgewekt, of opgeſtaan. -

Was 't handſchrift aan uw kruis geklonken :

Nu ziet men 't quytſchrift zonneklaar:

En u tot loon, als Middelaar,

De magt en heerlykheid geſchonken.

4. &

# 1
.

-

-- - -=---
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4.

ô Dood! waar is uw prikkel nu?

ô Graf! waar is uw zegepraalen,

't Geen u de wetvloek deê behalen ?

Die Held ontwrong die beid aan u.

Die roem en dank moet elk hem geven.

Hy heeft de ſleutels van de dood

En 't graf, dat hy zich eerſt ontſloot:

En nu hy leeft zal ik ook leven.

- 5.

ô Zegepraalend Levensvorſt!

Die 's duivels zielmoord hebt gewroken,

En grendels van het graf verbroken,

Daar u de dood in kerk'ren dorſt:

Laat my die zelve kracht bevinden,

Door my uit 't geeſt'lyk zondengraf

Te wekken: ruk myn banden af:

En laat uw dood myn dood verſlinden.

6.

Al was de zarkſteen noch zo groot,

Verzegelt, ja noch van Soldaaten

Bewaakt, geen kracht noch liſt kan baaten.

't Moeſt zwichten wat u weêrſtand bood.

Is ook myn hertſteen in de wege;

Ja houd de ſatan ſcherp de wacht,

Om my te kluiſt'ren in zyn magt:

Daar gy den weg baant, houd niets tegen.

7.

Maak dat ik geeſt'lyk u gelyk',

Als eene plant', door myn verryzing,

En leev als gy, ter kracht bewyzing

Van uw opſtanding. Dat dus blyk,

't Herleven van den nieuwen menſche.

'k Zal dan, als gy hebt voorgegaan,

Eens heerlyk uit myn graf opſtaan. Dat

d A
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Dat is myn hoop', waarna ik wenſche.

GRAF GAN G DER VROUW EN.

Toon : Pſalm 5o.

- I .

Iet daar zo vroeg de vrouwen by malkaar.

't Is of haar gang na Jeſu grafſteê waar?

Haar toeſtel is door alle balſemſtof,

Als zochten zy zyn Lichaam in den hof;

Om tot zyn eer haar lykdienſt te bewyzen.

Wel immers is die yverzucht te pryzen.

2.

ô Ja dat is 't. Maar ziet wat treurigheid

Haar hert beklemt! Haar oogen zyn beſchreit.

Is haar geloof nu klein, haar liefd is groot.

Haar achting blyft zo na als voor zyn dood.

Dit is een proef van Jeſu hertvriendinnen,

Hem na zyn dood te zoeken en beminnen.

't Is uit geen hoop van voordeel en gewin,

Maar om hem zelf alleen, uit zuiv're min.

Zyn leiden zelf hun geld mildaadig aan,

En kochten zalf, om na zyn graf te gaan.

Daar and're, die hem volgden om de brooden,

Nu weken 5 ja zyn,jong'ren angſtig vloden,

4. -

Maar 't kruidenpak bezwaart haar niet zo zeer,

Als bitt're druk om haar geſtorven Heer,

Die ſteeds door wat zy zien noch word gevoed.

Zy gaan een weg, dien Jeſus met zyn bloed

Bedroop, wanneer hy't zwaaremoordhout ſleepte,

En men hem fel, hoezeer vermoeit, voortzweepte.

* . 5. Of- -

*

;
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5. ' •

Of ſlaan zy 't oog na Golgotha eens op,
Daar leed haar Heer zo ſmaad'lyk op den top. ’s

Daar ſtierf hy aan een kruis, en zelf die paal

Stond mog'lyk noch als tot een zegepraal.

En zo zy ook den hof van ver beſchouwen,

Dat geeft haar ſtof tot herten wee en rouwen.
6. 4

Zy meenen, daar is ſlechts zyn koude lyk

Wel eer zo lief, die levend zo veel blyk -

Van gunſt eu magt betoont had, maar nu, acht

In 't graf ontzielt en roerloos meder lag.

Zyn ſchoon gelaat, zyn zoete tong, zyn ooren.

En handen, zo gereed tot hulp en hooren.

* 7. - -

Maar boven zo veel treurſtof, moeit en ſmert,

Zo ligt haar meeſt de grafſteen zwaar op 't hert.

't Is: ô wie rolt dien ſteen ons van het graf?

Is 't dat alleen 't geen haar beduchtheid gaf?

Zy melden van geen zegel, noch ſoldaaten,

Die tot een wacht zyn by het graf gelaten.

Het ſchynt, dit is haar onbekent geweeſt,

En 't baart daar om geen kommer in haar geeſt.

God matigt dus beproeving na haar kracht.

Doch ſchoon die ſteen was boven haare magt,

Die was te licht om haar gantſch af te ſchrikken. .
Zy## Wie weet? God mag haar raad beſchik- e

CIl,
-

Zo is 't ook: want die groote zwaare ſteen

Is afgerolt: de wachters zyn ook heen,

Den ingang tot het graf is nu gebaant.

Een Engel in een blinkende gedaant', ' .

Heeft dat verricht tot dienſt van deze vrouwen.

D Dus
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Dus konnen zy het graf nu vry beſchouwen.

IO.

Maar, Vrouwen, legt uw Balſemkruiden af:

Hy dien gy-zoekt en ligt niet meer in 't graf,

Gods heilig Kind mogt geen verderving zien. -

Hy ſloeg hem gaé. Nu leeft hy boven dien.

Waar toe zyn dan die koſten zynent halven ?

Een doode vlieg doet ſtinken al uw zalven.

- II .

De zon gaat op. De Heilzon rees noch eer.

Die bloedig zonk vertoont zyn glans nu meer.

Zyn grafpronk en bewindzels leid' hy af.

Geen and're roof behield het ledig graf.

Zelf die, en 't graf met open mond, getuigen'

Dat doods geweld voor 's levens Vorſt moeſt bui

gen.

ºn

I 2.

Wie Jeſum zoekt, hoewel 't met zwakheid is,

Is 't maar oprecht, uit liefd', hy vind hem wis.

Bekommert ons een ſteen,ſchoon noch zo groot:

Daar is by God zelf uitkomſt van de dood.

6 Ziet maar op met 't oog van uw geloven:

De ſteen ligt afgerolt door kracht van boven.

MARIA's oNTMOETING BY 'T
G RA F.

Toon : Pſalm 104. t

| v.

- I. , •

- Een beſchouwende Ziel.

Ö Z# Mari by Jeſu graf eens ſtaan !

- Zy bukt daarin: daar biggelt traan op traan

Haar kaaken langs. Zie 't liefdevuur eensgloeyen!

Ö Mogt zy maar zyn koude Lyk beſproeyen,

* * * . . 't

/
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't Was, meent zy wel.Maar, ſmertelyk verdriet!

Hoe zeer zy zoekt, zy vind haar Liefſten niet.

Dus zy haar naam ook Mara, om haar treuren.

Ik blyf hier ſtaan, en merk wat zal gebeuren.
- 2.

Daar zyn 'er twee met jongelings gelaat,

In 't graf, bekleed met glinſterwit gewaad.

't Zyn Eng'len, die als door haar leed bewogen,

Haar vragen met een innig mededogen.

De Engelen.

Wat ſmert u dus? hoe weent gy zo? ôVrouw!

De Ziel.

Zy vragen haar na d'oorzaak van haar rouw.

'k Acht dat zy dit ook als beriſpend' zeiden.

't Was ongegrond dat nu Maria ſchreide.

3.

Maar is 't niet vreemd 't geen van die tweege

ſchied ?

ô Eng'len, kent gy dan Maria niet? ,

Gy ſpreekt, en vraagt haar als een onbekende.

Gy weet doch tot wiens dienſt u God ging zenden.

Al zweeg haar tong, haar droevig hikgeluid

. Haar bukken, en haar traanen, roepen uit:

'k Zoek hem vergeefs dien myne ziel beminde.

Maar wacht! zy zal ſtrak onderrichting vinden.

- . 4.

Maria. -

Ik ween, wyl ik myns Heeren lichaam miſſ'.

Men nam hem weg, en 'k weet niet waar hy is.

- De Ziel.

Zy ergert zich niet aan zyn kruis en lyden,

En wil hem, ſchoon nu dood, haar Heerbelyden.

Haar liefde blaakt:'t geloofontvonkt ook weër.
- D 2 Denk

-
-

---------- --
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-

Denkt wat gy zegt, Maria! Hy uw Heer ?

Ging Petrus hem niet vloekend eens verzaaken;

ô Geen gevaar zal haar vreesachtig maken.

Het ſchynt, Mari hoort ymand achter haar,

Door voetgeruiſch; Zy wend zich om daar naar:

Daar ziet z'er een dien zy niet kent, die mede

Haar aanſpreekt met by na die zelve reden.

- Jeſus. - -

Wat weent gy, vrouw? wien zoekt gy? zegt het

IIlW, - -

y De Ziel.

Dit is d'eerſte taal van Jeſus, na dat hy

Verrezen is. Hy zegt, wat weent gy, vrouwe?

Nu Jeſus leeft en is 't geen tyd van rouwe.
O

Lag Jeſus noch in 't graf, en was hy dood,

't Was billyk dat haar oog van druppels vloot.

Nu paſt gejuich. Zy vaage vry haar oogen,

Die Jeſum als verrezen ſchouwen mogen. )

Maar ô Mari! hoe? kent gy Jeſus niet,

Dien gy met oor en ooge hoort en ziet ?

Wie twyffelt of haar oogen zyn gehouden?

Dus ſchynt hy vreemt, hoe dicht zy hem aan

ſchouwde.

Maria! wiſt gy wie daar voor u ſtaat,

En tot u ſpreekt, hoe haaſt zoud' uw gelaat

Zyn overſtort voor treur-met vreugdetraanen !

Onkundigheid doet aan Maria waanen

Dat deze man moet zyn den Hovenier.

Zydenkt licht: wis komt hy zo vroeg nu hier,

Om 't geen 'er by 't begraven was vertreden,

Te bet'ren: dus beandwoord zy zyn reden. M
- (4s

'

d
w W
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Maria.

- 3.

Heer! zo gy hem hebt weggedragen, zegt

Waar dat gy uit dit graf hem hebt gelegt?

't Zy waar het zy, ik zal hem zelf wegnemen,

De Ziel.

Zou Jeſus na een Hovenier dan zweemen ?

ô Ja: hy is 't, had ſlechts Maria dat

Niet van dien hof, maar geeſt'lyk, opgevat.

Maar dat 's haar feil. Recht noemt zy hem ook Hee

re:

In volle kracht komt hem die naam en eere.

9. ,,

Mari zegt, hem: zy noemt niet wienzy meent.

Als was bekent aan elk om wien zy weent.

Ö 't is haar Heer, gelyk zy even zeide,

Die m'in dat graf zo onlangs d'eerſte leide.

Zy waant dan dat hy niet verrezen is.

Ö Mengeling van licht en duiſternis!

Haar ongeloof en onkund zyn als dampen,

Daar,ſchoon vol liefd','t gelove mee moet kampen.

- I O.

Wel, ziet gy dit zo onbewogen aan,

Heer Jeſu ? Kan zo menig zilte traan

Als z'om u ſchreit, uw herte niet ontſteken?

Geef aan Mari doch eenig kennisteken.

Ontdek u: zeg maar met een woord, ik ben 't.

Dan is haar druk en misbegryp ten end'.

Neen: Jeſus heeft zyn doel en wyze reden,

Waarom hy dat tot dus lang heeft geleden.

II.

Ziet daar ! nu zyn de ſtormen uitgeſtaan.

De Heiland neemt zyn oude taal weêr aan.

D 3 Ge

<<-
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Brengt dit bericht myn Broed'ren allegader.

Jeſus.

Maria! -

De Ziel.

ô Weêrgaloos krachtig ſpreken,

Dat als een Zon komt door de nevels breken !

De Heiland ſpreekt maar ſlechts een enkel

woord,

Dat door het oor tot in haar herte boort,

Wie ſprak ooit zo! dat opent fluks haar oogen.

ô Zalig, die dus Jeſus hooren mogen !

I2.

Maar wat zegt hier Mari ten antwoord op?

Een eenig woord: - -

- Maria.

Rabbouni! -

De Ziel. v

* ô Haar krop

Is opgepropt: zy kan niet anders ſpreken.

Maar't geen 'er aan haar woorden mogt ontbreken,

Vervult haar doen. Zy grypt den Heiland aan,

Zy houd hem vaſt, en laat hem niet weêr gaan.

Mari! gy moet uw driften wat bedwingen:

En Jeſu dienſt vereiſcht nu and're dingen.

I 3.

eſus.Raak my niet aan. j

- De Ziel. -

- Ö Wat bevel is dat !

Zal dan Mari haar weêrgevonden ſchat

Niet houden ? Zal Maria nu den Zoone

Niet kuſſen? Wacht! hy zal de reden toonen,

Jeſus. w

Vermits ik noch niet opgevaren ben,

Tot dien ik als myn God en Vader ken,

En die ook meê is uwe God en Vader.

14.
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- - I 4.

-/ De Ziel.

Myn Heiland! ach wat is uw liefde groot!

Hen, die u zo lafhertig in uw dood

Verlieten, doet gy zulk een boodſchap hooren,

Zelf Petro meê, al had hy u verzworen.

Al bleef Mari graag by u, evenwel

Gehoorzaamt zy terſtond haar Heers bevel.

Zy loopt dit aan d'Apoſtelſchaar verkonden,

Als eerſte boô van Jeſus zelf gezonden.

I 5.

ô Zoet geval! zo vol beweeglykheid.

't Is tyd van vreugd', en ziet Maria ſchreit.

Hy is haar 't naaſt als zy hem 't verſte meende.

Zy had hem doe wanneer zy hem beweende.

Iets diergelyks gebeurt noch menigmaal.

Een duiſt're wolk benevelt wel de ſtraal

Der Heilzon : maar hy zal die op doen klaaren,

En zich eens weêr tot blydſchap openbaaren.

J E S U S OP GE V A R E N.

Toon : Pſalm 134.

I.

M# ziel ! wat dierb're vruchten baart

Des grooten Heilands hemelvaart ?

Al miſt men 't lichaam van den Heer,

Hy zend in plaats zyn Geeſt ons neêr.

"- - 2.

De wolk die hem ten hemel bragt,

Was wel een teken van zyn magt

En heerlykheid, maar hindert niet

- Dat hy van boven op ons ziet.

D 4 3. Dus
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w

3.

Dus liet hy ons geen Weezen hier :

Hy blyft ons by met zyn beſtier,
-

En Geeſt, en gunſt, die overal -

Zyn leden vergezellen zal.

4. -
-

Nu is hy tot zyn arbeidsloon z z

Verheerlykt met zyn glorikroon,

Daar hy volkomen zalig maakt /

Al wie door hem tot God genaakt. 3

5. J

Nu oefent hy zyn Prieſterdom

Door voorbeed' in het Heiligdom,

Daar hy als Prieſter eeuwig leeft,

Na dat hy eens geoffert heeft.

Hy is die goude Reukaltaar,

Waar op Gods Heil'gen allegaar

't Gebeden-offer leggen, die 't

Bewierookt aan den Vader bied.

Zelf nu in 't nieuw Jeruſalem

En nadert niemand, dan door Hem,

Den throon van 's Vaders heerlykheid,

Waar 't Lam aan 's Levens ſtroomen leid.
- - - - - 8. - - A'

Nu word van hem in heerlykheid

Een plaats in 's Vaders huis bereid : -

Die word ons nu van hem bewaart,

Tot hy ons opneemt van der aard'.

9.

Verheug u , waare Chriſtenſchaar !

Gy hebt uw Hoofd en Goël daar.

Maar wraakt zyn arme Broeders niet;

Gy doet aan hem wat hen geſchied.
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6 Kerkvervolgers! Jeſus lyd,

Als gy zyn Leden hier beſtryd.

Hy zal u ſtraffen, hoe gy woelt; - -

Vermits zyn wraakpyl op u doelt. W.

- ' # I , -

Maar is nu Jeſus heen gegaan:

Wy wachten hem daar weêr van daan,

Wanneer hy uit dit traanendal

Zyn Kerk ten hemel voeren zal.

C HR Is T U s v E RH E E R LY KT.

Toon : Pſalm 14.

I.

r- Myn Heiland is nu in zyn majeſteit,

Ter rechterhand van 's Vaders throon gezeten.

De duivel ligt gekluiſtert aan zyn keten. | | |

Dus zien wy hem gekroont met heerlykheid

Hem toegezeit. ' -

- - -

- 2. *

Het zy dan met of tegen haar begeer,

In Zynen Naam moet alle knie zig buigen:

En alle tong moet, waar die is, betuigen

Dat Jeſus is in volle kracht de Heer,

Tot 's Vaders eer.

Een deelgenoot van deze gloriſtaat

Is ook zyn Kerk. Dus zit hy haar ten goede.

Zyn hert, en oog, en hand is tot haar hoede:

Waar op zy zich met veiligheid verlaat,
Hoe 't haar ook gaat. w

4. -

Die Prieſter eiſcht nu zyn verdiende loon. I

- IIl
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In 't Heiligdom; daar doet hy zyn gebeden:

Hy deelt van daar zyn zegeningen mede;

Doch niet meer als een dienſtknecht, maar als

Zoon

Van zynen throon.

5.

NuLeeraart hy metkracht,door Geeſt en woord:

Hy wandelt by zyn goude Kandelaaren ?

Haar Sterren zal hy ſtieren en bewaaren :

En planten, ſpyt de hel, zyn waardheid voort,

Aan elken oort.

Nu heerſcht hy als een Koning over al,

Hoe wrevelig zyn vyanden noch woelen:

Zy zullen haaſt zyn yz're Schepter voelen,

Die hen, hoe ſterk en magtig in getal,

Vermorſs'len zal.

7.

Schoon menig nu die Hoogheid niet en huld,

Hy zal eerlang zyn heerlykheid vertoonen

In volle glans, en yders doen beloonen.

De tyd waar in hy noch langmoedig duld,

Is haaſt vervult,

TOEJUICHING AAN CHRISTUS.

Toon : Pſalm 58.

l

I.

ô Groot- Vorſt van 't heir des Heeren,

Die met uw kroon en boge ryd -

Op 't witte paard, en uit dienſtryd

Zult als verwinnaar wederkeeren :

Uw zegepraal is my tot vreugd,

En daar om is uw volk verheugt.

2. -

Gord aan uw zweerd, en gryp uw felicht:



Stigtelyke Gezangen. - 59

Klim heerlyk op uw zegekoets:

Tref's vyands herte, tot een toets

Dat alles voor die ſnée moet zwichten.

Laat volk'ren neder zyn gevelt,

En demp wat zich daar tegen ſtelt.

3.

Den blinden Jood, verhard van zinnen,

Den Heiden in zyn duiſterheid,

Den Turk, zo jammerlyk miſleid,

Moet gy voor 't eind noch overwinnen.

Ei voeg'er veel verdwaalden by;

Op dat het heil te grooter zy.

Maak vyanden tot onderdaanen,

En breid uw Koningryk dus uit

Na 't ooſten, weſten, noord en zuid.

Gy kont u zelf een doorgang baanen,

Ofſchoon de magt der duiſternis

Met liſt en kracht daar tegen is.

5.

Doe Babels trotze ſpitzen vallen.

Bouw op haar puinhoop Zions muur.

De bitt're wêerſtand ſta haar duur.

Uw zegevaan zy op haar wallen;

Op dat eens uw verdrukte Kerk

Met vreugd uw ſtrenge wraak bemerk'.

6. ,

Wat moogt gy, Koningen! doch woelen?

Wat geeft gy aan het Beeſt uw magt?

Die in den hemel zit die lacht.

Gy zult zyn yz're ſchepter voelen,

Die u zal morſſ'len als een Pot.

Vergeefs ſtryd ymand tegen God.

7.
-

Dan volgt er voor de Kerk eens vrede, Na

-
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. Na zo veel oorlog, als gy zult

Van alle Ryken zyn gehuld.

Laat onder uw Banier my mede

Wolſtandig kampen: want de kroon

Hangt aan het eind', tot ſtryders loon.

c H R I S T U S EE N. z o N.

4- Toon : Pſalm 84.

t I.

IN volle kracht zyt gy een Zon,

ô Heiland ! lichts en levens Bron !

Het zy wy u als God bemerken,

En als Gods Zoon, en Licht uit Licht;

Of als die 't Midd'laarſchap verricht:

Zo om u zelf, als om uw werken.

Gy zyt een Zon, wiens heerlyk licht

Maakt dat de zon zelf voor u zwicht.

2 -

Weêrgåloos is de Zon in ſchoont'.

Zo meê de ſchoonheid die gy toont.
De Zon is zuiver in haar luiſter: • L.

Haar klaarheid heeft geen vlek of fmet.

Gy ook, hoe nauw men daar op let,

Zyt niet bezwalkt van eenig duiſter.

De zon is 't groote werelds-oog:

Gy ſchouwt uw Kerk ook van om hoog.

- - 3.

God gaf de zon een heerſchappy: .

Maar veel doorluchtiger heerſcht Gy.

De zon verkondigt Godes eere:

Gy maakt zyn glori openbaar,

Als Zoon, en ook als Middelaar

Wie kan het zonnelicht waardeeren.

In lieflykheid en aut? Maar Gy.
- Streef:

f,



Stigtelyke Gezangen. 65ſt

Streeft in dat beide zon voorby.

- '4.

De Zon brengt door haar licht den dag,

Als 't al in nacht gedompelt 1ag.

Gy bragt, wanneer gy zyt verſchenen,

Een held're dag van zaligheid.

Wat was uw opgang lang verbeid?

Zy zond haar ſtraalen al voor heenen.

Indien de zon veel werking deé :

't Geſchied van u, Ö Heilion, meê.

5.

De Zon geeft licht, en zy verdryft

De duiſternis. Geen donker blyft

In 't herte dat gy komt beſtralen. - -

De Zon ontdooit en warmt. Dus mee

Het hardſte hert word dan gedwee,

Als uwe ſtraalen daar op daalen.

Het gloeit, het ſmelt, het dooit, het breekt,

Als gy dit door uw hitt' ontſteekt.

De zon zet glans en luiſter by:

Maar 't allergrootſt cieraad zyt Gy,

Wanneer gy komt uw Kerk bekleden.

De Zon veroorzaakt vruchtbaarheid.

Dus word nw Kerk van u bereid, w

Zo dat zy is een vruchtbaar Eden.

De Zon dryft alle nevels heen:

Gy ook, zo ras uw licht maar ſcheen.

7.

By't zonlicht word ons werk gedaan: -

Wy moeten in uw licht ook gaan, V

En werken, eer de nacht zal komen.

De Zon ontdekt den moordenaar

En dryft der booze dieren ſchaar

Na't hol: dan word ook niet vernomen O

D
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Op onzen weg al 't helgebroed,

Als gy ons licht geeft, en behoed.

8

De Zon vervrolykt en verquikt:

Gy ook, als ons uw licht aanblikt.

Het naare duiſter moet dan heenen.

Al gaan wy door een duiſter dal,

Wy vreezen voor geen ongeval,

Zyn wy maar van uw licht beſcheenen.

Moet dat noch door geloof geſchién,

Wy zullen eens onmidd'lyk zien.

DE HE I L Z O N.

Toon : Pſalm 6. -

1 - ,

D E lieffelyke ſtraalen,

Die van de Heilzon daalen,

Zyn 't zielenooge zoet.

Haar glinſterende luiſter

Verdryft het naarſte duiſter

Van 't treurige gemoed.

2.

Die Zon kan klaarheid geven,

En warmte daar beneven:

Die Zon geeft vruchtbaarheid:

En onder zyne vlerken

Kan hy genezing werken,

Waar hy zyn kracht verſpreid.

3.

Wat is die glans begeerlyk?

Wat pronkt de Kerkbruid heerlyk

Met deze Zon? Dat licht

Kan d'allervuilſte vlekken / Of

- V
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Of uit doen, of bedekken

Voor Gods door-rein gezicht.

4

Maar ſchynt die Zon : een blinde

Zal daar geen nut by vinden

In't helder middaglicht.

ô Zon ! geef gy ons oogen;

Op dat wy ſchouwen mogen:

En ſterk ons zwak gezicht.

ô Bron van licht en leven,

Zo hoog in 't licht verheven

Ver boven zon en maan :

Gy ſchynt ook laag beneden.

Begunſtig my doch mede:

'k Zal in dat licht dan gaan. -

6.

Beſtier, ô Zon! myn handel,

Dat ik in 't licht zo wandel

Gelyk des daags betaamt.

Verlichte moeten lichten,

En alles zo verrichten

Dat het zich 't licht niet ſchaamt.

7.

't Is dwaas, verblinde zinnen!

De duiſternis te minnen

Voor 't licht. Ö nimmer zal

Een duiſterling ontſchuilen

In d'allerdiepſte kuilen.

Dat licht ontdekt nººi.

Maar die zich hier zo dragen,

Dat zy dit Licht behagen,

Die zullen eens gelyk.

De zon doorluchtig ſchynen,

Zo
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Zo als de Seraphynen,

In's vaders Koningryk.

c H R 1 s T U s E EN BR o N.

Toon : Pſalm 116.

R.,

MYn Heiland ! ô hoe zoet wordgy een Bron

In 't heilig boek genaamt: want uit u komen,

Als uit haar well', des levens waterſtroomen, -

Die buiten u geen menſch ooit vinden kon.

2. -

Gelyk een bron de ſpringaêr in zich heeft,

Die uit haar zelfde wat'ren op komt geven :

Ö Duszyt gy de ſpringbron van het leven,

Die uit u zelfgenadeſtroomen geeft.

3. -

Een bron heeft ſteeds een volheid, en zy vliet:

Gy ook; uw ſtroom kan nimmeer ontbreken,

Of ſtil ſtaan, zo als Temans winterbeeken.

Hoe veel men ſchept. uw volheid mindert niet.

4. •

Een bron behoud haar water voor zich niet,

Zy geeft dat uyt voor and'ren. Uwe ſtroomen

Zyn ook voor die tot uwe wat'ren komen: *

Vermits gy die aan elk wie wil aanbied. " -

5.

- Het water dat een Bron uitſtraalt is rein,

En reinigt: Dus zyn uwe wat'ren mede.

En nooit hebt gy ontreiniging geleden,

Door oorſprong, of bedryf, ô Heilfontein!

6

Hoe lieflyk word een bange dorſt geleſt

Uit
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Uit zulk een bron? Gy zult noch zoeter ſmaaken

Aan zielen, die nauw verquikking haaken.

Gy zyt genoeg, al miſt men al de reſt.

7.

Ontdek gy doch myn oog, op dat ik zie:

Geef voeten, op dat ik tot u mag loopen:

Schenk my een vat: zet my uw toegang open:

Geef gy my dorſt, en kom verzadig die.

DE W A A R E W Y N ST O K.

- Toon : Pſalm I 9.

I.

Ö W# Wynſtok! gy

Moet ook uw ſap aan my

Meedelen, zo myn ziel

Ook vruchten dragen zal:

Want van u komt het al

Wat God ooit welgeviel.

Ach blyft gy doch in my,

En dat ik in u zy.

Laat my uw Geeſt inlyven

In u, Ö Levenstronk : '

Wyl hy 't van 't uwe ſchonk.

Dan zal myn vrucht ook blyven.

2.

Och dat de Landman quam,

En alles van my nam

Wat vruchtbaarheid belet !

Dan wierd myn vrucht ook meer,

En beter, tot zyn eer,

Na 't voorſchrift van zyn wet.

Die ranke kapt hy af,

Die geene vrucht en gaf:

Ze word in 't vuur gezonden, »

E Als
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Als tot geen dingen nut:

Maar als hy ſnoeit en ſtut,

Word vrucht op vrucht gevonden.

Laat doch in my nooit zyn

Vergif in ſteé van wyn.

Ik zy geen baſtaardrank,

Die uitgeledigt is.,

Zo ik uw invloed miſſ”,

Voor troſſen breng ik ſtank.

Ö Dat geen ydel loof,

Of bloeſſem, vrucht beloov'

Die ik niet zou voldragen.

Daar kome niets van my ,

't Geen u onſmaaklyk zy.

Maar dat u kan behagen.

Wat is uw ſchaduw zoet?

Wat zyn uw vruchten goed?

Hoe krachtig is uw ſap?

ô Geef doch dat ik my

Meê in die wyn verbly,

Met heil’ge dronkenſchap!

Ik noodig u weêr uit,

Als uw geliefde Bruid,

Op wyn van ſpeceryen,

Die God en menſch verheugt,

Door lieflykheid en deugd. -

't Zal u tot dank gedyen.

« ' 5.

Uw Enten zyn een plant -

Van 's Vaders eigen hand, .

Die door zyn opzicht groeit.

ô Bruid'gom! ga meê uit:

Zie hoe uw Wynberg ſpruit, 'En
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En heug lyk riekt en bloeit.

Zie hoe de looten ſtaan,

En druifkens open gaan:

Ziet hoe granaaten botten.

Bewaar die doch voor quaad,

Dat vos noch onweêr ſchaad',

En hoed ze voor verroten.

J E SU V L E U GE LE N.

Toon: Pſalm 1o3.

I . -

M Yn ziel! 't is zoet en waardig op te merken,

Dat God zich zelfs beſchryft als had hy vler

ken :

De Vader met die van een adelaar :

De Heil'ge Geeſt daald' als met duiven wieken:

De vleug’len van een Hinne voor haar kieken

Heeft Jeſus. Ach dat ik daar onder waar'!

2 -

Wanneer de Hin haar vleugels uit gaat ſtrekken,

Die ſchaduw zal haar jongskens overdekken :

Daar ſchuilen zy. Hy overſchaduwt meé

Al wie er tot zyn vleug’len zich begeven:

Hy ſtaat noch met zyn vlerken opgeheven,

En gunt aan wie zyn ſchaduw zoekt noch ſteé.

De vleug'len zyn 't, waar onder zy vergadert

Haar kiekskens als er roofgedierte nadert.

De Heiland brengt zyn kind'ren ook by een.

Die komen dan gelyk een wolk gevlogen,

Daar zy te zaam by Jeſus wezen mogen.

Vergeefs zwerft dan de duivel om hen heen.

* 4•

De vleugelſchild der trouwe Hin verdedigt
- 2. De
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-

De kiekskens, dat geen onheil haar beledigt :

Daar vinden zy haar toevlucht, Jeſus geeft

Beſcherming aan al wie zich tot hem keeren:

Hy wil 'er geen die tot hem komen, weeren;

Zo dat de ziel daar vaſte ſchuilplaats heeft.'

De kiekskens, die de Hin zo teêr beminde, -

Die konnen van haar vlerken koeſt'ring vinden,

En warmte. Dit is ook 't geen Jeſus doet.

Hy doet de ziel daar onder lieflyk ruſten,

En in zyn heil zich aangenaam verluſten.

ô Wat is zyn nabyheid nut en zoet!

- 6

Maar 't heil dat van die vleug'len word verkregen

En is alleen daar onder niet gelegen :

God draagt daar ook zyn lievelingen op.

Hy wil daar meé zyn volk ook overzweven.

Daar vloeit dan uit een ſchepping, en een leven.

Dit voert hun heil ten allerhoogſten top.

7. .

Kom over my ook, Heer ! uw vlerken ſpreiden:

Kom zelf daar toe my trekken, en geleiden:

Verdryf wat dat beletten wil: en geef

My daar ook 't heil van uwe gunſtelingen :

Ik zal dan in die ſchaduw vrolyk zingen,

En tot uw lof en dank zyn t'wyl ik leef.

z 1 E L s T O E v L U c H T.

Toon : Pſalm 18, 32, of 45

II. -

Erlegen ziel! gy moogt genade hopen.

k De Heiland ſtaat met ſchoot en armen open.

Hy noodigt u, en roept u als een Hin

- - Haar
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Haar kiekskens, uit een ted're moedermin.

ô Vrees niet dat uw laſt te zwaar zou wezen,

Of krankheid, dan dat hy die zou genezen.

Nooit wierp hy uit wie immer tot hem quam,

En tot die Rots des Heils zyn toevlucht nam.
2. to - )

," Zyn wonden zyn de rechte Steenrots klooven.

- Verberg u daar. Het komen is geloven.

Die Man is een verberging voor den wind,

En daar men zich voor ſtorm beveiligt vind:

De Vryplaats en Altaar. Wie derwaards vluchten,

En hebben voor Gods wraakzweerd niet te duch

teIl.

ô Grypt gy maar Gods ſterkte daar door aan,

't Is vrede. Dan zal dood noch hel u ſchaén.
3. w

ô, Chriſtus is de Waarheid , Weg, en 't Leven:

Door hem alleen kan God ons toegang geven.

Hy heeft het pad tot Gods genadethroon

Ons door zyn bloed zelf ingewyd. Ofſchoon

Een Engel met een vlammig zweerd voorheene

Een weg toeſloot na 't Paradys. Die Eene

Heeft die weêrom geopent, en hy trad,

Na lydens eind', ons voor ter hemelſtad.

- 5.

Ach kon ik gaan! ô Heer ! gy moet my wekken,

En door uw Geeſt krachtdaadig tot u trekken.

Reik my de hand, en maak myn enkels vaſt.

Ontkluiſtert my, ontbind van alle laſt.

Laat my geen leeuw die op de weg is, vreezen:

En laat geen pad zo eng en doornig wezen,

Dat my van u te rug houd', of belet:

,- Maar moedig my, en ſtier gy zelfmyn tred.

*n

E 3 . . . . DE

-- --

-

--------+---------------
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D E V E I L I G E H O E D E.

Toon : Pſalm 93.

1 . .

- W# is Gods volk 'er zeer gelukkig aan

Dat zy te zaam in Jeſu hoede ſtaan,

Die in zyn hert, en oog, en hand hen heeft,

En ſtadig acht op al de zyne geeft?

- 2

V

,

Ö, Zo ons heil aan onze zorge ſtond,

Wat had dan ons gebouw een loſſe grond:

Maar nu 't in hen by God verborgen is,

Is ons behoud door zyn beſtier gewis.

3.

Gelukkig is de ſtaat van zulk een kind,

Dat Vaders zorg en leiding ſteeds bevind.

Doch dit is ver beneden zulker ſtaat,

Die Jeſus als zyn kind'ren gade ſlaat. \ - Z

4.

Wat is een ſchaap in volle veiligheid,

't G der ? Herd eid?
t Geen onder 't oog eens trouwen Herders weid:

Maar Jeſus draagt noch al veel nauwer zorg',

Dat niemand hem een ſchaap ontroov', ofworg'.

5.

Dat dan de ſlang, haar zaad, en d'Antichriſt,

Te zamen paar al hun geweld en liſt:

Het ſchaapje dat hy in zyn arm beſluit, *

En rukt geen wolf noch vos daar immer uit.

, , 6. - ,

Zy raaken als zyn oogenappel aan -

Al wie de hand aan zyn gezalfden ſlaan:

En 't ongelyk dat ymand aan hen doet,

Word zeker door een ſtrenge wraak geboet. ,
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'T BR o o D D e s Le vens

Toon : Pſalm 122. I

I. -

Myn Heiland! zoet noemt gy u Brood,

Vermits dat een gelykenis

Van u, ô Brood des Levens, is",

Ö Zalig die dat Brood genoot !

Het Brood is als des lichaams ſtaf,

Dat daar aan onderſteuning gaf:

Geen menſch en kan dien ſtaf ontbeeren ,

Zo is ook Jeſus met zyn goed -

De waare ſteunſtaf van 't gemoed.

Daar moet de ziel zig meê geneeren.

2. -

Het Broodkoorn moet gedorſſen zyn,

Gemaalen, en in ovengloed

Gebakken, of 't en is niet goed

Tot voedzaam Brood. Door ſmert en pyn

Moeſt 't Levensbrood ook zyn volmaakt

Terwyl des Vaders gramſchap blaakt

Gelyk een oven. Voor het leven

Der wereld, die door hongersnood

Niet kon verwachten dan de dood,

Heeft hy zyn Vleeſch tot Brood gegeven.

Het Brood is aangenaam van ſmaak: .

Het walgt, al eet men 't daag"lyks, niet,

Waar in men klaar Gods zegen ziet.

De ziel vind altoos verſch vermaak

In 't Levensbrood, al eet zy 't ſtaêg,

De zielbegeert' blyft even graag:
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Ja 't ſmaaken zal de luſt vermeeren.

Zo 't brood de maage niet bezwaart:

De Ziel word ook gezond bewaart,

Door 't Levensbrood, dat niet kan deeren.

4.

Het Brood verzadigt door zyn kracht

Den honger die het lichaam pynt :

Zo meé door 't Levensbrood verdwynt

De honger daar de ziel van ſmacht; ' '

Ja zelf hier door word zy gevoed.

Tot welluſt, en tot overvloed:

Zy kan zich, aan Gods diſch vermaaken.

ô Heer! geef ons dit Brood altoos!

Hoe zalig is die God verkoos,

En in zyn Ryk dit Brood doet ſmaaken !

5. -

Het Brood verquikt, het voed en ſterkt:

Men groeit daar door in grootheid aan.

En 't leven moet er door beſtaan.

Dit is 't geen 't Levensbrood ook werkt.

Hoe word de ziel verquikt, gevoed ?

Wat groei, wat leven krygt 't gemoed,

Als dat dit Brood maar mag genieten? *

Al 's werelds liefſte lekkerny

Is ſlechts als zwynendraf daar by,

En zal de ziel wel haaſt verdrieten.

, ſ 6. - *

't Lichaamlyk Brood is voor den Buik,

En word daar mee te niet gedaan:

Al eet men, 't hong'ren vangt weêr aan,

En 't brood vergaat met zyn gebruik:

Daar 't Levensbrood voor eeuwig blyft,
En zielenhonger ſteeds verdryft. •

Het brood is zo voor quaad als goeden:

* Al eet men dat, men ſterft gewis :

- ------ -
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Daar 't zielbrood maar voor goeden is,

En dat zal voor de dood behoeden.

/ 7.

ô Komt en eet dan van dit Brood. -

't Geloof is hier toe hand en mond,

Waar door gy dat genieten kont.

Komt nu de Gaſtheer u noch nood. “

Hy ſchenkt het Levensbrood om niet.

ô Neem het aan nu hy 't u bied.

Wat moeſt hy bloedig daar om zweeten!

Geef geld en arbeid niet voor wat

Geen Brood is, maar beneerſtigt dat,

't Welk na de dood n: word gegeten.

Vergun my, Heer ! de kruimkens maar,

'k Ben in my zelf een doode hond,

Niet waard dat ik die gunſte vond:

En dit is kind'ren Brood; 't is waar:

" Maar ook een hondje krygt wel meer

De tafelkruimtjens van zyn Heer.

Uw Geeſt kan honden kind'ren maken:

Die werking heeft dit Brood ook meê.

Geniet ik hier dit Brood alreê,

Ik zal het boven eeuwig ſmaaken.

W A N S M A A K.

Toen : Pſalm 34.

I. . . .

W At is de ſmaak verkeert,

En luſten, van een wereldling,

Verlekkert op een nietig ding:

Terwyl hy niet begeeft,
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't Geen zielen ſmaakt en voed,

Die God aan zynen diſch verzaad:

Daar dat de zielen ledig laat,

En maar vermag'ren doet.

2.

Wat is die menſch verdwaaſt,

Die ſlechts uit modderpoelen drinkt,

Beluſt op 't geen verrot en ſtinkt,

En ſlechts op krengen aaſt?

Men walgt van honigraad,

En vind in d'allerzoetſte zaak,

Als d'oude Barzillai, geen ſmaak,

Ja keurt die wel voor quaad.

Het Manna word gewraakt

Als laffe koſt, ja als het wit

Des doyers zonder zout, als dit

Op zulker tong geraakt.

Gelyk wie koortzig is

Al wat hy nuttigt bitter ſchynt,

En hy van 't beſte voedzel quynt,

Zelf aan een vollen dis.

ô Is het wonder, dat

Een zulke die geen mond en heeft,

Ja zelf geen leven, niet en geeft

Om heilbanket? noch vat

De ſmaak en zoetigheid

Van 't zielverquikkend Levensbrood:

't Geen niemand kent dan die 't genoot,

En dus na waarde ſchat.

5.

In zulken monden ſmaakt. ... .

Maar look, ajuin, en quakkelſpier,

Al ſtaat dat braſſen hen zo dier, V
- - - - CI
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Vermits Gods gramſchap blaakt. - -

't Is als met Iſrael, .

Waar van m er veel verſlagen vond

Zelf met het vleeſch noch in de mond, -

Tot brandſtof voor de hel. * * -

6.

Dan heeft een vleeſch'lyk menſch

Zyn wenſch, als hy met Belzazar,
Of met dien zorgeloozen nar, , V

Mag vullen maag en pens.

Doch is die ſpys nu zoet, - . .

De dood is in de pot, en hy -

Vind ſteenkens in die lekkerny,

Die hem ter ſlachting voed.

7.

ô 't Is verboden ooft,

Waar door de duivel u bedriegt:

Gelyk ook vleeſch en wereld liegt,

Als zy u 't zoet belooft. *

Al word uw wenſch voldaan,

Die vreemde redenlooze luſt -

Word door 't genieten niet gebluſt,

Maar groeit geſtadig aan.

8

Die tafel is een ſtrik,

Die ſpyz en drank is zielvenyn,

En zal gelyk 't vloekwater zyn,

Als in een oogenblik

Gods wraakzwaard nederſtort,

Dat door uw gal al glinſt'rend gaat,
En die verzwolgen overdaad w

Weér uitgedreven word.

- 9.

ô! droom al dat gy eet,

En dat het u ook lekker ſmaakt: -

Gy zult zo haaſt als gy ontwaakt 't Be

*,

-

-
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't Bedrog zien, tot uw leed.

Gy volgt de Beeſten na,

Gelyk Nebukadnezar deé,

Sghoon menſch, die gras at als het vee.

Dat ſtrekt tot zielenſchaë.

- IO.

De ſpyze met den Buik, .

Waar menig aan ten dienſte ſtaan,

Die zullen eens te zaam vergaan

In wezen of gebruik.

Zyt gy daar aan verſlaaft,

Dan meſt gy maar een wormenaas:

En 't is geen brood, daar gy, ô dwaas !

Uw moeit en geld voor gaaft.

II. *

Ga, wereld! houd dan vry

Uw hondenbrok, en zwynendraf:

Myn ziel heeft daar een walging af.

Ik kiez' die ſpyz' voor my,

Die noch op't doodbed ſmaakt,

En blyft wanneer het al vergaat,

Ja tot in eeuwigheid verzaad,

En zoet uit bitter maakt.

N A VOLGING VAN CHRISTUS

Toon : Pſalm 85.

I . w

Evleeſchte Deugd, Gods Menſchgeworden

Zoon, * \

Die na Gods wet onſtraflyk hebt geleeft:

Ö Dat ik in uw ſpoor uw beeld vertoon'!

Waar toe uw Geeſt de wil en krachten geeft.

Ik weet, daar is een zeer groot onderſcheid :

Wy
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Wy blyven ver van uw volkomenheid:

Maar dat gebrek word door uw bloed bedekt:

Waar om de wil ons voor de daad verſtrekt.

- 2. *

Gy hebt ſteeds, als des Vaders eigen knecht

Gehoorzaamt aan al wat hy u beval,

Zelf tot de dood. Ö deed ik dat ook recht !

Niet dit of dat van zyn gebod, maar 't al.

ô Mogt ik aan my zelf verloochent zyn:

En dat de wil van God ook was de myn'!

Schryf door uw Geeſt uw wet doch in myn hert;

Op dat zy gantſch van my gehoorzaamt werd.

3.

Hoe bezig waart gy in uw vaders werk, -

Volſtandig tot den einde ? Moeit noch tyd

Verveelden u. ô dat uw Geeſt my ſterk',

Op dat ik na uw voorbeeld my ook quyt'!

Gy wrogt by daag', voor 't komen van de nacht,

ô Dat ik dit met wysheid ook betracht !

Al wie u dus navolgt in heiligheid, .

Word van u eens aan 's Levens ſtroom geleid.

2

w

Wat waart gy in uw Vaders dienſt getrouw,

Als Zoon en Heer?. in uw geheele Huis?

Ö Dat ik daar myn voorbeeld in beſchouw' !

Al koſte 't my ook haat , en ſmaad, en kruis ! .

"God ſtelde my in myn beroep en ſtand, .

En ik kreeg ook talenten van zyn hand :

ô Dat ik die beſteden mag tot winſt!

Hy krygt dan meer die trouw is in het minſt'.

- 5. -

Gy hebt volmaakt uw Vader lief gehad,

En gaaft daar van door daaden ſtadig blyk,

Na vollen eiſch der liefdewet. Geef dat

Ik ook door liefd tot God na u gelyk'.

Wat
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Wat brandde gy van heilig yvervuur

Voor 's Vaders naam en zaak, ſchoon't u zo duur

Te ſtaan quam?'kMoet ook yv'ren voor zyn eer'

En huis. ô dat die yver my verteer !

Wat waart gy vaak en yv'rig in 't gebed?

Hoe droop uw tong ſteeds van een honigvloed:

Genadetaal, en aandrang van de wet, -

Met ernſt en kracht, tot raking van 't gemoed.

Hoe had gy met godloozen niets gemeen?

Geen quaad wierd ooit van u geoogluikt? 't Geen.

Niet recht was hebt gy moedig wederſtaan.

ô Wierd dit al van my ook nagedaan!

- / -

Wat hcbt gy ook uw medemenſch bemint,

Byzonderlyk Gods Kind'ren? En gy deed

Met raad en daad dat zien. 'k Zy dus gezint

Myn liefde zy tot alle menſchen meed',

Maar meeſt tot hen daar ik uw Beeld in zie,

Met hert, en mond, en hand : en dat ik die

Waar in ik iets dat na u zweemt beſpeur',

Doch nooit verlaat, verſmaad, ofaf en keur'.

Wat hebt gy ook aan allen welgedaan,

In alles? zo dat elk getuigen kond',

Ja boozen zelf. Dit wyſt uw goedheid aan,

Hoewel u volk dat allermeeſt bevond,

Ö Dat ik ook aan elk zoek wel te doen:

Vyanden zelf, maar allermeeſt aan goën.

En zo het my ontbreekt aan daad en magt

Dat echter wenſch en pooging daar na tragt.
9. v

Barmhertig zyt gy tegen elk geweeſt,

Uit meêly hebt gy traanen uitgeſtort.

Daar zy in my ook een bewogen geeſt,
Met
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Met die door ramp en druk getroffen word.

Gy baad zelf voor uw kruiſſers. Geef ook my

Dat myn gebed voor elk ten goede zy;

Maar allermeeſt voor d'uwen, zo gy doet:

En dat ik hoogſt betracht der broed'ren goed.
IO.

Wat waart gy in geleden ongelyk

Geduldig en zachtmoedig? Gy vergaaft

Die u misdeên. ô dat ik ook dus blyk'

Uw leeerling, die een vyand ſpyſt en laaft.

Hoe vreedzaam droegt gy u in uw gedrag?

ô Dat ik vreed ook ſteeds najagen mag,

Met heiligheid, zo als gy hebt gedaan,

En dat ik dus uw voetſtap na mag gaan!

II. h

Gy waart na ziel en lichaam rein en kuis. |
Ö Dat ik ook myn vat alzo bezat'! u

Gy gingt my voor in 't dragen van uw kritis.

Geef dat ik u zo naſtapp' op dat pad.

Hoe matig waart gy in uw drank en ſpyz'?

Hoe vergenoegt met weinig! Op die wyz'

Wenſch ik my mee te dragen. ô dat ik

In alles doch my na uw voorbeeld ſchik' !

L E E R L I E F D E.

Toon : Pſalm 47.

Pperſte Propheet,

NLWDie 't geheimſte weet

Van uw Vaders raad, /

En wie tot u gaat

Om uw onderwys,

Ook maakt Gode wys:

'k Zette my ook, Heer!

Aan uw voeten neër,

En
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En myn oore hoord,

Na een yder woord,

Dat zo lieflyk uit

Uwe lippen ſpruit,

2.

Maar zal 't vrucht doen, Gy

Voeg uw Geeſt daar by,

Die inwendig leert,

En beletzelS Weert:

Dan word door uw woord

Oor en ziel doorboort.

Die ontſluit het hert,

En 't verſtand dat werd

Innig meé verlicht.

Wat zich aankant, zwicht

Voor 't tweeſnydend zweerd,

Dat uw mond regeert.

* 3.

Spreek dan zo in my;

Dat ik hoorend' zy.

Onderricht my wat

Noodig dient gevat:

Dat ik ook een ben,

Die de waarheid ken

Als zy in u is,

Door bevindenis,

En de kracht der zaak

Recht beſchouw'en ſmaak',

Dat myn daad en hert

Dus geheiligt werd.

DE
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D E GE E s T - w I N D.

Toon : Pſalm 59. f

T.

H Oe zoet word ons Gods Geeſt in zyne bladen

Gelyk een wind beſchreven en verbeeld?

Hy is zo als een wind in aard en daaden,

Waar door hy aan de Kerk zich mededeelt.

De wind die blies op 't groote Pinxterfeeſt,

Van boven neêrgedreven met gedruis,

Was 't zinnebeeld en teken van die Geeft,

Als dat geluid vervulde 't gantiſche huis.

1 - - 2. - -

De wind is onbedwongen in zyn werken,

Wie weet van waar hy komt, ofwaar hygaat?

Geen menſch en kan hem tyd of wyz beperken:

Men hoort die; maar men ziet niet, noch verſtaat

Hoe dit geſchied. 't Is met de Geeſt dus meé,

Wanneer hy zo verborgen wederbaart,

Waar in zyn wil ook nooit bepaaling leé,

Maar zo't hem luſt zyn woord en werking paart.

3. -

Wat heeft de wind een wonderlyk vermogen?

Hy werpt ter neêr wat zich daar tegen ſtelt:

't Moet berſten wat niet tydig was gebogen:

De hoogſte boom en toren word gevelt.

Niets is 'er dat Gods Geeſt kan wederſtaan.

Vergeefs is dat een hoogte zich verheft.

Hy zal die, als Gods Kracht, ter nederſlaan

Het zwicht voor hem, en valt, al wat hy treft.

4. - . . . . .

De wind dryft wolk en neveldampen heenen,

Zo dat de Zon het oog beſtraalen kan.
l F Waai
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-

Waait ook de Geeſt, de hertwolk is verdwenen,

En 't zielenoog beſchouwt de Heilzon dan.

De lucht word dus gezuivert en geklaart,

Wanneer de Geeſt, in 't hert komt, hy verbant

Wat dat beſmet, verduiſtert, of bezwaart,

Z En reinigt wil, geweten en verſtand. -

& Zonder wind en kan geen menſche leven.

Dit is al meé in 't geeſtelyke waar.

Die Hemelwind moet ons het leven geven.

En voeden. Waar die Wind niet waait, ô daar

Is anders niet dan enkel dood gebeent':

Maar als hy blaaſt brengt hy het leven aan,

Daar hy met een beweging by verleent,

En doet dat heir op hunne voeten ſtaan. -

6

droogen

Detraanen van Gods kind'ren. Geeſt de wind

De wind droogt op. zo komt Gods Geeſt ook .

Verkoeling: ook Gods Geeſt heeft dat vermogen,

Als zig de ziel in lydens nitte vind.

Hoe lieflyk word het hert daar door verfriſt,

Wanneer die Wind dat aanwaait en verquikt?

Dan voelt het van Gods gunſt zig vergewiſt,

En blyſt niet meer aêmechtig en verſchrikt.

- 7.

De wind moet ook het aardryk vruchtbaar maken,

Daar hy veelzints zyn werkzaamheid in heeft.

Zo ook Gods Geeſt zyn werking wilde ſtaken,

Daar was geen vrucht, maar zo de Kerk diegeeft

Het is, om dat die Noord-en Zuiden-wind -

Haar Hofdoorwaait,waardoor zycierlyk bloeit,

En Jeſus zyn verluſting in haar vind,

Wyl daar een oegſt van ed'le vruchten groeit.

! ! HET
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H ET GE E ST v U U R.

- Zoon : Pſalm 149.

I. 1

9ds Geeſt word vaak by vuur geleken,

En is in werking zo gebleken,

Een yder van zyn gunſtelingen

Bevind dat in veel dingen.

Gelukkig is aan wien hy ſchonk

Een kool hier van, ja ſlechts een vonk:

Dewyl daar zelf de zon voor zwicht,

Met al zyn warmt' en licht,

N 2. -

Het vuur verlicht, geeft glans en klaarheid,

't Verdryft de nacht van donkere naarheid,

En toont het recht gelaat der Zaaken,

Tot aangenaam vermaken.

Gods Geeſt verdryft de duiſternis,

Waar door de ziel benevelt is.

Hy toont de waarheid in haar licht,

Tot vreugd' van 't zielgezicht.

- 3.

Het vuur kan warmen en ontſteken, -

En door de ſtrengſte koude breken, - v

De Geeſt, doet hert, en mond, en handen

Van liefd' en yver branden.

# hoe verkleumt de ziele was,

at Hemelvuur verhit haar ras S

Zo, dat het dus ontvonkt gemoed
Blaakt in een volle gloed.

- 4. . .

Het vuur verquikt in koude dagen,

Die zonder dat niet zyn te dragen.' ,
Wy moeſten ook in 't kruis bezwyken, I

F 2 Il
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N

Indien die Geeſt wou wyken :

Maar als hy lieflyk in ons vloeit,

En 't hert door zyn vertrooſting gloeit,

Daar is geen ziels of lichaams ſmert

Die niet verzacht en werd.

5.

Het vuur doet ſmelten, zelf metaalen.

't Zal van de hardſte zegepraalen.

Gods Geeſt ſmelt ook de hardſte harten

Die ſteen in hardheid tarten.

Al waren zy een rots, zo ras

Hy die verwarmt, zy zyn als waſch. l

Zy vloeyen als het water heen, v - - - - -

En ſmelten in geween. -

6.

Het vuur kan branden en verteeren :

't Kan vaſte ſtof in aſch verkeeren.

Gods Geeſt kan als een vuur vernielen,

Verwoeſten en ontzielen,

Ter wraak. Den ouden menſche werd

Daar door verteert. Het vuur doet ſmert

De Geeſt werkt, dat de zond tot pyn.

Van 't wroegend hert zal zyn.

Het vuur klimt met zyn vlam om hooge.

De Heil'ge Geeſt doen hert en ooge

Ten hemel heffen. Het geloven

Voert reeds de ziel na boven.

Zo liefd en hope, met gebeën,

En al den wandel ſtrekt dat heen,

Door leiding van die Geeſt; om dat

Hier boven is haar ſchat. ,

8.

Het vuur kan rein en zuiver maken,

Als 't uitbrand ingeworpen zaaken. "
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Zo ook Gods Geeſt. Onreinigheden -

Zyn van hem niet gcleden.

Door zyn uitbrandingvuur maakt hy

De ziel van vuiligheden vry.

Doch dat geſchied nu ſlechts ten deel';

Maar na de dood geheel.

9.

De goudſmit zal het vuur behoeven,

Om 't goud te lout'ren en beproeven:

Dat kan het ſchuim daar af doen ſcheiden.

Dan onderkent men 't beide,

Gods Geeſt is ook een loutergloed,

Die goud en ſchuim zich ſcheiden doet:

Dus word het beid' ter toets gebragt

Door zyn beproevingkracht.

1 O. -

Heer! mogt dit vuur my ook doen blaaken, ,

En my van geeſt meê vuurig maken,

Zo dat ik mogt na u gelyken,

En dat als gy doen blyken:

Dan wierd het zondenvuur gedooft:

Ik hoopte koolen op het hoofd

Des vyands: en door 't geen ik deé

Ontſtak ik and're meê.

G E E s T - w A T E R. -

Toon : Pſalm 41. - -

1.

òH Eil'ge Geeſt! de werking die gy doet

Verbeeld het water zoet.

Uw water vloeit van uit den Throon, en 't word

Met ſtroomen uitgeſtort.
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ô Zalig die dat water mee erlangt!

Ja ſlechts een drop ontfangt!

Bevocht uw Kerk als 't vlies van Gideon:

En maak haar zelf een bron.

2.

Het water waſcht de vuiligheid en vlek.

De Geeſt den zielendrek. *

Hoe walgelyk het hert is, hoe vervuilt,

Hoe diep de ſmette ſchuilt,

Al is er niet dan etter, bloed en ſlyk: v

Dit water is gelyk

De vyver van Betheſda, wyl de Geeſt

Beid' reinigt en geneeſt. -

Het water leſcht den brand. Het zelve doet

Gods Geeſt den zondengloed,

Begeertens vlam, godloosheids brand, hoe fel,

Hy dooft die evenwel.

Het water ſmoort: dit bleek in Pharao.

Gods Geeſt doet ook alzo. se

Den ouden menſch verſtikt hy, dat hy ſterft,

En nooit weer kracht verwerft.

- - 4. : - -

Door water word de dorſtige gedrenkt.

Als Hy zyn water ſchenkt,

Dan word de ziel verzadigt, en haar luſt

Word lieffelyk gebluſt, -

Daar anderzints de ziel verſmachten moet:

Maar leid hy aan zyn vloed, -

Dan ſchept zy uit een volle welluſtbeek,

Wiens water nooit ontweek. - -

5. - - / *,

Het water geeft verfriſſing, en 't verkoelt

Wanneer men hitte voelt -

De ziel word door de Geeſt ook lief ververſtA

'-
-

ls
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Als 't bange kruis haar perſt;

Of als zy door aanvechtings hitte quynt,

En al haar ſap verdwynt :

't Ontluikt dan weêr ': geen als verwelkert was,

En groent gelyk het gras. *--

6

Het water maakt dat alles vruchtbaar groeit

Wat daar meê word beſproeit

Wat van de dauw des Geeſts beſprenkelt word,

En ſterft niet, noch verdort,

Maar bloeit en groeit, met ed'le vrucht belaên,

Die nooit en zal vergaan.

Dus is men als een welgeplante Boom

Aan d'oever van een ſtroom.

7. -

Myn ziel is. Heer ! gelyk een dorſtig land

Door heete zonnebrand; -

Ofals een Hert, dat ſchreeuwt na verſche ſtroom,

Daar 't lavenis bekoom'

ô Giet ook van dit water uit op my,

Dat ik bedroppelt zy, -

Tot my het Lam aan 's Levensſtroom eens leid,

In zalig eeuwigheid, -

G E E s t - z E GE L.

Toon: Pſalm 139.

v I. • -

Hoe zalig is het voor de Kerk,

Dat God zyn Zegel op haar zet

Door zynen Geeſt, wiens eigen werk

't Verzeg'len is? Hy ſtempelt het

Door diep zyn Beeld in haar te drukken:

Het geen dan niemand af kan rukken.

F 4 2, Wat
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r

2.

5 Wat is dat een cieraad en eer', *

Dat iets des Konings zegel draagt?

Maar ô! Gods Zegel is veel meer.

Wien 't ingeprent is, die behaagt

In d'oogen van den Hemelkoning,

Door zulk een zegelbeelds vertooning.

3.

Die hy dus zegeit, eigent hy

Aan hem, als zyn bezitting, toe.

Dit ſtelt hen van ontvreemding vry.

Hy houd dat in zyn nauw behoê.

Wie zou 't verzegeld goed ontwenden,

't Geen God hier door voor 't zyne kende?

4- -

Al wie Gods Geeſt verzegelt, is

Beveiligt tegen alle quaad,

En onder zyn bewaarenis,

Die geen belediging toelaat.

Wie zou zyn fundament verbreken

Beveſtigt door zyn zegelteken?

5. . .

Dit Zegel geeft verzekering

Van Gods beloften aan het hert;

Vermits al wie dit Pand ontfing,

Door zyn getuig'nis zeker werd.

Dit hoed voor afval en verleiden :

En maakt dat niets van God kan ſcheiden.

6.

Der Perſen Konings zegelring ,

Leed geen herroeping: minder noch

't Geen God met zyn verzegeling

Bekrachtigt heeft, ô geen bedrog

En magt van al de hellebenden -

Zal 't Zegel Gods, God zelve, ſchenden.
2, - , - - 7. é
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- 7. -

Gelukkig! die dat Zegelbeeld

In 't hert, en op zyn voorhoofd heeft.

Wien God zyn Geeſt dus mededeelt,

Die van zyn erf getuig'nis geeft.

Mag ymand zo verzegelt wezen,

Zyn heil is vaſt en niets te vreezen.

- 8. .

Hoe zalig is de Kerke dan,

Als een verzegelde Fontein,

Die op dit Zegel roemen kan.

En 't heeft in 't hert, niet ſlechts in 't brein,

Of waan. ô Nooit en zal gebeuren

Dat iets Gods Zegel zal verſcheuren.

9.

Bewaarder van het Zegel Gods: ,

ô Dat ik meê verzegelt werd!

Myn hert zy vleeſch, in plaats van rots.

ô Zet my op uw arm en hert

Gelyk een zegel : 'k zal mits dezen

Ook dan in u verzegelt wezen. "

ZUCHTING tot de H. G EEST.

Toon : Pſalm 56.

- - I e - -

"H# Geeſt! 't gebeure nimmermeer, º

JT I Dat ik u in uw gaven ooit onteer',

Of uw beſtier en werking van my weer':

Maar laat ik al myn dagen -

My zo ik moet omtrent die zelve dragen,

Dat ik nooit doe het geen u mogt mishagen:

Maar laat uw kracht myn zwakheid onderſchraa

en - * -

D# die my leid en leer'. -

F 5 2. Be

***

-
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2.

Bewaar my doch voor zulk een euveldaad,

Die u in my te heiligen weêrſtaat:

En dat ik nooit verwerp uw trooſt en raad,

Die gy aan my woud geven. -

ô Dat ik nooit door ſmaad of wederſtreven

U uitbluſſ', noch bedroev': en 'tgeeſt'lyk leven

Benadeel': want uw werking word verdreven

Door handel die gy haat.

3.

Gelyk, ô Geeſt! uw wezen heilig is,

Zo ook uw werk : en##

Vermaakt u. Schend men die, het is gewis,

Gy zult dat wreeken. -

ôWee dien menſch! van wien gy zyt geweken.

Wat valt men dan in zonden en gebreken,

Waar over God tot gramſchap word ontſteken,

Ter bange droefenis?

- - 4 -

En komt gy met hertſterkend' artzeny,

Wanneer ik ſmert in ziel of lichaam ly:

ô Dat uw trooſt my nooit te klein en zy,

Of ik die weig'ren moge,

Noch tranen ſtort als gy die op wilt droogen.

Dus heeft men met zich zelf geen mededogen:

En dat mishaagt ten hoogſten in uw oogen..."

ô Weer dat dan van my. "

5. -

Schoon men u zelf wel niet bedroeven kan,

Noch bluſſen, wyl gy God zyt, en geen man ,

ô Dat geſchied in uwe werking dan:

Waarom gy die dat deden,

Met recht dan weêr bedroeft. Gy bluſt met reden

Uw gaven in die daar zo tegen ſtreden,

Al blyft noch ſteeds een vonk in Jeſu leden.

Weêrhoud my dan hier van. H
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HET BOEK DE S LE V EN S

Toon : Pſalm 83.

I,

An vooren is geen onderzoek

Wiens naam'er in Gods Levensboek

Van eeuwigheid is opgeſchreven

Wie zou Gods raadbeſluit doorgronden?

Daar word geen oorzaak van gevonden:

En 't is maar hem bekent gebleven.

Z.

Dat Levensboek is aan het Lam

Geeigent, 't geen op aarden quam,

Om daar dat offerbloed te plengen,

Waar op die naamen zyn geſchreven:

Om wien dat leven word gegeven:

En die ons zelf daar toe zal brengen. -

* *

3. -

Heer ! delg my uit dat Boek doch niet:

Gelyk gewis aan hen geſchied,

Die zich door waan daar zelf in ſchryven;

Maar zich dus jammerlyk bedriegen.

ô Die verwachting zal hen liegen;

Terwyl Gods fundament zal blyven.
- 4- f,

Geef dat ik maar van acht'ren ken

Dat ik in 't Boek des levens ben:

Laat ik dat uit de vruchten merken :

En dat uw Geeſts getuigeniſſe, *

My van myn aandeel vergewiſſe:

En myn geloove mag verſterken.

*- 5 e

ô Dat ik door een recht gedrag

- Myn
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Myn Roeping en Verkiezing - --

Vaſt maken. 'k Mag dan ook beſluiten

De wortel uit de goede vruchten. -

En hoev'angſtvallig niet te duchten:

Is ook myn naam daar in, of buiten ?

6. - -

Dat dan myn naam gevonden zy

In 't ſchrift van Iſr'els huis, en by

De naamen van uw gunſtelingen:

Laat ik in hun vergad'ring komen :

Gun my het erflot van de vromen.

'k Zal dan uw Naam daar lof voor zingen.

7.

Word dan myn naam gehaat, geſmaad:

Verwerpen menſchen die als quaad :

Gy zult die in uw palmen dragen.

Gy zult dien witten keurſteen geven,

Dien nieuwen naam daar op geſchreven:

En 'k zal dan aan uw oog behagen.

HET GODDELYK KINDscH AP.

Toon : Pſalm 4.

1 -

Myn God, hoe hoog gy zyt gezeten.

Om dat uw Zoon myn Boeder is,

Zo mag ik u myn Vader heeten.

Dus mag 'tgeen Engel zich vermeten.

Uw Geeſt geeft my getuigenis.

Niet verder kon uw hoogheid daalen,

Noch liefde klimmen. By die eer'

Kan ſelf geen kroon en ſchepter halen,

Of met wat eernaam Vorſten praalen:

Gods kind te zyn is vry wat meer.
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2.

Uw Kind'ren, met de reſt verlooren,

En 's duivels kind'ren door de zond,

Zyn tot uw Kindſchap uitverkoren,

En weder door uw Geeſt herboren,

Verweerdigt tot het Trouwverbond

Met uwen Zoon, die tot verwerven

Van 't Kindſchaps Erfrecht voor zyn Bruit,

Zyn Vaders throon en ſchoot moeſt derven,

En, menſchen Zoon geworden, ſterven,

Naar eiſch van 't eeuwig zoenbeſluit.

- t 3

Uw Vaders hert, en hand, en oogen,

Zyn voor uw Kind'ren allegaér.

Uw ted're liefd'en mededogen,

Waar op zy hen verlaten mogen.

Uw zorge neemt hen altoos waar

Hun ſtruikeling wilt gy verſchoonen:

En ſchenken wat hun nood behoeft:

Gy wilt hen tuchtigen als zoonen,

En u als Vader ſteeds betoonen,

Die hen van herten niet bedroeft.

- 4. -

Uw Erfbeloften zyn beeedigt,

Vervat in 't eeuwig Teſtament,

Wie is er die uw Kind beledigt, :

Dat gy, ô Vader, zelf verdedigt,

En in uw hert en handen prent ?

Wat zou hun erfgoed doch ontwenden,

't Geen gy bewaart door uwe kracht?

Wie zou uw Zegel daar op ſchenden?

Al woeden al de hellebenden,

Gy, Vader hebt noch meerder magt,

, 5. -

Gy zelve wilt het Erfdeel wezen. - -

Wat Erfgoed is daar aan gelyk ? . Gy
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Gy laat uw Kind'ren nimmer weezen:
En die u als hun Vader vreezen

Zyn Erfgenaamen van uw Ryk.

Doch hier zyn noch maar eerſtelingen,

Schoon reeds zo heerlyk : maar wie denkt

Wat zalig goed, wat groote dingen

Gy boven al de hemelkringen -

Ten vollen aan uw kind'ren ſchenkt?

+ 6. w -

Daar na is al hun wenſch en wachten.

Daar rekhalſt 't gantſche ſchelpzel na.

Dat doet hen 't ondermaanſch verachten,

En na 't volkomen Kindſchap trachten,

Als heerlykheid volgt op genaê.

ô Laat ik my dan waardig dragen,

Zo als het aan uw Kind betaamt

Op dat, door alles, al myn dagen

Ik u, myn Vader, mag behagen.

Dus word de wereldling beſchaamt.

DE W A A R E RY K DO M.

Toon : Pſalm 1o6.

I.

H## ryk is 's Heeren gunſtgenoot,

Al was zyn armoê noch zo groot,

Door 't hebben van de waare ſchatten,

Al heeft men daar geen achting voor ?

De wereld kan die niet bevatten,

Die dwaaslyk NIET in plaats verkoor.

2.

Hoe ryk is die het hoogſte Goed,

God zelf, bezit? Die aan 't gemoed

Voldoet meer dan het kan begeeren.

Wien
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?

Wien Jeſus zelf zyn goud verkoopt?

Die 't alles heeft kan niets ontbeeren, ,

Maar is van ſchatten overhoopt.

3.

Wat is 't een dierb're rykdom, dat

Gods Geeſt hen ſchenkt een gavenſchat

En met zyn vruchten gaat verryken?

Wat heeft hy ſchatten opgeleit,

Die ryk is van genadeblyken,

Door deugden en godzaligheid ?

4.

Wat is het Euangeliwoord

Een ſchat voor die het toebehoort 3

En drek zyn d'ondermaanſche dingen

By Gods beloften. Hier is 't recht:

Maar hy heeft na die eerſtelingen

't Bezitten boven weggelegt.

5.

Dat 's werelds rykdom vry verdwyn',

Als ik maar ryk in God mag zyn.

'k Zal dan geen wereldling benyden.

Gods ſchat begunſtigt armen meeſt.

Uw rykdom zal my dan verblyden,

Indien ik recht ben arm van geeſt.

* T W A A R E CI E R A A D.

Toon : Pſalm 16. )

I.

WA, is uw Bruid inwendig opgeciert,

Ö Bruidegom! ſchoon zwart in 's werelds oogen:

Na dat zy van u zelf verheerlykt wierd,

En zy u als haar Kleed had aangetogen, H

et
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-

Het geen haar kan vercieren en verryken.

Geen aardſche pronk is daar by te gelyken.
2.

Hoe heerlyk is doch haar genadeſtaat,

Waar toe zy door zyn goedheid is verheven,

Van 's duivels ſlaaf, en 't allerdroevigſt quaad?

Haar is het recht van 't Kindſchap Gods gegeven.

Zy is het Wyfdes Lams. Zelf d'Engelbenden

Zyn geeſten die hy tot haar dienſt gaat zenden.

- 3.

Hoe heerlyk is't dat God zelf in haar woont,

Drieenig, die zyn huis wil heerlyk maken?

Zo Vader, Zoon, als Geeſt, zyn daar gethroont.

ô Daar hy komt daar brengt hy alle zaaken,

Wat zulk een hert op 't lieflykſt op kan pronken,

En 't zielcieraad word haar van hem geſchonken.

4.

Hoe heerlyk is de Kerk ook aangedaan

Met Bruidsgewaad, daar Jeſus haar meê kleedde:

't Geen hem zyn bloedgekoſt heeft. Ziet haar aan

In 't kleeddes heils, dat hy haar zelf aandeede.

Haar kleed is zelf de Zon, die alle vlekken

Of uit kan doen, oft'eenemaal bedekken.

- 5.

Hoe praalt zy ook met deugd en heiligheid,

't Rein lynwaad,wit in't bloed des Lams gewaſſen,

En door zyn Geeſt zo cierlyk toebereid?

Dat moet voor God en menſch welvoegend'paſſen.

De wereld houd haar tooi en praalgewaaden:

Der zielen pronk zyn vruchten van genaden.

6

ô Dat ik my aan 't uiterlyke niet

Vergaapen mag. Optooiſels en blanketten

Zyn 't geen men aan de Hoer van Babel ziet

Die 't ſlegte volk daar door vangt in haar netten.

, - Gods
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Gods Koningryk is binnen in de zielen :

't Inwendig is waar door zy hem gevielen.

'T GE E S TE LY K R E c H T.

Toon : Pſalm 2o.

I ,

Myn God ! gy hebt aan my gegeven

Door uw voorzienigheid

Genoeg om matig van te leven:

Dies zy u dank gezeit.

Ik heb door onrecht niets verkregen,

Waar voor gy my bewaarde.

Het is een vrucht van uwen zegen.

'k Heb recht daar toe op aarde.

- 2.

Doch 't baat niet ſchoon een aardſchen Rechter.

My wettigt in myn recht w

Voor menſchen, als Gods vierſchaar echter

My 't geeſt'lyk recht ontzegt.

Dat recht, is door de zond verloren

Godlooze mogen vreezen :

Zy zullen van hun toebehooren.

Voor God maar dieven weezen.

3.

God voed hen zo gelyk,de raven:

In zyn langmoedigheid

Gelyk misdaadigen en ſlaven,

Waar voor hy ſtraf bereid.

Daar is een vloek in zulk een zegen,

En zy misbruiken wat

Zy hadden uit Gods hand verkregen,

Als hier hun goed en ſchat. L

- - G Het

r
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Het geeſt'lyk recht is weêr verworven

Voor die in Chriſtus is. -

Hy is aan 't kruis daar voor geſtorven -

Dus is hun erfenis

In aard en hemel t allegader,

Als Gods verbondelingen,

En kind'ren van die Hemelvader:

Die ſchenkt hen alle dingen.

5.

Dat recht zal 't al gezegent maken.

En, hebben wy niet veel,

Wy zullen daar Gods gunſt in ſmaaken

Hy zelf zal zyn ons deel.

Hoe groot zal zulk een Rykdom wezen!

Dat recht zal nooit verſterven.

Ik heb voor geen verlies te vreezen,

En zal 't eens al beërven.

G o D S G U N ST I N w E IN IG
( *

-

- Toon : Pſalm 3o.

I .

IOe driftig is een wereldſch menſch

Na magtig veel, zyn hoogſte wenſch:

't Geen menig jammerlyk verſtrikt,

En als met doornen 't hert doorprikt.

Wat word dat menigmaal bevonden

Een oorzaak van ontelb're zonden?

2.

Der weredlingen magtig geld

En goed gaat van Gods vloek verzelt:

En wyl 't der zonde dienſtbaar is,

\ 2 Verzwaart het hun verdoemenis.

't Zyn kluiſters, die den aardſchgezinden, A

* 3.Ik
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Aan 't ſchepzel en de wereld binden.

3• . - .

Al heeft men noch zo veel, wat is 't

Waneer men God alleen maar miſt?

En is ons deel ook noch zo ſmal;

Ö Die maar God heeft, heeft het al.

Wat ſchaad ons wat wy dan ontbeeren?

Want hy vervult al 't zielbegeren.

/ 4.

Het weinig van Gods gunſtgenoot,

Als is het maar zyn dag lyks brood,

Is beter dan den rykſten ſchat:

Die een godloozen hoop bezat:

Om dat hy't in Gods gunſt en zegen

Geniet, en wettig heeft verkregen.

/ 5. -

Een harde korſt van drooge brood,

Die ymand in Gods gunſt genoot,

Is beter dan een vollen dis,

Die in zyn vloek en gramſchap is.

Al drinkt men daar den wyn uit ſchalen,

't Kan by geen teug koud water halen.
6

Ö Veel gewenſchter was de ſtaat

Van Lazarus in al zyn quaad,

Schoon hy maar om de Kruimkens bad

Van 't geen den vrek in volheid had,

Dan dien, die van hem na zyn ſterven

Geen droppel waters kon verwerven.

- 7.

Een dropje van Gods gunſt verzoet

Het allerbitterſt'. Als 't gemoed.

Zyn gunſt en liefde maar gevoelt,

Den heetſten oven word verkoelt. -

Dan kan men 't zwaarſte kruis doorſtreven. 'A

G 2 Gods
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j

Gods gunſt is beter dan het leven.

Heer ! geef my myn beſcheiden deel.

'k Wenſch niet te weinig, noch te veel.

Gy weet wat dienſtig voor is my.

Doch dat het in uw gunſt maar zy.

Ik wil my na uw ſchikking voegen,

En met myn lot my vergenoegen.

D E v o E D IN G K R A C H T.

Toon: Pſalm. 39.

I. -

N" ſlechts het brood, maar 's Heeren zegen

7 woord,

Het geen uit zynen mond komt voort,

Is dat, waar by een yder menſche leeft

En kracht, en lichaams voeding heeft.

Maar is't van 't brood ook 't allervoeſtzaamſt af,

Dan is het voor den menſch geen ſtaf.

2.

Vergeefs heeft men zyn akkers vol van graan

En ſchuur : zyn zolders zwaar gelaén:

Zyn diſch voorzien: het brood in hand en mond:

Ja dat men 't in de maag neérzond.

Het ſmaakt, het voed, 't verzadigt ymand niet,

Zo God den zegen niet gebied.

Zie 't in dien dwaas, die zo veel voorraad had :

Dien hooftman, dien het volk vertrad, -

Wanneer zyn oog de volheid zag. Wat baat \

Aan Belzazar zyn overdaad?

Zie Iſraël, die men geſneuvelt vond

Met quakkelvleeſch noch in de mond,

Hoe
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Hoe komt dat deez' uit water en uit Brood

Meer ſmaak, en kracht, en groei genoot,

Dan die uit al zyn keur van vet en zoet?

't Is wyl het brood den menſch niet voed,

Indien'er God zyn zegen niet mée paart,

Wanneer daar niemand wel van vaart.

Geniet ik dan in plaats van lekkerny

Maar dag'lyks brood; Gods zegen zy

Daar by. 'k Vind dan daar in meer nut en zoet,

Als menig in hun overvloed.

Ik zie en ſmaak daar's Heeren goedheid door.

Hem zy de lof en dank daar voor.

'T V R O L Y K HE R T E,

, Toon: Pſalm 28.

I•

EEn vergenoegt en vrolyk herte,

Is 't wenſchelykſte goed op aarde:

Een zaak van d'allergrootſte waarde:

Een ſtut, en plaaſter in de ſmerte.

Het zal verſterking, medicyn,

Ja een geduur' ge maaltyd zyn.

- 2 .

Een hert van droefheid ingeſlagen,

Dat ſteeds gaat zorgen, dubben, kniezen,

Doet luſt, en moed, en kracht verliezen,

Zo dat men ramſpoed niet kan dragen.

En 't maakt dat zelf genoten goed

Vergalt word, en geen deugd en doet.

3.

Een onvernoegt onruſtig herte

G 3 Doet
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--

Doet niet dan knagen. wroegen, vreezen.

Hoe zou daar blydſchap konnen wezen?

Dat is ſtaêg vol van druk en ſmerte.

Wat heelzalf of verband geneeſt

De breuk van een verſlagen geeſt?

4. -

Begeert gy 't vrolyk hert ook mede,

Zo laat Gods ſchikking u behagen:

Zyt willig om uw kruis te dragen:

Beteugel uw begeerlykheden:

Betracht een goed geweten, dat

Meer vreugde geeft dan alle ſchat.

5. -

Doch 't is geen vrolyk herte t'achten,

't Geen uitgelaten en brooddronken

In 's duivels ſtrikken ligt te ronken,

En niet als vreugd' droomt: zulke trachten

De druk te bannen uit hun hert:

Maar in dat lacchen zelf is ſmert.

DE B E ST E LE v E N S ST A A T.

Toon: Pſalm 1 17. Of Onze Vader.

v.. " I.

E wenſchelykſte levensſtaat,

Verzelt van 't allerminſte quaad,

Die ruſt en vergenoeging geeft,

Is dat men in Gods gunſt hier leeft:

En dat men van zyn wettig goed.

Genoeg en matig word gevoed. /

N 2 • -

ô Ver het beſt is hy er aan,

Die kan op eigen beenen ſtaan,

En niet en hangt van Maag of Vriend:

Die van zich zelven word gedient,
E In

u
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En, niemands Heer, of niemands knecht,

Met luſt zyn eigen werk uitrecht.

Die zig ook niet belemmert vind

Door laſtig Staat-of Ampt-bewind.

Die wyds en zyds geen handel doet,

Met ſtaêge zorg van bankeroet:

En die op zee geen ſchepen heeft,

Daar hy op yder ſtorm om beeft.

4. •

Die zich in geen kabaalen laat,

Waarom hy menigmaal begaat

't Geen tegen goed geweten ſtryd,

En ziet zig in gevaar altyd

Dat ymand 't rokje wenden zal,

En oorzaak worden van zyn val.

- 5.

Die zig in zyn beroep zo draagt,

Dat hy aan God en menſch behaagt:

En zig geen zaaken onderwind,

Dan daar hy zich bequaam toe vind :

En die niets by de hand en vat,

Dan daar hy tyd en kracht toe had.
6 u

Die door onwiſſe vreez'of hoop'

Zig niet en pynigt, maar 't beloop

Der zaken toevertrouwt aan God,

En is tevreden met zyn lot:

Ook niet en haakt na altyd meer.

Dit is de ſtaat die ik begeer.

DE
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DE v E Rw ER DE w ER E LD.

Toon: Pſalm 99.

I .

f At verſcheiden doel

Heeft het wergewoel

Van den aardſchen menſch,

In zyn weg en wenſch ?

Wat al nyd en ſtryd

Is aan alle zyd'? *
En 't is hier beneden t -

Al vol ydelheden.
-

Z.

Yders overleg
-

Kieſt zyn eigen weg,

Door malkand'ren heen,

En meeſt tegen een.

Heft die iets in top,

't Krygt van deez' de ſchop,

Bouwen deze weder -

And're werpen 't neder.

3.

't Geene deez' ontziet

Acht een ander niet.

't Geene deez' vermaakt,

Word van die gewraakt.

Zo verſchillig gaat

Het met liefd'en haat,

En dat deze roemen,

Zullen die verdoemen.

4

't Geene deez' begeert,

Is aan die onweerd.
De

N
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Dezes vrolykheid -

Word van die beſchreit:

En des eenen dood

Is des and'ren Brood.

Het gewin van dezen

Zal diens ſchaade wezen.

I Wie is dan de man,

Die 't zo maken kan,

Dat hy elk behaagt?

Hoe zig ymand draagt,

Wat hy laat of doet, -

Keurt het deze goed,

And're zullen 't laken, -

Na het hen zal raken.

6.

Zoek in wat gy doet

Slechts een rein gemoed,

En uw lof by God. »
w Of de wereld ſpot,

- Wat zy zeid' of deê;

Ga maar recht door zee,

Goed of quaad geruchte

Is dan niet te duchten.

N

'T E E N z A A M L E v E N.

' Toon : Pſalm 112.

I,

H H# afgezondert eenzaam leven

Kan vry al meer genoegen geven,

Dan al 't gewoel der groote ſteden,

Waar in het geen wy zien en hooren

De ruſt en vrede vaak komt ſtooren,

w

En
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En is vol boos-en-ydelheden.

2.

Wie met de menſchen wil verkeeren

Moet veinzen en verdragen leeren,

En zig na veeler zin te voegen,

Tot volging der gemeene Zeden.

Zo doet men met de wereld mede,

En dikwyls met gewetenswroegen.

3.

Wat dwaas gerel en klappernye,

Wat laſter en bedriegerye,

Wat nyd, wat haat, wat liſt en laagen

Wat onrecht, Ja wat gruweldaaden,

Zo vol van ergenis en ſchaden, \

Gebeuren doorgaans alle dagen?

4.

Men leert malkand'ren de gebreken

En zonden. Door het zamenſpreken.

Ontſtaat verderf in goede zeden.

Dus kan er eene veel beſmetten:

En die zig wil daar tegen zetten

Lyd haat en ſmaad, en word vertreden.

Eenvoudigheid, oprechten wandel,

En deugdzaamheid en vroomenhandel,

Is als in ballingſchap verzonden .

Waar veele menſchen t'zamen wonen,

Wiens werk eens zal zyn meeſter lonen :

En word noch buiten 't meeſt gevonden.

6.

Dit baart noch 't meeſt vermaak en ruſte,

Dat ymand zich op 't land verluſte,

Met twee of drie vertrouwde vrinden :

En dat hy , met geen zorg bekommert,

-

Noch
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Noch met bewind en laſt beſlommert, -

Genoegen in Zyn lot kan vinden.

7.

Wie zulk een leven kan genieten,

En zich dat eenzaam laat verdrieten,

Mag in de Stad wat groots beoogen:

ôZyn verwachting zal hem miſſen, l

Wanneer hy tegen waan en giſſen, * N

Zyn hoop wel deerlyk ziet bedrogen. -

'T LEVEN S L O T.

Toon : Pſalm 107.

I .

DE, menſchen levenstyden,

Zyn om de zondenſchuld

Met tegenſpoed en lyden

Van wieg tot baar vervult.

Een yder dag zelf heeft

Genoeg aan eigen quaaden,

Dat nieuwe ſtoffe geeft

Om 't hert met druk te laden.

2.

Gaat ymand vergelyken

Zyn ramp met zyn geluk:

't Eerſt zal vry meerder blyken.

Ons leven, is meeſt druk: ,

Veel roet, en weinig zoet:

En onze korte dagen

Zyn boos. De teegenſpoed

Doet elk zyn kruispak dragen.

Het Lyf is menigmaalen

Een gaſthuis van elend,
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Vol van gebrek en quaalen,

De ziel word afgement

Door kommer, rouw en pyn,

-Die 't angſtig hert ontſtellen,

En wel als beulen zyn,

Die dat geſtadig quellen - -

- 4.

Des moeders lichaam ſtrekte

Voor 't allereerſte graf,

Daar duiſternis ons dekte :

En als dat uitgang gaf,

Wierd 's werelds licht beſchreit,

Te recht, met kindſche traanen,

Wiens boos-en ydelheid

Voor veel de helweg baanen. - -

n 5.

De jeugd, ſchoon onbezonen

En dertel, ziet wel vaak

De droefheid al begonnen

In 't midden van 't vermaak:

En 't geen men dan bedryft

Kan namaals zuur opbreeken,

Vermits de wroeging blyft,

En God dat laat komt wreeken.

6.

De ryper jaaren zagen

Al dikwyls ſmert op ſmert,

En moeſten rampen dragen,

Die bitter, zyn aan 't hert,

Doe ſpysde tranenbrood,

Door duizend ongevallen :

En vreugd die men genoot

Waar daar by niet met allen.

7.

ô Wat al zorgen knaagen
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De ziel! wat vreez' en leed ! -

Wat rampen, die ons plaagen! , Y.

Wat arbeid, moeit en zweet !

In 't beſte was verdriet,

En doornen aan die roozen.

Volmaaktheid was er niet:

En rouw quam vreugd' verpoozen.

e -

En zo wy ook beleven !

Den ouden kouden dag,

Wat zal die quaalen geven,

Noch meer dan voortyds plag?

Dan heeft men minder ruſt,

En kan zig niet vermaken:

Men heeft geen trek noch luſt

Tot d'allerzoetſte zaaken.

- 9.

- De wereld is voor Vroomen

Een traan en jammerdal,

Van dat zy daar in komen.

't Is onruſt over al.

Dat is wel meeſt hun lot,

Dewyl zy moeten lyden

Der boozen prang en ſpot,

En wel ten bloede ſtryden.

IO.

Is 't wonder dan dat menſchen

Wier deel hier niet en is,
Na hun ontbinding wenſchen w

Uit die gevangenis:

En dat zy, levens zat,

Na 's hemels ruſt verlangen,

Daar zy aan 't eind van 't pad

De ruſt en kroon ontfangen ?

LOT
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L o T G E L Y K H E I D.

- v

Toon : Pſalm 117.

º I e , "

G## gunſt of haat en 'kent men niet

Aan 't geen de menſch voor oogen ziet.

Schoon menig daar na oordeel velt.

Want eenerlei doch wedervaart

Zo goed als quaaden op der aard:

Waar over men zich t'onrecht quelt.

2.

Had Salomo een groot gebied,

't En quam noch by een Nimrods niet,

Of by een Ahaſveros Ryk.

Schoon Abraham al veel bezat,

Een Pharao had grooter ſchat.

Zo was hun voorſpoed dan gelyk.

- - 3.

Heeft Joram ongeneesb're pyn:

Dat zal ook Aſâs deel wel zyn.

Word Joram krank, Hiskia meê.

Indien de Kanaaniter vlied:

't Is ook van Iſraël geſchied.

Dus trof hen beiden 't zelve wee.

w - 4.

Word Jakob oud en levens zad;

Ook Eſau heeft dat lot gehad.

Een zondaar leeft wel hondert jaar.

Gaat Onan in zyn jongheid heen.

Abia word vroeg afgeſneën.

Ö Geen verſchil beſpeurt men daar.

5.

Zo Achab als Joſia ſterft
Door
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Door 't zweerd. De moorder kain zwerft, -

En ook een David overal.

De booze geeſt die Saul plaagt,

Is 't ook wiens vuiſtſlag Paulus draagt

Ziet daar weêr een gelyk geval.

6

Een booze ſterft wel zacht, en heeft

Geen banden hier, zo lang hy leeft:

Terwyl Gods gunſteling en kind

Maar kruis en lyden heeft op aard,

En als in ſtorm ten hemel vaart :

Want God kaſtyd dien hy bemint.

- 7.

Wel oordeelt dan uw naaſten niet

Na 't goed ofquaad dat hen geſchied.

God heeft ook zegens in zyn vloek,

En roeden die vol vruchten zyn.

De menſch vergaapt zich aan de ſchyn:

Maar God doet herten onderzoek.

8.

Maar ô wat merk 'lyk onderſcheid

Volgt namaals tot in eeuwigheid!

Ziet Laz'rus maar in Abrahams ſchoot

En ziet den vrek in ’s afgronds gloed.

Dus wiſſelt beider quaad en goed

't Geen elk hier voor een tyd genoot.

Heer! handel zo gy wilt met my :

Dat maar myn lot geheiligt zy;

Vermits het in uw gunſt dan werkt

Tot voord'ring van myn zaligheid.

My is een ander ſtaat bereid :

En lydens tyd is kort beperkt.

DE
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D E K R U I s w E G:

Toon : Pſalm 127. - -

I.

M# wandelt na de hemelſtad

Langs geen welluſtig roozenpad;

Maar eng en doornig is dat ſpoor.

De Heiland ging daar zelf op voor, s

En heeft het met zyn bloed gewyd,

In bange ziels en lichaams ſtryd.

2. -

Hy quam niet in zyn vaders huis,

Als eerſt beladen met zyn kruis.

Hoewel hy was Gods eigen Zoon,

Noch droeg hy eerſt een doornenkroon,

Eer hy zyn glorikroon verworf,

Waar om hy aan het vloekhout ſtorf.

3.

ô Volgt dan Jeſu ſtappen na,

Al waar het zelf na Golgotha.

Neem doch uw kruis gewillig op:

En drink meé uit den bitt'ren kop. . . .

Hy heeft het grondſop zelf geſmaakt,

En ons van vloekdrank vrygemaakt.

4.

Hy die barmhertig Prieſter is,

Heeft uit bevinding deerenis,

Vermits hy zelf geleden heeft,

En daar toe trooſt en krachten geeft:

Zo dat men door die kruisweg gaat .

Ter kroon, na Salems goude ſtraat.

5. ,,

Myn ziel ! al valt u 't kruispak zwaar,

/ .



Zal zy veel ed'le vruchten baaren,

------

t

w
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Te zoeter is de ruſt daar naar. w

ô Werp dat van uw ſchouders niet,

Of mort niet, wat er ook geſchied:

Kom, help my, Heer ! en laat uw kracht

In myne zwakheid zyn volbragt.

K R U I s T R O o s T.

Toon : Pſalm 44.

- T.

Ö Yder, die Gods hand voelt drukken,

En onder 't kruis gaat hygend bukken:

Ei mort doch om Gods tuchtroê niet;
Mits u geen ongelyk geſchied. - v

Gy zyt veel zwaarder ſlagen waard,

Wou God u na zyn recht kaſtyden:

Hy toont u noch een Vaders aard,

En matigt nauw krachten't lyden.

2. l

ô Denk, God plaagt u niet van herten.

Hy heeft als meêly met uw ſmerten.

't Is om dat hy dit noodig vind

Tertoets en bet'ring van zyn kind.

Dus blykt dat gy geen baſtaart bent.

ô Kus dan doch uw Vaders roede:

Zend hy u kruiſſen en elend,

Dat alles werkt u mée ten goede.

3.

't Is waar de lydenskelk is bitter:

Maar heilzaam voor een zielbezitter

In lydzaamheid. De ramp en pyn

Schynt wel geen vreugdeſtof te zyn '

. Terwyl zy drukt, maar naderhand

Tot



I I4. Mengelſtoffe van veelerley

Tot voord'ring der genadeſtand,

Voor die daar door geoefent waren.

ô Vreeſt niet dat gy zult bezwyken.

Vertrouw. God zal zyn kracht doen blyken

In uwe zwakheid; ja hy zal

Uw byſtaan in uw ongeval, -

Zyn hert, zyn oog, zyn hand is daar.

Laat hel en wereld noch zo woeden:

Hy is uw Zon en Beukelaar,

En zal u redden en behoeden.

5.

Zou dit u als iets vreemds toeſchynen?

Zo u weêrvaart als al den zynen,

Tot aller tyd? Zyn eigen Zoon

Verwierf van 't kruispak geen verſchoon.

ô Zie eens op na Golgotha :

Zyn lyden gaat uw leed te boven.

Wel volg van ver zyn ſchreden na :

Dan moogt g'u ook zyn kroon beloven.

* 6.

Men lyd hier maar voor weinig uuren:

Doch lydens vrucht zal eeuwig duren,

't Geen dus geen vergelyking heeft.

* Wie door dien weg ten hemel ſtreeft,

't Begin mag zwaar zyn, 't eind is zoet,

En zal 't bedoelde wit niet miſſen,

Daar God de traanen, 't zweet en bloed,

Van al zyn kind'ren af zal wiſſen.

w w 7.

Myn Vader ! laat my uwe ſlagen

Doch nimmer ongeduldig dragen.

Doch daar toe is het vleeſch te zwak.

Uw Geeſt vervulle 't geen ontbrak.

Behandel my dan zo 't u luſt:

Ik
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Ik ſchep genoegen in dat lyden; JT T v,

Vermits ik in uw wil beruſt,

En zal met dank zelf my verblyden.

H O O P S W OR ST EL IN G.

- Toon : Pſalm 54.

I. -

Helaas wat naare duiſternis,

Wat donk're wolken zie ik ryzen !

Dit doet myn ziel angſtvallig yzen,

Om dat ik 's Heeren trooſtlicht miſſ”,

De ſatan komt myn bange hert

Met vuur'ge ſchichten fel beſtryden.

Ik ben omringt van alle zyden.

Ach had ik balſem voor myn ſmert!

2

Ik zie Gods toornig aangezicht:

Ik voel zyn hand my zwaarlyk prangen: .

Gewetenswroeging valt my bange:

En nergens ſpeur ik trooſt of licht. -

Niets brengt my heil of blydſchap aan:

De wanhoop komt my ſchier verſlinden.

Waar zal ik heul of toevlucht vinden?

Waar zal, waar moet ik heenen gaan?

Al is 't verſchrikking van rondom,

Ik wil aan Jeſu wonden kleven, " " ,

En na die vryplaats my begeven. --

Ö Kom ik om, zo kom ik om. . . . .
Ik hoop op u al dood gy my: e

Al moeſt ik aan uw voeten ſterveu.

Vergeef is elders heen te zwerven. , * *

- H 2 Daar
x

-

:
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Daar is miſſchien noch heil voor my.

4.

Al zyn myn zonden noch zo rood,

Zyn zoenbloed kan die ſneeuwwit maken.

Hoe zeer Gods gramſchaps gloed mag blaaken, ,

Dat lefcht dié. Was ooit ſchuld zo groot | |

Dat God haar niet vergeven kan?

De Heiland ſpreid zyn armen open,

Voor die verlegen tot hem loopen.

Myn ziel, ei wend u derwaards dan.

5. -

Al zie ik nu geen vreugdelicht;

Moet ik Gods aangezicht noch miſſen,

En wandel ik in duiſterniſſen,

Zyn wil geſchiede. 't Is myn plicht,

Dat ik ook dus op God vertrouw ?

'k wil tegen hoop' op hoop geloven.

Het vol aanſchouwen is hier boven,

En daar is blydſchap zonder rouw

L I E F DE TRE K KI N G.

Toon : Pſalm 72.

1 . -

Iefdwaarde Bruid'gom van myn ziele'

Ei zie in gunſt my aan, *

Die aan uw voeten nederkniele,

En wenſch tot u te gaan,

De geeſt zou wel gewillig komen :

Maar och, het vleeſch is zwak.

Zo my uw byſtandword benomen,

Ik deinz', ik ſtruikel ſtrak.
2.

Uw Vader moet my krachtig trekken, Z
* - - - O
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Zo ik tot u zal gaan.

Uw Geeſt moet my almagtig wekken,

Indien ik op zal ſtaan.

Gy roept wel: Sulamith! keer weder :

By my van Senirs top:

Maar ach! ik lig onmagtig neder.

Kom zelf, en help my op.

3.

ô Neem en draag my op uw armen:

Geleid my : leer my gaan :

Reik my uw hand toe met ontfarmen:

Stier my ter rechter baan.

Kom met uw ſtaf my onderſteunen,

Wanneer ik nederzyg':

'k Zal opmyn Liefſten lieflyk leunen,

Op dat ik opwaards ſtyg'. . .

4.

ô Trek my met uw liefdetouwen,

En menſchen zeelen: laat

My in uw ſchoonheid u aanſchouwen:

En geef my wil en daad.

Kom voor, ga meê met uw genade,

En achtervolg uw werk;

Op dat geen hinderpaal my ſchade.

Uw kracht zy my te ſterk.

- 5. " ,

Verbreek de kluiſters en de banden,

Waar meê ik ben geknelt :

Richt ſlappe knien en traage handen :

Genees. Wat is ontſtelt:

Trek myn verſtand, en wil, en driften:

Dan loop ik u ſtraks na,

Tot roem van uw genadegiften,

Al waar 't na Golgotha.

H 3 A

Dan
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T - 6.

Dan loop ik met u door een bende:

'k Spring over eenen muur.

Niets zal, niets kan my van u wenden,

Het zy dan zoet of zuur

Het is my goed by u te wezen,

ô Bron van alle goed!

Die u geniet heeft niets te vreezen,
Hoe hel of wereld woed.

7.

Geen ſteen en hert zal wederſtreven,

Schoon noch zo afgekeert,

Als gy een vleeſchen hert wilt geven,

Dat u alleen begeert.

Ach! had myn ziel als Arends vleug'len,

Zy vloog tot u, haar Luſt.

Niets zou myn liefdedrift beteug'len,

Die maar in u beruſt.

D E z 1 E L R U s T.

Toon: Pſalm 96.

I .

N A langen laſtig om te zwerven,

Waar in myn ziel haar ruſt moeſt

derven, -

Keer ik op 't laaſt tot Jeſus weêr,

En zet my op die arke neêr.

Daar kan myn ziel haar ruſt verwerven.

2. -

Naar ruſte zocht ik allerwegen

Maar nergens heb ik die verkregen :

Ja als ik meeſt te ruſten dacht,

Wierd grooter onruſt toegebragt.

Dus
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Dus vond ik vloek in plaats van zegen.

De Satan mag ons ruſt beloven:

Hy zal 't geweten ſlechts verdoven.

Of bied de wereld ons haar ſchoot:

Die ſlaap veranderd in een dood,

En zy verraad wie haar geloven.

- " 4.

Of zo u 't vleeſch in ſlaap wil wiegen;

Die ſchynruſt zal u wis bedriegen:

Daar volgt een grooter onruſt na,

En menig ondervind te ſpaê

Hoe ſchyn en waan zyn hope liegen.

Verleiders mogen ymand ſuſſen

In ſlaap, als met een okſelkuſſen,

En roepen niet dan enkel vreê. \

Gods wraakzweerd is al uit de ſcheê,

't Verderf en ſlaapt niet ondertuſſen.

6.

Myn Heiland roept beladen herten,

Die onder zondenlaſt en ſmerten

Gebukt gaan: wend u al tot my. •

Ik geef u ruſt, ik maak u vry.

Dus komt gy uw ontruſters terten.

- 7.

Ik wil dan op zyn armen ruſten,

En in zyn ſchaduw my verluſten.

Te zyn by Jeſus is my goed.

Hy is de ruſte van 't gemoed :

En als hy ſtilt, wie zal ontruſten?

't G E
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'T GE L U K K I G zo E K E N.

Toon: Pſalm. 137.

I.

H# waar is myn Liefſte heen geweken ?

Myn ziel gaat uit ter oorzaak van zyn ſpreken.

Op! op! Vergeefs zoek ik op 't logge bed.

Weg al wat my hem na te gaan belet.

Waar zyt gy doch ? waar ſchuilt gy? ô Beminde !

Ach dat ik u eerlang doch weder vinde!

2 •

Heb ik my niet zo als ik moeſt gedragen,

Om allezints door al u te behagen: -

& Ö 't Is tot ſchaamt 'en droefheid van myn ziel!

Vergeefmyn ſchuld. Maar zo't u welgeviel

Myn liefde door verberging te beproeven, -

Laat dit my niet te lang of bang bedroeven.

Ik kan of mag myn Brºdegom niet miſſen.

Ontbreekt dat Licht, 't is al vol duiſterniſſen:

Maar heb ik hem, ik wenſch, ik zoek niets meer.

Geniet ik ſlechts zyn liefdekuſſen weêr,

Mag ik in zyn omhelzing my verzaden,

Een wereld zelf zal ik daar voor verſmaden.

4.

Wat toev' ik dan? Ik wil in alle hoeken

Myn Hertevrind, tot ik hem vinde, zoeken.

'k Verneem hier noch een zoete myrrhegeur,

Waar aan ik, waar hy onlangs was, beſpeur

Ach quam hy weêr! Hoe zoud ik hem onthalen?

Wat vreugdezon zou dan myn ziel beſtraalen?

5.

Wie zyn hier, die we beſt nuſ na hem vraagden ?

Gy Wachters, en Jeruſalemſche Maagden,

v , >< -
Hebt

r
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l,'
uw

Hebt gy myn Vriend, myn Liefſte, niet gezien?

Zegt gy, wie is 't? ô 'k zal het u bediên:

't Is hy die is veel ſchooner dan de menſchen,

En meer bezit dan ymand zelf kan wenſchen.

6. -

Zyn blank en rood is lieffelyk en heerlyk:

at aan hem is, is allezints begeerlyk.

Van top tot teen is alles gantſch volmaakt.

ô Kille ziel ! die van geen liefde blaakt.

Zyn zoete tong, daar honig voor moet zwichten,

an meer dan wyn het treurigſt hert verlichten.

7.

Daar is myn Vriend, het Leven van myn leven!

Ik gryp hem aan, en blyf vaſt aan hem kleven.

'k Laat u niet los, myn waarde Bruidegom!

Ik vind u dan. Ik houd u wederom.

ô Zalig uur! Ei laat ons zamen ruſten,

En in 't genot van liefde ſteeds verluſten.

L E V, E N S L I E F D E.

Toon : Pſalm 146.

- I.

Ö W At is het lieve leven

Aan de ſtervelingen zoet!

Daar voor zou men alles geven:

' Welluſt, hoogheid, haav' en goed,

Ja de gantſche werelds ſchat,

Zo men die bezitting had.

2.

Maar noch liever dan het leven

Is my Jeſus, 's Levens Vorſt.

Hy kan 't eeuwig leven geven,

- - H 5 Daar
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Daar myn ziel zo zeer nadorſt.

Als maar Jeſus leeft daar in,

Dan is ſterven myn gewin.

3.

Beter ook dan zelf het leven

Is Gods goedertierentheid.

Wat kan hem doch 't leven geven.

Aan wien God zyn gunſt ontzeit ?

Maar die gunſt is in zyn Zoon,

Die ons geeft de levenskroon.

4.

Buiten Jeſus hier te leven

fs al levend dood te zyn.

Wat van zulke word bedreven,

Heeft maar levens naam en ſchyn:

Daar, hoewel geſtorven, leeft,

Wie 't geloof in Jeſus heeft.

5.

'k Wil dan levend' Jeſu leven,

Dat ik ſtervend' Jeſu ſterv'.

'k Zal dan voor de dood niet beven,

Daar ik 't leven door verwerv'.

Mag ik maar de zyne zyn ,

Dood en leven is dan myn'.

6.

ô Gy Leven van myn leven!

ô Gy dooder# dood !

Wil uw Levensgeeſt my geven:

Voed my met het Levensbrood.

Dat uw leven ook in my

Door betooning werkzaam zy.

Uit uw leven vloeit myn leven:

En uw ſterven is het myn',

Die uw leven hebt gegeven,

-

\

Dat
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Dat het myn rantzoen zou zyn. -

Na uw dood herleeft gy nu: - - -

Ik verwacht dat meé van u. - ,

8. - -

Kom, ô dood! vry met uw ſikkel, w ,

Hoe geſcherpt, en maai my af: t -

Deze Held ontwrong uw prikkel, -

En de zegepraal van 't graf; -

Zo dat gy niets einden kont -

Als het droevig en de zond. - | |

G O D S D I E N S T., | | |

Toon : Pſalm 25. * -

I.

A Lbeheerſchend' Opperkoning, -

Voor wiens ſchepter alles buigt, - --

Die den hemel hebt tot wooning,

Wien der Eng'len rei toejuigt :
Maak my ganſch u onderdaan: - - w j

Regel gy al myn bedryven: -

Doe my recht uw wet verſtaan: -

Wil die in myn herte ſchryven. , -

2 • t

Al uw ſchepzels ſtaan fluks vaardig, !
Op den wenk van uw bevel, - t

ô Dat ik my niet boosaardig
Tegen uw geboden ſtell'. - t s - ,

'k Was den duivel dan gelyk, -

Die geboeit blyft aan uw eten, - "

Als een ſlave van uw lsyk, w, -

Schoon zelf tegen wil en weten. v t

3. -

Al wat gy gebied is heilig, - I
- - I IS ' s ,
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't Is betaamelyk en goed.

U te dienen dat is veilig,

Heerlyk, noodig, nut en zoet.

ô Gy ſchenkt een zalig loon,

Aan die na uw wetten leven.

Zulk een dienſtknecht is een zoon:

En gy zelf wilt krachten geven. -

4.

Dan zal ik u zyn tot eere:

's Naaſten ſtichting word betracht,

Als ik als een licht verkeere

Onder 't krom verdraait geſlacht.

Dus word myn geloof betoont.

't Zal geen yd'len arbeid wezen;

Mits gy zelf uw gaven kroont,

Als een loon van die u vreezen.

'T G E W E T E N.

Toon: Pſalm 1.

I.

t Eweten heeft veelzints een werkzaamheid.

Als dienſtmaagd van die Oppermajeſteit.

Het kan als voor een afſchrift elk verſtrekken

Van's HeerenWet,wiens eiſch het gaat ontdekken,

Dat is 't geen ook als krachtig onderſchryft

Dat yder tot die ſchuld verbonden blyft.

2. v

't Geweten is een ſchuldboek; daar in ſtaat

Getekent al 't bedreven zondenquaad.

Het is ook een getuige zonder liegen,

Die zich niet laat verſtommen noch bedriegen.

Het daagt den menſch voor 's Hoogſten rechter
throon, •

Op dat hy daar verkryge ſtraf of loon.
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- 3.

't Verſtrekt al mee voor Rechter in 't gemoed,

Die wegens God onzydig uitſprak doet.

Wie by hen zelf veroordeelt, zullen wezen,

Die hebben dat als pyniger te vreezen,

Wienswroeging is een worm die nooit en ſterft,

En maakt dat men gelyk een Kain zwerft.

4

6 Dat ik doch't geweten nimmermeer .

Verdoove, noch dat af mag ſchroeyen. Leer

My altoos na een goed geweten trachten,

En voor al wat dat kan verwoeſten wachten:

Vermits dat door een goed getuigenis

Het wenſchelykſt van alle dingen is.

5. . .

't Geweten, dat beſprengt is met uw bloed,

ô Heiland ! zal gereinigt zyn en goed.

UwGeeſt moet dat ook door zyn werking waſſen:

Dan mag het zich uw heil tot vreugd toepaſſen.

Dus heeft men dan tot God vrymoedigheid,

En zulk een vrag' die nimmer word ontzeit.

'S DU IV EL S D I E N s T.

Toon : Pſalm 3.

. 1 I.

RT At is die menſch, helaas!

Een onbezonnen dwaas,

Die's duivels knecht wil wezen !

Die wreede dwingeland -

Houd ſteeds hem aan zyn band - w

Verſtrikt, in angſtig vreezen,

Tot zynen wil en luſt,

En gunt hem nimmer ruſt,
Maar
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J)

. Door zondendienſt te zyn ;

Maar doet hem altoos ſlaaven

In zondendienſt : en hy

Heeft ganſch geen medely

Met die zig aan hem gaven

2.

Wel, dunkt u dezen Heer -

Beminnelyk, en meer

Dienſtwaardig, in uw oordeel,

Dan God en Zynen Zoon,

Met hun genadeloon?

Bragt hy u immer voordeel?

Heeft al het helgebroed

Wel ooit een druppel bloed

Geſtort, om u te koopen?

Maar 't kruis, Gethſemané,

Getuigt wat Jeſus leé

Om's duivels werk te ſloopen.

3.

ls 't in uw oogen recht

Te zyn des duivels knecht?

Dat 's in uw ſchande roemen.

Wat hy van u begeert w

is ſchand'lyk, vuil, verkeert, - .

En alle zints te doemen.

Ö 't Allerſchandigſt is

Het werk der duiſternis -

Te doen, en 's duivels ſlaven

Al was 't met deugdenſchyn,

Als witgekalkte graven.

4. . .

Pedoelt gy vrolykheid? -

Zyn dienſt word haaſt beſchreit.

't Mag eerſt vermaak'lyk ſchynen

Aan 't vleeſch , maar dat gelach

\
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Verandert ras in ach!

Die vreugd zal haaſt verdwynen.

Het zondbedryvend hert

Heeft zelf in 't lacchen ſmert.

ô 't Naberouw is zeker.

Ras volgt daar droefheid op,

En bitter droeſſemſop

- Van 's Heeren torenbeker.

w 5. -

Of zoekt gy daar door ruſt,

Dat gy uw booze luſt

In 's duivels dienſt gaat plegen?

Het wroegende gemoed

Ontruſt wie zonde doet.

Of is men neérgezegen ,

In 's duivels arm en ſchoot:

Die ſlaap is recht een dood.

Men ſlaapt dan in zyn ſtrikken.

Als God u wakker maakt,

En 't bang gemoed ontwaakt,

Hoe zult gy dan verſchrikken?

6

Dunkt deze dienſt u licht?

Ondraag'lyk is 't gewigt,

Daar lyf en ziel door bukken:

't Geen niemand torſſen kan:

En 't zal den ſterkſten man

Ten afgrond nederdrukken.

Hoe hard is deze Heer?

Wat ſlave leed ooit meer?

Wat dienſthuis deé zo werken?

Indien gy dezen laſt

Nu niet gevoelt, 't is vaſt,

Gy zult die namaals merken.

Of
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7.

Of oogt gy op den loon,

Dat is geen levenskroon,

Maar 't is een hellekluiſter:

Een vuur ſteeds even verſch,

Een eeuwig tandgeknerſch

In 't allernaarſte duiſter.

Wat is hy dan een zot,

Die 't korte zondgenot

Voor 't eeuwig heil gaat kiezen.

En om die ſchyngeneugt'

God met zyn hemelvreugt,

En ziel en al verliezen

8. -

Wat wacht gy dat hy geeft

Die zelve niets en heeft,

En dat noch uit zal ſtroopen

Al wat hy by u vind,

Hoewel zyn knecht en kind?

Gy moogt niet beters hopen.

In plaats dan van gewin,

Gy ſchiet'er 't uw by in,

Gantſchnaakt,en vol van ſchulden:

En zult met dien gy dient,

Als nu uw heer en vriend,

Die zelve vlammen dulden.

9.

Myn God! ô geef dat ik

Voor's duivels dienſt ſteeds ſchrikk',

En u kiez' tot myn Heere.

Uw knecht is ook uw zoon,

Wiens erv' ook is zyn loon.

o ik u dien'en eere,

En lief heb na myn plicht,

En zo uw werk verricht, l T - --

- Als
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Als gy hebt voorgeſchreven, -

Dan zal myn Heer, uw Zoon ,

Der trouwe knechten loon

My met uw kind'ren geven.

W E R E L D'S D I EN ST,

Toon : Pſalm 37.

1. -

Veenen wereldswicht? waar zyn uw zinnen?

Dat gy u by den grooten hoop meê voegt,

Ter liefd'en dienſt van deez' uw afgodinne,

- En dus met ziel en lichaam ſlaaft en zwoegt. ;

De breede weg word ook van u betreden,

Te laat beklaagt als 't bang geweten wroegt.

2. - -

De wereld is 't Tonneel der ydelheden, -

Godloosheids ſchool, en 's duivels throon en

bruid, - -

Geveinſtheid, liſt en onrecht, zyn haar zeden,

Met wraakzucht en ondankbaarheid. Zy ſluit

Haar oog en oor voor wie niet meê wil loopen.

Wat weegt gy geld en arbeid daar voor uit?

3- r

Gy moogt uw luſt en ruſt hier dwaaſlyk hopen,

ô Wereldling helaas! gy zyt vergiſt. -

Gy hygt, gy draaft, van ſtof en zweet bedropen:

Maar al uw tyd en arbeid is verquiſt.

Dit zal u eens tot ſmert en ſchaamt' gedyen,

Als gy uw doel en uw verwachting miſt.

- ,. ,,. 4.

Des werelds dienſt is enkel ſlavernye.

Moeſt gy de helft maar doen op Gods bevel,
I 't Zatſ
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't Zou zyn: wat moeit'! Nu wordhaar tyrannye

Stip opgevolgt, en alles dunkt u wel.

God deê geen recht, zo hy u niet deé branden

Voor al uw vlyt, tot werkloon, in de hel.

Tot Mammons dienſt doorkruiſt men zeên en lan

den,

En naauwlyks is een onbevaren reê.

Men wroet daar om in 's aardryks ingewanden,

En dompelt tot den bodem van de zee,

Met onruſt, arbeid, zorg en lyfsgevaaren.

En als men ſterft men neemt'er niets van meé.

6.

De ſtaatzucht doet geen minder moeit'ervaren,

Aan die geſtaêg na hoog en hooger doelt.

Wat arbeid koſt hem 't krygen en bewaren?

Daar licht een ſtorm hem van zyn anker ſpoelt.

En als hy ſterft, hy moet van alles ſcheiden

Waar om hy nu zo driftig kuipt en woelt.

7.

Of welluſt ſchoon in haar verwachting vleide

Zy is niet 't geen zy in 't bejagen ſchynt :

Haar lokaas mag onkundigen verleiden:

't Is zelf genot, daar welluſt door verdwynt ,

En zatheid die begeertens vlammen bluſten,

Waar na wel lyf en ziel elendig quynt.

8

Wat laat gy u dan 's werelds dienſt geluſten?

Haar zoet word roet, en al haar glans is glas.

Die Delila mag in haar ſchoot doen ruſten,

Maar haar verraad dat ondervind men ras.

Wend't zielſcnip dan by tyds na beter reede,

Eer 't word verzeilt daar geen herſtel en was.

O.

De wereld gaat met haar begeerlykheden

Voor
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º

Voorby: zy word eerlang ten vuur bewaart.

Hebt gy uw ſchat en erfdeel hier beneden, -

Uw God en goed word voor de vlam geſpaart.

'k Wil dan myn dienſt aan beter Heer beſteden.

Myn hoop en loon en is hier niet op aard'.

v L E E S CH D 1 E N s T.

Toon : Pſalm 119.

I.

ò V Leeſcheling! wat zegt gy, ik ben vry, -

En niemands knecht; daar uw begeerlykheden

U) houden in de zwaarſte ſlaverny, -

En heerſchen in uw ſterfelyke leden?

Der zonden knecht is wie de zonde doet.

Die harde heer en laat u nooit met vreden.

2. -

Is zoudendienſt 't verdorven hert nu zoet -

Haar eind en loon zult gy eens bitter vinden.

Geen vryheid is, noch kan zyn, in 't gemoed

Dat ſlaafſch zich van den Satan liet verblinden:

Uw laſtig jok verzwaart noch dag lyks meer.

Gy laat u ſteeds met ſterker boeyen binden.

Gy wraakt den dienden eenen rechten Heer,

En kieſt er veel, wiens wetten zamen ſtryden.

Ondraag'lyk pak! wyl elk u even zeer

Onzinnig dryft en drukt Dit moet gy, lyden.

En nimmer word die kluiſter afgekeit,

Zo niet Gods Zoon uzelfen komt bevryden.

4. -

Wat is de vrucht van zulk een dienſtbaarheid?

't Is wroeging, ſmert en ſchaamt,en ziel verderven.

I 2 Ram
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Rampzalig lot! wel waard te zyn beſchreit.

Gods recht is, al wie zondigt, die zal ſterven.

Dat vonnis blyft onwrikbaarlyk gevelt.

Der zonden knecht zal zondenloon verwerven.

5.

Buikdienaar, die uw vleeſch ten afgod ſtelt,

En luſt en drift geduurig op gaat volgen:

Wien niet verſchilt wat prys,wat moeit'het geld,

Schoon huis en hof word door uw keel gezwol

en :

G# meſt u tot de groote ſlagtin# Inaar

De wraakbyl Gods is tegen u verbolgen.

6.

Hoe menig maakt zich 's duivels martelaar,

Na 't lichaam zelf, door ongetoomde luſten. -

Hoe menig vraat, watgroote zwelgersſchaar,

Die voor hun tyd de levenslamp uitbluſten ?

En in wat ramp heeft menig zig gebragt?

Doch 't zwaarſte volgt, dat eeuwig zal ontruſten.

7.

Wierd, vleeſch'lyk menſch! dit recht van ube

dacht,

an zoudgy ras uw hals datjok onttrekken.

Uw treurſtof was, dat waar gy nu om lacht.

ô Mogt Gods Geeſt uw oogen eens ontdekken!

Uw liefdejok, myn Jeſus! dat is zacht.

Komover my uw vleugel meê uitſtrekken :

'T BE D R I E GL Y K H E R T E.

Toon: Pſalm 91.

I•

Aramis is des menſchen hert.

Wie kan zyn diept' doordelven?

In
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Indien dat niet ontdekt en werd

Van God, 't bedriegt zich zelven.

Dat hert is ſteeds een vuile bron

Van valſchheid en van liegen :

Ja 't beeld zich dwaas wel in, als kon

Het God door ſchyn bedriegen.

Z.

Wat vlecht dat hert zich vygeblaên?

Wat heeft dat duiſt're holen, "

Om wat het ſchuwen wil t ontgaan?

Wat ligt het diep verſcholen?

at hert ſpant met den Satan t'zaam,

Die heeft dat in zyn netten:

En 't is de wereld aangenaam,

Daar 't al voor op wil zetten.

Dat hert is vol van hovaardy,

Vol eigenliefd en boosheid,

Vol ongeloof en huich'laary:

Een ſtinkput van godloosheid :

Zo Gods als 's medemenſchen haat

Zit daar als op haar zetel :

Het vlied net goed, en mint het quaad'.

't Is waanwys en vermetel.

4

Een ketter word daar door verleid:

Ziet leugen aan voor waarheid.

Dus dwaalt hy met hartneckkigheid,

En roemt noch op zyn klaarheid.

't Belooft godloozen enkel vreé,

En veele levensdagen: t

't Geen hen met zorgeloosheid deê -

Bekeerings plicht vertragen. - z

5.

Het herte van den aardſchen menſch

I 3 Doe

N

*
*-

-

- - ---
-

#-t -- -- w-s-ºr" -.
-
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Doet hem de werelds zaaken -

Begeeren met zyn hoogſte wenſch,

n zich daar in vermaken.

Des vleeſch'lings hert wil ydelheid,

Ja ſnood bedryf van zonden:

Dus word hy jammerlyk verleid,

En van Gods wraak verſlonden. j

6. ,

Des tydgelovers herte droomt

Dat# ook is een Chriſten:

Maar 't blykt als 't op de proef eens koomt,

Hoe ver het zich vergiſte. -

Genade-ſchaduw ziet het aan

' Als waar die 't rechte wezen.

Hoe dier zal dit bedrog hen ſtaan!

Wie moeſt hier voor niet vreezen.

7.

Heer ! neem 't bedrieg'lyk herte weg,

't Geen ook aan my is eigen,

Dat ik het voor u open leg. . *

Kom zelf myn herte neigen -

Dat ik het toetz en onderzoek

ln waarheid, voor uw ooge,

Na 't voorſchift van uw heilig boek,

Op dat ik 't kennen moge. -

G O D S H E R T EN K EN N 1 S.en Pans, n

1 1. w

G Od op on throon weten.
* Schouwt alles hier beneén

Wat zyne ſchepzels deên,

Niets

"

S

----- -4 - - - - -- - - -vºet- zee-- re- * .

\
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Niets is voor hem vergeten,
-

Wat menſchen hier bedryven,

't Zy hoe gering of groot,

Is voor hem naakt en bloot.

Niets kan verholen blyven.

2.

Zelf 't herte te beproeven,

En nieren, is Gods werk:

Al ſloot men 't noch zo ſterk,

Hy kan dat open ſchroeven :

Zyn oog kan dat doordringen,

Tot 't allerbinnenſt' toe:

Dus weet hy grondig hoe

Het ſtaat met alle dingen:

3.

Hy weet de hertsgedachten,

De neiging, wil en wenſch,

Het doel van yder menſch,

Hun pogen en betrachten,

Ja eer die zyn. Wat mogen
Dan menſchen vygeblaén w

Zich vlechten, om t ontgaan i

't Doorſtraalen van zyn oogen?

4

Geen duiſternis, geen kuilen,

Geen afgrond zelf en kan

Verbergen, dat men dan

Gods kennis zou ontſchuilen. -

De hel ligt voor hem open : A w

Veel meer der menſchen hert, - /

Hoe dat bewimpelt werd.

Wie zou zyn toetz ontloopen?

- 5. .

& Mogten dit bevroeden

Die meenen, God en ziet
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't Geen zy bedryven niet: -

Wier herten gruw'len broeden!

Hy zal 't eens openbaaren,

Al wat het herte dacht:

Ook word aan 't licht gebragt,

' Hoe zy verſteeken waren. -

6.

Ik wil my niet ontrekken.

Beproef gy my, ô Heer!

En toets my: ik begeer

Myn hert aan u t' ontdekken.

Kom, keur gy zelf myn wegen,

En ſtier my, dat ik dan

Myn hert beproeven kan

Zo als uw kind'ren plegen.

GEESTELYKE BLINDHEID.

Toon : Pſalm 13

I.

O Ntferm u myns, ô Davids Zoon !

M-/Zie neder uit uw hemelthroon:

Hier is een blinde, zonder ooge,

Die wenſcht maar dat hy ſchouwen moge.

ô Dat uw kracht zich nu vertoon'!

2.

Dit 's myn'en ook myn oud'ren ſchuld :

Maar heb met zondaars doch geduld.
Zyt gy voor zulke niet gekomen? b

Uit uwe volheid word genomen

Waar meé gy hun gebrek vervult.

3

Ik ben der duiſterniſſen kind:

De Satan heeft my gantſch verblind:

'k Heb deerlyk myn gezicht verloren:
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'k Ben blind en oogenloos geboren:

Waar voor ik nergens hulp en vind'.

- 4.

Ach dat uw hand myn oogen ſtryk',

Al was 't met ſpeegzel en met ſlyk !

5 Zeg maar meê : ik wil: gaat open.

Wil my ook oogenzalf verkoopen:

Dan neemt myn blindheid ſtraks de wyk.

5.

Herſchep almagtig 't ooggezicht:

Beſtraal dat met inwendig licht: t

Neem ſchellen weg, en 't hertendekzel.

Daar is geen wolk noch overtrekzel

Dat voor die werking niet en zwicht.

6.
-

'k Zal dan niet taſten met de hand,

Gelyk de blinde, na de wand;

Maar in het licht voorzichtig wand'len,

En als een kind des lichts hier hand'len,

Tot dat ik kom in 't Vaderland.

H E R T S G E H O O R.

Toon: Pſalm. 1o1.

I. - 1

Yn Godlik mag uw ſtem noch heden hooren:

Maar vruchteloos, geeft gy my zelfgeen oo
T611.

V

Schoon Jeſus zelf my in den vleeſche riep;

- Vergeefs: ik ſliep. x

2

ò Zonder vrucht zal Horebs donder klat'ren,

Of heilbazuin van Zions wachter ſchat'ren,

Voor dooden.Dat 's maar nut voor een diele:
ſl
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En ooren heeft,

3. "

Myn hert en oor is traag en onbeſneden,

Verhard, geſtopt, afkeerig van uw reden:

Zo als 't de ſlang voor's toveraars geluid ,

- Met opzet ſluit.

4. -

Natuurlyk heeft de Satan dat bezeten:

Hy houd dat doof, met afgeſchroeit geweten.

De wereld ſtreelt dat met haar hoerenlied:

Dus hoort het niet.

5.

Ach kom ! ſteek zelf uw vinger in myn ooren!

Zeg: Ephphrata: dan kan, dan wil ik hooren

oorboor en wek myn oor, en geefuw Geeſt,

Die my geneeſt,

6.

ô Spreek dan, Heer ! uw dienſtknecht hoort vol

vaardig.

Dus draag ik my voor zulk een weldaad waardig.

Al wat gy zegt, dat dringt dan door het oor

In 't herte door.

D E T O N G E.

Toon : Pſalm 14.

I.

- A Lmagtig God, en ſchepper van de Tong,

Dat edel lid, tot melding van uw wond'ren,

Die 't ſpreken zelf geeft aan uw heilverkond'ren,

Hoe zwaar van tong: ô dat 'er oud enjong

Uw lof meé zong!

Maar
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2 •

Maar veeler tong, ontvonkt van hellevier,

En is niet dan een wereld van godloosheid,

Des duivels throon, een werktuig van de boos

heid,

Ontembaar meer dan 't allerwildſte dier,

' Door menſchbeſtier. t /

3. *

Ik wenſch myn tong te breid'len, zo dat zy

Zich nooit een woord laat onbedacht ontglippen.

Behoed myn mond; zet wacht voor myne lippen,

Dat leugentaal of geksklap nooit uit my

Gehoort en zy.

Laat my nooit van een ſtommen duivel zyn

Bezeten, als ik tot uw eer moet ſpreken.

ô Kom doch zelf myn tongenband verbreken.

Maak my beſpraakt, dat door uw hemelwyn

/ 't Belet verdwyn'.

5.

- Raak gy myn tong met heilig vuur doch aan:

Ontſluit myn mond, geef gy mytong en ſpraake,

Op dat ik daar uw Naam ook groot meê make,

En and'ren ſticht door leering en vermaan,

- Wie tot my gaan.

Zy als de pen van eenig vlugge ſchryver;

Zo dat zy vol welſprekendheid en yver

Uw glori zing, en ſpreek zo als zy moet

Van waar en goed. \ .
A v

ve

ôDat myn tong uit 's herten overvloed,

v

7. -

'kWeet dat u dan myn tongenoffer zat

Gevallig zyn. 't Gebrek zult gy verſchoonen: ,

Uw oor en hand zal zich my gunſtig toeneng
* * * * er
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Eernoch myn tong u klaagt haar ongeval:

Gy weet dat al. ' -

8. -

Wanneer myn tonghier recht uw Naambelyd,

Dan zal ik eens met al de hemelingen,

In 't hemelhof, uw lof geſtadig zingen.

Myn ziel verlangt na zulk een zaaige tyd,

Die nooit ontglyd.

'S WE R EL DS KR A A M.

Toon: Pſalm. 123.

* I. )
v

DE wereld heeft haar kraam mooi opgeſmukt: 2 -

't Geen menig oog verrukt,

Dat ſchyn voor zyn zich dwaaſlyk laat bedriegen,

En geeft geloof aan liegen. ,,

Dus laat men zich het recht gewin ontſnappen.

Door malle koopmanſchappen.

Men meent van ver dat men wat wonders ziet ,

En 't is een lout're niet.

2. -

De Wereld weet haar waar ſchoon voorte doen,

Aan die zich niet en hoén.

Het ſchynt dat zy die goede koop wil geven:

Maar 't koſt de ziel en 't leven.

Hoe dwaas zyn die hun marktgeldgaan beſtede
Voor 's werelds ydelheden, - A

Voor klatergoud, een waterbel, en goed

Dat ons geen nut en doet?

- - 3.

De duivel zelf verſtrekt voor makelaar,

Tot venting van die waar'.
Zyn
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N

Zyn liſtigheid betovert hert en oogen:

Dus word een menſch bedrogen,

Die zich die waar eer hy ze heeft bekeken

Blind in de hand laat ſteken,

En wien te laat zyn quade koop berouwt,

Als hy ze recht beſchouwt,

4.

De menſchen zyn aan kinderen gelyk:

Zyn achten zig wel ryk

Door 't geen in't oog wat flikkºren kan en blinken,
Of in het oore klinken. ,"

Niets is te dier om daar voor te beſteden,

Al is het tegen reden. -

Zy willen niet gewaarſchouwt zyn. Men haat

Hem die getrouw'lyk raad.

- 5.

De Kopers zyn als uitgelaten do1.

De wereldkraam ſtaat vol

Van menſchen, die om zulke beuzelingen

Malkanderen verdringen.

Men ſcheurt die wel elkand'ren uit de handen,

En breekt door alle banden,

Hoe yverig grypt de kalantenſchaar

. Na deze wereldwaar?

- 6. •

Daar om doorreiſt zo menig zee en land. »

Hy werkt met hoofd en hand,

En hy ontziet geen koſten of gevaaren

Om veel van deze waaren : -

En als hy die heeft nazyn wenſch verkregen,

't Is vloek in plaats van zegen.

Hy gaf zyn geld voor draf, en niet voor brood,

't Geen niet en baat in nood.

- 7.

De wereld houd haar yd'le kramery, Ik
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Ik wil die niet voor my, - v -

Al was 't ter geefs. Ik wil tot Jeſus loopen,

En and're waaren koopen. - s

Daar vind ik 't al wat ik ooit kan begeeren:

Goud, oogenzalf en kleêren.

Die Koopman, die dat alles ons aanbied,

schenkt dat wie wil om niet.

DE Y DE LE B E Z 1 GH E I D.

- - Toon: Pſalm 15.

I.

WA, zyt gy, arme wereldling,

Betovert? hoe verblind van zinnen? . '

Wat maakt gy quaade rekening?

at moogt gy doch een nietig ding,

Als waar 't uw hoogſte goed, beminnen *

2. -

Wat ſlaaft, wat wroet gy dus ; Ö dwaas!

Gelyk een mol, na aardſche ſchatten?

Wat gaapt gy na een waterblaas

Als was't wat ſchoons? Gy zult helaas!

Bedrogen na een ſchaduw vatten.
w 3.

't vliecht als met arends vleugels heen.

't Is ydelheid der ydelheden,

't Geen u als iets beſtendigs ſcheen,

Maar wel op 't onverwagſt' verdween- )

Zult gy daar alles aan beſteden?

4.

Wat koſt 't verkrygen arrebeid?

Wat hebt gy zorgen in 't bewaren?

Wat valt u bitter als het ſchied.

- - En
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En dat gy te vergeefs beſchreit

't Verlies van al uw moeit'en ſpaaren?

- 5.

De mot, de roeſt, de dief, de tyd,

Die konnen rooven en verderven

Waar op gy nu zo moedig zyt.

Op duizend wyzen word men 't quyt:

En alles laat gy in uw ſterven.

Wat houd gy dan van al uw ſchat?

Van al uw huizen en uw landen ? -

Een doodkleed met een houten vat;

Op dat u daar 't gewormt op at.

Uw rykdom komt in and're handen.

- 7.

Gy zyt geſtadig in de weer,

En laat uw eeten wel en ſlapen,

Om dag en nacht ſchier even zeer

Te woelen, en dus meer en meer

Met recht of onrecht t zaam te ſchrapen.

- 8.

En zo men't al verkregen heeft,

Dat zal de hebluſt niet verzaden ;

Wyl 't aardſch geen vernoeging geeft,

En niemand van zyn veelheid leeft:

Ja die kan zelf door zatheid 1chaden.

- 9. N

't Is ooggezicht, en anders niet,

Met zorge, wat er word bezeten

Meer dan het lyf daar van geniet:

En daar men 't goed vermeerd'ren ziet,

Vermeerd'ren zy ook die het eeten.

I O. - *

Schoon gy de gantſche wereld wont,

Wat zal uw zielverlies vergoeden?

Waar
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Waar voor gy God niets geven kont,

Al was het dit geheele rond.

& Mogt gy dit in tyds bevroeden!
w II .

Genoegen in een matig deel

Zal veel gelukkiger doen leven,

Dan menig met hun magtig veel,

Die aan den Mammon zich geheel.

Als afgodsdienaars overgeven.

I 2. T.

Een ziel te vreden met haar lot,

Die God betrouwt dat hy't zal maken »

is vergenoegt, en ryklin God.

Die zal zyn gunſtelingen tot

De waare ſchatten doen veraken.

Y DE L E R O E M.

- Toon : Pſalm 77.

- 1. \

ôH# dwaas zyn wereldlingen,

Die op ondermaanſche dingen

Zich verheffen? En men bouwt

Op een zandgrond : 't geen berouwt

Als men deerlyk is bedrogen,

En te laat ontſluit zyn oogen.

't Is maar niet en ydelheid.

Daar zig menig door verleid.

Gy die hoop en roem gaat bouwen

Op uw rykdom, en vertrouwen

Op uw ſchatten: ô wat is

Zulk een grondſteun ongewis!

't Zal u in den nood verlaten,
En
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w

En in dood noch oordeel baten.

Licht lyk word gy alles quyt,

Daar gy nu zo trots op zyt.

3.

Gy ook die op Ampt en Staaten

U zo zeker gaat verlaten,

En wie laager zyn verſmaad,

Als een voetwiſch : dwaze daad !

ô Wat zyt gy dus vermetel ?

Menig ondermynt uw zetel:

Laage hoogheid! die haaſt ſtort,

En eerlang ontnomen word.

. 4. . . -

Gy ook die op magt van vrinden

Pocht, hoe dikwyls zult gy vinden,

Dat die zich daar op verlaat

In de nood alleenig ſtaat.

Die op zulke helpers ſteunen,

Mogen op dien riedſtaf leunen:

Maar ze boort hen door de hand,

En zy tuim'len in het zand.

- 5.

Gy die groot zyt van gedachten

Op uw wysheid: dikwyls plagten

Zulke kloekaards in het net,

Dat voor and'ren wasgezet,

Zelf te vallen. Wyze dwaazen !

In wiens raadſlag God kan blazen,

Dat het ſchranderſte vernuft

In zyn eigen zaaken ſuft.

Gy die op uw groote krachten

Moedig zyt; in uw gedachten

Onverwinbaar : Ö hoe ras

Smelt dit ſteunſel"# als waſch?

Slechts
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Slechts een koortsje werpt ter neder

Menſchen als een hooge ceder: -

En den allerſterkſten. Held

Word haaſt door de dood gevelt.

7. /

En gy ſchoone, zo hovaardig?

Op uw mooiheid : is die 't waardig?

't Is een vliesje maar het geen

In uw oog wat wonders ſcheen:

Kinderpokjens, meerder jaaren, -

Schenden die bekoorlyk waren. - ,

Is'er ſlechts den adem uit,

'tSchoon is ſtraks der wormen buit.

8.

Ydel, Edel, Hooggeboren

Gy zyt ook een kind van toren,

Die berooft zyt van Gods beeld,

* En in zonden voorgeteelt. -

Rekent gy uw Stamhuis nader,

Adam is ook meê uw vader

Breng tot hem uw wapenſchild

En quartieren, zo gy wilt.

Heer! leer my een roem verkiezen,

Die ik nimmer kan verliezen,

Schoon ook alles my begeeft.

Ö Die u alleen maar heeft

Kan al wat er is verſmaden.

'k Heb genoeg aan u genade.

Ik en roeme dan niet meer,

Dan alleen in u, Ö Heer!

Geen



W

Stigtelyke Gezangen 147

'T O N BE ST EN D 1 G E.

Toon: Pſalm 81. N

I.

G Een beſtendig goed

Is'er hier beneden:

't Is als ebb en vloed,

Wat hier de menſchen

Zo vierig wenſchen

Is vol ydelheden,

2

't Schepzelgoed dat vliegt

Als met vleugels heenen,

En die hoop bedriegt.

Daar men op bouwde,

En 't meeſt vertrouwde,

Is wel 't eerſt verdwenen.

3.

Niets zo ſterk, zo groot,

Ryk, of hoog verheven,

Of't zal in de nood

Ons menigwerven,

En wis in 't ſterven,

Altemaal begeven.

4.

Wie op menſchen ſteunt,

Steunt op riete ſtaven,

Die wien daar op leunt

Zeer licht ontzakken,

En ſchielyk knakken,

Ja de hand doorgraven.

K 2 Hebt
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- 5.

Hebt gy lichaamskracht,

't Is een leemen hutte,

Die wel onverwacht

Word neêrgeſtoten,

Zo klein als grooten.

Niemand kan dat ſtutten.

- 6.

's Werelds heerlykheid,

Rykdom, hooge Staaten

Zyn ook ydelheid.

't Mag zo wat ſchynen,

't Zal haaſt verdwynen,

En ons al verlaten.

N

- 7.

Ja de Wereld zelf

Zal door 't vuur verbranden:

Ook het Stergewelf,

Met al de dingen

Die zy bevingen.

't Is eerlang op handen.

'k Wil een vaſter goed

Tot myn deel verkiezen:

Schatten van 't gemoed,

Die nooit verderven,

En zelf in 't ſterven

Niemand kan verliezen. - -
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's WE R EL DS VR E U G DE,

Toon : Pſalm 141.

I.

H Oeydel is des werelds vreugde?

Hoe haaſtig volgt daar droefheid op?

Laagſt valt men van den hoogſten top:

En 't ſmert wel meeſt 't geen meeſt verheugde.
2.

Straalt ymands zon in volle luiſter:

Hy vlei zich met geen lange duur.

Zyn hemel word wel in een uur

Betrokken met een ſtormig duiſter.

3. -

vó Zot! wat moogt gy dan dus ſchat'ren

Met uitgelaten dertelheid,

Om't geen zelf beter wierd beſchreit,

Als aangeſteken doornen klat'ren?

4

ô Jong'ling! volg uw herts behagen;

Volbreng uw luſt en driften al :

Maar weet gewis dat God u zal

Hier over voor zyn vierſchaar daagen.

Wat ook een zondaar waanen moge,

Die niet dan blydſchap zoekt en wacht,

Zyn licht word in een duiſt're nacht

Gebluſt, daar weening is der oogen.

6

Zeg tot die blydſchap: wat maakt deze?

Noem vry onzinnig dat gelach :

Het eind is traanen en geklag.
K 3 In
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l

In't lacchen zelf zal ſmerte wezen. ' ,

- 7.

b Leer die blydſchap hier beſchreyen,

Met boet, na d'Euangeli-les: /

God legt die traanen in zyn fles:

En 't is tot vreugd der #melteren

ô Vroomen, die met traanen zaayen:

Na droefheid ryſt u 't vreugdelicht.

God wiſcht uw traanen van 't gezicht.

Gy zult haar vrucht met blydſchap maayen.

BEDROGEN VERWACHTING.

Toon : Pſalm 59.

1 •

Oe ongewis zyn aardſche dingen?

H# baart de tyd veranderingen ?

* Ook die men 't allerminſt verwacht,

En daar geen menſch ooit op en dacht

Des werelds hoop, op 't hoogſt gekomen

Word dikwyls ſchielyk gantſch benomen.

Het werk van jaaren breekt een uur,

Men krygt in plaats van zoet het zuur.

- . ' 2.

Men wacht op licht, en duiſterniſſen

Doen hoop en waan elendig miſſen.

Men grypt als na de loſſe lucht,

Die als men 't zeker meent, ontvlucht.

Men voed de ziel met yd'le droomen,

Die als de wenſch al is bekomen,

Maar Roozen vol van doornen zyn,

Slechts opgepronkt met valſche ſchyn.

3.

Eer dan de zaak noch is verkregen,
H. , , • - * . ' . . . . . . . * - - - , - * Ver

l

0
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Verbeeld men blydſchap allerwegen,

En't oog is in gebreken blind,

Die men bezittend ondervind.

't Genieten zelf verdooft 't behagen,

En zatheid kan de luſt verjagen,

Zo dat men walgt van 't zoetſte zoet,

En houd een prikkel in 't gemoed.

4.

Dan opent eerſt de menſch zyn oogen,

En ziet met ſchaamte zig bedrogen.

Het meeſt verlangde van ons hert

Verwekt wel d'allergrootſte ſmert.

Dan is 't : ò had ik dit geweten :

Ik had met zwoegen en met zweeten

Zo driftig nimmer toegeleit

Op zulk een niet en ydelheid.

5.

Ik kiez' een zekerder verwachting

Tot doelwit van al myn betrachting,

Die nooit beſchaamde noch bedroog.

Myn hert en ſchatten zyn om hoog.

Ik laat dit NIET voor aardelingen:

Een hemeling heeft vaſter dingen,

En hoop', die noch onwrikbaar ſtaat,

Als gantſch dit al tot niet vergaat,

6. -

Nooit feilt de hope van Gods kind'ren:

En niets kan hun verwachting hind'ren.

Die op, ja tegen hoop gelooft

Word van 't gehoopte nooit berooft.

't Genot gaat boven hun verwachten,

Ja boven zinnen en gedachten :

Dat anker houd den hemel vaſt,

En lyd door ſtorm noch golven laſt.

Hoe
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K L E D I N G P R A A L. |

Toon : Pſalm 31. - i

l
H Oe dwaas is doch de hovaardye,

Door yd'le kledingpracht,

a nieuwe modes dragt; (,

Om door fatzoen, en met waardye, |

Malkaér voor by te ſtreven, * * - '

En niemand toe te geven? - -

2.

Zou 't geen onzinnigheid gelyken, *

Spotwaardig, zo een dief

- Zich op zyn ſtrop verhief, .

En zig, daar mee van elk liet kyken?
Zo doen zy die braveeren,

Met trotsheid, op hun kleêren.

3. -

De kled'ren zyn een ſchandendekzel.

* De menſch had ſchooner pronk

Doe't beeld Gods in hem blonk. -

@ Dat behoeft geen overtrekzel, - -

Maar naaktheid, ſchaamt geworden, *

Moeſt blad'ren om zich gorden. '

4.

Wanneer wy dan een kleed beſchouwen,

't Verwyt ons d'eerſte zond

Daar kleding uit ontſtond,

Zo wel van mannen als van vrouwen.
* Waar 't zuiver is van zonden -

En word geen kleed gevonden. - u "

wat
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5. l

Wat zyt gy op die pronk zo moedig?

Men ſtroopte 't beeſten af;

Of't is 't geen 't aardryk gaf.

Het ſlyt, de mot verteert het ſpoedig,

Zo wel als die het dragen,

En 't kan niet lang behagen.

6

Kan 't ſchoonſte kleed wel 't warmſte dekken?

Geeft dat het meeſt gemak?

't Is vaak een laſtig pak.

't Geen 't lyf tot nadeel kan verſtrekken.

Wat zyn'er al cieraaden,

Die aan gezondheid ſchaden?

7. v -'

Gy waant wel opgeſmukt te wezen

Met al dat praalgetooi:

Maar ô in plaats van mooi,

Miſmaakt gy u. 't Mag zyn geprezen --

Van die 'er ook aan wennen,

En 't waare mooi niet kennen. - -

8.

Laat ydelheid haar wimpels waayen, & ,

Daar eerbaarheid door lyd,

En deftigheid meê ſtryd:

Dat mag een vleeſch'lyk ooge paayen;

Maar 't zal aan vroome herten | |

Tot afkeer zyn en ſmerten.

9.

Wat moogt gy zo verwaant gaan pronken?

Uw lichaam is helaas!

Beſtemt ten wormenaas.

De kled'ren dekken menigmaalen

Veel leemten en gebreken

Als met een fraaye deken. k

K 5 Een
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IO

Een lichaam, zo met pronk behangen,

Bewyſt een ſchand'lyk naakt

Het geen de ziel miſmaakt,

Die niets tot dekking heeft ontfangen; -

Zo dat Gods zuiver oogen

Dat niet aanſchouwen mogen.

I I.

Het beſt gewaad, 't geen meeſt kan cieren,

Is dat men 't ned'rigſt' houd.

Geen hairkrul, paarlen, goud,

Of pronkzels van de nieuwe zwieren.

En dat wy ons bekleden

Met deugdelyke zeden.
' • I 2. -

Verkoop my doch uw heilgewaaden,

Myn Jeſus ! dat myn ziel

Daar door God welgeviel.

Uw Geeſt bekleed my met genaden;

't Cieraad van u geſchonken

Kan recht uw Bruid bepronken.

G O D L O O Z EN W E EL DE.

Toon : Pſalm 12.

I .

BEys dat niet wanneer gy goddelooze

ln aardſch geluk en weelde bloeyen ziet ?

Daar is geen heil in voorſpoed die een booze

In 's Heeren vloek, niet in zyn gunſt, geniet ,

- 2. . - .

Magd'Opperheer niet na zyn welbehagen

Vrymagtig doen met 't zyne wat hy wil? ie
- - 1
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/

» Wie is zo ſtout, die hem derft reden vragen?

Wie zo verwaant, dat hy zyn God bedill'?

3

Den wereldling geeft hy wel aardſche dingen;

Doch dat is al wat zulk een hebben zal:

Veel beter goed ſchenkt hy zyn gunſtelingen,

Wiens minſte deel is beter dan dit al.

4.

Dus wil God tot verwond'ring blyken geven,

Hoe goed en hoe langmoedig dat hy is,

Die boozen ſpaart en weldoet in dit leven,

Eer hy hun lamp noch bluſt in duiſternis.

Docht 't dient maar om hun oordeel te verzwaren,

Door ſnood misbruik, 't geen dat ten afgod

maakt.

Het ſchepzel zucht, als was 't in nood van baaren,

Op dat het van die dienſt eens vry geraakt.

ô Ziet hoe ras zy daar van moeten ſcheiden.

Het geeſtelyk gaf God hen nooit. Vergaat

'tLichaam'lyk meé,dan heeft men geen van beiden,

En vind zich in de jammerlykſte ſtaat.

7. -

God doet dit ook, op dat zyn kind aanſchouwde

In and'ren, om wat reden hy dat goed

Aan hen onthield', 't geen hen zo hind'ren zoude

Op 't hemelpad, als doornen in 't gemoed.

'k Misgun dan aan geen bozen al hun weelde,

Waar meê men zich maar ſlechts ter ſlagting

meſt.

Als God maar my zich zelven mededeelde,

Schoon anders niet, myn deel is dan het beſt.

VER



156 Mengelſtoffe van veelerley

V E R G E V I N G,

Toon: Pſalm 38.

I ,

O Nverzoenlyk menſch, wiens haaken

Is na wraaken, /

Die ſteeds wrok in 't herte voed,

Dikwyls maar om beuzelingen,

Of om dingen

Die men duiden kon ten goed'.

2•

Die geen miſdaad quyt wilt ſchelden,

Maar vergelden, -

Zelf met dubb'le woekerwinſt :

En wat ymand had miſdreven

Nooit vergeven, -

Maar gedenk ook het minſt.

ô Hoe derft gy van den Heere

Doch begeeren,

Dat hy uwe ſchuld vergeeft :

Hoe zal hy in gunſt u horen,

Als zig toren, -

In uw hert gewortelt heeft? -

- 4. -

Menig duizend duizend ponden

Zyn uw zonden:

En uw Broeders gantſche ſchuld

Hondert penningen: die houd gY,

En noch zoud gy,

God wel bidden, om geduld.

- 5.

Maar zo als gy hebt vergeven,-

l
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Met u hand'len: uw verzoek

Brengt uw eigen vonnis mede

In die bede,

Die u is tot zond en vloek.

6.

Doe de wrevel uit het midden,

Wilt gy bidden

Dat God u vergeving ſchenkt.

't Zy ook wat voor ongelyken,

Hier moet blyken

Dat gy niets ter wraak gedenkt.

Geef my, Heer! hier te genade,
Dat ik 't quaade

Zeventigmaal zevenmaal

In myn Broeder mag verſchoonen,

n dus toonen

Uw vergevings wederſtraal.

- 8

'k Wil my dan zorgvuldig wachten -

Voor 't vernachten

Van den toren in myn hert.

«'k Wil myn vyand zelf vergeven;

Op dat even -

Zo met my gehandelt werd'.

j

'T S CHE P ZE L G E B R U I K.

- -- -- Toon : Pſalm 128, of 13o.

I. - -

W Ie d'ondermaanſche dingen

Met een opmerkend oog B

- e
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Beſchouwt als beuzelingen,

Verheft zyn hert om hoog.

Daar is 't beſtendig wezen

Ons weggelecht by God,

't Geen zeker eens na dezen

Is zyner kind'ren lot.

2.

Maar t'wyl ons hier beneden

Het ſchepzel word vergunt,

ô Leert dat recht beſteden,

Nu gy 't gebruiken kunt,

God heeft u dat gegeven

Tot dienſt en tot vermaak

Van dit kortdurend leven,

Het zy voor oog ofſmaak.

3.

De dood ſtaat voor de deure,

Die neemt dan alles af.

Nu mag 't ons noch gebeuren.

Daar volgt niets na in 't graf.

Wat kan den vrek dan baaten

Zyn t'zaarngeſchraapte ſchat?

Hy moet hier alles laten,

Hoe veel hy ook bezat.

Waar toe doch zo veel kommer

Die ziel en lichaam quelt,

In arbeid, zorg en ſlommer?

Gebruik uw goed en geld

Ga drinkt uw wyn met vreugde,

En eet uw brood met luſt;

Op dat zig. 't hert verheugde

In volheid en in ruſt.

5.

Weldoen en vrolyk wezen
In
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In 't matige genot

Der ſchepzels, word geprezen

By menſchen en by God.

Dat word maar recht bezeten

't Geen ymand dus geniet.

Dan ſmaken droge beeten :

Maar anders is 't verdriet.

6.

Ook zelfin zulke zaaken

Ligt een getuigenis -

't Geen kan doen zien en ſmaken

Hoe goed de Gever is.

Dat kan den menſch bequaamen

Tot dienſt, en dank, en lof

Van 's Allerhoogſten Naam, en

't Geeft veelzints roemens ſtof.

7.

Maar heeft een menſch geen herte,

Als God vermogen geeft:

't Is ydelheid en ſmerte:

Men miſt ook 't geen men heeft.

'k Wil daar gebruik van maken,

Terwyl ik heb en ben,

En in die zichtb're zaaken

| Gods hand en gunſt erken.

ONTKLUISTERING VAN SCHEP

ZEL BO EYEN.

Toon: Pſalm 55.

g

» I.

W At zyn de ſchepzels hertendieven

Y VW Voor die te zeer daar op verlieven?

Zy ank'ren 't hert aan aardſche gronden,

En trekken 't van den Schepper af, Di

l
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Die uit zyn mildheid alles gaf; -

Maar ſlechts ter leen, voor korte ſtonden

- 2.

x ' , ô 't Hert verſlaaft zig menigwerven

Door ſchepzel-liefd en dienſt, en 't derven

Kan menig niet geduldig dragen. -

't Is of hy alles dan verloor.

Zo is 't ook aan die niets verkoor,

En had, dan't geen zyn oogen zagen.

3.

Men moeſt het ondermaanſch verachten:

Zy trekken zinnen en gedachten.

Men moeſt gewillig daar van ſcheiden:

Maar zy betov'ren ons gemoed

Met ſchyn en waan van duurzaam goed:

Waar door de menſch zich laat verleiden.

- 4.

In plaats van daar door op te klimmen,

Vergaapt men zich aan enkel ſchimmen,

En word dus aardewaards gedreven.

Zy zyn een kluiſter van de ziel,

Die haar aan 's werelds tuimelwiel

vaſt ſchakelt, en als lym doet kleven.

5.

Zy zyn maar eindig, en zy zullen

De zielsbegeerten nooit vervullen.

Zy zullen ons eerlang verlaten.

Haar wezen is ſlechts ydelheid : 4

En 't miſſen word vergeefs beſchreit.

Niets kan in nood en dood ons baaten.

6. -

God neemt ze weg, die zyne kind'ren

Op 't hemelpad te zeer verhind'ren,

Op dat zy, van die boei ontſloten,

Te vaardiger na boven gaan, En

- -
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En zig van allen laſt ontſlaan,

Die uit de ſchepzels was geſproten.

- 7.

Heer! laat het ſchepzel my vermaken,

Zo ver ik u daar in kan ſmaken,

Die 't goed van alle ſchepzels zamen

Alleen bezit, op dat het my

Een ladder tot den Schepper zy,

Die my mag tot zyn roem bequaamen.

8 -

Ik wenſch het Schepzel te gebruiken,

Zo dat ik dat niet mag misbruiken,

Of daar aan hangen, 't Waare Wezen

Is God. Al gaat het Schepzel heen,

God blyft, en my zal hy alleen

Veel meer dan alle Schepzels wezen.

9.

Heer! wilt gy 't Schepzel my ontrukken:

'k Wenſch onder uwe hand, te bukken.

ô Dat ik u maar houden moge!

En dat ik mag verloochent zyn

Zo aan my zelf als aan het myn',

Al was 't zo lief als 't rechter ooge.

HO,

Neem van my wat u mag behagen..

Ik wenſch u alles op te dragen.

Gy gaaft het: neemt het (wilt gy) weder.

't Is uwe: 't komt u alles toe.

Ik pryz uw doen, ik kuſs uw roë:

Waar onder ik myn ziel verneder'.
-

:
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-

»

K 'E T T E R z W E R M.

- Toon: Pſalm. 5.

I.

WA, akelige dampen ſtygen

Uit 's afgronds put, die voor 't gezicht

Bezwalken waarheids zonnelicht ?"

Dus wil de heldraak haar bekrygen,

Jagantſch doen zwygen.

2. *

De Leugenvader, met vergrimmen

Qp waarheidlievers, zaait zyn zaad,

Dat weeld'rig in Gods hof opſlaat.

Wat doet zyn geeſt al herſenſchimmen

In 't hert opklimmen?

De wereld vol nieuwszuchtig woelen,

Is reeds van ouderdom verſuft;

- Doch 't onvernuftige vernuft

Dat baggert weer uit oude poelen

Vermuft gevoelen.

: 4.

Veel oude dwalingen herleven,

Bemaskert met een nieuwe gryns;

Men gaat die weder met wat ſchyns,

Voor die in 't woord zyn onbedreven,

Zeer breed opgeven.

Het menſchgezag kan dezen binden,
Die is aan wysbegeert' ten roof;

Die geeft geeſtdryvery geloof, .

En waant hy zal daar waarheid vinden: Maar

r » - 33

V
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-

, Maar taſt als blinden.

6.

Wat ketterleer is zo verwaten, k'

En dwaas, die nu geen volgers vind ?

Men draait van yder dwarrelwind.

De waarheid ſtruikelt op de ſtraaten,

En word verlaten.

- 7. .

Hoe word rechtzinnigheid weerſproken,

Verminkt, gelaſtert en gehaat?

- Zo volgt zyn vader 't ſlangenzaad: -

Die heeft hen d oogen toegeloken,

- , Ja uitgeſtoken.

ô Al die 't oor en herte ſluiten | | |

. Voor 's Heeren woord in 't heilig Boek,

Die dwaalt in 't donker: niemand zoek”,

(Hoe zoet een dwaalgeeſt ook mogt fluiten)

- Daar waarheid buiten. -

- ' 9.

Daar moeten ketteryen komen. . . - ,

Zo 't vleeſch die koeſtert, 't is niet vreemd.

Wyl dwaling oorſprong daar uit neemt.

us word een wiſſe proef genomen .

l Van waare vroomen. -

2 - - IO.

Ik wil dan alle geeſten proeven,

Of zy uit God zyn, aan het woord. - )

,,Wat deze toets niet houd, moet voort.

't Zal in myn hert en huis niet toeven,

Hoe loos op ſchroeven.

L 4 Ro

S

A
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R o M EN SK R A M E RY.

\ Toon: Pſalm 90. -

I.

DE Babelsſtad leurt over al haar waren

Aan yder die daar meeſt voor willen geven.

Haar handel word de wereld door gedreven,

En over al heeft zy haar makelaaren,

En draagſters, die ze helpen aan de man,

En wat er is, zy trekt'er voordeel van.

v 2.

Het Hoofd van al die Koopliên woont te Romen:

Die geeft hen laſt, en ſtrekt ze tot exempel.

Hy maakt, ô ſmaad! een winkel van GodsTem-

Pel,

Waar in het al voor geld is te bekomen.

Wie 't meeſte geeft is Romens grootſte vriend:

En yv'rigſt word de geldgod daar gedient.

-3.

Dat Hoofd geeft magt door indruk van zyn teken,

Datymand mag die neering doen: 't geen mede

Hengeld koſt; ofgeen handel word geleden.

us vloeit het geld gelyk met volle beeken

Na Romen, daar de ſtapel is, en waar

De grootſte zyn der handelaaren ſchaar.

- - \ 4.

Watzou men daar voor geld niet konnen koopen?

God is'er veil, zyn hemel, 't eeuwig leven:

Geeft ymand geld, zyn zonden zyn vergeven:

Maar miſt hy dat, dan heeft hy niets te hopen;

Want yder word daar na zyn geld bericht.

Weegt dat maarzwaar, dat maakt het zwaarſte
licht. -

Wat
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Wat dryft men daar een kraamery met Bullen,

Met Aflaat, Mis, met Vagevóur, met Lappen,

Met Beenderen, met Myters, Prieſterſchappen,

En wat meer kan de beurs van Romen vullen?

Niets zo gering of heilig, of 't is goed

. Voor Babels kraam, waar meêzy winſte doet,
- - 6. - w

En wat zyn doch al deze koopmans waren?

Slechts vodden, diegepronkt zyn tot bedriegen,

En die men aan denkooper pryſt met liegen,
't Geen hem miſleid die niet en is ervaren.

't Is al verziert, vervalſcht, vermuft, vergift,

Verdorven,'t geen men zoekt met zulk een drift.

Men mag het met een nieuwe glimp verniſſen,

En plaſt'ren met een looze kalk, tot dekken

Van 't geen die waar tot nadeel zoude ſtrekken,

Of looch'nen dat, ſchoon tegen goed gewiſſe:

d'Afgodery en 't Bygeloof ſteekt door

Voor yder die zyn oogen niet verloor.'

8.

Men derft die waar by 't licht niet laten kyken,

En wil het volkdaarom in 't duiſter houden :

Want wie die waar eens by den dagbeſchouwde,

Zag ſtraks 't bedrog, totyders afkeer, blyken.

Wat is hy dwaas, die blind zyngeld beſteed

Voor koopmanſchap wiens waarde hy niet
Weet ?

- 9. -

Zomen die waar niet liſtig aan kan praaten

Men zal die aan een kooper overdringen,

Ja met geweld hem wel tot koopen dwingen. '

Men zal hem wie die waaren weigert, haaten,

Ja dooden. Wiedien: wederſpreekt 'B

3. -

e

-

v
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Bevindhoe felmen zulk een ſtremming wreekt.

- - I O,

Wie moet zig niet verwond'ren en verbaazen

Dat groot en klein met Romen handel dryven,

En ſchoon miskocht, bedrogen willen blyvenâ

Haar toverwyn kan Vorſten zelf verdwaazen,

Die met haar macht noch deze kraamery

Voortzetten, zelf met dwang en tyranny.

II.

Maar deze waar moet niemand meer misſleiden,

Na dat het licht zo klaar is opgerezen,

Of hy moet zelf bedrogen willen wezen.

Men moet zich van die valſche kramers ſcheiden.

DreefJeſus uit Gods huis 't verkoopers rot

Die Maatſchappy verwachte 't zelve lot.
'- , \ - ' I 2.

Men zal eerlang dat Babel zien verbranden :

En niemand zal haar waaren meer begeeren.

Dan zal haar geld haar ten verderve keeren.

Dat zullen doen die met haar t' zamenſpanden,

Zy volgde met haar geld een Simon naar,

Geen Petrus, maar dien grooten Toveraar.

'T H E L L E P A D,

Toon : Pſalm 55.

* T.

W## ſchaaren ziet men yv'rig ſnellen,

Zo onbeſuiſt, op 't pad der hellen?

De Satan heeft hen aan zyn keten.

Zy hupp'len met een wangelaat,

Doch als een os ter ſlachting gaat.

't Verderf betrapt hen eer zy't weten.

2

Zy zoeken niet dan vleeſchvermaken.

- Hun

A
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-

Hun hert bedenkt geen and're zaaken

Dan 't zondenſpoor met vreugd te loopen,

't Is zuipen, braſſen, ontucht, ſpel,

Met dertelheid en zot gerel,

Al moet men 't met de dood bekopen.

3.

Ei ziet die dwaazen danſen, ſpringen,

En uitgelaten tieren, zingen.

Vergeefs wil ymand dat beletten:

Want tot gezicht of tot gehoor

Heeft niemand hert, noch oog, noch oor.

Zy zyn verſtrikt in 's duivels netten.

- 4. -

De Satan heeft dus hunne zinnen

Verblind, dat zy de dood beminnen

Voor 't leven: die beſtiert hun voeten :

Waar door die niet bekeert en word

Haaſt plotſling in den afgrond ſtort,

Om voor zyn dwaalweg daar te boeten.

De wereld mag haar roºien ſtrooyen,

En gouden app'len voor hem gooyen :

Daar zullen ſlangen onder ſchuilen.

Hoe ſchoon dit voor het oog mag zyn,

ô 't Is maar ſlechts bedrogen ſchyn:

Alom zyn ſtrikken, garens, kuilen.

6

Het vleeſch ſchept hier in zyn behagen:

Maar 't einde zal de laſt eens dragen.

Die weg mag ymand recht toeſchynen,

Die voor Gods licht zyn oogen ſloot;

Maar 't einde daar van is de dood.

Hoe haaſt zal dan die waan verdwynen?

7.

Dus zorgeloos en wel tevreden -

Verhaaſt men roekeloos zyn ſchreden
v L 4 Ten

-

P

-

- N- ----- ---- -- -
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Ten zwavelpoel. De dood en belle - w

Zyn wis aan zulke treden vaſt,

Die hen op 't onvoorzienſt verraſt

Als zy dien dag nochv:e ſtellen.

Heer! open doch by tyds myn ooge,

Dat ik my wyzer dragen moge. *

Bedwing myn voet van leugenpaden. -

'. Geef dat ik na uw ſtemme hoor, » '

En ſtier my op het rechte ſpoor'

'k Vermag 't dan al door uw genade.

D E N A U w E w E G.

Toon : Pſalm 51.

I.

W At is de weg na boven eng en ſmal ? ,

- Wat word die van een kleine ſchaar betreden?

Wat vind men daar belet en tegenheden?

En 't is betuint met doornen overal.

De helleeuw loert geſtadig op dat pad:

De wereld zoekt daar yder af te trekken:

En 't vleeſch is ſtraks onwillig, moeden mat,

Zo # men zich nauw voorwaards uit kan ſtrek

CIl, - -

- -
-

/

- l

2. » * *

Wat vind de ziel al dikwyls duiſternis? , l

Hoe word 't geloof al menigmaal beſtreden?

Hoe geeſteloos zyn veeltyds de gebeden?

Zo dat het hert als ongevoelig is. *

Hoe treurt Gods kind wel ſchier als trooſteloos?

Hoe moet het zelfwel met de wanhoop kampen?

De hoop bezwykt by na wel voor een poos. * * *

Dus vind de ziel zich overſtelpt van rampen,
od
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God zelf verbergt wel eens zyn aangezicht,

Zo dat de ziel zich droevig vind verlaten :

Ja God ſchynt als een vyand wel te haaten:

En nergens ſpeurt zy uit dat duiſter licht.

De Satan valt haar aan met ſtorm op ſtorm:

Zy is verſchrikt, bedwelmt: en klein van krachten,

Ja ziet zich wel vertreden als en worm.

Dit vult haar hert met ſmert, haar mond met klag

teIl. -

- 4. -

Wat valt het zwaar en bang voor vleeſch en

bloed, -

Dat men het kruis aan Jeſus na moet dragen,

En haten zelf, 't geen meeſt ons mogt behagen?

Als 't erg'ren zou moet oog en hand, en voet

Niet zyn geſpaart, maar 't vleeſch wil daar niet

aaIl. -

Den ouden menſch te kruicigen en doode

Is vry niet kleins: zo dat zal zyn gedaan,

V

Daartoe is meer dan ſchepzelkracht van nooden.

Hoe dwaas is de wereldling, die waant

De zaligheid word hichtelyk verkregen:

En hy is om geen zwaarigheid verlegen,

Hoe zeer men hem waarſchouwt en vermaant.

Doch zo Gods kind maar nauw'lyks zalig werd:

Waar zult gy dan, ô godloos menſch! verſchynen?

ô Quam dit doch in tyds noch op uw hert,

Eer gy't te laat beklaagt in hellepynen ! 7

Heer ! zo die weg my mede laſtig valt,

ô Laat my doch nooit ſtil ſtaan, noch bezwyken,

En doch van 't eens begonnen ſpoor nooit wyken.

Verbeter gy myn herten ongeſtalt'. -
r gy my # gel . Ik

k
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-

Ik ſpring met u zelf over eenen muur :

Ik myde dan de kuilen, ſtrik en netten :

En niets zal my weêrhouden, zoet noch zuur,

Of't ingaan van de hemelpoort beletten.

D E z E E v A A R T.

Toon : Pſalm 42.

I.

Zulte die de zilte baaren,

Met een welbezeilde kiel,

Na een ver geweſt doorvaaren,

Vinden ſtoffe voor de ziel

Tot Gods roem: want alles wat

't Ongemeten diep bevat

Geeft getuig'nis van Gods werken,

Om zyn grootheid uit te merken.
- - r 2.

Ziet de zee, zo wyd van ſtranden,

Ruim en diep, dat woeſte vak ' -

Is beſloten in Gods handen,

Daar zy door te voorſchyn brak. -

Hoe haar golvenwoeling raaſt,

God bedwingt en ſtilt die haaſt,

Die haar heeft de magt benomen

't Aardryk meer te overſtroomen.

3.

ô Wat ziet men in die plaſſen

Wiſſelbeurt van ebb'en vloed:

Eiland, klip en zeegewaſſen, ' ,

Daar men om verbaaſt zyn moet ?

Wat ontelb're viſſchenſchaar

Schoolt daar dikwyls by malkaêr,

Van verſcheiden vorm en groote,
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Zo zy die van God genoten. " -

Ook de ſtormen, en de winden,

Hoozen, en dier dingen meer,

'Die zo menig ſchip verſlinden,

Hebben God tot haaren Heer. ",

Yder komt op 't woord van God,

En het gaat op zyn gebod: -

Die ook, hoe orkaanen woeden,

Schip en menſchen kan behoeden.
1 5.

Geefdoch, Heer! hen hert en oogen,

Die zich ſchikken tot de vaart, º

Dat zy dit beſeffen mogen. *

Zy hun Leidsman, en bewaart
Zulke. Geeft dat yder keert l

Tot zyn have der begeert',

Op dat dan uw Naam mag wezen

Voor behouden reis geprezen

HUwELYKs zEGENWENSCH.

Toon : Pſalm 8; of met 2 Verſſen

Pſalm 45.

- I.

Ereende Twee, die door des Hemelszegen

Hebt wederzyds uw hertenwenſch gekregen

In 't trouwverbond , wiens knoop nu is gelegt :

Gods gunſt bekroon'en heilig deez uw Echt.

2.

Geen blinde drift van ongetoomde zinnen,

Maar eer en deugd, deed u malkaêr beminnen.

'k Wenſch dat de liefd' die in uw herten gloeit,

Noch door de tyd hoe langs hoe meeder groeit.

Hoe
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3. -

Hy doe u beid'een vol genoegen vinden,

Tot blydſchap van de wederzydſche vrinden :

Wier heilwenſch nu gepaart gaat met de myn':

En dat hy zelf uw Zon en ſchild wil zyn:
A 4.

Een ſchets zy in uw huwlyk aan te merken

Van 't Echt verbond van Jeſus met zyn Kerke:

En dat gy beid” u zo aan hem verbind;

Op dat gy ook zyn liefd' mee ondervind.

5. -

'k Wenſch dat gy lang in welſtand t'zaam moogt
leven. V

Dat God zyn gunſt in uw beroep wil geven.

Hy zyn uw Loon en Rykdom boven dien:

En doe met vreugd u huw'lyks vruchten zien.

Bouwt d'aarde dus, en plant den hemel zamens

Zyt met uw krooſt tot roem van 's Heeren Naame,

En 's naaſten heil. En is er feil of vlek:

'k Wenſch dat de liefd' die onderling bedekk'.

God wil u bei voor ramp en ſmert bewaren,

En door zyn Licht al't donker op doen klaaren,

Of wil hy dat gy Jeſus 't kruis nadraagt,

Dan wenſch ik dat zyn trooſt u onderſchraagt.

- 8.

'k Wenſch als de dood uw echtknoop los zal ma

ken -

(Want dat's doch't eind der ondermaanſche zaa
ken) w

Dat gy, wanneer uw werk is afgedaan,

Ter Bruiloft van het Lam moogt overgaan.

DE
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D E D U I V E.

Toon: Pſalm 4o. l -

I .. "

Hoe zoet is 't , dat de Bruidegom zyn Bruid \

Zyn Duive noemt, vermits er is

In veelen een gelykenis

Waar om een Duif met recht de Kerk beduid.

Onnozel en goedaardig,

Geen haat, maar liefde, waardig.

Hy heeft haar meegedeelt.

Zyn Geeſt, die wederbaart,

En geeft een duiven aard,

Herſchapen na zyn beeld.
e' - 2.

De Duif is niet geklaauwt, of fel gebekt:

z'Is vreedzaam, zonder gal, en zacht.

Dit word ook van de Kerk betracht."

't Is Sulamith. Zy haat wat twiſt verwekt

Het rein en kuiſch te wezen

Word in haar bei geprezen.

Is 't Duifje ſchoon van oog:

Die aangenaamheid zwicht ,

Voor 't lieflyk ooggezicht,

't Geen Jeſu hert onttoog.

•

3-- -

Een Duifjen is oprecht; bedrieglykheid

Schuilt daar niet in. Zo Jeſu Kerk

Is ook oprecht in al haar werk.

Hoe menig laag word aan een Duifgeleit?

Wat zyn 'er wilde dieren -

Die om het Duifje zwieren,

Schoon 't niemand leed en doet?

Zc
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Zo weêrloos ſtaat de Bruid

Van Jeſus dat ook uit;

Doch onder 's Heeren hoed'.

De Duif ontvliegt 't gevaar met ſnelle vlucht,

En bergt zich in een rotsſteenkloof:

. . Zo doet de Kerk ook door 't geloof,

In Jeſu wonden. 't Bange Duifje zucht

En kirt dus is de ſtemme

Der Kerk, als rampen klemmen.

Wat ſchoone weêrſchyn geeft

Haar hals, die 't oog verheugt ?

Zo doet de Kerk door deugd,

Daar Jeſus luſt in heeft.

De Duif vliegt met een t'zaamgevoegde ſchaar

Na 't Duifhuis, daar zy word gevoed,

En woont, en haare jongen broed:

'Daar is zy ſtil, en veilig voor gevaar.'

Der Kerke waare leden,

Vervoegen zich ook mede *

In eenigheid te zaam,

Gelyk een duivenwolk,

Uit alle ſlag van volk:

Hun Toorn is 's Heeren Naam.

D E o Y E v A A R.

Toon: Pſalm 126, of 148.

1 - 1.

Iet daar ! daar vliegt een Oyevaar, -

Die zyn gewoone tyd van 't jaar

Ter aankomſt kavelt: en zyn neſt

Al weer bezoekt in 't oud geweſt v

Daar hy 't voorheen heeft wel bevonden, " -

n
-

/
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En men zyn huis liet ongeſchonden. -

Die vogel is een beeltenis

Van die een deugdzaam Chriſten is.

2.

Een Oyevaar paſt op zyn tyd,

En zorgt dat die hem niet ontglyd.

Een Chriſten volgt den Oyevaar,

En neemt zyn tyd zorgvuldig waar.

Een Oyevaar moet hem beſchaamen

Die hunnen tyd niet konnen raamen.

Een wyze kent en tyd, en wyz',

En dat ſtrekt hem tot nut en prys.

3

Een Oyevaar heeft zynen neſt

Op een verheven plaats geveſt:

Hy vliegt en zwiert hoog boven d'aard',

- Een Chriſten ſtygt ook hemelwaard :

Hy zoekt de dingen van hier boven,

Al is dat noch maar door 't geloven.
Daar is hun wandel nu alreê.

Zy hebben hier geen vaſte ſteé.

4.

Een Oyevaar doet niemand ſchaad':

Teêrhertig is zyn liefd', die gaat

Omtrent zyn jongen en geſlacht.

Dit word van vroomen ook betracht.

Daar van zal niemand nadeel lyden.

Hun liefde zoekt ze te bevryden,

En zorgt voor hen, die zy bemint,

En daar zy zich verplicht aan vind.

t 5.

Een Oyevaar is kuiſch: en ſtryd

Met pad en ſlangen alle tyd.

De kuisheid is ook 't eigen goed

Van een godvruchtig rein gemoed. H
uIl
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Hun vyandſchap is met de ſlange

En zyn gebroed, reeds aangevangen

In 't Paradys, en duurt noch al,

Zo lang de wereld wezen zal.

6. - 1

Hy heeft noch dit getuigenis,

Dat hy een dankb're vogel is ,

Die geen genoten deugd vergeet

Als hy vergeldingmiddel weet.

Die deugd betracht een Chriſten mede

Aan God en menſch : wie weldaad dede

Die word erkent. Dit toont hy dan,

Waar door, en waar, en hoe hy kan.

Is dan een Oyevaar niet mooi,

Gelyk een Paauw, door veder tooi,

Of als een Struis: heeft hy geen ſtem

. Gelyk een Nachtegaal: 't is hem

Genoeg, 't geen God hem heeft gegeven'

Om wel na zynen aard te leven.

Zyn lof is, dat wy in hem zien

Een zinnebeeld van vroome lién.

H E T z w Y N.

Toon : Pſalm 6o.

- sº . Z

1. - ,

W At is het zwyn een lelyk dier,

't Geen niet behaaglyks in zich heeft,

En ſlechts alleen om t'eeten leeft,

Tot niemands voordeel of plaiſier: -

Vaak gortig, knorrig, 't wroet in d'aard',

En wend zyn oog nooit hemelwaard. z

- *. , " i
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't Eet draf, en wentelt zich in poelen, - 57 - ,

En zal als 't vet is't ſlachtmes voelen.

2.

Dit zwyn verbeeld een vleeſch'lyk menſch,

Die 't zwyn in zeden evenaart :

Hy heeft en toont een zwynenaard, -

En zorgt maar voor zyn maag en pens.

De wereld, 't groote verkenskot,

Is vol van zulker zwynenrot.

ô Mogten veele daar van wyken, ... .

En dien verloren zoon gelyken !

- 3

Is 't zwyn een onbevallig beeſt

Onrein en gortig menigmaal:

Een buikbeeſt is in daad en taal

Zo mede, maar voor al zyn geeſt.

Dus heeft er God en afkeer van,

En alle vroomen. Niemand kan

Van zulke nuttigheid genieten

Die aan godvruchtige verdrieten.

4.

Gelyk het zwyn luidruchtig knort -

En ſchreeuwt, als ymahd dat maar vat:

Zo gaat het met een buikbeeſt, dat

Als God het aantaſt, wrev'lig mort.

En zo het zwyn in d'aarde wroet: -

Dat is 't geen ook de vleeſch'ling doet *

Hy kan zyn oogen niet verheffen,

Om 't geen om hoog is te beſeffen.
* * *« ,,

Het zwyn vind ſmaak en zoetigheid

In ekels, draf en drek: dus hy

Die ſnakt na 's werelds lekkerny.

Maar hier in is noch onderſcheid:

Het zwyn word de:die ſpys gevoed,

\
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Al is ze vuil, 't is daar aan goed:

T'wyl vleeſchelingen aan die brokken !

Gantſch onbedacht de dood inſlokken. s

6.

Gelyk het zwyn, al wieſch men 't ſchoon,

Zich weder na het ſlyk begeeft,

En als in drek en modder leeft:

Zo is een buikbeeſt ook gewoon.

't Mag wezen voor een korte tyd,

Dat hy de vuiligheden myd,

Hy zal weér na zyn modder haaken,

En 't erger dan te vooren maken.'

7. -

De duiv'len voeren eens in 't lyf

Der zwynen, die zy in de zee

Verſmooren deden: 't gaat dus meé

Met deze. 's Duivels liefſt verblyf

Zyn zulke zwynen, die hy doet

Neêrſtorten in den helſche gloed.

Hy is de hoeder van die zwynen,

En handelt daar meé als de zynen.

Indien m'er noch iets goeds in ſpeurt,

Het is gelyk een goude bag

In 's verkens ſnuit, en 't geen men zag

Word ſtraks verdorven en beſmeurt;

Daar moet een ring zyn in haar ſnuit,

Die 't wroeten en verwoeſten ſtuit:

Want zulke zwynen doen maar ſchade,

Zo men ze niet belet in 't quaade.

Maar zyn die zwynen glad en vet:

Te nader is hun ſlachtingdag.

Dat 's't eind van al hun zwyngedrag.

Ik zie Gods wraakmes al gewet:

W

't Geen



- " Stigte lyke Gezangen.

't Geen hen eer# keelen zal. 179

Den erfgenaam verwacht dat al,

Die eerſt na dat die zwynen ſterven,

ft. Geen hy begeerde kan verwerven.

D E H o N D.

Toon : Pſalm 124. -

- - - - I. -

En#" menſch word dikwyls in Gods
4 OCK. -

Een hond genaamt: en 't zinnebeeld is zoet.

Vermits die als een hond ook is, en doet.

Ö Dat doch elk zich zelven onderzoek'

Of hy voor ſchaap of hond zich achten moet.

2.

Een hond is by uitnemendheid veracht;

Men houd die naam voor ſcheldwoord, hoon en

ſmaad. -

Zo ſnood is ook een zondaar: en God haat

Die honden: hy ontwaardigt dat geſlacht.

Zo doet ook wie een afkéer heeft van 't quaad.

Een hond is bits, en baſt een yder aan.

Een godloos menſch heeft ook dien hondenaard.

Hy byt, hy baſt: zyn tong en tand, gepaart

Tot laſter en geweld, zoekt elk te ſchaên

En quetzen, wie zich hem niet evenaart.

. . . 4. r: -

Een hond is geil, en daar by onbeſchaamt :

Een godloos menſch, die vuiligheid verricht,

Heeft hoeren, hert, en tong, en aangezicht,

, Hy doet het geen geen eerlyk man betaamt,

En zelf met roem, ja wel in 't zonnelicht. -

- NI 2 - Een
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Een booze nyd is eigen aan een hond.

Al wraakt hy't zelf, hy gunt het and'ren niet.

Dit is ook 't geen men in godloozen ziet.

De nydigheid is hen een eigen zond,

Daar zo veel quaad en wrevel uit geſchied.

Wat is de hond een vraatig gulzig dier?

Tot berſtens toe propt hy zyn darm en pens.

ô Dat is ook godloozen hoogſte wenſch,

De buik hun God, hun hemel goede gier:

Doch dat betaamteen hond,maar aan geen menſch.

De hond is ook een vuil en onrein beeſt,

, 't Geeu weder tot zyn ſpouwzel walg lyk keert,

En dat herzwelgt. Ook dat word weer begeert

Van zulk een , 't geen verlaten was geweeſt,

Waar door hy zyn onreinigheid vermeert;

Maar honden geeft men niet der kind'ren brood:

1En buiten is 't verwaten hondenrot.

De zwavelpoel is zulker honden kot.

Daar is geen hond in Vader Abr'hams ſchoot.

ô Weeſt geen hond, vreeſt gy der honden lot.

ID E M O L.

Toon : Pſam 29.

1

I.

Z# hoe yvºrig wroet die mol

In haar onderaardſche hol,

Daar maar zwarte duiſternis,

En geen licht te ſchouwen is.

Daar toe heeft zy ook geen oogen, ſms
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Immers die dat lyden mogen. » -

Om wat pieren, en wat wormen,

Gaat zy bed en perk ontvormen.

2.

Dit verbeeld een aardeling,

Die een mol te boven ging,

Als noch blinder dan dat beeſt,

En die 't licht bei haat en vreeſt :

Want dat zou zyn werk ontdekken,

En daar in tot hinder ſtrekken.

Doch hy wil een handel dryven

Die in 't duiſter ſteeds moet blyven.

3.

Deze Mol wroet ook geſtaêg

In het aardſche hier om laag.

Alles werpt hy overhoop

Met een onvermoeide loop

En wat mag hy doch bedoelen

Met zyn wroeten en zyn woelen?

Slechts wat om zyn buik te vollen,

Na de wyz der zwarte mollen.

- - 4.

Word een mol eens opgeligt

Uit haar loopgraav', in het licht,

Zy en ruſt niet voor zy weêr

Onder d'aard in 't donker keer'.

Zo is 't ook met aardelingen,

Die beneén in aardſche dingen

Als hun element ſteeds leven,

En zig nooit daar uit begeven.
-,

5.

Met haar hand en verkenſnuit

Graaft de mol de kruiden uit,

Breekt de wortels, en verderft

r Groent en bloem, die welkt en ſterft. A

ar
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Aardelingen doen ook ſchaaden :

Door hun kromme duiſt're paden.

Zulk een Mol kan menigwerven,

Schoon alleen, veel goeds verderven.

Maar ei wacht ! eerlange zal

Deze mol zyn in de val.

Zy genaakt haar ſtrik alree.

't Gaat dus met een aard'ling meê:

In het naarſtigſt van zyn wroeten

Zal hy ſtrik en val ontmoeten,

Daar hy ras in word gevangen,

En hy zal zyn loon ontfangen.

D E P A A U w.

Toon: Pſalm 35.

- I.

E ziet eens hoe die Paauw daar pronkt,

Te meer als ymand haar belonkt.

Wat is zy moedig in haar treden,

En trippelt met gebonden ſchreeden;

Om dat er niets en evenaart -

De praal van haar gebloemde ſtaart,

Die als een ſterrenhemel toont , .

En blinkt met weergalooze ſchoont'.
2• /

Die Paauw is recht een ſpiegelbeeld

Daar een hovaardig menſch in ſpeelt.Zo wy die beide vergelyken. s

Veelzints zal overeenkomſt blyken.

Een Paauwen kop gelykt by na

Een ſlangen hoofd. De wedergaê

En't beeld der helleſlang is hy Die
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v

Die dien navolgt in hovaardy. w

De Paauw geeft een onzoet geluid:

Zy roept haar eigen naam maar uit.

Zo is 't als die zich laten hooren,

In Gods en ook der menſchen ooren,

Zo om de wyz'als om de ſtof. -

Hun taal ſtinkt ſteeds van eigen lof,

En 't is verrot, onrein en quaad,

Al wat er uit hun monden gaat.
N

4.

Hoe ſtelt de Pauw haar ſtaart ten toon?

Zy breid die uit, om elk het ſchoon

Der ved'ren, vol veelverwig oogen.

Met pracht en praalzwier te vertogen.

Dus komen zy ook voor den dag,

En wenſchen dat een yder zag

De luiſter van hun praalgewaad,

Hoe net en cierlyk hen dat ſtaat.

, 5. -

Een Paauw die ſchoone kled'ren ziet,

En zwicht daar voor in 't minſte niet,

En wil het niet gewonnen geven:

De ſtaart word hooger opgeheven.

't Hovaardig hert ryſt hooger op,

En hyſt het zeil noch meer in top,

Wanneer 't een medeſtrever lyd:

Dus pronkt men tegen een om ſtryd.

6. -

Als men een Paauw in 't pronken pryſt,

En als verwondert daar na wyſt,

Dat zal haar praalzucht meer ontſteken,

Als kon dit blydſchap in haar queeken.

Als ymand ook verwondert ſtaat

En kykt op zulker Prº:" p

4. -

-
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't Hovaardig hert verheft zig meer,

En ſtelt daar in zyn vreugd en eer.

7.

Maar ziet de Paauw vermoeit zig vaſt

Door 't pronken met die vederlaſt.

Vergeefs hief zy die ſtaart zo lange.

Zy had die beter laten hangen

Tot haar gemak. Zo gaat het meé,

De pronkçier die men aan zich deé

Is moeite, laſt en ongemak,

En meeſt wel 't koſtelykſte pak.

8

ô Wat is doch der Paauwen praal?

Onnutte ved'ren altemaal,

't Mag kind'ren wat byzonders ſchynen:

Bezie 't : die achting zal verdwynen.

Zo is 't met al dat pronkgetooi.

't Schynt in het oog van dwaazen mooi:

Maar die 't beſchouwt vind daar niets in,

Als mottenſpyz', of wormgeſpin.

Doch oogt die opgepronkte Paauw

Eens op haar zwarte voet en klaauw:

Men zegt, dan valt die ſtaart ter neder,

Haar lelyk vel beſchaamt de veder.

ô Pronkers! ziet eens na beneën,

En op u zelf, en gangen , 't geen

U opgeblazen had door ſchyn,

Zal u tot ſmert en ſchaamte zyn.

j' o

, &

DE
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D E D A G E R A A D.

Toon : Pſalm 121.

I.
-

D E lieffelyke dageraad, - "w

Zo vriendelyk begroet -

Van 't morgenkoeltje, doet

'De nachtgordyn door haar gelaat

Wegſchuiven. Wolken bloozen

Als overſtrooit met roozen.

2.

De zilv're dauw hangt parelswyz'.

Met glinſterende drop,

En çiert der lov'ren top.

Dus toont zich als een paradys,

't Geen yder zoet toelachte,

Met verſche jeugd en krachten.

3.

Het ſchelgekeelde pluimgediert

Verwelkomt met zyn zank,

Van zo verſcheiden klank,

Den morgenſtond, t'wyl 't luchtig zwiert;

Van tak op telg. Nu ſchuilen

De vledermuis en uilen.

- 4. . . .

Het ſpieg'lend Maanlicht word verdooft:

De Morgenſter verbleekt,

Vermits de Zon al ſteekt -

De ſtraalen van haar gouden hoofd

Ter zee uit, en die klimmen - s .
Al boven onze kimmen. - - - zº

M 5 Lokt
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5.

Lokt dit den leuyaard niet van 't bed?

ô D'aangenaamſte tyd

Geraakt die ſlaaper quyt.

Dan vind men 't allerminſt belet.

Men heeft dan friſſe krachten,

En zinnen en gedachten.

Het ſpreekwoord is met grond gezegt:

De lieve morgenſtond

Heeft goud in haaren mond.

Wie die aan iets te koſte legt

Zal dubb'le winſt genieten,

En ruſttyd overſchieten.

7.

'k Beklaag dat ik den morgenſtond

Niet meer heb uytgekocht.

Wat had ik werk gewrocht

Daar ik des daags geen tyd toe vond?

Doch 't geen 'er is verlopen

Is nimmer weer te hopen.

Daar is noch eene dageraad,

Die veel gewenſchter is:

Als na de duiſternis

De Morgenſter en Zon opgaat

In 't hert. ô Dat die ſtraalen

Ook in myn ziele daalen !

9.

Daar komt ook noch een morgenſtondVan die verryzingdag, w

Als wie in 't graf neêrlag

Weër uit den ſlaap des doods opſtond:

* Heer ! als ik op zal waken, -

Laat my uw Beeld dan ſmaken,
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VERGEESTELY KSTE WOLK

BESCHOUWING. ，

Toon: Pſalm 7, of 44.

I, -

G# die veel hooger dan de wolken,

Beheerſcher zyt van alle volken,

Ei ſtort uw zegenplaſſen neêr.

Bewolk u niet in toorn, ô Heer!
Verdelg gelyk een wolk de zonden; w

Op dat geen ſcheiding zy gevonden:

En neem ons boven wolk en zon

Eens op tot u, ô Levensbron ke

2. -

Gy maakt de wolken tot uw wagen,

Die tekens van uw luiſter dragen.

De wolken, uwer voeten ſtof,

Zyn d'ondervloer van 't Hemelhof,

't Zyn wolken die uw Throon omringen,

Waar uit uw donderſtem komt dringen.

En na het Erfland was een wolk

Des daags ten baken aan uw volk.

3.

Gy quaamt op Sinai uw wetten

Uit onweêrs-wolken uittrompetten;

En als de Rechter 't oordeel velt,

Zal hy van wolken zyn verzelt.

ô Laat myn hert dit ſteeds beſeffen,

Als zich myn oogen wolkwaards heffen. -

Dat ik die waan nooit in my vind,

Als of een wolk uw oogverblind.

4. De
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De wolken zyn uw hemelſleſſen,

Geſchikt om 's aardryks dorſt te leſſen.

Gy zelf verſtrekt een ſchaduwolk

Tot ſchuil en toevlucht van uw volk.

Als duiſt're wolken ons vervaaren,

Uw aanſchyn kan die op doen klaaren.

Dat maar de deugdzaamheid in my /.

Niet als een morgenwolk ſlechts zy.

5.

Heer! laat my door de wolken dringen, -

Niet enkel met beſpiegelingen; -

Maar dat ik boven 't driftig zwerk

U recht gelyk gy zyt aanmerk,

Daar is myn Heiland heen gevaren,

En wil zyn Bruid een plaats bewaren.

Daar is myn ſchat: ô dat myn hert

Ook altoos daar gevonden werd'!

Laat wormen in de modder wroeten:

Trap 't aardſche-flyk, ó ziel! met voeten.

Verhef u door den wolkentrans,

Daar God zich toont in volle glans.

Blyft nu den voorhang noch geſchoven:

Voor zien verſtrekt ons reeds 't geloven. -

Ik zal God eens in 't zalig licht

Zien aangezicht tot aangezicht. -

wEN
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w E N S C H.

- om

GEESTE LYKE BEVO CHT IG ING.

Toon : Pſalm 24, of 113. -

I.

8D At'er op myn dorre ziel

Een milde daauw en regen viel,

Die uit Gods throon komt nedervloeyen !

Dan wierd zy lieffelyk gelaaft:

En zou, met nieuwe kracht begaaft, ,

Tot roem van Jeſus vruchtbaar bloeyen.

2.

Kom, Heilige Geeſt, ſtort af uw ſtroom,

Beſproei my als een goede boom,

Doe my een paradys gelyken:

Dan zal ik, eertyds een woeſtyn,

Gelyk een heuglyk Zaron zyn,

En dankbaar door genadeblyken.

"- 3.

Is 't hert noch rotzig, als een ſteen:

Daar dringt die regens kracht door heen,

En kan de hardſte kluiten breken, -

Ja gantſch doen ſmelten. ô geen drop

En valt daar zonder werking op:

Ja die waſcht aan tot volle beeken.

4.

Gebied uw wolken, magtig Heer !

Dan komen zegenplaſſen neér.

Als die uw erfdeel mild bevochten,

Het is als 't vlies van Gideon. ..

Dan word uw Kerke zelf een Bron,

En
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En dorſtig land tot watertochten.
- . . - . : 5 -

My dorſt, ô God! myn ziel verlangt,

Dat zy een dropje meé ontfangt. -

Myn hert is mat, myn mond is open.

Ik paſſ op 't druppen van uw woord.

'k Weet dat uw Geeſt daar by behoort:

En kom tot uw Betheſde loopen.

'T DooRBREKEND zoNLICHT.

Toon : Pſalm 75.

er 1.
Lianne zonnelicht

Breekt weêr door de wolken heen,

't Geen in lang ons niet beſcheen.

& Wat is dat aan 't gezicht,

Zo van menſch als beeſten, zoet:

En 't vervrolykt het gemoed.
1 2

't Is een nachtgelyke dag,

Die van donk're nevels is

Droef bezwalkt met duiſternis:

Als men 't zongelaat niet zag, :

't Geen zich, als met treurgewaad

Gantſch vermomt, niet zien en laat

3.

Maar als dat weer helder blikt,

Worden dampen weggevaagt,

En het driftig zwerk verjaagt.

an word menſch en vee verquikt,

'Als de zon, gelyk die plagt,

Hen weêr vriendelyk toelacht.
w , 4, ô Wat
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- 4

ô Wat is dat duiſter naar!

Als het wezentlyke Licht

Ons verbergt zyn aangezicht,

Als of hy een vyand waar':

En hoe zeer de ziel verlangt,

Zy geen licht of trooſt ontfangt.

! 5.

Zo ik ooit in 't duiſter ga,

Heer ! dat ik vertrouwen mag.

Na die nacht komt weer een dag.

Dat ik 't oog op u maar ſla.

Uit dat duiſter ſtraalt eens licht,

Door uw trooſtryk aangezicht.

In het zalig hemellicht

Is geen ramp noch geen geween.

Dan zyn alle nevels heen,

Als men ziet Gods aangezicht,

Daar men in dat licht ſteeds gaat

Op des hemels goude ſtraat.

B A N GE M I D DA G H I T T E.

Toon: Pſalm 52.

\ I.

NU ſtaat de Zon in 't zoele zuiden,

In 't hoogſt der hemelkring,

Zy brand nu menſchen, beeſten, kruiden:

Dies 't al verademing

Door bang verhitten zoekt, en hygt,

Waar 't koelt en ſchaduw krygt.

2. Dus
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2.

Dus borſt het zweet aan alle zyden -

Met zilte droppels uit. - _-'

Men moet met vliegen muggen ſtryden

De plaag van oor en huid:

Het lyf is mat door 't laffe heet,

En zelf verveelt ons 't kleed.

2

3.

Hoe zoet is nu het lieflyk zuizen

Van 't windje, dat het loof

Doet trillen, t'wyl men in de huizen -

't Nauw herden kan: men ſchoof

Gordyn en ſchermen voor de zon,

Als 't koeling geven kon.

4.

Maar kan de middagzon zo blaaken:

ô Wat verteerend' vier

Moet God dan zyn door vlam van wraake !

En dat begint ſlechts hier... , -

ô Wee dan! wie die hellegloed

Voor eeuwig dragen moet.

* 5 e

Gy zyt myn ſchuilplaats tegen hitte,

En berging voor de zon:

Heer! laat my in uw ſchaduw zitten.

Weeſt myn Verfriſſingbron,

Dat ik verkoeling vinden mag

In die doorluchte dag.

, 6.

Uw Kerk, Heer! moet in deze dagen »

,, Nu 't ſlangenzaad zo woelt,

Vervolgings bange hitte dragen.

Dus rekhalſt zy na koelt'.

ò Zet haar ſchut en ſchaduw by:

En maak uw Bruid eens vry. -

- 7. Aan
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-- 7.

Aan 's levens koele waterbeeken,

By welke 't Lam ons leid,

En zal nooit zon noch hitte ſteken:

Wyl God zyn ſchaduw ſpreid

Op al wie by zyn glorithroon

Voor eeuwig heeft zyn woon.

K O E L E D R O N K.

Toon : Pſalm 125.

1. -

WA, is een koele dronk begeerlyk,

Wanneer een bange dorſt

Prangt een verhitte borſt,
-

Die ganſch aêmachtig, droog en deerlyk

Snakt om het herte te verfriſſen,

Met laaffeniſſen.

- 2. -

Geen tong is magtig uit te ſpreken

De weergalooze ſmaak,

En 't liefelyk vermaak:

Niets mag daar by zyn vergeleken, " )

Ofkan een menſch zo zeer verheugen,

Als zulke teugen.

Een goede tyding, na verlangen, ... -Uit vergelegen land, l

Door een gewiſſe hand, L.

Op 't alleronvoorzienſt' ontfangen,

Kan als koud water 't hert vermaken,

Door blyde zaaken.

N 4. Maar
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- . 4.

Maar d'allerfriſte waterſtroomen,

Waar door een dorſtig hert

Op 't liefſt vervrolykt werd,

Zyn die uit Iſr'els Rotsſteen komen,

En die uit Jeſu liefdefleſſen -

De zieldorſt leſſen.

5.

Laat gulzigaards hun vollen beker,

En drinken zonder dorſt. -

Buikdienaar ! ſmeer de borſt :

Gy zult , gelyk die vrek, wel zeker

Eens graag een koele drop erlangen,

Maar niets ontfangen.

My dorſt, ô God! kom my bevochten.

Myn dorre ziel is nu

Een dorſtig land voor u

Ach maakt dat doch tot watertochten !

Het zyn, ò Heil'ge Geeſt, uw gaven
Die 't herte laven.

D e A v o N D.

Toon: Pſalm 26.

- I.

*k le d'avondſchaduw daalt,

Vermits geen zon meer ſtraalt:

Die gaat nu 't ander halve rönd, -

Daar tegenvoeters woonen,

Haar aangezicht vertoonen,

Zo zy haar loop geregelt vond.

w 2.

De nachtbeurt komt, zy ſpreid

-

-
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't Gordyn der duiſterheid, 95

Gelyk een rouwkleed, over al.

Dus word aan 's menſchen oogen

Het ſchepſel ſchoon onttogen,

En 't onderſcheid van berg of dal.

Het negeweren: -

Zyn lampen uit, dus vangt, , -

De Maan haar heerſchappy nu aan: . . .

Zy laat haar ſpiegelſtraalen

Met flaauwe glanſſen daalen,

Die aan den menſch ten dienſte ſtaan.

. . . . . . . . . 4.

Het nagtgedierte kruipt . . . . . . .
Te# chyn, en #uipt C -

Nu uit zyn hoolen, daar 't in lag;

Om roof en ſpys te zoeken,

Doorzwerft het alle hoeken,

Tot 't krieken van den naaſten dag,

Het daggewoel word ſtil : l

Wyl 't avondduiſter wil

Dat yder van zyn werk aflaat,

Om nieuwe kragt en luſten

Te ſcheppen, door het ruſten

Tot aan den naaſten dageraad.

- 6.

Het vee zoekt neſt of ſtal,

Waar in het ſlapen zal, - -

De werkman heeft hier na gehygt;

Wiens afgematte leeden

Den avond wenſchen deeden,

Wanneer hy loon en ruſt verkrygt,

*

w 7.

Wat is de Schepper goed, -- ,

Frers: En
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En wys, wiens ſchikking doet,

Dat dag en nacht haar poos dus heeft,

En dat de hemellichten

Dit door hun loop verrichten,

Tot nut van alles wat er leeft. 1

w
8.

ô Heere! geef dat ik

s Myn dagwerk nu beſchikk' -

Terwyl het dag is, dat ik dan

Wanneer myn levensdagen

Haar avondperk ook zagen,

Op 't geen gedaan is ruſten kan.

D E P O O R T K L. o K,

Toon : Pſalm 94. s

- I.

D# Poortklok luid, zy ſtaat op 't ſluiten, ,

Spoed ik my niet, ik blyf 'er buiten

Men roept, wie in wil zyn ſtapp'ras,

Als eens de Poort is toegedaan,

* Dan zal zy niet weêr open gaan,

Hoe na ook ymand daar by was.

2.

Dit geeft nu ſtof aan myn gedachten,

Om 's Hemels Poorte te betrachten

Die ſtaat noch open; maar in 't kort

Gaat die ook toe. De wachter blaaſt.

Al wie noch in wil zyn maak haaſt, -

Eer hem de deur geſloten word,

- 3. -

Vergeefs riep hy dan : Heer, doe open !
Dat is voor eeuwig niet te hopen, w,

Wanneer die Poort geſloten is,

r

t Ver.
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Verzuimt nu ymand ingaans tyd,

Hy is die kans voor altoos, quyt,

## blyft daar uit, in duiſternis.

4.

Myn ziel! gy kont u niet beklagen

Dat gy geen tyd had zo veel dagen,

Of dat gy niet gewaarſchouwt waart:

Gy hoort, Gods ſtemme roept u noch:

Verdubbel dan uw ſchreden doch:

Werp af al wat uw loop bezwaart.

5.

ò Gy die opent en kont ſluiten,

Uw ſleutel laate my niet buiten.

- Kom, Heer! en open nu myn hert,

Dat het u niet geſloten zy. -

ò Treed daar in: en breng dan my

Daar waar nooit Poort geſloten werd.

H E T H E D E N.

Toon : Pſalm 132.

- I e

ô Menſen verhard uw herte niet,

Terwyl gy heden in het woord

Den donder van Gods ſtemme hoort,

En God u zyn genade bied.

Of wyt u eigen zielen moord.

- 2. -

't Is nu de dag van zaligheid.

Indien gy die voor by laat gaan ,

Hoe dier zal u 't verzuimen ſtaan!

Uw tyd is t'aller tyd bereid : -

Begin uw werk van" 33Il.

-
Tº 3 3. God
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* 3.

God is langmoedig over u,

Die u zo lange tyd verleent,

Die wel ten eind is eer gy 't meent.

Verwaarlooſt gy het heden nu,

't Word morgen licht te laat beweent,

Daar na en is geen tyd ooit meer.

Is eens genadenuur voorby

Al roept gy dan, Heer, opent my:

Vergeefs: de tyd komt nimmer weêr.

Dat yder op zyn hoede zy.

Geef, Heert dat ik in dezen dag

Het geen tot myn behoudenis

Vereiſcht word, nu 't noch heden is,

En ook hoog tyd, bedenken mag;

En ik daar in my niet vergis. ,,

D E N A C H T.

Toon : Pſalm 147. *

- 1 . * * *

At vind ook zelf in donk're nachten

De godvrucht ſtoffe tot gedachten?

Wat wrocht God 's nachts wel groote dingen

Ten goede van zyn gunſtelingen ? -

Waar over zy hem met verheugen

Op 't bed een loflied zingen meugen:

En mits zy verſch zyn goedheid ſmaken,

Het zy in ſlaapen of in waken.

2. ,

Des nachts quam God wel in gezichten

Zyn oude vrienden onderrichten. -

Door
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Doe quam hy Abraham verſchynen, . *

En maakte met hem en de zynen, 't

't Verbond. Des nachts zag Jakob mede,

Al was de grond zyn legerſtede,

Die Hemellader. Hy volbragte

Zyn worſtelkamp met God by nachte, j

3.

's Nachts riep hy Samuel met naamen.

's Nachts quam hy Salomo bequaamen,

Zo als zyn Ryk dat zou behoeven.

Hy komt zyn volk wel 's nachts beproeven

En toetzen, dat met zyn gedachten,

Zich zoet verluſtigt in de nachten,

Wanneer de nieren onderwyzen

't Geen ſtoffe geeft om God te pryzen.

Des nachts ſloeg hy d'Epyptenaaren,

Dat d'eerſtgeboorne dooden waren:

Des nachts wierd Pharao bedolven,

Met gantſch zyn leger, in de golven :

Wanneer hy, als hy 't water ſcheidde

Zyn volk droogvoets daar door geleidde.

Des Heeren Engel quam by nachte,

Die heir van Sanherib zo ſlachte.

5.

God quam des nachts, ook zonder ſtryden,

Samaria van 't beleg bevryden.

Des nachts kon Gideon vervaaren

Des Midjanyts ontelb're ſchaaren. -

't Was 's nachts als Simſons wonderkrachten

Ten berg op Gazàs poorten bragten. "

Des nachts ontſloot hy Petri kluiſter,

Al ſliep die, nauw bewaakt, in 't duiſter.

6

De nacht was tot de t d verkoren " -

- - 'N 4 ' ' Waar
v
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Waar in de Heiland wierd geboren. "

Doe quamen ook veel Engelſchaaren

Dit aan de Herders openbaaren

De nachten ging hy vaak beſteden,

Alleen, in vierige gebeden -

Des nachts begon zyn bloedig lyden,

Als hy in 't Hofken zo moeſt ſtryden.

- 7. -

De nacht moet ook zyn waargenomen:

Hy mogt gelyk een dief dan komen..

ô Niemand moet dien dwaas gelyken,

Die zorgeloos was op 't verryken.

Des nachts viel Petrus droevig neder:

Maar rees op 't haangekraai ook weder.

Des nachts zong Paulus, ſchoon gevangen,

Met Silas, Gode lofgezangen.

- . - 8.

Ö Dat ik nimmer waanen moge,

Dat zelf de nacht verblind Gods ooge.

Laat ik gereed zyn in de nachten,

Als knechten die hun Heer verwachten.

Myn hertenlamp zy ſteeds ontſteken.

ô Dat geen oly mag ontbreken.

Ik zal dan voor geen nachtſchrik vreezen.

Ik ſlaap of waak', 'k zal Godes wezen.

v E R sc H E 1 D EN SL AA P. -

Toon: Pſalm 49. - . .

7.

D E ſlaap is recht een Broeder van de dood.

De ſlaap en dood bevangt zo klein als groot

En tuſſchen beid' is weinig onderſcheid,

Of 't lichaam dood of ſlapend' nederleit.

't Zy béd of graf ons in zyn ſchoot omvat, 7

t
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't Verſchilt niet veel; ſlechts uitgezondert dat

De ziel noch in een ſlapend' lyf zal woonen, -

En eer zig in 't ontwaken werkzaam toonen.

* 2.

Wie is die ſteeds den ſlaap ontwyken kan,

't Zy vroeg of laat? Dus is er ook geen man

Die niet meé komt ter dood, en in het graf.

Die ſlaapen gaat legt al zyn kled'ren af,

Op dat hy naakt te bedde liggen ga. -

Den dooden volgt alleen zyn lykkleed na.

Geen ſlaaper kan van wat hy heeft genieten,

Geen doode meé van wat zy achter lieten.

Als 't lichaam ſlaapt, 't is ſtil en roereloos:

De zinnen doen geen werking voor een poos.

't Is in de dood zo meê. Men weet ook niet

In beide wat in 't wereldrond geſchied.

Maar ſchoon het lyf of dood of ſlaapend' is,

Nooit ſlaapt de ziel, noch ſterft: dat is gewis.

Wie ſlaapt zal uit die ſluym'ring weêr ontwaken.

God zal ook uit die doodſlaap wakker maken.

. 4.

D# 's gemeen aan vroom'en onvroom'

beid'. ' , -

In beider dood is echter onderſcheid.

De ſlaap van een die in den Heere ruſt,

Veroorzaakt heil en zoete zielenluſt.

Was ziel en lyf door arbeid afgemat,

Zo ramp en kruis die afgefoltert had,

Dit houd dan op: dan ruſt men ſtil in vrede.

Het lyf in 't graf, de ziel in 't hemelſch Eden.

5.

De ſlaap verfriſt de leden, zy verſterkt.
Dit word ook door een zaal’ge dood gewerkt. w

Al wat daar aan voor heen ontbroken heeft,
-

- - S
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w

Is dan volmaakt als lichaam weer herleeft.

Zo die ontwaakt aanſchouwt het zonnelicht:

Veel ſchooner is Gods heerlyk aangezicht.

Men mag na ſlaap zich tot zyn werk begeven:

De dood bequaamt om ſteeds by God te leven.

6. -

Die ſlaapen gaat bereid zich eerſt daar toe,

Legt zorgen af, beveelt zig in Gods hoé :

Een vroome doet zo voor en tot zyn dood.

Dan ſlaapt hy ſtil en veilig in de ſchoot

Van 't graf; dat heeft zyn lichaam als een pand,

En God de ziel in zyn getrouwe hand,

Tot hy die twee eens weder zal vereenen,

Wanneer die dag, die nadert is verſchenen.

7. - r

Maar zo en is 't met goddelooze niet,

Schoon eenerlei uitwendig hen geſchied.

't Is als een dien de ſlaap in ongeſtalt'

Ontydig en onwillig overvalt;

Of als een kind dat ſpart'lend moet na't bed,

Hoe't ſchreeuwt en woelt, en zig daar tegen zet;

Als die zig vind ontſtelt door zwaare droomen,

Waar door de ziel haar#ſte word benomen.

Gelyk de ſlaap van die gekerkert is

Met boeyen, in een naare duiſternis,

En 's and'ren daags het zweerd des beuls ver

wacht.

Wat heeft die menſch een bange ſlaap en nacht!

Het lichaam ruſt wel voor een oogenblik:

Maar onruſt quelt de ziel, door angſt en ſchrik.

Zo is 't met die den grooten rechtdag vreezen.

à 't Graf zal hen een hellen voorburg wezen.

"9.

Myn lichaamsſlaap zy doch altyd, ô Heert
C
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Gematigt, en in uw beſcherming: weer

Den ſlaap des doods: en dat ik niet en vall'

In zondenſlaap, gelyk een groot getal.

En als ik eens in 't graf gaan ſlaapen moet,

Myn ſlaap zy dan in uw omhelzing zoet.

'k Zal dan geen dood noch graf, hoe duiſter vree

Zen,

En van uw beeld, ontwaakt, verzadigt wezen.

DE zoN D EN SL A A P.

Toon: Pſalm. 11.

I.

D Es lichaams ſlaap kan zoet een beeld aanwy
zen

Van zondenſlaap. De dampen uit de maag

Verwekken ſlaap, als zy na boven ryzen. -

Daar ſtygt uit 't hert een zondendamp geſtaêg,

Die doet de ziel in diepe ſlaap geraken:

Die van haar zelf onluſtig is, en traag.

Gods Geeſt alleen kan daar uit doen ontwaken.

2.

De zwarte nacht en naare duiſterniſſen

Zyn d'eigen tyd die 't ſlapen medebragt. .

De zondenſlaap bevangt wien't daglicht miſſen,

Der Heilzon, in een geeſtelyke nacht.

't Is duiſternis van onkund'en godloosheid,

En ſmerten. Zy zyn duiſternis. Dit wacht

De duiſternis des afgronds, om die boosheid.

3.

De ſlaap brengt ook veel ongerymde droomen »

Door welke zich d'inbeelding dan bedriegt.

De zondenſlaap doet ook in 't herte komen

Een yd'le waan, die aan den zondaar liegt.

Hy droomt: hy eet, hy drinkt, 't is alles vrede,
En niets ontbreekt: maar ach ! die droom ver

vliegt: En
s
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En met die droom dit droomgeluk ook mede

In't ſlaapen zyn de aan: en de leden -

Gantſch werkeloos : de mond,het oog, het oor,

De hand, de voet, ja zelf't beſtier der reden. "

. Zo is 't ook in den zondenſlaap; daar door

En kan een menſch geen geeſt'lyk werk verrichten,

Want hy heeft daar geen luſt noch krachten

VOOr

Dus doet hy geen van alle Chriſtenplichten.

5.

Wanneer een menſch ligt vaſt in ſlaap gedompelt,

Hy kent of vreeft dan geen gevaar noch nood.

Licht word hy van zyn vyand overrompelt.

Schouw Delila met Simſon in haar ſchoot:

En Jona ſchoon geſolt van ſtorm, en golven.

Zo ligt een menſch voor alle quaaden bloot, .

Wanneer hy is in zondenſlaap bedolven.

- 6. -

Bewaar ons Heer! dat wy niet ſlaapen mogen

Op 's werelds ſchoot, en in des duivels ſtrik

Myn herte waak', al ſluim'ren eens myn oogen.

Geef dat ik voor den ſlaap der zonden ſchrikk”.

Het vleeſch is zwak, maar kom my krachtig wek
4. ken. -

Myn geeſt zy, doch gewillig; op dat ik

Aan and're meé tot wekker mag verſtrekken.

G EE S T EL Y K D O O D E.

Toon: Pſalm 48. -

w

I.

E dood is een gelykenis -

D Van een die dood in zonden is,

Zyn

|

/
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,'

Zyn doode lelyk en afgryſlyk: -

Een zondaar is voor God ook yſlyk.

Koud is een geſtorven lyk:

En een zondaar dat gelyk.

Doode ſtinken: zondaars mede,

Zo hun hert, als mond en zeden:

En daar kan niets van hen komen,

Dan dat ſtinkt voor God en vroomen. "

2.

Het doode lichaam heeft geen kracht

Tot werking of beweging: wacht

Dat ook niet van een geeſt'lyk doode.

Want daar is leven toe van noode.

Hy heeft mond, noch oog, noch oor,

Tot gezicht of tot gehoor, -

Hand die werkt, noch voet die wandelt:

Zo dat hy niets goeds behandelt.

Doode zyn by doode lyven :

Hy wil ook by doode blyven.

3. " " ,

Een lyk gevoelt en weet ook niet,

Noch kan beſeffen wat geſchied, -

Ah wierd het in het vuur geſmeten.

Een zondaar heeft beſef noch weten,

Wyl hy ongevoelig leit,

En zig zonder vreeze weid.

Roept gy voor der dooden ooren,

- Zy en zullen u niet hooren.

Waarſchouwt men de zondaars mede,

Zy en luiſt'ren na geen reden.

4. - - -

Het doode lyk krielt van gewomrt',

't Geen knaagt, en opeet, en ontvormt.

Dat zal in die verrotting leven,

En daar zyn voedzel vinden: even

w

Is'er
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Is'er in des zondaars ziel

Een afſchouw'lyk wormgekriel

Van veel vleeſchelyke luſten,

Die daar leven, en nooit ruſten:

Ja nu zal die worm al knaagen,

Die hy eeuwig zal verdragen.

5.

Een doode kan zich uit de dood

Niet zelf verwekken: al zo groot

Is zondaars onmagt, om het leven

Ooit aan zig zelf te konnen geven,

- God alleen heeft daar toe magt.

Heer! betoon aan my die kracht,

Om de dood van uwen Zoone,

Die zyn leven in my toone. -

'k Zai myn leven dan doen blyken,

En van hen die dood zyn, wyken.

D E w I N T E R.

Toon: Pſalm 14o; ofX Geboden,

I,

DE norſche noordſche winterſtormen,

Met yzel, hagel, ſneeuw en vorſt,

Die komen 't aardryk nu ontworWen

En kleden 't water met een korſt.

"- 2. l

Hoe bladerloos ſtaan nu de boomen?.

Hoe dor de velden? Bloem of kruid.

Word in geen perk noch tuin vernomen 1

En alles ziet er winterſch uit.

3

De kille kou doet klappertanden, e
w , Efi
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- En dryft eenyder na het vuur.

- Mift ymand eeten, dekken, branden,

Hem valt de ſchraale winter zuur.

4. -

Dit 's recht een zinnebeeld der tyden

Die wy in 't groote wereldjaar

Nu leven, die na 't einde glyden.

Der eeuwen winter is ook daar.

5.

Hoe dor en doodſch is 't gantſche wezen ?

Hoe is het liefdevuur verkoud?

Ö Duurt dat langer, 't is te vreezen,

Dat het geen vonkje meer behoud.

6

't Is waar, daar zyn noch goede Boomen,

Waar in het leven overblyft:

Maar ach ! hoe zyn die afgenomen.

In vrucht en loof, en ſchier verſtyft?

Wat treffen felle wintervlagen

De kudd' van Jeſus? die zo lang

Vervolgings koude nacht moet dragen.

Zy zucht, zy roept, en 't valt haar bang.

Och wanneer zal de zomer komen?

Gaat noch de winter niet voorby?

Ja: heft uw hoofden op, ô vroomen!

De Heilzon weet haar jaargety.

Dat is een Zomer daar geen winter

Op volgt, noch tyden onderſcheid,

Die nu noch is: maar dan begint 'er

Voor 't eindeloos een eeuwigheid.

wIN
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W I N T E R K O U D E.

Toon: Pſalm 1o.

1 .

WA, is 't nu koud? Een yder klappertand

En neus en kaak bevind en toont dat meé

Men voelt geen voet : verkleumt is nu de hand

De vingers ſtaan en tint'len. Ys en ſnée

Is nu alom de baan voor ſchaats en ſlee:

Noodwendig is nu kleed en vuur: wie zoude,

Zo ny die miſt, beſtaan voor zulk een koude?

2 • -

Gods werk is dat het weer zo ſtreng opſcherpt.

Zyn hand is die de kille koude geeft: * *

Die ſneeuw als wol, en ys met ſtukken werpt,

En tyd en maat in zyn beſtiering heeft. "

Niets is er 't geen zyn wenk ooit wederſtreeft.

Geen hagel, vlok, geen nevel, rym of winden,

En komen ooit, als zo hy goed zal vinden.

3. -

En mort dan om dit winter-wezen niet."

Dat dient al meé tot voord'ring van Gods eer.

Erkent zyn hand in 't geen gy voelt en ziet.

't Roemt op zyn wyz zyn Schepper en zyn

Heer. \

Ziet dat hy dit niet tegen u en keer'

Ter ſtraff”: maar denk nu na uw magt aan armen

Om hen uit liefd' te voeden en verwarmen.

Myn ziel! dit dient ook mee vergeeſtelykt,

in 't nu byna geëindigt wereldjaar, -

Waar nauw een vonk van 't liefdevuur meer

, blykt. -y - Be
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Bevind men nu de koude winter daar. -

Bezorg en ſchik u ook by tyds daar naar;

# dat die koud niet hindert noch beledigt,

aar dat gy hebt 't geen u daar voor verdedigt.

- 5. -

Kom daar de ſtraal der Heilzon in haar kracht

Met licht en warmt zo liefelyk opgaat.

aar word de ziel een zomer aangebragt. -

Ga ook, en koop van Jeſus't heilgewaad,

: 't Geen warmt en dekt, en elk zo gierlyk ſtaat.

De Kerk, die met die Zon zig ging bekleden,

Is opgepronkt, en heeft nooit kou geleden.
v 6. n -

Blyft in Gods huis; daar binnen is het warm,

Vry meer dan by een kool-ofryzen-vier

Geen adder komt daar uit aan hand of arm. ,

Gods ſchaduw en bedekking vind men hier.

Zyn planting houd daar onder goede tier:

Daar alle wie daar buiten moeten zwerven .

Van 's werelds kou bevangen zyn, en ſterven.

-
7. . -

Gods Geeſt is vuur, en vuur is ook zyn woord.

ô Woon doch meê ſteeds die bediening by. .

't Verwarmt het hert, en brengt 'er vuur invoort.

Van liefdegloed en yver: bid dat hy -

U branden doe: en wacht u doch , dat gy

Den geeſt niet bluſt : dat nooit die hitt' verkouwe,'

En Jeſus u als laauw niet uit en ſpouwe.

Wyk af van al wie dood van koude zyn,

Op dat gy niet nog kouder word gemaakt

ie koud' eet voort als doodlyk zielvenyn.

Schuw ook wie van een brand van zonden

}aakt. w ,

ô Dat 's koud vuur;'t ontſteekt wie dat gemaakt.

» . O Maar

--



21o Mengelſtaf van voelerley.

Maar voeg u by 't gezelſchap van die and'ren,

Die warmzyn. Dus verwarmt men meer malkan

A- d'ren. - - -

M A A R T s C H E B U I JE N.

Toon : Pſalm 102.

I.

ô VXT At zyn de Maartſche dagen

'Vol van buyen, vol van vlagen:

Dan eens mooi, dan lelyk weêr,

Ongeſtadig keer op keer, -

Wispelturig, ongeſtuimig, - .

"Als verraderlyk en luimig, - /

ô Wie daar op wil betrouwen, ,

't Zal hem licht wel haaſt berouwen. )

2. . .

Komt de zonneſtraal eens booren

Door de dampen, die te vooren

Hadden 's werelds oog bedekt:

Ziet hoe ras de lucht betrekt.

Komt op ſtormen kalmte volgen,

't Waait haaſt even zeer verbolgen.

't Schoonſt gelaat word wel vernomen

Als het onweêr naaſt zal komen. - -

3. -

Dit kan recht een ſpiegel geven -

Van het menſchelyke leven,

't Geen zo lang het duurt op aard

Is als in geſtaêge Maart.

't Wedervaren onzer dingen -

ls ook vol veranderingen,

Die noch meer verwiii'ling zagen /

Als de loſſe maartſche dagen.

**
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4.

Schynt de buy eens op te klaaren:

Straks zal zich weêr openbaaren

Zwarter wolk aan and're kant,

Schoon maar eerſt gelyk een hand.

Komt de zon eens helder ſchynen,

Haaſt zal weêr die glans verdwynen.

't Mooiſte weêr gaat ſchielyk heenen,

Als men 't wel zou zekerſt meenen,

Niemand moet dan rek'ning maken

Op een during van zyn zaaken.

Zo die nu zyn, als of hy

Reeds zyn Maart al was voorby.

ô Hy zal zyn beurt ook hebben.

Na het vloeyen volgt het ebben.

Mag hem nu nog vreugd gebeuren,

Droefheid ſtaat al voor de deure.
w 6.

Het beſtendig moet men vinden

Boven wolken, boven winden,

In die zaal'ge Hemelſtad,

Daar men nooit verand'ring had,

't Doel en wenſch van alle vroomen,

Daar geen maartſche buyen komen,

En men zich door eeuwig ruſten

In Gods ſchaduw zal verluſten.

D E L E N T E.

Toon : Pſalm 14o.

I.

DE guure barſche winterdagen,

De vorſt en ſtormen zyn voorby,

Met
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Met hagel, ſneeuw en regenvlagen:

Nu komt een zoeter jaargety.
2

De lieve Lente, zo begeerlyk,

Geeft water is een nieuwe jeugd'.

't Vernieuwt gelaat vertoont zich heerlyk p

En 't gantſche ſchepzel is verheugt.

Was alles dor en doodſch te vooren,

Verſtyft, ontbladert, zonder vrucht:

Nu laat het pluimgediert zich hooren,

En welkomt aangenaamer lucht. '

4.

Het aardryk gaat zyn ſchoot ontſluiten:

Zie boom, en telg, en bloem, en kruid'

Eens botten, groeyen, bloeyen, ſpruiten:

En 't levert zyn vermogen uit.

5. -

Hoe werkt men nu in tuin en velden?

Men ſpit, men ſnoeit, men zaait, men plant;

Op dat de vrucht eens zou vergelden

Den arbeid van een noeſte hand.

- 6. - - "

Gods wysheid, magt en goedheid ſchikte

Die wiſſ'ling van het jaarzaaizoen, -

Die 't aardryk ruſt gaf, of verquikte.

En niets kan dat vervolg ontdoen.

Wel zal 't in u ſteeds winter wezen,

Myn ziel ! in deez' genadetyd?

De Heilzon is te hoog gerezen,

Dan dat gy noch onvruchtbaar zyt.

- s 8

o Braak en delv uw hertegronden,

Dood 't ongediert, roei doornen uit: - '

- Ver E
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Verſchoon geen onkruid, waar gevonden,

't Geen uit u zelf zo weeld'rig ſpruit.

- 9.

Heer! laat uw vruchtb're winden waayen:

Geef my uw warmt en vochtigheid :

Kom zelf my enten en bezaayen:

En maak my tot veel vrucht bereid. "

io.

'k Zal dan een paradys vertoonen,

Waar in ik Jeſus nooden mag,

Die al 't gebrekig wil verſchoonen,

Waar hy zyn Geeſt maar werkzaam zag. -

\ I I .

Dan zal er eens een zomer komen,

Waar in ik vruchten oogſten zal,

Die nimmer worden weggenomen.

U komt de roem en dank van al

v ER GE E S TE LY K TE T U 1 N.
BESCHOUW ING.

Toon : Pſalm 1o4.

I.

E zoete Lent, vriendin van bloem en kruid,

'Lokt wandelluſt na tuin en boomgaard uit,

Om by 't gequeel der ſchelle nachtegaalen,

Tezien hoe 't al met nieuwe jeugdkomt praalen.

Het lieflyk groen lacht yder vrolyk aan.

De Boomen, die in volle bloeſſem ſtaan,
Ö Schoon gezicht ! gaan dus haar vrucht beloven:

Zo maar geen miſt of rym die hoop ontroven.

- - 2.

Hoe heerlyk zyn de telgen opgeçiert?

Och quam'er nu geen riſp noch ongediert',

O 3 't Geen
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't Geen blad en bloei verdorf! dan was te duchten

Een yd'le tak in plaats van ed'le vruchten.

Zo is 't met 't geen de Wereld ons belooft:

Zy paait met loof of bloem in plaats van ooft.

't Mag #or een tyd aan 't oog wat wondersſchy

In CIl : . . . . . -

Des wereldlings verwachting zal verdwynen.

Wanneer er niet dan enkel bloeſſem is, w

Haaſt valt die af, en 't geeft niets voor den dis:

Maar als er na de bloemen vruchten komen,

Dat is de proev'en pronk van goede boomen.

ô Zy die van den Vader zyn geplant

- In zynen Hof, als aan een waterkant,

Hun blad en bloei en valt niet, 't zal beklyven,

En hunne vrucht zal eeuwig voor hen blyven.

214 Ming-lief van veelerley

4

By't Luſtprieel is çierlyk bloemtapyt .

Geſpreid, waar op nu geur en kleur om ſtryd

Ons oog en neus zoekt keurlyk te behagen.

Geen Salomo kan zulk een pronkkleed dragen.

De Koningin der bloemen d'ed'le Roos

Anemia, Ranonkel, Tydeloos,

De Leli, Tulp, wiens blad de kenners roemen,

En duizent meer, die ik niet al kan noemen. . .
V 5. " ,

Die verwen, daar Gods vinger ook in ſtraalt,

Zyn konſtig dus van zyn pinçeel gemaalt.

Dus word zyn magt en wysheid ook verkondigt.

Wie dat niet merkt heeft zwaarlyk zig bezondigt,

Komt dit noch voort uit een vervloekte grond,

Gedoemt tot doorn en diſtel om de zond:

Wat zoud' het zyn, zo't aardryk was gebleven

Zo als God dat den menſch eerſt had gegeven?

Dit
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?

6

Dit mooi is teêr en vluchtig; ô bloemiſt!

Wat word uw geld voor plant of bol verquiſt,

Die lichtelyk verrot, of kan verdroogen,

n voor zo kort ſlechts is een luſt der oogen?

Hoe ras verlept zelf d'allerſchoonſte bloem

Door zon ofrym? daar licht haarglans en roem.

ô Dit is recht een zinnebeeld van menſen

Wier bloei en praal eerlang ook moet verſlenſſen.

7.

ô Heil'ge Geeſt! uw gaven doen uw Kerk

Verçiert zyn meer dan't ſchoonſtebloemenperk,

Die gy naar wil verſcheidentlyk ſchakeerde.

Komt Jeſus dan hy vind 't geen hy begeerde.

Ei kom ook, Heer! in mynen zielenhof,

Schikt gy die op : 't zal wezen tot uw lof.

Plant in my 't geen uw oogen kan vermaken.

'k Zal van myn bloei dan eens de vruchten ſmaken.

D E Z O M E R.

Toon: Pſalm 14o.

I -

DE Zomer met haar lange dagen

En warmte, heeft nu ook haar tyd:

Vermits de gulde zonnewagen

, Den hemelkring in 't hoogſt doorryd.

2. -

Den oogſt is ryp, de velden baaren.

't Geboomte buigt van weelig ooft.

Nu kan men opdoen om te ſpaaren,

't Geen op zyn wyz den ſchepper looft.

O 4 3. De

*
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Het eind van zyn langmoedig hopen,

Gedenk den oogſt in 't eind der tyden,

De Landman met zyn zweet bedropen,

Voert zyn gewas ter ſchuuren in,

En hy verblyd zich in 't gewin.

Wil nu de Leuyaard geeuwen, gaapen,

Zyn handen vouwen onder 't dek,

En nu hy werken moeſt noch ſlaapen,

Daar volgt een winter van gebrek. -

Myn ziel! 't is ook uw zomer heden:

Waar zyn uw vruchten ? Waar uw werk?

Wat kon God meer aan u beſteden? -

Genadetyd heeft ook haar perk.
. . . . . 6

- Wanneer de tarw ter hemelſchuur

Word ingevoert, maar 't kaf ter zyden

Geſmakt in onuitbluſſ'lyk vuur. "

Zoud ik dan voor geen vruchten zorgen,

Die blyven zullen na de dood, ' .

Terwyl 't noch dag is ? 'k Zal licht morgen

Meê ruſten in der dooden ſchoot. > .

- : * . * : 8. » - t

Stort, Heer ! uw Geeſt doch op my neder:

De vrucht en 't werken is van hem.

Ik breng het tot uw roem dan weder,

Met dankbaar herte, daad, en ſtem. -

ô Heer des Oogſts! ſla doch uw oogen

In 't rond: de velden worden wit: ''

- Dat trouwe knechten oogſten mogen. -

Gy hebt het recht, neem ook 't bezit.

- ) - - DE -
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D E H E R F S T.

Toon : Pſalm 14o.

I .

N U is de Herfſttyd ook gekomen:

De Winter, Lent, en Zomer zyn

Voorby, De Wyngaard met de Boomen

Verſchaffen vruchtbaar ooft en wyn.

2.

Nu kan 't gehemelt zig vermaaken,

En graage ſnoepluſt'zig voldoen,

Met këur van aangenaame ſmaaken,

Zo ryk'lyk in dit herfſtzaaizoen.

3.

& Denk dat Jeſus meê zal komen

In zynen Hof, op dat hy daar ,

De vruchten plukk” van goede Boomen:

Zyn oog neemt die zorgvuldig waar.

4.

ô Kon ik ook myn Bruid'gom nooden

Op ed'le vruchten, nieuw en oud!

Hoe graag had ik hem aangeboden,

't Geen hy met luſt en gunſt aanſchouwt!

Maar och! wat zyn 'er weinig looten,

Die vruchtbaar in myn zielhof ſtaan !

Wat kreupelboſch van waterſchooten,

Die vruchteloos de plaats beſlaan.

- - 6.

Maar wat 'er mag in my ontbreken,

Myn Jeſas! breng gy zelf dat meê.

Ik kom om uwen Geeng ſmeeken:

U 5
Gy . .
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Gy ziet hier is de wil alreê.

Ach onderſteun my met de fleſſchen ! .

Verquik my met uw appelgeur !

Laat doch uw wyn myn zieldorſt leſſchen,

Dat ik uw liefd' en gunſt beſpeur'!

8.

't Is in uw ſchaduw goed te zitten:

Uw vrucht is myn gehemelt' zoet:

Daar vind men ſchuil in ſtorm of hitte,

En word verluſtigt en gevoed.

9.

Gy, Heiland! hebt de pers getreden.

Nu zyt gy, waare Levensboom,

Vol vrucht, geplant in 't hemelſch Eden,

By 's Levens zuiv're waterſtroom.

G E B O o RT S-V ER JAAR IN G.

Toon : Pſam 129.

I.

IN 't jaarverloop is 't heden weêr de dag

Die eerſt begon de webbe myner jaaren,

Waar op myn oog des levens licht eerſt zag:

Dat 's Heeren gunſt tot nu heeft willen ſpaaren.

» ' ' 2. -

Zyn hand bragt my uit 's moeders lyf, na dat

Zyn wysheyd my zo wonderlyk formeerde:

Al van haar borſt heeft hy myn hand gevat:

't Geen zo veel rampgenadig van my weerde.

Myn Moeders hert was tot haar zuigeling,

Zo vol van liefd en teder mededogen : M

- Maar
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A . Maar Gods noch meer, die haar te boven ging,

En ſloeg op my zo vaderlyk zyn oogen.

- 4.

Wat hebt gy, Heer my met langmoedigheid,

En goedheid, die gy nooit van my liet wyken,

Verſchoont, verzorgt, beveiligt en geleid?

En yder dag gaf daar van verſche blyken.

5.

Myn Kindsheid hebt gy door uw zorg behoed:

Myn Jong'lingſchap beteugelt : en my verder

Geholpen: 'k ben onwaardig al dat goed,

't Geen gy my doet als Vader en als Herder.

6

't Is al van u al wat ik heb en ben. -

Ik heb uw hand zo dikmaals klaar bevonden

Dat ik my gantſch daar aan verſchuldigt ken,

En altoos tot uw lof en dienſt verbonden.

7. *

Hoe moeſt dit ook beandwoord zyn geweeſt?

Ach ! had ik nooit een weldaad Gods vergeten ! .

Maar tot myn ſchaamt', en ſmerte van myn

geeſt, - -

Ik heb myn plicht in veelen niet gequeten.

- - 8.

Ik was een Boom, geplant, gemiſt, geſnoeit,

In uwen Hof: wat moeſt ik vruchten dragen?

- Gy hebt my met uw regen mild beſproeit:

Maar ik heb lang den grond onnut beſlagen.
er 9.

Wat moeſt ik reeds in zulk een lange tyd

Gevordert zyn in kennis en betrachting?

Maar och! wat ben ik dagen vrucht'loos quyt !

'k Voldoe geenzints myn plicht en uw verwach
ting.

g, 11. Wat

s-- - - - -- - - -T- - -- -- ---- --
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1o

Wat is myn ſchuld in zulk een jaarental

Steeds opgehoopt ! Ö wie verſtaat al 't dwaalen ?

Waarom ik u, myn God, te voete vall',

En zoek die Borg, die alles quam betalen.

I I.

Vergeef my, Heer! myn zondig wangedrag,

En maak gy zelf my vruchtbaar tot uw eere:

Dat ik een rank van Jeſus blyken mag: '

En dat zyn Geeſt my uwe wegen leere.

- I 2. -

Myn ziel! gedenk Gods handeling met u.

Zeg: moogt gy u wel ergens in beklagen?

ô Neen. Wel dank dan zyn genade nu,

Die u dus heeft begunſtigt en verdragen. '

- 1 3.

Wat heb ik al verandering beſchouwt?.

Wat lief en leed, in zulk een reeks van jaaren ?

" Terwyl met my de wereld zelf veroud,

Wiens zoet haar zuur geenzints kan evenaaren.

J4. -

Wat is er nu al menig uit de tyd,

Niet ſlechts die voor, maar lange na myn qua

S IIl CIl 5 -

Terwyl 'gy noch langmoedig met my zyt?

Maar 't doodenhuis verbeid ons al te zaamen.

I 5. - ' -

Ik weet, myn tyd en zal niet lang meer zyn.

Laat ik in 't geen my ov'rig is zo leven :

Dat ik, wanneer ik voor uw throon verſchyn,

Van 't recht gebruik u rekenſchap kan geven.

I6. - -

Verlaat my doch niet in myn ouderdom, .

Als lichaamskracht en ziels bequaamheid min

dert. -

Weeſt

*

-

-"-----------
--- -"
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Weeſt gy myn ſtaf, die my te hulpe kom',

En neem doch weg, al wat myn voortgang hin
dert. . - - /

17. - t

, Geleid my tot, en in, en na de dood,

Tot gy my brengt by al uw Hemelſchaaren,

Alwaar geen tyd meer is, in Abr'hams ſchoot,

En niemand zyn geboort' meer ziet verjaaren,

T Y D H E RD EN K IN G.

Toon : Pſalm 79.

I.

At #t de tyd met vlugge vleugels hee

. InCIl :

Wat zie ik nu een jaarenreeks verdwenen,

Wanneer ik myn verlopen tyd betrachte?

Ik ſta verbaaſt : 't is maar een nagedachte.
Wat ſpoed die looper ras? v

't Geen als 't toekomend was

Een eeuw ſcheen in myn oogen,

Is maar een enkel niet

Aan die 't van acht'ren ziet,

En als een droom vervlogen,
-

r 2.

De ſlaap had ſchier de helft van onze jaaren,

Wanneer wy zelf niet wiſten dat wy waren. -

De kindsheid, die ook zelf bewuſtheid miſte,

Die leefde zo dat zy het niet en wiſte.

Wat ben ik van die tyd

Door niet en quaat doen quyt ?

Wat zyn 'er bange dagen?

Zo dat, die 't wel beziet, - -

Zeer weinig overſchiet

Dat levens naam mag dragen.

- 3. Maar
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Maar droef of bly, dat is nu al voorleden. - -

Nooit ſtaakt de tyd,nooit mindert zyhaar ſchreden.

Hoeymand haar of vleid', of op haar morde.

Men is, en weet niet hoe, reeds oud gewordcn.

, Eer men de wereld kent - -

Is 't leven reeds ten end'

En eer men recht zyn zinnen

Op 't wel gebruiken ſtelt,

Word menig al gevelt,

En eindigt voor 't beginnen.

- 4. -

Dit is alleen tot nut my bygebleven,

Al wat ik goeds heb in die tyd bedreven,

Waar in zig nu 't herdenken noch verluſtigt;

Daar quaad bedryf 't bewuſt gemoed ontruſtigt,

't Geen voor zyn rek'ning beeft.

ô Zalig! die zo leeft ,

Dat hy vertrouwde ponden

Op ryke winſt aanlegt,

En als een trouwe knecht

Steeds doende word gevonden.

5. ' , - -

Hoe dwaas is dan die tot zyn deel gaat kiezen,

't Geen hem de tyd zo haaſt zal doen verliezen,
En al zyn tyd ſlechts daar toe gaat beſteden.

6 Dus ontvíoeit het onweêrkeerbaarheden,

Helaas ! te laat beklaagt,

Van die de ſtraffe draagt

Van zyn verzuim. Genade

Is tot haar dag beperkt

Wie voor de nacht niet werkt,

Zoekt namaals die te ſpade.

* 6.

Geef, Heer! dat ik myn tyd met waarewr:
an
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Van vooren gryp en uitkoop, Jeugd en grysheid

Moet even zeer den tyd te recht beſteden,

En yder dag bemerken als een heden.

Of dan een lange tyd,

Of korte ſtond ontglyd,

Of 't jaaren zyn of uuren,

't Voorby is even veel.

Gebruikt maar elk zyn deel,

De vrucht zal eeuwig duuren.

N U o F N O o I T.

Toon: Pſalm 17.

I.

» Leven Bron, en levens Heer,

Die yders levenspaal beſchikte,

't Geen nimmer eenig menſch verwrikte:

Ik buig my voor uw voeten neêr.

Zo gy myn dagen wilt verlangen,

Of zend gy my eerlang na 't graf:

Ik hang van uw believen af,

En wil wat gy my geeft ontfangen.

2.

Myn zonden zyn lang overwaard,

Dat ik de doodbeſolding ſmaakte,

En gy met my voleinding maakte.

w goedheid heeft my noch geſpaart,

Ö Laat my die te recht gebruiken,

Zo dat my u langmoedigheid

Wyl 't tyd is tot bekeering leid,

Eer dat myn levenszon gaat duiken.
l 3- * .

't Is nu noch een genadedag, M. * **

- Eerf
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N

Een uur van zaligheid, een heden:

Nu ſtraalt het licht noch voor myn treden.

ô Dat ik daar by werken mag!

ô Dat ik doende word gevonden,

Al komt gy noch zo onverwacht, -

't Zy 's morgens, 's middags, of by nacht:

Want niemand weet doch wyz of ſtónden.

Al ſchynt een menſch nu noch zo vaſt;

Zyn leeme hut heeft brooze ſtylen:

Die bloem en bloeit maar korte wylen.

Waat heeft de dood er veel verraſt!

Heer! leer my zo myn dagen tellen,

Dat die geen waan te lang en rekk”, -

Of afkort' binnen uw beſtek. -

'k Zal dan myn wandel wys aanſtellen.

% 5. . . . -

't Voleindigt werk word nooit herdaan.

Wat moeſt dat elk bedachtzaam maken. -

Om recht 't bedoelde wit te raken?

Een eind'loos eeuwig vangt dan aen.

Vergeefs roept ymand: Heer ! doe open ! .

Wanneer de deur geſloten is.

Op dat ik 's levens Kroon niet miſſ',

Wil ik by tyds het renperk loopen. -

D A G EN T E L L 1 N G.

Toon: Pſalm. «8. -

W I.

G Eef my doch een wys hert, ô Heer !

V-DT Dat ik myn dagen tellen leer”,

En daar in niet mag miſſen.

Wat zyn 'er veel die in dit ſtuk,

Tot hun verderf en ongeluk,

\

, V

zich
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8 Leer my dat ik Tellen mag -

Den eenen by den and'ren dag:

En denken wat al zonden

Ik dag by dag heb opgeleit:

En wat al goedertierentheid

Van God ik heb bewonden.

- 2.

Leer my hoe ik Aftrekken zal

Verlopen dagen van 't getal,

Dat my is toegemeten:

En dater, als men 't wel beziet,

Maar ſlechts zeer weinig overſchiet

Dat levenstyd mag heeten.

Helaas ! wat ben ik van die tyd

Door ſlaap, door niet, ja quaad doen quyt,

En 't ydel tydverdryven.

De tyd in droefheid doorgebragt,

Word ook voor ontyd ſlechts geacht,

Wat zal dan overblyven?

3.

Leer my Vermenigvuldiging - " ,

Van 't geen ik# #fing. -

Wie kan die Sommen noemen ? ,

Daar gaat geen oogenblik voorby,

Of God bewyſt zyn gunſt aan my,

't Geen ſtof geeft hem te roemen.

Maar och! hoe is ook myne ſchuld

Vermenigvuldigt, en gevult

De maate myner zonden?

Zo God wild' in 't gerichte treên,

Daar wierd geen andwoord zelf op een

Van duizenden gevonden. -

- 4.

Verdeelt hier ook te pas:er wie komt hie P p 't Geeft
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De jongheid, mannenjaaren,

En ouderdom. Ook 't geen verliep,

Eer God door zynen Geeſt my riep,

Om my te wederbaaren.

ô Dat ik altyd wel bevroed' . .

Hoe ik myn tyd verdeelen moet,

Tot oeff 'ning van myn plichten,

Terwyl ik heden die geniet, . . . . .

Eer dat ze vruchtloos my ontſchiet,

Zo ik die moet verrichten.

w A 5. -

Die Dagencyff'ring moet geſchién

Zo als de Regel eiſcht van drien: ,

- God, wy, den naaſten mede,

Die eiſchen elk dat onzen plicht

Na dezen Regel zy gericht, -

Als 't richtſnoer onzer zeden.

Dit moet geſchieden door Praktyk:

En op dat goede reek'ning blyk',

Moet elk zyn Proev opmaken.

Op dat men niet in 't Facit dwaal',

't Is hier Gebroken altemaal.

Maar God wil dat niet wraaken.

, , 6. | |

In plaats van haare dagen, Tele

De wereld huizen, landen, geld,

En voegt het een by 't ander.

Zy Trekt elk afzo veel zy kan:

Maar zy Vermenigvuldigt dan

Haar zonden. Met elkander

Is 't vol Verdeeling. Allermeeſt

Maalt Kaſſerek'ning in haar geeſt,

En Intereſt van gelde:

Verkeerde regel ook van drien,

- 't Geen is, noch zyn zal, en reeds was.
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De wereld, 't vleeſch de Satan, wien - - -

Men zich tot ſlaven ſtelde.

Die Rekening word ergine -

Door Regel Falſt, maar men raakt

In 't einde gantſch Misrekent,

Om dat het zonder Proef geſchied:

En alle Feilen worden niet

Tot bet'ring opgetekent. -

Dus blykt in 't laatſt het quaade ſlot,

- Omtrent den naaſten, ons en God.

Men vind zyn waan bedrogen,

- Gelyk die dwaas. ô Heer geef my

Dat ik in 't reek'nen wyzer zy,

En dagen tellen moge.

S TE R F BE D EN KI N G.

Toon : Pſalm 88.

I.

O Heer van leven en van dood,

Die niemand rekenſchap moet geven

Van uw bedryf; gy geeft het leven,

En neemt dat, zo van klein als groot,

De dood zal Kooningen met kroonen

Niet meer dan bedelaars verſchoonen.

2.

Dit is een algemeene wet,

Den menſch veroorſaakt door de zonden,

Zo haaſt die had uw beeld geſchonden.

Gy hebt een yders paal gezet,

En ook voor elk een weg beſcheiden,

* * * P 2 Die

-
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jf

Die hem ten grave zal geleiden.

3

Wat hebt gy gantſche kokers vol.

Van onvermydelyke ſchichten?

't Ontbreekt u nimmer aan gerichten.

Staat ymand op der dooden rol,

Hy zal ontworſt'len noch ontvlieden.

Maar uw beſluit zal wis geſchieden.
/

- 4- *

Gy féherpt het bloedig oorlogszwaard:

Gy ſchiet de peſtpyl van uw peezen:

De hongersnood, zo zeer te vreezen:

En boos gedierte, t zaamgeſchaart,

Paſt op uw wenken. Duizend wegen

Zyn na der dooden huis gelegen.

Is 't doodsgevaar ook noch zo groot:

Dien gy behoed heeft niets te vreezen,

Maar zal, hoe 't gaat, beveiligt wezen.

By u is uitkomſt voor de dood.

Doch is het uurglas uitgelopen,

Men heeft geen tydvertoef te hopen. |

- -- 6

Ik weet, myn dag is ook bepaalt:

Myn einde ſpoed met raſſche ſchreden,

Ik ben onzeker, of noch heden

Myn levenszon niet onder daalt.

ô Laat ik tegen 't laatſche ſcheiden

Myn ziele doch by tyds bereiden.

- - 7.

't Zal my dan onverſchillig zyn,

Wanneer, of waar, en op wat wyze,

Hk ſterf. Ik zal uw ſchikking pryzen.

Heer! laat my doch door angſt en Pyn

v,

« ,

Niet



A Stigtelyke Gezangen: 225
Niet morren tegen uw behagen, w --. w .

Maar na uw wil my lydzaam dragen.

- 8.

Myn Heiland heeft den dood gedood,

En uit zyn leven vloeit myn leven.

Al moet ik eens den doodſnik geven;

'k Heb voor de tweede dood geen nood.

Hy die gelooft zal dus niet ſterven,

Maar zal al ſterft hy, 't leven erven.

9.

Die groote vreugdedag genaakt,

Wanneer de dood niet meer zal wezen.

Als 't lichaam, heerlyk weêr verrezen,

. Onſterfelyk zal zyn gemaakt.

Dan zal ik eeuwig met u leven,

Om u ſteeds dank en roem te geven.

1 O,

Ik leef en ſterf daar op geruſt, w

En wenſch door beid' u groot te maken.

'k Beveel aan u myn ziel en zaaken.

'k Ben van myn deel aan u bewuſt.

Laat and're voor de dood dan gruwen:

Ik ben in dood en leven d'uwen.

L E E M E H U T T F.

Toon : Pſalm 12o.

-

- I .

Et lichaam word te recht gebeten

Een lemen hut, haaſt neergeſmeten, -

Hoe dwaas is die daar op wil ſteunen ?

En aan die zwakke wand zich leunen?

ô Slecht gebouw ! 't geen m'alle dagen
P 3 Moet
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Moet met den broodsſtaf onderſchraagen.

Dat ſtoot op ſtoot geſtadig krygt, -

Tot dat het gantſch ter aarden zygt.

2. -

Het leem is in de magt en handen

Des Pottebakkers, die tot ſchanden,

Of eer, een vat maakt na begeeren,

En 't leem en mag niet murmureeren.

Zo hangt ook elk aan Gods gevallen

Hy doet na zynen wil met allen.

Dat mag van niemand zyn gewraakt,

Die zeg: hoe ben ik dus gemaakt?

Het leem is van geringe waarde

Het lyf is niet dan ſtof en aarde.

't Fatzoen moet leem geacht doen wezen,

Wanneer daar konſt in word geprezen.

- Het lichaam is ook veel geringer

Van ſtof dan vorm; vermits Gods vinger

Zich in dit konſtſtuk openbaart

Zo dat er niets dit evenaart.

- 4

Wat heeft het leem een brooze ſtoffe?

Word dat door ſlag of ſtoot getroffen,

Het word verbryzelt en verbroken.

Zo iets ons lichaam komt beſtoken,

Licht zal dat vat tot ſcherven raken,

En 't zal die hut ten puinhoop maken.

De ſterkſte ploft, wanneer de dood

Slechts met zyn voet daar tegen ſtoot.

5.

Vergeefs zou zich het leem verharden.

Een hamer ſloeg dat fluks aan flarden.

't Is ook zo met den menſch gelegen. V

- er

-
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Vergeefs verhard zich ymand tegen - - -

Gods yz're ſchepterſtaf, wiens ſlagen

Dat broos geſtel niet kan verdragen

Het word vermorſelt door zyn hand p

Al wat zich tegen d'Almagt kant.

6.

* * Een leeme hut is haaſt verſleten:

Zy krygt geſtadig ſcheur en reeten,

Die door den ouderdom vermeeren,

En niemand kan 't verderven weeren.

Dus gaat het met ons lichaam mede, w

't Geen dagelyks in al zyn leden

Veroudert, en bouwvallig word,'

Tot dat het ras ter neder ſtort.

7. - v -

ô Leem ! wat zyt gy dan zo moedig'

Op kracht of ſchoonheid, die zo ſpoedig'

Vermind'ren moeten, ja verdwynen?

't Geverwde leem mag zo wat ſchynen:

Maar zo men daar de korſt afpelde,

En 't binnenſt dan voor oogen ſtelde,

Men kreeg afgryzen van het geen

Uitwendig ons bekoorlyk ſcheen.

9.

Een leeme hut en is geen woning

Van ſtaat of pracht voor Vorſt of Koning.

Men pronkt die met geen koſtb're dingen:

't Is ſlechts een woonhuis voorgeringen.

Het zyn dan dwaazen, wier gedachten

Den leemklomp voor wat wonders achten,

En pronken die met hovaardy,

In plaats dat leem ook ned'rig zy.

9.

Dat noch dit leem zo lang kan blyven,
P 4 IS
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Is aan Gods hoede toe te ſchryven. "

Want zo dat aan ons zelf moeſt hangen,

Wy waren weg al over lange,

't Is waar, hy zal die hut eens vellen:

Maar ook veel ſchooner weêr herſtellen.

Gelukkig is hy die maar had -

- Een heilſchat in zyn aarden wat,
-

' (w

'T v A DE R s H U 1 s.

Toon: Pſalm 9.

w 1, •

S't wonder dat Gods Kind'ren hert

Li Na 't Vaders Huis ontſteken werd:

- En dat zy zuchtende verlangen ,

Die ſchoone wooning ook t'ontfangen ?

Zo lang men woont in 's lichaams kluis,

Dan woont men uit van 's Vaders Huis.

Het Vaderland en thuis is boven :

Daar is genieten voor geloven.

- 3.

Dit Huis is van hem zelf geſticht.

Geen hand heeft iets daar aan verricht,

't Is alles even ſchoon en heerlyk,

En wat daar in is zielbegeerlyk.

Daar woonen al der Vrienden ſchaar ,

Als huisgenooten by malkaer, *

In volle vreugd en welgevallen,

En God is alles daar in allen.

- - 5. - - - -

Dat Huis heeft een onwrikb're grond:
e \ En
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En wie daar eens verblyfplaats vond,

Die zal als zoon daar eeuwig blyven.

Men zal hem nooit daar uit verdryven."

* 6. -

Dit Huis is 's Vaders glorithroon,

En Hof, daar Vader, Geeſt en Zoon,

Aan alle die daar met hem woonen

Hun zaligheid volmaakt betoonen.

7. -

Geen wooning had ooit zulk een pronk,

Hoe die van goud en ſteenen blonk.

Gods heerlykheid is zelf de luiſter,

En zelf de zon is daar by duiſter.

8. T -

Waar was ooit Huis dat zulk een ſchat

Van dierbaar goed beſloten had ?

De liefde, blydſchap, ruſt en vrede,

Is daar volmaakt, en 't heilig mede.

", C). .. - -

Geen zond of ramp, geen klacht of traan

Is daar, ook moet er buiten ſtaan

Al wat ons ſchaden kan en quellen;

Dat word gekerkert in de helle.

IO.

Geen vyand word daar ooit gevreeſt: ,

Daar voelt men hitte noch tempeeſt.

Dit huis heeft feil noch ongemakken:

't Zal niet veroud'ren noch verzwakken.
- II . w *

, & Zalig die dat Huis beërft,

En gaat bewoonen als hy ſterft!

Die krygt tot zyn genâbelooning,

Voor leemen hut des Vaders wooning,

P 5 12. Heer !
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1 2.

Heer ! breng my in dat Huis eens meê

Al kreeg ik daar de minſte ſteê.

Die gy met voorſmaak begenadigt,

Word boven aan uw diſch verzadigt.

HET E IN DE L o o z E.

Toon: Pſalm 135.

I.

H Et beſef der eeuwigheid,

Die nooit einde hebben zal

Na der tyden wiſſelval,

En voor yder is bereid, -

Is een afgrond, daar 't vernuft

Door bedwelmt ſtaat en verſuft.

2.

In dat ondoorpeilbaar diep

Blyft men altoos even wyd

Van den bodem. Hoe veel tyd -

Van die during ooit verliep,

't Blyft noch altoos maar 't begin,

En daar is geen mind'ring in.

( R.

Onuitſpreeklyk eeuwgetal,

En noch onbedenk'lyk meer,

Ja verdubbelt noch zo zeer,

Is daar by als niet met al.

Hier blyft dan de denking ſtaan.

En zy kan niet verder gaan.

/ 4.

Zulk een eeuwigheid zal zyn,

Na het eind van deze tyd,

Waar
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Hemelvreugd, en hellepyn

Met haar worm en afgronds vuur,

Zyn bei van gelyke duur.

5.

ô Oneindig onderſcheid!

Dat een menſch te wachten heeft

Na hy nu zyn tyd beleeft.

Eeuwig wee, of zaligheid.

Menſch, verzuimt gy nu uw tyd,

Gy, zyt die voor eeuwig quyt.

O- - - - - - - - ,,

Tot genot van 't eeuwig Goed !

Moeſt niet min dan eeuwig zyn. ' ,

En die 's Heeren torenwyn - ze

Drinken in den zwavelgloed, " ,

Moeten 't doen in eeuwigheid.

Gunſt en wraak vereiſcht dat beid'.

Ö Geluk der Hemelſchaar ! -

Hield die blydſchap immer op, ..."

Hoe die klom tot hooger top, -

Hoe het einden droever waar'.

Die bedenking was verdriet.

Maar dat eind komt eeuwig niet. -

8.

ô Rampzalig doemeling!

Wierd uw vuur ooit uitgebluſt,

Kreegt gy immermeer eens ruſt

Dat gaf noch verademing:

Maar dus word uw wee volmaakt,

Dat het nooit ten eind geraakt.

9.

Eeuwig God! ô geef dat ik

l w
My
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My by tyds ſchikk en bereid -

Tot een zalig eeuwigheid:

Maar dat ik doch vlied en ſchrikk'

Voor dat eeuwig: 't geen hier naar

't Loon is van de helleſchaar.

v 5
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Drukfauten te verbeteren.

Bladz. 43. v. 3. reg. 1 Den: leeſt, Een -

Bl. 88. v. 3. reg. 4. nauw behoé:leeſt, nauwe hoé

Bl. 1 19 v. 6. reg. 5. komt: leeſt, kont.

Bl. 142 v. 4. reg. 3. ſchied: leeſt ſcheid.

Bl. 156 v. 2. reg. 6. gedenk: leeſt, gedenken.

Bl. 167 v. 5. reg. 2. hem : leeſt, hen,

Bl. 169 v. 5. reg. 1. is: leeſt, is dan. En reg. 4

hem : leeſt, hem ook.
-

Bl. 227 v. 2. reg. 3. leeſt dus : Zo haaſt die had

uw Beeld geſchonden.

Bl, 231 v. 9. reg. 5. Het zyn: leeſt, Het zyn dan.

Bl. 232 v. 1. reg. 4. zoekt, leeſt, ook.

B1, 234 v 2. reg, 4. dwing: leeſt duuring
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