
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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https://books.google.nl/books?id=C1oTAAAAQAAJ&hl=nl
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A A N D EN L E EZ E R.

beſtuur der Godlyke Voorzienigheid,

dat ik het zelfde weder doe, omtrent

die van eenen Vriend, die my, in zyn

leven zeer waard was, en wiens gedag

tenis, na zyne dood, altyd by my in

hoogagtinge weezen zal.

Het is allen liefhebberen der Digt

kunde, voornaamelyk der gewyde en

ſtigtelyke, bekend, dat de Raadsheer

Mr. WILLEM SWANKE, in het jaar

1728, * heeft laaten drukken eenen

goeden bondel zyner gedigten, onder

den tytel van ſtichtelyke Rymoefeningen:

een Werk, dat, ten opzigte der zeer

godvrugtige ſtoffen en bevatbaare klaar

* by L. Bakker, in 8. - heid



A A N D EN LE E z E R.

heid van ſtyl, by veelen, dog voor

naamelyk by tedere Vroomen, ſedert

dien tyd, in verdiende waardye gehou

den is, en, daardoor, goeden aftrek,

zoo hier als elders, gehad heeft, gelyk

ook de Schryvers, zoo van de twee- -

maendelyke Republyk der Geleerden + als

der maandelyke Boekzaale, f op dien tyd,

daar van in hunne Uittrekſelen,met meer

dan gemeenen lof, geſproken hebben:

waar by men billyk voegen mag het

Klinkdigt, waar mede het eenen derDig

teren van de Proeve van Dichtoefening, ,
-

-,
- -

* 3
- uit

+ Maart en April 1729. 271-305 Bladz.

f October 1729, 427-45o Bladz. en Maert 173o,

-

291-317 Bladen.

• Gedr. te Leyden by de 7anſſoons. van der Aa, 164 Bladz.



A A N DEN LEE z E R.

uit eene gulle genegenheid, ook be

haagd heeft dit Boek te vereeren; iets,

het geen ik weete dat den heere Schry

VCT zonderling aangenaam geweeſt is,

als voorkoomende van zulkeenen, die,

hem t'eenemaal onbekend,daar over beſt

een onzydig oordeel vellen kon. Op

dien grond dan, en in die verwagtinge

dat deeze Bondel by den Godsdienſti

gen en rymlievenden Leezer geen min

dere aangenaame bejegening, dan de

voorgaande, ontmoeten zal, deelen

wy hem den zelven mede, genoegzaam

in die orde , zoo als de heer Schryver, -

met zeker oogmerk om dient eenigen

tyde



A A N D EN L EE ZE R.

tyde zelf uit te geeven, reeds in het

net geſchreeven en geſchikt had, niet

twyffelende of de innig Godvrugtige ſtof,

de klaarheid van ſtyl en vloeijendheid

van rym, zal immers zoowel, als die

der voorige Gedigten, allen, die Chriſte

lyke ſtigting beminnen, lieflyk en ziel

overreedende voorkoomen, waartoe myn

wenſch is dat Gods genaderyke zegen

vrugtbaarlyk medewerke. En hierme

de konde ik deeze korte Voorafſpraak

eindigen: ten ware ik dagte, dat vee

len, welken onze nu zalige Digter in

zyn leven niet vreemd of onverſchillig

was, ook, by deeze bequaame gele

* 4 gen-

\

*.



A A N D EN LE E z E R.

genheid , eenig berigt wegens zynen

Levensloop van myne penne verwagten. d

Om daar aan dies eenigzins tevoldoen,

zal ik hier alleen daarvan eene korte

ſchets ontwerpen, wyzende mynen Lee

zer, die ruimer onderrigt deswegensver

eiſcht, naar dat breedvoerig Gedigt,

't welk tot naam draagt Eenzaam dank

baare Herdenking van veele groote Ze

geningen van den Heere ontfangen en nog

toegezegd. * Waar in deSchryver (en wie

kon dit beter dan hy zelf:) ganſch om

ſtandig, tot roem van zynen Verbonds

god,de wegen en handelingen beſchryft,

welke het den Heere behaagd heeft,

- - VaMT)

* Onder deeze Gedigten te vinden op de 205 Bladze



A A N D EN LE E ZE R.

van de geboorte af aan, zoo in het na

tuur-als geeſtlyk leven, tot kort voor

zyn overlyden, met deezen zynen gunſt

genoot te houden.

Onze Chriſtelyke Digter dan was ge

ſprooten uit deftigen en onbeſproken

deugdſaamen geſlagte. Zyn Vader was

de heer Francois Swanke, Predikant,

eerſt teste. Kruis , daar na te Ooſtburg,

en laatſt op 't Sas van Gend, zoon van

den heere Nicolaas Swanke, Raad, en,

in de jaaren 1633, 1634 en 1635,

Schepen der Stad Veere, ook in het jaar

1636, Bewindhebber der Geoctrooieer

de Weſtindiſche Maatſchappye ter Ka

* 5 IIl CIT



AAN D EN LE E z E R.

met Zeeland. Zyne Moeder is geweeſt !

Juffrouw Eliſabeth Diericx, dogter van

den heere Bartholoméus Diericx, Burge

meeſter der Stede Ooſtburg en Ont

fanger van de Geeſtelyke Goederen al

daar. Uit het huwlyk dier beiden

ſproot een zestal kinderen voort, te wee

ten vier, te Ooſtburg, en, op het Sas

van Gend, twee; naamelyk Juffrouw

Eliſabeth Swanke, - (nu alleen overig)

en onze onlangs overleeden Raadsheer,

die aldaar, den agtſten July des jaars

1675, gebooren, en, by den Doop,

den tienden dier maand, genaamd

wierd - WILLEM. Vroeg ontvielen

hem
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hem zyne godvrugtige Ouders: want,

pas vyftien maanden oud, verloor hy.

zyne Moeder, en zynen Vader, om

trent zyn twaalfde Jaar: na wiens dood

hy, den 16 January 1688, beſteld

wierd in het Latynſche ſchool te Mid

delburg in Zeeland, daar hy ook woon

de by den Rector Paulus Hulſius, tot

dat die beroemde Man , als Hoog

leeraar, naar Groningen vertrok en

de heer Petrus Surendonk in deszelven

plaats quam. Zoo loflyk queet hy zig

in dit oefenperk der beſchaafde lette

ren; dat hy, altyd (ééns uitgezonderd)

opgaande met den eerſten prys, daar

* 6 ein



A A N D EN LE E ZE R.

eindelyk, naar de gewoone plegtige wy

ze, afſcheid van nam, den 25 January

1694, met het doen eener Redenvoe

ringe , welke deeze treffelyke ſpreuk

van den Romainſchen Hiſtorieſchryver

Saluſtius tot onderwerp had: LIBERTA

TEMNEMo BoNUs, NISI cUM ANIMä sIMUL,

»urrrrr ; zooveel te kennen geevende,

als dat geen regtſchapen menſch de vrykeid,

anders dan te gelyk met het leven,

verlieſt. Duster Akademie bequaam ge

oordeeld, vertrok hy, den 20 February

1694, naar die van Utrecht, daar hy het

onderwys der wydvermaarde Hoogleer

aaren Joannes Luyts, in de Aſtronomie 2

Ge



A A N D EN LE E ZE R.

Gerard de Vries in de Filoſofye en Po

litie, en Johan vanModen in deRegts

geleerdheid genoot, welke beide laatſt

genoemdeHeeren hem ook vereerd heb

ben, met twee zeer loflyke getuigſchrif

ten ten opzigte van zynen ganſchen

handel en wandel, geduurende zyn ver

blyf op dit Hoogeſchool, gelyk my.

by de ſtukken zelfs, door hen onderte

kend, gebleeken is. Ook heeft hy hier,

als lidmaat der Chriſtelyke hervormde

Kerke, zyne geloofsbelydenis afge

legd. Gelyk hy reeds, ter uitſpannin

ge, in het Latynſche School, de gron

dender Tekenkunſte geleerd had, zoo

koos
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koos hy hier, ter verpoozinge van ern

ſtiger ſtudien, de Muzyk, in welke bei

de kundigheden hy, by vervolg van

tyd, zeer verre gevorderd is, gelyk

we hierna nog omſtandiger melden zul

len. Den 16 December desjaars 1697,

na een in het openbaar gehouden Diſ

puit, DE PAcTIs d. i. van de Verbindie- v

miſſen, tot der Regten Dokter zynde

verklaard, heeft, hy, den 1 o January

1698, voor 't Hof van Utrecht, en, den

28 April daar aan, voor dat van Hol

land en Zeeland, als Advokaat,

zynen eed gedaan. Te Utrecht nog

omtrent een halfjaar zig , op het comp

• - toir
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toir van den heere Advokaat van Cleef

en Procureur Woertman, in de praktyk

hebbende geoefend, vertrok hy, den

8 Juny 1698, weder naar Middelburg,

en liet zig, den 22 September deszelf

den jaars, beëedigen tot Advokaat voor

het Hof van Vlaanderen; in welke

hoedaanigheid hy vervolgens, als ook

voor de Regtbank van Middelburg,

praktiſeerde, totdat hy, den 23 Febru

ary 17o2, aangeſteld wierd tot Raad

in den Edelen Raade en Leenhove van

Vlaanderen. Dit Ampt, aanzienlyk

en teffens bevryd van al te voeligen

ſlommer, was juiſt van die hoedaanig

--> heid y



A A N D EN LEE z E R.

heid, welke beſt met zynen aardt en

verkiezinge overeenquam. Met vol

ſtrekt genoegen bekleedde hy dat ook,

en gedroeg zig daar in, tot het eind

zynes levens, dat is omtrent éénendar

tigjaaren lang, zoodaanig , als het, in

allen opzigte, een welbedreeven zorg

vuldigen en Chriſtelyken regter betaam

de, zynde dus ook altyd by de Hee

ren, zyne Amptgenooten, geagt en be

mind geweeſt. Naaſt het betragten van

zynen poſt (want dit dogt hem, en met

regt, een hoofdweezendlyke pligt van

Godsdienſt) hield hyzig allerliefſt bezig

met het onderzoeken der H. Schrift,

« - - - die
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die eenige bron der allerweezendlykſte

wysheid, en het leezen zulker uitleg

geren, welke by eene klaare, onge

wrongene opheldering der ſtoffe, ook

gewoon zyn te voegen een kragtigen

aandrang tot het betragten dertederſte

godvrugtigheid : . en gelyk mogelyk

niemand hier ter Stede meer werks

maakte van het onophoudelyk bywoo

nen des openbaaren Godsdienſts; zoo

waren dusdaanige Leeraars hem de lief

ſte, welke meeſt in hunne predikaatſien

toeleiden op het geſtadig onderwys in

de zuiverſte zedekunde van het Euan

gelie, de ziele waarlyk van het Chri

ſten
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ſtendom. Dog niettegenſtaande hy,

voornaamlyk deszondaags, daar in zy

ne vrye keur met regt en rede gewoon

was te volgen: in de weeke egter,

wanneer hy naauwelyx eenigen predik

dag verzuimde, hoorde hy, zonder on

derſcheid, yder der Leeraaren, wiens

beurt het alsdan was Gods Woord den

volke te verklaaren, tragtende dus uit

de byzondere gaaven en bequaamheden

van allen voor zig vrugt en ſtigting te

vergaderen: zeker eene vry zeldſaame,

maar des te loffelyker hoedaanigheid,

ten hoogſten waardig gevolgd te wor:

den van allen, die hunnen vernuftigen

fitºr V. - - geeſt
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geeſt niet door enkele drift tot deeze

of geene perſoonen, maar door groot

agtinge, en ſchuldige eerbied voor de

weezendlyke waardigheid der geheilig

de zaaken en pligten inneemen en lei

den laaten. Den tyd, die hem voorts

van zyne Amptsbetragtingen,Schrifton

derzoek en Godsdienſtoefeningen, zoo

openbaare als byzondere, overſchoot,

liet hy niet geheel vrugtloos heenengly

den, maar vermaakte zig dan zoo met

het leezen van yder in hun ſoort goede

en nuttige boeken, als ook met de

Digt- Muzyk- of Tekenkunde. Hoe

verre hy in de eerſtgenoemde weeten

- 2k ººk

ſchap



A A N D EN LE E ZE R.

ſchap gekomen zy; daar van konnen

zyne voorheen en deeze nu opnieuws

uitgegeevene blyken beſt getuigen: CIl

wat de Muzyk aangaat, daarin was hy

op de viool zeer verre gevorderd, en

verſtond de klavecimbel zoowel, dat

hy daar niet alleen meeſterlyk op ſpeel

de, maar zelf in ſtaat was dat inſtru

ment, zonder hulpe, in orde ſaamen

te voegen, te herſtellen en behoorlyk

te onderhouden. Ook heeft hy des

ſaturdags namiddags een Concert van

Muzyk, beſtaande uit perſoonen van

hoogeren en laageren rang, liefheb

beren zoo van zang - als ſpeelkunde,

33 Il
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aan zyn huis tien jaaren lang gehou

den. Eindelyk ſtond het tekenen hem

zoowel ter hand, dat hy, op verſcheidene

tyden, niet alleen etlyke zoete en daar on

der zeer uitvoerige land- en zeegezigtjes,

ook hiſtorien kopieerde, maar bloemen

en inſecten mede keurlyk naar 't leven

wiſt te treffen alle welke ſtukjes meeſten

deels nog in wezen zyn en bewaard wor

den, waarvan het my ook heeft moo

gen gebeuren één ter gedagteniſſe zy

ner vriendſchap t'mywaarts, volgens

zyn uitdrukkelyken wil, te ontfangen.

Dus dan leefde hy Gode tot eer, zynen

naaſten tot nut en ſtigting, en voor zig

+ + 2 zel



A A N D EN L E E ZE R.

zelven in volkomene vergenoeginge;

totdat het den Heere van leven en dood,

behaagde deezen zynen getrouwen die

naar uit den tyd in de eeuwigheid byzig

te brengen, door het middel eener

krankte, beſtaande in eene zwaare borſt

ziekte, welke hem tuſſchen den 13 en

14 January des voorleedenjaars 1733,

aantaſtte, den 19 dier maand heftig

toenam, en ſchoon er reeds eenige wei

nige dagen te vooren hoop van her

ſtel zig vertoond had, hem nogtans,

door ſchielyk verval van kragten, op

den eerſten February des namiddags

zeer ſtil dit leven deed eindigen, heb

ben
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bende geduurende zyne ziekte ſteeds

met eene opgeklaarde hoope gewenſcht,

zoo het Gods welbehaagen ware, ont

bonden te worden om met Chriſtus te

zyn, en de aanſtaande zaligheid aldus

met een geloovig vertrouwen ook vro

lyk te gemoet gezien. En gelyk hy

altyd veel bezig was in afgezonderde

gebeden en ſmeekingen tot God; zoo

gaf hy ook al biddende zynen geeſt

weder in de handen zynes Hemelſchen

Vaders; oud zevenenvyftig jaaren, zes

maanden en vyfentwintig dagen, zynde

nooit gehuwd geweeſt. Zyn lichaam ruſt

in de St. Peters of Oude Kerke hier ter

2k k
3 ſte
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ſtede; alwaar het den zevenden der

gemelde maand ten grave gebragt is.

Tot hier toe des loffelyken Mansle

ven en ſterfwyze kortelyk beſchouwd

hebbende, blyft er maar alleen over ; dat

ik ook met weinige woorden iets mel

de, wegens de hoedaanigheid van zy

nen perſoon en inborſt. Eerder lang

dan middelbaar, dog nietlyvig, was zy

ne geſtalte, zyn gelaat bruin van op

ſlag, friſch en minzaam, en zyne oo

gen, die, gelyk uit de fynheid van

ſommige zyner tekeningen blykt, zeer

ſcherpziende moeten geweeſt zyn, be

hoefden nog nooit behulp van gezigt

t gla
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glazen. Altyd had hy eene voikoome

ne gezondheid genooten, zonder ooit

voor zyne ſterfziekte, eenige zwaare

toevallen of pynen, veelmin gevaarlyke

of langduurige krankte, gehad te heb

ben; waartoe, behalven Gods goede

zorg over hem en zyne gelukkige ge

matigdheid , waarſchynlyk ook niet

weinig toegebragt heeft zyne in allen

opzigte geregelde leefwyze. . In klee

dye en alle andere uitwendige omſtan

digheden deezes levens neigde hy altyd

tot ſtemmige zedigheid, dog, voor

naamelyk in zyne laatſte jaaren, tot

eene ganſch nederige houding, Vry eg

* * 4 tCT
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ter van onhebbelyke ſlordigheid of al

te opzigtelyke viesheid. Wel wiſt hy;

dat uitwendige zedigheid en nederig

heid geen onfeilbaar teken van een, door

de genade, regt verootmoedigd hart

was: maar niet minder hield hy zig |

ook verzekerd, dat een godvrugtige,

inwendig geheiligd, onmogelyk nalaa

ten kon blyken dier heilig maakinge in

allen zynen handel en wandel, en dus

ook in gewaad en andere levens nood

wendigheden, zigtbaarlyk te doen uit

ſteeken. Trouwens een Chriſten, die

zynen evenmenſch,met drang van open

baare en byzondere redenen of ſchrif

tCIl
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ten, tot voorbeeldige nederigheid, dat

hoogſt Euangeliſch cieraad, tragt aan

te ſpooren, behoort bovenal, zoowel

ten opzigte van huis- en kleedertooi

als andere diergelyke uiterlykheden,

daar in een voorganger te zyn, wil hy

aan zulken, die zig niet ſlegts In Ct. Wat

woorden laaten paaijen, geene ergernis

geeven, en van werreldlingen zelfs zig

dikwyls niet met rede hooren toe

duwen:

Turpe eſt dadori, quum culpa redarguit

ipſum.

* * 5 - d. i.
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d. i.

Het ſtaat een leeraar ſlegt, als hy

zig zelven maakt

ook ſchuldig aan dat quaad, 't geen

hy in andren laakt.

Daar voor dan zorgde met regt onze

Chriſtelyke Raadsheer, die voorts van

aardt was vreedfaam, gelaten , ja

dankbaar altyd in de Goddelyke vry

magtige ſchikkinge van voor- of te

genſpoed, in den borgerlyken omme

gang jegens yder, naar zynen ſtaat,

heuſch, vriendlyk en behulpſaam; door

grootſche inbeeldinge van byzondere

heiligheid niet verwaand : niet ſchuw3 2

voor



A A N D EN LE E ZE R.

voor menſchen of al te eigen zinnig:

want ſchoon hy wel reeds eenige jaaren

voor zyne dood, geſtadiger eenzaam

heid en afgetrokkenheid, dan te voo

ren, in den ommegang, om tederder

voor God te konnen leeven (want dit

betuigde hy meermaalen des de voor

naamſte rede te zyn) verkooren had,

dat benam egter niets aan zyne voori

ge Chriſtelyke nederigheid en innee

mende wilvaardigheid, om allen, zoo

verre't hem geoorloofd dogt, maar zon

derling zynen geagtſten vrienden dien

ſtig te zyn, waarze zynen raad of hulp

noodig mogten hebben: en hoewel hy

ook
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ook zulken, daar hy liefſt by was, in

gezondheid en voorſpoed alstoen wei

nig en kort bezogt , alleen genoeg

zaam om aan de onderlinge pligten

van beleefdheid te voldoen, nogtans

vondmen, tot het eind toe, niemand

gereeder, niemand hartelyker dan hem,

om zyne vrienden en goede bekenden

niet alleen, maar ook vreemden, mids

zyzig daartoe begeerig toonden, in te

genſpoeden, ziekten of ongeſtalten van

ziele of lichaam, naar zyn vermogen

te helpen verquikken, onderſteunen,

trooſten en moedgeeven, nooit blyder

zynde dan wanneer hy gelegenheid

kon
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kon vinden, (en zeker die doet zig door

gaans beter op in het klaaghuis dan

in 't huis der maaltyden) om de men

ſchen der werreld en haarer begeerlyk

heden af te trekken, en, op de bemin

lyxte wyze hen den weg des levens

voorgeſteld hebbende, den Heere Jeſus,

door een inneemend vertoog zyner al

les overtreffende dierbaarheid, geluk

kig toe te leiden: immers dat zoodaa

nig een handel zyn hoogſte wenſch en

vermaak ſtrekte, daar van ontmoet

men de kragtigſte betuigingen overal in

zyne godvrugtige Digtſtoffen, onnoo

dig dies hier daar omtrent breeder uit

Wei
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-A

weiding te maaken. Ook ontbreeken

'er thans geene, die zig dankbaarlyk

erinneren en volmondig getuigenis gee

ven konnen der ſtigtinge en vrugt,

weleer, uit onderlinge ſaamen ſpraa

ken met hem, aan hunne zielen on

dervonden.

De weinige nog leevende vrienden

(buiten die van zyn geſlagt, waar on

der hy, behalven zyne bovengemelde

eenige tedergeliefde zuſter, Juffrouw

Eliſabeth Swanke, ook, als Oom, zon

derling agting en genegenheid toedroeg

aan zynen neeve, den heere Mr. Johan

Boudewyns, eerſten Secretaris der Stad

Mid
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Middelburg)met welke hy tot zyn afſter

ven toe in alle trouwhartigheid, Chriſte

lyke gedienſtigheid en godvrugtige op

wekkinge, zoo dikwyls daar gelegenheid

toe was, omging, waren wel voornaame

lyk de heeren,Mr.johanAſſuerus Schorer,

eerſt zyn amptgenoot, naderhand Raad

en Schepen der Stad Middelburg, thans

Ontfanger Generaal van Zeeland en Fis

kaal des Raads van Vlaanderen; Mr.

Pieter Boddaert, Cornelisz. Griffier des

Leenhofs van Vlaanderen en der Admi

raliteit in Zeeland, wiens Stichtelyke Ge

dichten met zooveel genoegen en agtinge

der kenneren by het gemeen ontfangen

zyn;
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zyn, Philip Erasmi Kiesheer en Be

windhebber der Geoctroieerde Weſtin

diſche Maatſchappye, Henricus de Frein,

zeer geagt Leeraar van Chriſtus ge

meente hier ter ſtede (met wien hy,

jaaren lang, als een broeder met zynen

broeder, in eene onverbreekelyke liefde

verkeerd heeft) en Sr. Lambrecht My

ſeras, bekend door zyne uitgegeevene

Tractaatjes, die van veelen, zoo hier

als elders, met aangenaamheid, tot

hunne ſtigting geleezen worden: by

welke alle ik met volle vrymoedigheid

ook my tellen mag, als die, nu reeds

eenige jaaren geleeden, in veelerleie

OIIl
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ſtandigheden, ook in zulke, daar men

een opregten vriend van een vleijer

of valſchhartigen veinsaard beſt onder

kennen kan, het geluk van zyne zeer

waarde, ſtandvaſtige en alszins behulp

ſaame vriendſchap ondervonden hebbe,

waar aan ik ook altyd, met de ver

ſchuldigde dankbaarheid, myn leven

lang, hoope te gedenken, eene betui

ging, van my omſtandiger, naar ver

dienſten en zuivere waarheid, gedaan in

de volgende Rymregelen, ter gelegen

heid van zyn overlyden opgeſteld, en

toen ook gedrukt, luidende aldus.

# ik je G E



GELUKZALIGE UITGANG

van den
e

wELEDELEN GESTRENGEN EN ZEER

GOD VRU GTIG EN HEERE, '

Mr. WILLEM SWANKE,
RAADSHE E RE IN DE N ED EL EN RAADE EN

LEE NH ov E. v AN VLAANDEREN.

Zagtelyk ontſlapen, den eerſten van Sprok

kelmaand des Jaars 1733. . .

'De regtvaardige zal in eeuwige

gedagteniſſe zyn. Ps. CXII: 6.

De beſte ſchat, op aard' te vinden,

Beſtaat, by my, in trouwe vrinden;

Geen puiktopaas van Moorenland, .

Geen Oirs goud, geen Croeſus ſchatten

In zig zoo groot een heil bevatten,

Als 't heil van trouwe vriendſchapsband:

En dus juiſt was de vriendſchap mede,

Die my ruim vyftien Jaaren heeft,

Vereend met hem, wiens ziel nu leeft

Met haaren God in vollen vrede,

Daar zy, voor 's Allerhoogſten troon,

Praalt zeegryk met 's verwinnaars kroon ºp
- - C
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'k Bekenn geen tederder gevoelen !

Van droefheid kon myn hart bewoelen

Dan 't miſſen van zoo lieven Vrind,

Wiens wedergade, in leere en wandel, zº

Wiens wedergade, in woord en handel,

Ik nu, en mooglyk nooit, meer vind',

'k Bekenne, dat aan my op aarde

Geen grooter druk gebeuren kan

Dan dat ik derven moete een Man,

By my zoo hoog geſteld in waarde, , .

Om 't grootſte nut, dat ik met vreugd'

Genieten kon van zyne deugd.

Godvrugten (niemand raakt dit nader

Dan u) gy miſt een trouwen raader,

Een kundig leidsman op uw weg,

Een hartlyk trooſter, vuurig ſmeeker

Voor Sion, ſteeds een ſtigtlyk ſpreeker,

Begaafd met geeſtlyk overleg.

Wilt met my 's Heeren Vriend beweenen,

Ook onzen Vriend. Dit eiſcht de pligt

Omtrent hem, die uit ons gezigt

Vertrokken is voor altyd heenen,

Wiens heuglyke gedagtenis

Alleen nu voor ons ovrig is.

mik ik ººk 2,



Beweent hem op die zelfde wyze,

Als Joſef, Jacobs deugd ten pryze,

Zyn waarden Vader heeft beweend.'

Wilt hartlyk zoo zyn dood beklaagen -

Gelyk Gods Wettolk, weggedragen,
-

Wierd nagekermd van zyn gemeent'.

Betreurt hem zoo als vroome mannen

Ook treurig droegen op de baar

Den eerſten Chriſten martelaar.

Geheel de droefheid te verbannen,

Als voor eene edle ziel te ſlegt,

Eiſcht Goddelyk nog menſchlyk regt.

Maar gy ook, die nog niet kunt roemen

In Gods genaê, of u benoemen

- Zyn kinders, op een goeden grond;

Beweent (o ja! g hebt dubbel reden)

Dien teedren ſmeeker, wiens gebeden,

Uit liefdryk hart, uit gullen mond,

Als geeſtlyk reukwerk, opwaarts ſteegen,

Om van u ook te wenden af

De tydelyke en eeuwge ſtraf,

En neer te lokken 's Heeren zegen;

Opdatge elk ook een gunſtgenoot

Van God mogt worden voor uw dood.

* * Zoo



Zoo vindenwe yder ſtof tot treuren.

Maar kan ons niets meer 't hart opbeuren

In zulk een treffend ongeval?

Is alle trooſtgrond dan verdweenen,

En reſt er niets dan eindloos weenen,

Met een luidrugtig lykgeſchal

Of leekend oog en ſtille zugten?

O neen. Een Chriſtelyk gemoed

Moet billyken al wat God doet.

Dat zyn eerſt d'onvervalſchte vrugten

Van 't regt betrouwen in Gods raad,

Ook dan, als ons zyn tugtroê ſlaat,

Wy hebben rede Hem te danken,

Dat d'Overleeden in de klanken

Van heilge Digtkunſt nog herleeft.

Wy hebben rede Hem te roemen;

Dat 's Raadsheers geeſt in deeze bloemen,

Tot veeler geeſtlyk nut, nog zweeft.

Hier leezen wy nog d'eigen woorden,

Waar mee hy zyn Verbondsgod prees,

Den zondaar 's levens kruisbaan wees,

Zyn' evenmenſch met liefdekoorden

Steeds zogt te trekken van het pad

Ter helle, naar de Hemelſtad.
w * * * 3 -

Zoo



Zoo leeft hy by ons, na zyn ſterven. l
De grafworm mag het lyf verderven,

Zyn reedmen, menigen in 't hart !

Geprent, zyn doorgodvrugte Sehriften,

Afmaaners van verbooden driften, is

Trooſtwateren in zieleſmart', o : ' '

Opwekkers tot de Chriſtenpligten,''

Bazuiners van Gods Majeſteit,

Trompetters der beminlykheid

Van Jeſus, zullen eeuwig ſtigten * *

Dat Volk, 't welk God voor Heer erkent

En aan zyn Ryxwet zig gewent.

Niet minder zal hy ook herleeven :

Daar door, dat yder hem moet geeven -

Geſtadig dien geregten lof,

Dat hy, in zynen rang op aarde,

Een zuil, een cieraad, hoog van waarde,

Verſtrekte aan Vlaandrens Regtershof,

Wiens edle leden zullen pryzen

Zyns naams gedagtenis altyd,

Zyn trouwe zorg en wakkre vlyt,

In onderzoek der zaake, en 't wyzen

Van vonnis, naar den juiſten pligt,

Die op het ampt van regter ligt.

Maar



Maar grooter trooſtbron doet zig open

In dit verlies, daar wy ons hoopen

Ja vaſt vertrouwen zien gegrond;

Dat hy, een poos vooruitgevaaren,

Een lid nu ſtrekt der Hemelſchaaren,

En d' eêlſte goedren van 't Verbond

Des heils, in Chriſtus bloed geſlooten,

Geniet, en, by bevinding, ſmaakt,

Waar naar hy lang reeds heeft gehaakt,

Den hoofdwenſch van Gods gunſtgenooten,

Die hier, voor 's werrelds vleitaal doof,

Den kruisſtryd ſtryden door 't geloof.

Daar wiſſelen geen blyde dagen

Van ligt met duiſtre twyffelvlaagen.

Daar is alle onvolmaaktheid heen.

Daar is het werk, geen ſchuld beſchreien;

Maar danken, Hooven, juichen, reien.

Koomt, ſtaakenwe ook dan ons geween!

O trooſt, die d' allerwrangſte klagten

Kunt ſtreelen in een vroom gemoed!

Met Godes byſtand zal uw zoet

Dus onze hartwonde ook verzagten;

Zoo vaak wy zien, in onzen druk,

Met vreugde, op onzes Vriends geluk.

* * * 4
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Myn weedom zette ik hier ter zyden, .

Om my volmaakter te verblyden .

In het beſpieglen van uw lot, '

?

Welzaalge Ziel; die, los van zorgen, iſ

Nu in een eeuwig ſchoonen morgen

Erlangt het grootſte heilgenot; , ,

Die, boven ramp en damp gevlpogen,

Gods liefde en wonderbaare magt,

Diege altyd ZOO tC roemen plagt,

Nu ſmaakt, nu ziet met hemelſche oogen,

En, door den Geeſt, onmiddelyk

Beſchouwt den ſlaat van 't Hemelryk.

Daar kunt gy uwe toonen paaren! , ri

By d' edelſten der harpenaaren, -

By Aſaf, Jeduthun en meer, o

Die eertyds met Godvrugte tongen : r

Op veelerleie wyzen zongen - *

Het lof van hunnen Opperheer'.

't Muzykſpel, ook uw welbehaagen . .)

Op menig inſtrument te voor', ...

Streelt in volmaaktheid daar 't gehoor,

Door onnavolgbre Cytherſlagen, !

Die Moſes en des Lams gezang

Verzellen eeuwig, eeuwig lang,

-
Uw



; Uw hartewenſch geniet gy heden, -

Die gy in uwe jongſte reden : - - -

Aan my dus meldde: ,, Ik ben bereid

, ,,Tot God te gaan, en door het ſterven )

,, Het Hemelleven te verwerven; | | |

,, 't En ware 't zyne Majeſteit » O

,,Behaagde my nog hier te laaten, : - iſ

,, Om, met zyn hulpe, deez' of geen',

,, Door het vertoog der dierbaarheên ,

, Van Chriſtus, tot zyne onderzaaten -

,,Te moogen vormen. Ik beruſt'

,, In God. Zyn wil ſtrekt al myn luſt.

Zyn wil dan was u los te maaken r

Van aardſche, en tot doorlugter' zaaken,

Door eenen ſtillen overgang, - -

Te roepen. O! ik roem Gods wegen

En pryze uw' ſtaat, den hoogſten zegen, -

Te hoog, te hoog voor myn gezang.

Ik liet uit ſtamelende lippen,

Ten blyke alleen, hoe dierbaar my

Uws naams gedagteniſſe zy,

Deeze ongeveinsde galmen glippen,

Tot een getuigenis, hoe waard

Uw vriendſchap my ſteeds was op aard'.

- * * * 5 'k Schut'

:



'k Schatt myn verlies wel onwaardeerlyk;

Nogtans myn liefde gunt u 't heerlyk

En allesovertreffend lot.

Geen vriend lieft zynen vriend regtſchapen,

Die hem niet gaarne ziet ontſlaapen

Om op te vaaren tot zyn God.

Ik wenſche alleen uw deftig voorbeeld

Altyd te houden in 't gezigt,

Uw gouden leſſen, vol gewigt

Van teedre vroomen ſteeds geoordeeld,

Te volgen, mids dat Gods genae

Koom met haar hulp myn wenſch te ſtaë.

Eer moete ik ganſch myzelf vergeeten,

Eer by my raake in 't minſt verſleeten

verſchuldigde eerbied, dankbaarheid

voor zooveer trouwe vriendemerken

Van vreugde in voorſpoed, van verſterken

In tegenſpoed, door wys beleid

En liefdryke behandelingen 3 - * *

In allen opzige, 'k ter den tyd,

Dat m' eerſt uw kennis heeft verblyd,

voor één der beſte zegeningen, -

Die ik ooit van Gods Albeſtuur

Genooten hebb' ter goeder uur. "

En
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En gy, die, zoo door bloed als zeden

Vermaagſchapt waart met d overleeden -

Godvrugten Raadsheer'; het gemis,

Dat 's Hoogſten wil u laat gebeuren, -

Doet billyk u 't verlies betreuren -

van iets, dat 't allerdierbaarſt is, - -

Maar uit dit treuren zal verryzen

Eene onuitſpreekelyke vreugd -

In uwe ziele, om zeer verheugd .

Ook hier des Heeren weg te pryzen; -

Zoo haaſt gy het geloofsoog ſlaat
W. -

Op zyn verheerelykten ſtaat.

Dat adeldom, door deugd verkreegen,

Een ſtamhuis ciert met aardſchen zegen

Van agtbaarheid, verſtrekt tot lof;

. Maar hoeveel hooger is te ſtellen

't Geluk van hen, die moogen tellen

Hun vrienden, gunſtlingen van 't Hof,

Wiens glans verwint alle aardſche hoven,

Daar d' afgunſt niemand deeren kan,

Daar d' eens begunſtigde nooit van

Zyn ſtandplaatz' weder word verſchooven 2

Maar zyn geluk ziet uitgebreid

Door all' de volgende eeuwigheid?

v Tot



* V Tot zulk een luiſter is verheven

Uw Vriend, uit dit verganklyk leven.

Verblydt u om zyn eereſtand, -

En tragt, op zyne regte ſchreden, *

Ook, onder Gods gelei, te treeden

Naar aller vroomen Vaderland;

Om daar, wanneerge hier ook d' oogen .

Des lichaams ſluit, uw namaag weer, -

. * Vol vreugd', t'ontmoeten by den Heer.

Almoogende! breng Gy ons poogen

Ter uitvoer, door uwe eigen magt;

. Want dat vermogt nooit menſchenkragt.

r

- P. DE LA RUÉ.

- TER
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van den

wELEDELEN GESTRENGEN EN zEER

GODV RUGTIGEN HEERE

Mr. WILLEM SWANKE,

RAAD sHE ER E 1 N DEN ED EL EN RAAD E EN

LE EN H. o v E v AN VLAANDERE N;

By gelegenheid van 't uitgeven ſyner nagelatene Gedigten.

Het heilig Digtvuur, was in Sw A N K Es hert zoo zeer

Niet gloeyend, om ſyn ziel, van 's Heerenliefde dronken,

Alleen, in eenzaamheid, al meer en meer t” ontvonken;

Maar gaf ſyn Rym in druk, tot roem van ſynen Heer

En ſtigting van elkeen. Nu, ach! is hy niet meer

Beneden, daar hy heeft zeer luiſterryk geblonken;

Godheeft't aanſchouwen, voor'tgeloof, aan hem geſchonken;

Dus miſt m'een treff'lyk Man, in ſtigtelyk verkeer.

Hy blyft nogthans in 't hert van die hem kenden, leven,

Zoo als hy keurig en naar waarheid is beſchreven

Door Heer La Ru#s hand, die ook gewillig heeft

- A

De moeit genomen, om deez' nagelate Digten

In 't ligt te brengen, of ſ” als d'and're mogten ſtigten.

God gun dit. Hem zy dank, die ons deez' bundel geeft.

PET R Us DAT HE N Us. '

4 - LY
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wILLEM swANKES

N A GE LA T EN E

G ED I C H TEN.

BE SCHO U WING

van het -

GROOTE WEGGELEGDE GOED,

Of -

Aandacht op Pſalm 31 W 2o.

O hoe groot is uw Goed, dat Gy weggelegd hebt

voor de geene, die U vreezen !

Toon. De Lofzang van Maria.

Godt, die ons behoed,

ſ Hoe heerlyk is uw Goed,
we ºns wºr: bat Gy hen, die U vreezen,

Hebt gunſtig toegezegd 2

Bereid en weggelegd, -

In 't woord OnS aangewezen!

- A 2 Zoe
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Zoo groot, dat niemands geeſt,

Hoe wys hy is geweeſt,

't Heeft konnen recht bepaalen;

Noch door zyn ſchranderneid

verſlaan,en uitgebreid

Aan anderen verhaalen. -

Geen oog heeft ooit gezien,

Wat aan hem zal geſchiên,

Die zulks eens zal erlangen :

Nooit quam dit Goed voor 't oor

Den ſterkſten van gehoor,

Voor dat hy 't heeft ontfangen.

Het is in 's menſchen hert

Niet anders, dan verwerd

Bedacht en aangenomen.

Hem, die is in den geeſt

In 't Paradys geweeſt,

Is 't klaarder voorgekomen :

w Maar
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Maar hy kon naderhand, ,

Wanneer dit onderpand

Van hem was weggeweken,

Hoe ſterk hy zich bedacht,

Door eigen geeſt en kracht,

't Gezicht niet recht uitſpreeken.

Schoon ik niet ben in ſtaat

Dit toppunt van genaad'

Te melden of verhaalen,

Noch wat daar toe behoort

Weet verder, dan naar 't Woord,

In flaauwheid af te maalen.

't Wekt echter myn gemoed,

Om iet van 't eeuwig Goed,

Tot nut (zoo 'k hoop) te zeggen.

Ik wenſch, met hulp van Godt,

Dit Heil, der Vroomen Lot

Bedachtzaam t overleggen.

- A 3 Gy
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5.

Gy hebt my meer geweeſt

Behulpzaam door uw' Geeſt,

Wanneer ik was verlegen,

Myn Godt, ik wend my nu

Om hulp en kracht tot U,

Schenk my toch uwen zegen.

Beſtier myn geeſt en pen; - w

Verlicht my, als ik ben

Tot rymen in gedachten :

Verdryf myn duiſternis,

En wat 't licht tegen is;

Ik zal uw hulp verwachten.

De naam is treffelyk,

Een hemelſch koningryk;

Een kroon, een eeuwig leven;

Een ſtad van Godt bereid;

De ruſt, de heerlykheid;

De vreugd, door Godt te geeven :

v 'Een
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Een zalig erf, en hoop;

Het einde van den loop; -

Een huis om in te woonen;

Te wandelen in 't licht;

Staan voor Godts aangezicht;

Te zitten op Godts troonen:

Een keurſteen; manna, prys;

Een hemelſch paradys;

Verzaadiging van vreugde;

Het nieuw Jeruſalem;

De zaligheid voor hem,

Die zich in Gods verheugde: " I

Godt heerlyk, wys en ſterk,

Bedacht dit wonderwerk ... : ,

Voor zyne Lievelingen ! . . . . . . .

Uit liefde, tot betoog, re ..

Dat hy voor hen in 't oog

Had d' allergrootſte dingen.'

A 4 Godt
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Godt Vader, Zoon en Geeſt

Is werkzaam zelf geweeſt,

Om zyn Volk te vereeren; i

Hy toonde zyne kracht ,

En heeft het voortgebragt, - - - -

Om vreugde te verméeren.

O zalig Kind van Godt,

Die dit krygt tot zyn lot

Als hy zal zyn geſtorven!

Hy kan hier in verdriet

Zich trooſten, en geniet

Dat Jezus heeft verworven. -

Men vind dit waardig Pand 3

- In 't vergelegen Land,

- Hoog boven al 't gewemel

Van ſterren, zon en maan,

En wat mag hooger ſtaan,

'k Meen in den derden hemel.
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De zaligheid beſtaat - -

In heel van alle quaad - - -

En zonde vry te weezen:

In met een gedruk licht

Beſtraald's heils groot gewigt

Te zien en Godt te vreezen. '

De Duivel, Hel en Dood,

Schoon ieders magt is groot,

Zal niemand daar verbaazen. - - - - -

De zondaar, 't zondig hert,

En waereld zal, tot ſmert, en

Een ziel daar nooit verdwaazen.

Geen koorts, graveel of ſteen,

Gebrek, ſmert noch geween

Zal ooit een menſch daar plaagen.

Om blindheid, kleine kracht,

En 't goed, dat word verwacht,

Zal niemand moeten klaagen.

A 5 A1
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Al wie Godt heeft geſmaad,

En hier Godts Volk gehaat,

En zoeken te verdryven,

Zal in Godts hoog paleis ' "

Nietkomen, maar, zyn eiſch

Ontzegd, daar buiten blyven. "

Het lichaam zal in glans

Dan boven 's hemels trans

Zeer luiſterryk verſchynen :

Het zal de minſte ſmet,

En 't geen dien glans belet,

Niet hebben, noch ooit quynen.

Godt zal aan 't lichaams oog

Vergunnen een vertoog .

Van heerelyke dingen. -

De Heere Jezus zal

Zich laaten zien van al

Het heir der hemellingen.

Dan
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Dan zal het lichaam ſtaan,

Met blydſchap aangedaan, " " I

Steroogen op dien Koning t . . .

En, tot Godts lof bequaam, zeil

Zal het des Konings naam J - '

Verhoogen in. zyn wooning. . . . . . . .

Het zal Godt zelf daar zien, ºf

Zoo ver het kan geſchién C : 'V

Met ziels en lichaams oogen : : : )

En 't zal, in 't zien van Henn, # #

Verheffend keel en ſtem, d ..." »

Godt pryzen naar vermoogen. :

, Als hier een ziel geniet : ' s S

Een blyktje als in 't verſchiet, iſ

Dan ſchat zy zulks een zegen : : : :

Maar daar zal 't zyn haar lot S

't Beſpiegelen van Godt, ' n

»

Godts werken, Raad en wegen. '

, w Godt
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Godt zal onmiddelyk -

Een ziele geeven blyk,

Dat Hyze kan verzaaden , 1

Met liefde, trooſtryk heil,

Met blydſchap zonder peil,

En rykdom van genaden. -

-Z De ziel, geneigd tot lof

Van Godt, zal in die ſtof

Geduurig zich verblyden :

En wat er tegengaat, -

Of heiligheid misſtaat,

Niet hoeven te beſtryden. - -,

Zy zal, tot deugd bequaam,

Vermelden Jezus naam,

En roemen 's Heeren werken,

zy zal op heiligheid

Gezet zyn, en bereid

Om Godts wil op te merken. .

't Ver
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't Verſtand, door Godt verlicht,

Zal met een klaar gezicht

Doorkennen alle zaaken. Y

Het oordeel, opgeklaard,

Zal alles doen bedaard

En zich in Godt vermaaken. -

't Geweeten, dan geruſt,

Zal daar geen zondeluſt

Of daaden meer verwyten :

Maar 't zal bedachtzaam, ſtil,

Zich ſchikken naar Godts wil,

En in zyn pligt wel quyten.

't Geheugen zal, verfriſcht,

Daar worden vergewiſt

Van reeds gebeurde dingen;

En, door Godts Geeſt geſterkt,

Zal 't weeten, hoe Godt werkt

In all' zyn handelingen. -
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De wil, door Godt geraakt, ' '

Zal heilig en volmaakt

Godt lieven, dienen, looven,

En met de grootſte zucht,

Geneigd tot 's levens vrucht,

Erkennen Godt hier boven.

De toehten van het hert

Genegen, om verwerd

. Natuurlyk af te weiden;

Die zullen zich daar nooit,

Ommaatig of verſtrooid,

Van heiligheid afſcheiden.

De Satan, die de ziel

Hier veeltyds laſtig viel

Met zondige gedachten,

Zal daar geen oogenblik

Beſtryden, noch met ſchrik

Verwekken ſmert of klagten.

º - 't Geen
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-

't Geen 't vleeſch tot zonde wekt,

Tot ſmert of ſchande ſtrekt,

Zal men daar nooit bemerken:

Ja 't geen heeft zondeſchyn

Zal daar niet konnen zyn

Inſpraak, gelaat of werken,

Godt Vader zal met kracht

Al 't heil, by Hem bedacht,

Onmidd'lyk zelf uitleggen :

En wat tot vreugde dient

Een ziel, als aan een vriend »

Tot vol genoegen zeggen.

De Zoon van Godt zal daar

Verkeeren openbaar

Met 's hemels heilige ſchaaren,

En onder 't zoet gezang,

In blyden ommegang,

Zyn heilwerk haar verklaaren.
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De Geeſt zal door zyn licht
-

Vertoonen werk en pligt

Inwendig, om te ſamen

Te doen, wat tot Godts eer

Verſtrekt, en in 't verkeer

Godts lof veraangenaamen.

Godt Vader, Zoon en Geeſt

Zal daar, in 't minſt en 't meeſt,

In allerley gevallen,

Vertoonen, dat Hy geeft

Waar by een ziele leeft,

En blyft het Al in allen. »

Godts Volk zal, opgewekt,

- Al, wat tot vreugde ſtrekt,

Betrachten en bedenken.

Godt zal een liefdegloed

Verwekken, en een vloed

Van liefde tot Hem ſchenken.

Godt
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Godt zal zyn heilig beeld,

Zoo ver Hy't mededeelt,

Zyn Kinderen vereeren :

Die, daar mêe aangedaan,

Eerbiedig zullen ſtaan,

En dus Godts roem vermêeren.

Een blydſchap, die verrukt, - -

En niet word uitgedrukt, -

Zal daar de ziel genieten. '

De droefheid, die hier quelt,

En veel de ziel ontſtelt,

Zal niemand daar verdrieten.

Het heerelykſte licht

Zal van Godts aangezicht

Op 's hemelſch heir afſtraalen.

In die behandeling

En in verwondering

Zal 't ſchepſel als verdwaalen.

l

N B 'De
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De kennis zal geheel, . . .,,

Volmaakt in ieder deel, | | | |

Dan worden ondervonden. . . . .

Al wie Godt heeft gediend,

Zal kennen zaak en vriend,

Godts Wil, Weg en Verbonden.

De zaligheid zal niet .

Eens einden in verdriet, " , . -

Maar die zal eeuwig blyven;

En, zonder tuſſchenpoos,

't Geluk doen eindeloos

volmandig,k beklyven :

Zoo dat een menſch, die dit

Eens in Godts gunſt bezit,

Des nooit zal moede werden :

Maar op dit eeuwig Feeſt,

Geſterkt door Godes Geeſt,

Met dankbaarheid volherden. ... .

t

Men
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7

Men zal geen ſlaap of ſpys,

Geld, kleed'ren, onderwys,

Of zon meer noodig achten; º .

Om dat het Lam verlicht . ' ' Ci

En Godts gunſt meer verricht,

Dan aller ſchepſ'len krachten. :

't Gezelſchap, dat men heeft, ºp

Is Godt, die eeuwig leeft, ºf

- 7 - - - - n

En Jezus onze Heere, ' - ,

Der heilig eng'len, ſchaar,

En Godts Volk, dat men daar 7

Zal zien in glans en eere -

Men zal, met goed beleid, - , I

En alle vriendlykheid 5 , ''

Met ieder daar verkeeren : 'A

Door zoete ſamenſpraak

Zal men, met groot vermaak,

Godt roemen en vereeren.

B 2. EIk
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Elk vroome Patriarch, . . . .

Huisvader en Monarch, ... . . . . .

Profeet , en wie 't mag weezen, viſ,

Dien Godt in ouden tyd 2 tºt 3

Met dit heil heeft verblyd; . . . .

Is daar toe uitgeleezen. . - - - - -

- Ook zal d' Apoſtelſchaar, - . '

Elk vroome martelaar

Met all' d' Evangeliſten, - . . -

En voor wien Jezus bad, -

,

Verkrygen 's hemels ſchat -

De zwakk' en vergewiſten.

EIk zal het vol genot

Erlangen, en in Godt

Als in een zee verzinken.

Voor Godts troon zal hy ſtaan,

En uit 's heils Oceäan

Tot vol genoegen drinken,

* Heer
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Heer laat ik 't heerlyk ſtuk

Van heil en waar geluk

Eens voelen, zien en ſmaaken!

Stier my door uw beleid )

Naar deeze Heerlykheid,

En wil my vaardig maaken,

Om met een ſnellen loop

Te rennen, in die hoop,

Dat Gy ze my zult geeven.

Ik zie de zaak is groot.

Geef my toch voor myn dood ! I

Een proef van 't eeuwig leven !

N Op dat ik werd verblyd,

En hier in mynen ſtryd

-

/-
Met grooter moed mag vechten,

En door een liefdeluſt

Meer worde zelf bewuſt w

I

Te zyn een van uw Knechten. '

B 3 Myn
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Myn ziel gaat uit in zucht,

Om eens des hemels vrucht !

By U te moogen ſmaaken.

Geef my den Trooſter nu, 2

En ſtel my daar voor U, ... .

Wanneer ik zal ontwaaken.

O ja! myn hert gaat uit,

Om daar met Chriſtus Bruid -

By Godt ook in te woonen,

Op dat Hy vriendelyk, -

En met veel liefdeblyk

Aan my zich mag vertoonen; | | |

En ik het zoet genot

Verkryge, om in Godt

My eeuwig te verblyden, . . .

En in die zaligheid,

Voor Godts Volk toebereid,

Te leeven, na deez' tyden.

B E
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BE SCHOUW ING

van het

GROOT GEDREIGDE QUAAD

- der

EEUw IGE VERDoE MEN IS.

f

- of

Aandacht op Matth: 25 W 41.

Gaat weg van my, gy vervloekte, in het eeuwige

vuur, 't welk den Duivel en zynen engelen

bereid is.

Toon. De Lofzang van Maria.

- - - - - - - -

-
O Godt van groote migt,

Geef my genaad' en kracht -

Aandachtig t overweegen

't Rampzalig ongeval, -

Dat op hem komen zal, - - -

Dien gy ontzegt uw zegen.

B 4 Laat
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/

Laat ik toch, naar uw Woord,

Tot afſchrik, (zoo 't behoort)

Beſchryven en afmaalen

Des zondaars ongeluk,

En nergens in dit ſtuk

In myn beſchryving dwaalen!

O Heer der heerlykheid

Wat ſtraf hebt Gy bereid

. Voor de Verworpelingen !

Voor elk, die U verlaat,

Met liefde doet het quaad,

En meeſt zoekt aardſche dingen :

Die naar den Satan hoort,

Verwerpt uw godd'lyk Woord

En 't aanbod van genade :

- Die U niet eert noch ſchat,

Noch zoekt de Hemelſtad,

En gaat met vleeſch te raade.

:
- Daar
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Daar zal een ſolfers vloed, -

Een vuurs en gramſchaps gloed

Eens worden uitgegoten

Op die genoemde, groot

En klein, na hunnen dood, . . .

Als Gy ze hebt verſtooten. . . . . .

Het is noch niet bedacht, . . . 'I

Wat toorn Gy door uw kracht

Zult laaten ondervinden . . . . . .

Van hem , die in de zond”

Volhard, en door 't verbond

Zich niet aan U wil binden. -

Is 't hier zoo ſchrikkelyk,

Te voelen 't minſte blyk

- --

- - - - -

Van uw geduchten toren;

Wat Zal'er dan geſchién, - - - - --

-

Als Gy uw wraak laat zien

t

In hem, die is verloren! ' . *

*- B 5 Dan
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/

Dan zal de ſtraf en vloek ,

Beſchreven in uw Boek,

Met allerlei elenden,

Geduurig met hem gaan,

En, daar mée omgedaan,

Zal hy zyn blydſchap enden. *

Hy zal, met groot getier, -
i

Het onuitbluſchlyk vier c . .

, Gevoelen in zyn leden, - . . . . . .

En hoeren 't droef gekarma -

Van ach! helaas ! och arm! :

En wee! in eeuwigheden.

Hy zal '. in zyn perſoon,

Ontfangen zondeloon,

Door weedom néergebogen,

En in zyn jammerſtaat

Uitroepen ach ! verraad!

Verraad ! ik ben bedrogen!
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)

De Duivel heeft met lift . . . 'A

My dikmaals vergewiſt, A

Dat my geen quaad zou volgen : - - -

Maar toen ik daald' in 't graf, '

Trok hy dat masker af, 1.

En 'k vind nu Godt verbolgen. '

Dan zal hy, hoopeloos, V.

En zonder tuſſchenpoos, &

vervloeken alſ de ſtonden, "

Die hy, hier in den tyd, | | |

Heeft aangewend, met vtyt,

In 't vuil bedryf der zonden; . . . V

En, zonder liefdeblyk,''

Godts kelk in 't helſche ryk,

Ja 't grondſop moeten ſmaaken; ''

En zien het groot gemis, "

Van al wat dierbaar is, '

Na 't ſterven en 't ontwaaken. :-- I

Als
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Als hy den Heere zal,

Omringd van 't groot getal

Der engelen, eens hooren

Tot and'ren, en tot hem

Met een verheven ſtem -

Dus ſpreeken : overlooren',

Vervloekte ſchepſels, gaat s "

Weg van my, naar den ſtaat

Van ſmaad,en groot afgryzen,

Naar 't vuur, in eeuwigheid

Den Duivelenbereid, . . •

Wyl gy Godt niet wout pryzen. : : :

Hoe zal het hert met klem - ,

Aanhooren deeze ſtem,

Geſproken in de wolken,

En zien, geheel verbaaſd,

Uitvoeren meter haaſt, - . . . . .
- W

Het vonnis aller volken.

- - Ter
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Terwyl men hooren zal, I

Met jammerlyk geſchal, . . .

Elk klaagen, roepen, wenſchen, ... . .

Och bergen valt op my ! " , Si

Ontrukt my d'heerſchappy 2 : : : :

Van Duiv'len, Godt en menſchen!

Maar 't roepen, 't groot getier (

En ſchreijen zal van 't vier Levi

Geen ſchepſelen verſchoonen:

Als Godt zegt, Satan maak

U vaardig tot myn wraak,

Wil deez' met ſtraf beloonen.

Godt zelf zal dan zyn magt

Doen blyken, om met kracht

Het grootſte ongenoegen . - .

Te toonen aan elk menſch,

Die niet, naar zynen wenſch, U2

Zich hier heeft willen voegen. -u... . .

De
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De Duivel, onder Gods,

Zal, op Godts ſtreng gebod,

Onnoemelyke plaagen, ' t ..

Met ſchimp, ſmaad en verwyt, '

Met laſter, hoon en ſpyt,

Elk doen geduurig draagen. ' '

De eng'len van de hel, ' -

Gereed op Godts bevel tº t"

Om zielen te kaayden, : -,

Die zullen onderling, -

Met veel verbittering,

Godts laſt doen t allen tyden.

Zy zullen Satans beeld

Aan elk (hoe zeer 't verveelt)

- Tot meerder kruis indrukken;

En hun rampzalig lot

Omſtandig en met ſpot -

Voorhouden by de ſtukken. | | | | |

st .
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De lyder, in dien nood, . ,,,,

Zal ſnakken naar de dood; :

Maar die zal van hem vlieden:

De minne asfalt, * * *

Of iet, dat heilzaam is,

zal niemand hem aanbieden.

De vriendſchap, onderwys,

Vermaak, verquikking, ſpys," ,

En ſchatten zal hy miſſen. *

Geen droppel water zal

In ſmert en 't ongeval,

Zyn heete tong verfriſſchen.

Gedachte van het goed,

Dat hy nu derven moet,

Hem dikmaals aangeboden, . . .

En 't allergrootſt genot, . . . .

Dat anderen by Godt: r. :::... . .

Verkrygen, zal hem dooden.
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Godts Geeſt, hier ſteets veracht,

zal nooit de minſte kracht,

Tot trooſt, dit volk toebrengen :

Maar laaten 't in dien nood,3

Y

(Veel erger dan de dood) -

! ! --

om 't kermen te verlengen. "

EIk zal van Godts gezicht,

En 't aangenaame licht - 1

Verſtooten zyn en blyven, -

om in den duiſt'ren kolk

Met al 't verwezen volk

Steets rouwe te bedryven.

De ziels en lichaams oog

Zal krygen een vertoog

Der vreeſſelykſte dingen.

e t

De booze Duivel zal

Zich laaten zien van al

't Geſpuis der doemelingen. *

»
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Dan zal het lichaam zyn

Verwonnen van de Pyn,

En krygen ſchulds belooning.

De mond zal open gaan !

Met wrevel, en beſtaan

Te laſt'ren Godt, den Koning

De hoopelooze mond

Zal roepen t allerſtond,

Met vuil betraande oogen

En pranging van de borſt :..

Nooit word de helſche Vorſt

Voor my tot gunſt bewogen!

-

Gevloek en laſtering

Zal boven alle ding . . .

Den Godt des hemels tergen.

\ 't Misnoegen in dien ſtaat,

En 't ſmaaden van Godts Raad

Zal Godt meer ſtraffen vergen,

Q De
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De hand, door pyn verzeerd, 1 ("

Zal 't lyf, reets uitgeteerd, '

En borſt met ſlaan benaauwen. *

De keel zal worden heeſch, 2 t

De tand zal vel en vleeſch -

En tong geduurig kaauwen.

Al wat vergrooten kan - 4

Godts grimmigheid, zal dan ºº

Het ſchepzel ondervinden. V

De Satan zal zyn eer . . .

Doen zien, in meer en meer,

Te woeden en verſlinden. te 5

't verſtand, daar toe verlicht,

Zal zien wat is verricht,

Om Godts toorn op te wekken. - *

Hoe Jezus is verſtoord, -

Om dat men zich, naar 't Woord,

In liefde niet liet trekken. - .

Het
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Het oordeel zal, verbaaſd,

Verkeerd en ganſch verdwaaſd,

Het vonnis Godts mispryzen:

En, in die raazerny, "

(Schoon zulks onbillyk zy)

Zelfs tegen Godt opryzen.

't Geweeten zal, verwoed,

De geeſten en het bloed

In d'aderen doen kooken,

Door wroeging, ongeduld,

Vertooning van de ſchuld ' . . .

En gloed, door Godt ontſtoken.

Het zal, door Godt ontruſt,

Zelfs alle zondeluſt , .

Wel eer geliefd, verwyten,

En woelend, nacht en dach,

In zuchting en geklag --

Gelyk een adder byten.

C 2, Dan
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Dan zal aan d'ongenaad' : o 2 -

Van Godt de ſtraf van 't quaad -

Steets worden toegeſchreven,

Als d’ oorzaak van verdriet,

Wyl Godt de ſtraf gebied, en

En 't quaad niet wil vergeeven: : : :* *

Maar het geweeten zal,

Met wroeging, 't ongeval

Den menſche zelf toeſchryven, - .

Om dat elk zeker weet, * *

Wat zonden hy hier deed,

Die hem van Godt afdryven.

't Geheugen zal, geſterkt,

Herdenken, hoe Godt werkt, 1

In 't geen men heeft bevonden;

Wat voortyds is gedaan,

En wat men heeft beſtaan

In 't pleegen van de zonden; - - - -

Dat
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Dat men zich tegen Godt,

Zyn nooding en gebod ,

Halsſtarrig op kon maaken.

De wil, door hardigheid

En Duivels liſt misleid,

Zal heiligheid noch wraaken. -

De tochten van het hert,
t r -

Gedreven door de ſmert . - .

En angſten, zullen woelen; A , is

En, nimmermeer geſtild,

Met ſchrikking woeſt en wild,

Der zonden kracht gevoelen. "

Al wat tot droefheid ſtrekt, 't

Pyn, ſchrik en wraak verwekt,

In denken, doen en ſpreeken, /

Zal daar geduurig zyn;

De minſte vreugdeſchyn

Zal nooit de ſmert afbreeken :

. C 3 Maar
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Maar tot in eeuwigheid

Zal, onder Godts beleid,

De ſtraf door helſche vuuren

En toorn, tot groot verdriet,

Aanhouden, en nooit iet

Vermind'ren, maar volduuren,
v 2

De Duivel, zondig menſch 2

En wat hier, tegen wenſch,

*t Gezelſchap zou mishaagen,

Zal elk, ſchoon in onmin,

Met walging, tegenzin

En haat, daar moeten draagen

Het ſchrikkelykſt gezicht,

Dat ooit hier in het licht

Vertoond word, kan niet haalen

By't duizendſte gedeelt',

Dat ieder word verbeeld

In Satans duiſt're zaalen.
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Een Heiden, Ongodiſt,

Jood, Turk, misleid Papiſt,

En die hoofddwaaiing leeren,

Deez' zullen al te ſaam,

voor 't Chriſtendom in naam, "

Van Godt meer wraak begeeren :

Om dat het, meer verlicht

In godtsdienſt en in pligt,

Naar Godt niet heeft geluiſterd:

Maar ſteets, met groote luſt,

Godts werk in zich gebluſt,

En 's Heeren Woord verduiſterd.'

Al, wat hier is geſteld

En van de ſtraf gemeld,

Is flaauwlyk opgegeeven :

Ja 't is maar ſtamering,

En ſchoon 't wat verder ging,

Het is noch niet naar 't leven.

A

C 4 Heer
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Heer laat dit wonderſtuk ,

Van 't eeuwig ongeluk

Recht worden opgenomen;

En niemand, zonder grond, t

Betuigen met zyn mond, '

Ik ben die ſtraf ontkomen. - r

Geef, dat er menig menſch

Door 't leezen, naar myn wenſch,

- Mag komen tot bekeeting.

- Breng boozen, door uw magt,

Tot ſchrik en nagedacht,

En tot uw's Zoons beheering,

Laat uw onkreukbaar recht,

Den zondaar aangezegd,

Hem doen naar Jezus zuchten,

En deez' gevreesde ſtraf,

Eer dat hy daalt in 't graf,

Met grooten ernſt ontvluchten, -
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Geef aan zyn ziel geen ruſt, f

Voor dat hy U, mét luſt - - - -3

Zal hebben uitverkoren : ', - - 2

Hy maak' met U 't verbond,

En ſpreek', met hert en mond, -

Dat hy naar Godt zal hooren. - -

Laat uw verkoren Volk '
-

Beſchouwen deezen kolk

Van droefheid, ſmert en Phagen s

Maar ook zien 't groot geluk 2 -4

Dat Gy hen, voor dien druk,

Schonkt naar uw welbehaagen,

Myn oogwit is geweeſt,

Om door dit ſtuk den geeſt

Des zondaars e overtuigen : -

Maar ſchoon het wordt geres - -

Aan 't oor, en overdacht, -

Gy moet den wille buigen. '

C 5 Wanp
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e

Want anders dicht en woord,

Geleezen of gehoord, ' . . . V

Geen kracht doet tot opmerking :

Derhalven ſlaat myn oog

Zich, Heer', naar U om hoog,

En 'k bid U geef bewerking.

Laat dit ook zyn tot ſtut

Van veelen, en tot nut

Van allen, die gelooven,

En in oprechtigheid

U dienen, die Gy leid

Op 's hemels weg naar boven.
1 • * * * * -

Doe hen, door 's Geeſtes licht,

Zien, hoe zy zyn verpligt,

Om eeuwig Godt te roemen:

Wyl Jezus hen eerſt kocht,

verkoor, riep, heeft gezocht,

En vrydde van 't verdoemen.

BE
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B E D E

schuldbekeNNENDEN

GE LO O VI G EN,
. Of Y

t - - - - ,

Aandacht op Job 9 W 15.

Mynen Richter zal ik om genade bidden.

Toon. De Lofzang van Simeon. '

O Godt, die waardig zyt,

Dat ik my t aller tyd

In uwen dienſt vermaake:

Dat ik ſteets aan U denk”, -

Aan U myn herte ſchenk',

En in uw liefde blaake, I

• Laat
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Laat myn geeſt, opgewekt, -

Wat U tot grootheid ſtrekt

Bedenken, doen , en ſpreeken;

En met kleermoeidheid,

Door uw hulp en beleid, | | | |

- - - - Der zonden band verbreeken. - -

- A' * * .

- Geef dat ik met ontzach

U hert'lyk dienen mag,

En vallen voor uw voeten.

Schoon ik heb ſtraf verdiend;

wil my nu als uw vriend

In liefde toch ontmoeten.

Ik vind my aangedaan .

Met vrees, hoe het zal gaan,

Als Gy zult vonnis vellen;

Of ik zal in 't gericht

Beſtaan, dan of 't gewigt

Uw's toorns my zal ontſtellen

# ;

Ja
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Ja, Heer, ik ben beducht; . .

Dat ik de bitt're vrucht: . . . . .

Van tegen U te woelen: - - - -

Door uw ſtrafvonnis zal,

Straks na myn ſterfgeval,

Geduurig moeten voelen.

Indien Gy met my twiſt,

Om dat ik heb gemiſt , 7

Met U geen eer te geeven, v ..

Dan zal ik nimmermeer : 2 .

Genieten vreugd noch eer,

Veel min het eeuwig leven,

Want als ik my beſchouw -

En denk, hoe ik niet trouw

In all myn handelingen

My ſteets gedragen heb,

En noch veel vreugde ſchep -

in d ondermaanſche dingen: -

4/ Ja
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Ja dat ik noch den laſt -

Der zonden voel, en vaſt

Blyf aan begeerlykheden, .

Dat myn verdorvenheid v .

My aftrekt en verleid, 1

Of port tot quaade zeden :

Dat ik der zonden weg . - .

Niet myde, ſchoon ik zeg,

En ſteets voor U betuige,

Dat ik ze haat, en niet

Betrée, dan met verdriet,

Als ik my voor U buige :

My dunkt, zoo zulks in 't recht

Aan my word voorgelegd

En all myn ſnoode wegen,

Die ik heb doorgegaan;

Dat ik niet zal beſtaan . . .

Noch krygen heil of zegen;

Maat



NAGELATENE GEDICHTEN. 4»

Maar dat de Richter my -

Zal zetten op de ry - - - - -

Van de verwezen menſchen, - ' ,

Om eeuwig met geklag - 1

Te roepen wee en ach, - --

En zonden te verwenſchen; * * *

Dat ik Godts heeten gloed te

En gramſchaps overvloed, ..."

Die ziel en lichaam krenken,

Zal voelen, en den kelk, . . . . •

Uitzuigen, dien Godt elk A.

Verdoemden in zal ſchenken... er . . . .

O Heilig, eeuwig Licht, : 2

Ik kom het groot gewigt

Myns wangedrags, met beeven, ... ?

Erkennen op myn kniën,

In ootmoed op U zien, . . .

En ſmeeken om myn leven. ... ... :- . .

TOleg
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Dies roep ik, Heer', verſchoon .

My zondaar, om uw Zoon! -

Het zy toch niet te ſpade,

Dat ik my nederbuig, - -

En nederig betuig : -

Te ſmeeken om genade! 2: 1

O lieve Middelaar, , C - - 1

Red my uit dit gevaar
g

; - r

Van eeuwig ſtraf te lyden!

,Vergeld.my niet in haat

Al myn bedreven quaad;

Maar wil myn geeſt verblyden :

Schoon ik U overal, ' - - - -

In allerley geval, -

Niet heb-erkend, als Heere;

Noch, als myn Godt, geëerd,

Geloofd, gediend, begeerd,

Noch nu, zoo't paſt, begeere:

st, iſ - Hoe"
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Hoewel ik aan uw magt

En roem niet heb gedacht,

Gelyk het my betaamde :

Ja dat ik ſomtyds meer

Bejaagde eigen eer, º

En 's waerelds pracht beraamde :

Toen ik door valſche ruſt

Uw Geeſt heb uitgebluſcht

In klopping en bewerking,

En niet heb opgemerkt

Hoe Hy beſtiert en werkt,

't Geen diende tot verſterking.

Ik bid U, toon uw magt,

En uw genadekracht, - º -

Om gunſtig te vergeeven ! *

Ay ſchenk my, naar uw Woord,

Genâe, en wil my voort

Toewyzen 't eeuwig leven! :

:) Dſ Dan
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- -- --

Dan zal ik, zeer verblyd, : er i

Nu, en na deezen tyd : : : : :

Uwgrooten naame pryzen : 3 a 4:3.

Ja ik zal, Heere, dan iſ . . . t.

- 1
-

en - ra - -

- - - - - - - - - - -
- -En nu, zoo veel ik kan,

Met dank U eer bewyzen. . . . .

Gy hoort, wat ik begeer. # : -

Myn ſmeeking ſpreek ik, Heer',5

Met een bedachtzaam herte : :

'k Verfoei myn wangedrag, -

Gy kent myn ziels geklag : :

Daar over en myn ſmerte. -

zie :

Laat ik, met ernſt en luſt, LJ ::

* - - -

* * - " -

Door uw Geeſt toegeruſt, wat tºt '

My tot uw roem beſteeden ; 2. o

En, met veel kracht en moed, A

Staan naar het hoogſte Goed o

En 's levensweg betreeden. 's A - T

& .
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Ik ſmeek U, laat myn hert , I

Steets voelen waare ſmert, vr .

Wanneer ik zou vergeeten - , . . .

Uw dienſt; laat ik myn pligt, . . .

Op dat ik dien verricht, zº

Door uw bewerking weeten. fºto is

Och had ik dit geluk, zo is 'ſ

Dat ik in ieder ſtuk (J : : : : : : :

Kon zien uw' grooten zegen," ,,s . ( .

Dien Gy my reets beweeſt, oºk zº

Toen 'k U niet heb gevreeſt, g...’

Maar dwaalde van uw wegen!

O Oppermajeſteit, .. # : ,

Maak Gy myn hert bereid,

Om, met gebed en pſalmen, . .

Te toonen, dat ik ben

Geneigd met mond en pen

Uw deugden uit te galmen.

TD 2 Ik
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Ik zie, wat ik al mis, | | | |

En wat my tegen is, "

Als Gy my niet zoud ſterken,

Dan zou ik niet beſtaan, iſ

En door uw' toorn vergaan, ' '

Zelfs om myn beſte werken. -

Maar als Gy kracht verleent,

En my met U vereent, 4 %

Dan zal ik moedig ſtryden.

Gy kont genadig zyn,

My houden buiten Pyn, -

En noch van ſtraf bevryden. ' -

Godt Vader, geef my blyk,

Dat Gy my eeuwiglyk

Genadig hebt verkoren; w

Dat Gy my in den tyd . ' -

Door roeping hebt verblyd,

En krachtig weergebooren.
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Bedek my met uw hand,

Doe my ſteets onderſtand,

Wil my voor kruis bewaaren,

In tyd van ongeluk,

Red my dan uit den druk

En allerley gevaaren.

O Jezus, Godes Zoon,

Woon in my, en vertoon

Wat ſtryd Gy hebt geſtreden,

Toen Gy in 't worſtelperk

volbregt 't genadewerk,

En helangſt hebt geleden: ,

Op dat Gy uit den nood . . . . .

My vrydd' en van de dood,

Om trouw aan U te kleeven: -

Laat ik dan nu voortaan

U meer ten dienſte ſtaan,

En my U overgeeven.

D 3 o
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w O Geeſt, daar op my neer,

Bewerk my tot uw eer,

Verbreek all' Satans ſtrikken, | |

Toon my uw groote magt,

Geef my geduurig kracht -

En wil myn ziel verquikken; -

Gelyk Gy and'ren deed,

Die Gy hebt overreed,

Verzekerd en verzegeld, - i

Toon zulks nu ook aan my

In trooſt en heerſchappy ;

Op dat ik leef geregeld. i

Tot U, Drieëenig Godt,
- l

Roep ik, ach wees myn Lot!

Laat ik uw ſcepter raaken;

En als ik voor U ſtaa, t

Laat my dan uw genâe " "
-

l

En liefde eeuwig ſmaaken.

BE
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• , ..." » Of ::::::: : : : : : - 1

Aandacht op Pſalm 38W 19.

Ik ben bekommerd van wegen myne zonde. ''

Toon. Hertknaagend onverzett'lyk enz.
t ! - - te

O God, myn ziel heeft tegen U misdaan,

Myn zonden boven 't hoofd en hairen gaan,

Ik heb veracht, en niet volbragt, gezet,

Uw Wet;

Maar met den voet vertrapt uw ganſch gebod,

Dat Gy my gaaft, als of ik mogt, met ſpot,

Het doen of laaten, naar myn eigen luſt 9

Met ruſt.

- D 4 He
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't Quelt my aan 't hert, dat ik U, Opperheer,

Helaas ! ik zie, dat ik uw Majeſteit

Gequetſt heb door myn ſchuld en zondigheid, -

Dat my ten hoogſten nu verlegen maakt,

En raakt.

Niet heb erkend, noch toegebragt de eer,

Die my betaamde, naar verbond , en pligt,

En licht,

Heer', ik erken, zoo Gy my ſtraffen wilt,

En Jezus uwen toorn voor my niet ſtilt,

Dat ik dan draagen moet hier, en m 't graf

Uw ſtraf,

Die eeuwig duurt, en op my ruſten zal;

Wyl ik heb geen rantſoen in dit geval,

Noch iemand, wie hy zy, my loſſen kan

Van ban;

Dan Jezus, die met zyn gezegend bloed

Alleen betaalen kan, en myn gemoed

Verſchaffen ruſt, als Hy my trooſt, en zegt :

Myn knecht!

Of
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Of door zyn Geeſt inwendig tot my ſpreekt: . . . . . .

Ik ben uw heil, en zal, wat u ontbreekt, . . . . . .

U ſchenken, wyl ik 't heb voor u verdiend,

, , Myn vriend.

Och mogt die ſtem eens klinken in myn oor ! . . . . .

En dat ik uwe leiding nooit verloor, r : : : :

Maar toonde, door uw Geeſt, in myn gedrag, :

- Ontzach.

Grootmagtig Godt, oneindig, zonder tyd, ! ! !

Die in uw Weezen algenoegzaam zyt, we 3 - 1

Straf my niet, naar verdienſt', ter deezer uur, 2 iſ

Met vuur.

Want dan zoud' ik, om myner zonden vloed, . .

Met haaſt verteerd zyn door uw gramſchaps gloed,

En hebben nooit de hoop van zielsgeluk; -

In druk.

Dies wend ik my tot uw genadetroon; - E

Op dat Gy my aanſchouwt in uwen Zoon, I'

Om eeuwig vry van zonden, ſtraf en pyn | | |

Te zyn.

D 5 Ik
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Ik buig my neêr en ken myn ſchuldigheid, * * * * *

Indien Gy op my ziet, naar rechts beleid »

Dan zult Gy geeven ſtraf, en zyn verſtoord, -

2 : " . . . . Naar 't Woord.

Maar reken toe aan my het dierbaar bloed

Van uw Geliefden Zoon, en ſchenk my 't goed,

Dat Hy, door zyn verdienſt', verworven heeft,

En geeft.

Ik ſmeek om 't kleed, dat 't zondevuil bedekt,

Het geen Hy in zyn gunſt zyn Kind aantrekt,

Doe het my aan, en geef, voor aſch en ſmaad,

Cieraad.

Laat my, tot heil, op zyn verdienſten zien ;

Bewerk my door den Geeſt, en , kan 't geſchiên,

Kom my te hulp, als ik ben in den nood

En dood.

Laat uw genae my ſterken, om met kracht

Te ſtaan, gelyk een held, als onverwacht :

De Satan ſchiet zyn pylen, ſterk en boos, 2-2 - 2

En loos.

- . Als-
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Als waereld vieit, en alle goed aanbied, | | | | | |' - 'J

Of anders dreigt met druk en veel verdriet, " , ，,O

Stop dan myn oor, en maak m' onwankelbaar . '

Voor haar.

Wanneer myn vleeſch, dat my geduurig quelt, | | | |

My prikkelt, plaagt, en dringt, en 't hert ontſtelt, zº 4

Laat my dan nooit van uwen weg afgaan; * * *

Maar ſtaan.

7 * " . . .) 2' , ‘J

Als my een luſt van U vervoeren zou, - - - - - - - - - --

Of zonde my belet, om met berouw "" z)

1 . ()

Tot U te gaan, kom Gy my dan te baat -

Met raad.

Leer my den ſtryd, dien ik te ſtryden heb,

En geef my moed, op dat ik hoope ſchepp', l

T- - - SJ

Dat ik eens worden zal, na deezen tyd, -

Verblyd.

- - - 't

Ik zie op U, o Godt! in uwe kracht

Word ſomtyds ongewoon te weeg gebragt,

Dat Gy den Satan ſcheld, en zonden ſtremt,

Als 't klemt.
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Dies kom ik, Heer', en buig my voor U neér,

Op dat ik door uw kracht my meer verweer',

En zie, dat Gy my trouw behulpzaam zyt,

In ſtryd,
-

Heer”, doe dat nu, terwyl ik tot U ſmeek!

Niets wenſch ik meer, dan dat uw hand verbreek'

Der zonden kracht, die myn gemoed ontſtelt,

En quelt.

Zult Gy dan niet verhooren myn gebed?

Gy weet het, waar myn ziel is opgezet,

Och ſchenk het my, op dat ik U, myn Heer',

Meer eer' !

Ik ben bereid, om onder uw gebied

Te ſtryden, en te ſtaan in al 't verdriet,

Op dat de zonde my niet vall' meer bang,

En vang'.

Ik geef U heel myn lichaam en myn ziel,

In wenſch, dat Gy, indien ik immer viel,

My niet zult laaten leggen, maar voortaan,

Doen ſtaan.

Door

- --
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Door uwe hulp kan men veel daaden doen,

Die niemand kan beſtaan, hoe ſterk en koen

Hy weezen mogt, dies wend ik my, als nu,

- '

tv.

r

- ' -

Tot U.

O Godt, geef my, dat ik door d'ydelheid,

Of zonde nooit van U werd afgeleid,

Noch voel uw wraak, of zie het zondig quaad,

Te laat.

Wil my toch niet verſtooten, om vol ſmert

Te klaagen eeuwig met een treurig hert,

Noch ooit myn hoop verand'ren in geklag

En ach.

/

Laat my ook niet gevoelen uwe ſtraf

In 't leven, in de dood, en na het graf,

En eeuwig blyven van uw zoet aanſchyn,

Heer op uw ſtem, in 't Woord geöpenbaard,

In pyn.

En uw beloften, my daar by verklaard,

Hoop ik, dat Gy my niet verlaaten zult,

-

Om ſchuld :

Want
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Want Jezus heeft het recht voor hen voldaan, . . . . .

Die met een waar berouw Hem neemen aan, ' t ... : - i

En zich vertrouwen heel aan zyne zorg, . . . . ---- -- v! I

S - - 3n '. Als Borg'.

Dat is myn wenſch oprechtelyk te doen, i . . o D C.

Ik loop naar U, en roep , o. Godt, verzoen: . . . . . ( )

My in uw Zoon, op dat ik, van ſchuld vry, a .. # '

Bly zy!

Myn oogen zyn geſlagen naar den grond, zei: " - "t,

Om dat ik heb verbroken het verbond, g . . . . r

En zonden deed, die, in myn eigen oog, a n -

. . . Gaan hoog

Och mogt het zyn, dat in my blykbaar wierd,

Dat ik, door uwen Geeſt, werd ſterk beſtierd,

Om Satans liſt en zonden te ontgaan, ... .

Voortaan !

Indien niet Jezus ſpreekt, tot myn geluk: , 1 º ' > ' t ... .

Ik heb voor u verdiend het eeuwig goed. ,, . . .

: : : :O Heb moed!

di EEN
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E EN - " "
- - -

-

* . *

-

- - - - -

tGE L. o ov I G E,
GERUST IN GODTS LEIDINGE

e " "Of ' 'A tr... » ' , ººk '

3 ſtrooi- tºt 11-412 is niet

Aandacht op Pſalm 73 W24.

Gy zult my leiden, door uwen raad.

- - - 1 - - - - - - - - -

Toon. Als de tien geboden* , - / € - - -

d C -

Ste Gy, Godt Vader, myn gedachten,

Om, wat my overkomen mag,
- ("

In uwe leiding af te wachten, -

Gemoedigd, blydſchap en geklag. - - - -

- - - - - - - 2 - 1 2 in

Ik zal U nimmer reden vraagen, :
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ! Te tº

Als Gy my klaar of duiſter leid; avs

Maar pryzen uw vry, welbehaagen,

of klagen met ootmoedigheid.-

- * *
- - -

Ver
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Verleen my, Vader, zoete ruſte,

En neig myn hert naar uwen wil, .

Op dat ik my in U verluſte,
e w- -- z- - tºt -

En in uw leiding zwyge ſtil.

" Ik wil uw hooge Godts regeering

Opvolgen, zonder tegenſpraak ,

En onderwerpen uw beheering

-

r

4. Mynziel en lichaam met vermaak. T.

Schoon 't U geliefde 't zoo te ſchikken, ,

Dat aarde ſmolt en hemel viel,

Laat zulks my niet te veel verſchrikken,

Maar geef dan ruſt in myne ziel. e

Ik weet Gy zyt de volheids ader,

Die, als my alle ding begeeft , " -

Kont toonen, dat Gy zyt myn Vader

En Godt, die my ten nutte leeft.

Heer' Jezus, dien men moet betyden "

Te zyn de Leidsman tot de vreugd

In ouderdom en vroeger tyden,

In jonglingſchap en d'eerſte jeugd.

f
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Ik heb in al myn tyd genoten

De zachtſte leiding van uw hand :

Wanneer ik waardig was verſtooten

Te worden om myn onverſtand.

Ja toen hebt Gy my aangeprezen

De paden, die ik in moet ſlaan.

Nu bid ik, wil noch by my weezen,

En leer my uwe wegen gaan.

tarzz,

Wil van my alle vrees verdryven ,

En uit myn hert bekommering

Verjaagen; doe myn hoope blyven,

En onze liefde onderling.

Ik zal in alles gaern erkennen

Uw vrymagt, eer, en majeſteit,

En wil my, zonder morren, wennen

Aan uw geducht en wys beleid.

Dewyl ik dikmaal by de ſtukken »

Geleerd heb, dat een ongeluk

My aan de ziel zoo niet kon drukken, .

Als 'k my verbeeld# in myn druk.

Ik
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Ik zag veelmaal, dat Gy deed komen

De zaaken, die ik had gevreeſd :

Maar Gy hebt my de ſchrik benomen

Door invloed van uw kracht en Geeſt.

Al wat Gy doet kan my verſtrekken

Tot prikkels, om het hemelſch goed

Te zoeken, en my op te wekken,

Dat ik bezitt een ſtil gemoed.

Kom woon in my en richt myn gangen,

En laat in druk my niet alleen;

Op dat het blyk', door myn gezangen,

Dat ik nooit byte op den ſteen;

Maar op U zie, en zoek naar reden,

Waarom Gy my hebt gekaſtyd :

Laat ik die ziende, met gebeden

U ſmeeken, dat Gy my verblyd.

O Heer', Gy zult my niet begeeven;

Maar hier in den genadeſtaat,

In dood, in 't oordeel, en in 't leven

Geleiden, naar uw wyzen Raad.
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Wanneer ik all' uw handelingen,

Die Gy gehouden hebt met my,

Herdenk, en all' de zegeningen,

Die ik genoot, dan word ik bly.

Ik ſchep een moed, om onverlegen,

(Wyl Gy my z'onverdiend beweeſt)

Te roepen, o wat zachte wegen

Betreed myn voet! o Heilige Geeſt,

Ik zie uw liefelyke leiding

In 't geeſtelyk genadewerk :

Wek my toch op tot roems verbreiding

Van mynen Godt, en maak my ſterk!

Geef my ſtil alles af te wachten,

Wat my noch in dit traanendal

Zal overkomen, ſchenk my krachten,

Om moedig in elk ongeval

Te denken, dat Gy my zult leiden

in voorſpoed en in tegenſpoed,

Dat Gy zult nimmer van iny ſcheiden;

Maar ſteets my ge:kracht en moed. Schenk

w
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Schenk my bequaamheid, om te draagen

Den zegen door uw gunſt beſteld,

En ook de ſtraffen en de plaagen,

Waar mêe Gy zondedaad vergeld.

Gun my uw leiding op te volgen,

En als ik zegening geniet,

Dat dan de dank niet werd verzwolgen . .

Door hoogmoed, of gevreeſd verdriet.

Laat ik m in alles nedrig toonen,

Gedenkend myn onwaardigheid :

Laat waan of eerzucht toch niet woonen

In my, noch wat tot geldzucht leid.

Laat nooit de wraakzucht my bekruipen;

Den haat en toorn weer ver van my :

Laat in myn hert geen nyd inſluipen,

Houd my van zwaare vallen vry.

Dat nooit de Duivel my aanrande

In myn perſoon, ampt, naam of huis,

Met geen beſtrydingen of ſchande

My Plaage, noch met ander kruis. - - ,

Doch
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w

Doch is het zoo uw welbehaagen,

Dan wil ik 't leed en al het zuur,

Met taaje lydzaamheid, verdraagen,

En ruſten in uw wys beſtuur.

Laat Satan niet myn hert verſtokken,

Dat ik uw leiding niet zou zien :

Noch ook de waereld my verlokken,

Als zy my ſchatten aan zal biën.
* *

Laat toch uw liefde ſterker trekken,

Dan al het ondermaanſche goed!

En uw beloften my opwekken

Tot ſtilling van 't ontruſt gemoed.

Geef, dat myn kennis ſteets vermêere,

En met gezondheid mag myn tyd

-

Verloopen, dat myn ampt met eere - -

Door my bediend werd', vry van nyd.

Doe my ſteets denken, dat uw zegen

All' deeze zaaken heeft beleid

Tot heil van my, en overweegen,

Dat zulks my wekt tot dankbaarheid.

E3 Maar
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w- - - -

- Maar noch uw zegen, noch uw leiding,

Hoe goed en zacht die mogte zyn,

Zal my beweegen tot verbreiding . . .

Van uwen lof in vreugd of pyn :, .

Zoo my niet helpt de Geeſt des Heeren,'

Dien men tot hulp verwachten moet.

Kom dan, o Geeſt, naar myn begeeren,

Daal neder in myn hert met ſpoed !

Wil toch het zelve overreeden, … -

Dat Jezus ſteets myn Leidsman zy!

En ſterk my krachtig, om myn treden

Te ſchikken naar uw heerſchappy.

Laat ik m'in uw geley wel draagen,

En nimmer wyken van het pad

Naar Zion, noch in loop vertraagen,

Tot dat ik kom in 's hemels ſtad :

Daar Gymy leiden zult aan wát'ren, is -

Die nimmer worden uitgedroogd : ' -

Tot englenzang, Godts lof, en 't ſchát'ren .

Van heil'gen, 't welk myn ziel beöogt. -
DE

-.
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De Waare ſ

vERGENoEGING DER ZIELE

v ,

in

G O D T.

of

Aandacht op Pſalm 73 W 26.

Godt is de Rotsſteenmyns herten.

Toon. De Lofzang van Maria, -

O Godt van zaligheid,

Die alles hebt bereid,

Den Hemel, Zee en Aarde,

En door uw magt en hand,

Noch alles houd in ſtand,

In cierlykheid en waarde: -

E 4 Die
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Die ſteets met recht geroemd, - w

En Rotsſteen word genoemd,

r - ---- --

- , " » : - --- - - --- - - * * * * , - -- --

- - Om veilig in te ruſten : - - - - - - - - - - - - -

Waar naar men vlucht en vlied,

Wanneer men onraad ziet,

En zich in kan verluſten. 's r- ,

Gy zyt een ſterk Kaſteel,

Waar in de ziel geheel

Zich zeker kan bevinden :

Schoon zy wel word verraſt, '

En dikwils aangetaſt,

Niets kan haar daar verſlinden. T

Wyl uwe magt bevryd

Van quaaden, en altyd

Beſcherming kan verleenen 3

Hoewel een ziele druilt, * * . -

Wanneerze by U ſchuilt,

Verdryft Gy al haar weenen.

Zy
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Zy kan zich met een lied

vermaaken in verdriet,

En blyde quinkeleeren,

Wyl zy in U , haar vrind, -

Heil, trooſt en ſterktevind,"

Zoo veel zy kan begeeren.

Gy zyt een vaſte Rots, ' : - --

Die tegen 's vyands trots, 2 ,

En euvelmoed kontdekken:

Die onbeweeglyk ſtaat, ' -

En al wie tot U gaat

Tot veiligheid komt ſtrekken.

*,

De liefde woont in U, -

Van U is onruſt ſchuw,

En wat een ziel kan quellen: - -

De ziel word hier op d'art t! -

Getrouw van U bewaard e

Dat niets haar neer kan vellen.

E 5 Dies
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Dies kom ik voor uw troon,

O Vader, door den Zoon,

En ſtel het als een waarheid,

Dat niets U is gelyk - -

Op aard', in hemelryk, -

En vinde daar in klaarheid. , - - --

O Heer, ſtort op my néer

Uw Geeſt, dien ik begeer,

En leer my vroeg en ſpade!

Ay geefmy meerder kracht!

Ontdek my ook uw magt

Tot trooſt 2. hulp en genade. - -

Betoon uw wonderwerk

Aan my, en maak my ſterk,

Om U meer aan te kleeven :

En, ſchoon Gy het gezicht

Der engelen in 't licht

Aan niemand hier wilt geeven,

Schenk
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Schenk my den naaſten trap

Aan 't hemelſch borgerſchap,

In liefde, in vertrouwen

En hoop, die is gegrond,

Dat ik U, naar 't Verbond,

Eens boven zal aanſchouwen. - 2

Geef my geduurig ſtof, : : : : :

Om uwen Naam met lof

Te melden, tot betooning

Van dank; ſtel my in ſtaat, .

Om U en uw genaad' -

Te pryzen, groote Koning !

Ik roep U toe oprecht:

O Heer! ik ben uw knecht, 2

Naar U gaat myn begeeren; * *

Gy zyt my aangenaam, | | |

Gy zyt alleen bequaam, | | | |

Om myn heil te verméeren,
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I

De Hemel kan my niet

Ontneemen myn verdriet,

Noch 's Hemels groote zaaken: -

Hoe ſchoon die zyn vermeld,

En heerlyk voorgeſteld, -

Om zielen te vermaaken.

Zy zyn myn luſt niet waard,

Maar maaken my: bezwaard,

Als 't buiten U zou weezen : - --

Ja als ik U niet vind, : : :

Wat dan myn geeft verzint, 3

Het kan my niet geneezen. . . . . . .

Geen aarde geeft my vreugd;

Geen water my verheugt,

Geen eer, noch ſchatten zullen, zº

Met al wat 't oog bekoort,

4. En tot vermaak behoort, 1 - ,

Myn ziels begeert vervullen. - s

-C

--

:
Godt
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k

-

Godt is alleen het Goed, ; 3

Dat mynen luſt voldoet, iſ

Hem wil ik vlytig eeren; -

Niets wil ik buiten Hem

Verleenen hert of ſtem,
* * *

Bejaagen, noch begeeren. ,, : : :

Met Godt ben ik geruſt,

In Hem vind ik myn luſt,

En zoek Hem te behaagen.

Godt is myn hoogſte ſchat,

Al wat myn wenſch bevat :

Ik wil het met Hem waagen. -

Wel aan, myn ziel, wel aan!

Wil naar dien Rotsſteen gaan,

En u in Godt verblyden,

Wil ernſtig wat van d'aard'

U aankleeft, als niets waard,

Verachten en vermyden.

Y

/

sº -

- - -

Stel
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Stel niet uw hoop op 't goud,

(Waar op een dwaas vertrouwt J

Op eer, of 's waerelds zaaken;

Want zoo gy daar op ſteunt,

Naar jaagt, verkrygt, op leunt,

Het mag u wat vermaakën :

Maar als het lichaam ſcheid

Van d'aard', dan word beſchreid

't Gewoel in d'ydelheden:

Ga liever recht naar Godt,

Hy zy uw Rots en Lot,

En zoek Hem met gebeden.

want Hy heeft meeſt den tyd

Des levens u verblyd 9

En zich vertoond weldaadig :

Hy heeft u als zyn kind

Zeer tederlyk bemind,

En u geweeſt genadig.

Dit
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Dit deed Hy, ſchoon gy Hem

Niet eerde met uw ſtem,

Gedrag en lichaamsleden :

Ja, ſchoon gy menigmaal,

Na 't vriendelyk onthaal,

Hem tergde tegen reden,

En ſmaadde zyn gebied;

Dat heeft Hem daarom niet,

In zyne handelingen,

Veranderd tegen u,

Maar Hy ſchonk toen, en nu,

Aan u zyn zegeningen.

Hy maakte u gezond,

Hy bragt u in 't verbond 3

En deed u naar Hem hygen.

Ja ik ben overreed,

Dat Hy meer aan u deed,

Dan vette ooit verkrygen. -

º - - - Doch
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Doch dit is 't niet alleen, . . .

Waarom ik hertlyk meen , -

Voortaan Godt aan te kleeven; x

Om dat Hy my behoed,

Gezondheid, tyd'lyk goed

En geeſtelyk kan geeven : : : :

N Maar wel byzonder dit;

Dat Hy het al bezit,

Wat my kan vergenoegen :

Dat Hy is hoogſt volmaakt,

Waar door ik wierd geraakt,

Om my by Hem te voegen.

Dies vind ik my verpligt,

Om Hem, met ſtem en dicht,

Als Opperheer t erkennen :

En ik wenſch met vaſten loop,

In een gegronde hoop,

Naar die Rots voort te rennen. .

Dg
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Dewyl Hy heeft verklaard,

Wie naar Hem op deez' aard'

Als Rotsſteen ſterk verlangen;

Dat Hy dien gunnen zal

Te woonen in 't geſchal

Der hemelſche gezangen. - -- -- -

Ik geef dan God' de hand,

En wacht het eeuwig pand

Des Hemels, op de tyden, ºf

Die Hy in zynen Raad

Bepaalde, maakend' ſtaat,

Dat Hy my zal verblyden.

Hoewel ik niet in my . . .

Bevinde, waarom Hy

My gunſtig aan zou ſchouwen;

Zulks neemt in my niet weg,

Dat ik met waarheid zegg”,

Ik wil op Hem vertrouwen.

F O
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()

O nooit volprezen Heert, " " +

Breng my haaſt in 't verkeer

Met U, in 't Hof hier boven! "

Leid my tot het gezicht ****

van U in 't hemelſch licht," - "

Daar U de eng'len looven: 2: 1. M.

Daar elk der Seraphinh, oºi

volmaakten, Cherubim, ºf I: #

En aller eng'ſen Chooren, (I

Met aangenaam geluid, ::: : H. eG.

Hun ſtem, eeuw in eeuw uit, '

Met dankbaarheid doen hooren, **

-1, - - # :

En in het zoet accoord # # 7 o"

Van cyters, ſtem en woord

In 't minſte niet vertraagen :

Maar met een hert, vol vreugd -

By Godt op 't hoogſt verheugd, ºf

In lofzang God' behaagen. '

-

'ſ. /
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h B E ; 1 -D 'I E

* . : - | | | | - -- . 'A

VERLOOCHENING

- Of . . . . .* .
r l

tr? , inti I, 's - t... ?

Aandacht op Lucas 9 v 33

g - - - - - - - - ;

Zoo iemand achter my wil komen, die verlooche

ne zich zelven, en neeme zyn kruis dage

- lyks op, en volge my. - - - - -

W , ' s . . . . . . . . . . . . . .

anneer de eerſte menſche quam

- . . .'' - o . . ' t /

Uit zynes Maakers handen, nam
- ,v - r

In hemgeen plaats luſt of gedachte -

Naar 'tgen Godt was onaangenaam,

En #vond zich geheel bequaam, ,ſ .

Om al te doen wat Godt verwachtte.

F 2 Hy

,,TT

::",
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-- --

1

,

- Hy kon zich in zyn zalig lot.

, Verblyden, en alleen in Godt, -

Als 't hoogſte Heilgoed, zich verluſten.

Hy was met hebluſt niet bezet,

Om in Godts wil en wet te ruſten. --

Hy dacht niet, in die eerſte jeugd,

Dan op zyn heil in Godt en deugd;

Hy had geen luſt tot and're zaaken,

Die ſtreden met des Scheppers wil,

- Noch wierd door 't zondig hert belet .

En ganſch voldaan, verheugd en ſtil,

Kon zich zyn geeſt in Godt vermaaken.

Maar toen de menſch zich heeft vergiſt,

En in zin oogmerk had gemiſt,

Met naar des Satans ſtem te luiſeren,

Vond hy van Godt zich afgekeerd,

En zag zyn werk, wil en begeert',

Door onverloochendheid, verduiſt'ren :
- - - , st

Waar
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Waar door zyn hert een broeyneſt wierd

Van luſten, en zyn wil beſtierd

Tot ongeöoreloofde dingen. we

Hy voelde, dat hem'Satans kracht,

En ſtem had tot den val gebragt,

Waar door hy zich niet kon bedwingen: -

Het geen noch duurt en duuren zal, .'

Tot dat de menſch van zynen val,

Door Godt (daar toe reets uitverkoren ) 1

Word weer herſteld in zynen ſtaat; *

- Verkrygt Godts beeld, gunſt en genaad',

En door Godts Geeſt word weergebooren:

Doch die reets weergebooren zyn, -

Zyn altyd noch in angſt en pyn -

Door veele onverloochendheden; -

Gelyk elk Chriſten, die Godt mint, -

In zich met droefheid ondervind,

Dies gaat hy tot Godt met gebeden: - -

* F 3 Uit
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Uitroepend' met een ſmeekend hert, ſ

En met oprechte zieleſmert; . .

O Godt! laat ik my naar U voegen, - .

En weeren eigen wil en zin,

Ja al myn luſt; en in uw min

My door bekeering vergenoegen. . . . .

Och of het U, myn Godt, beviel,

Dat ik uw naam, met lyf en ziel,

Hier in 't begin en namaals boven,

verheerlykt eeuwig voor uw troon,

Godt Vader, Jezus, 's Vaders Zoon,

En Geeſt mogt bly en dankbaar looven!

Ik heb, Heer Jezus, iet gehoord,

Dat Gy ons naliet in uw Woord :

Zoo iemand achter U wil komen,

Dat die dan moet, in ieder deel,

Verloochend zyn, en in 't geheel

Zich zelven en zyn wil betoomen, . .

Dat

& *
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Dat hy moet dagelyks zyn kruis

Opneemen, draagen, en zyn huis, ''

I

Zoo wel als goed en eer en ſtaaten 'I

verachten , en U op den weg,

Dien Gy betrad, met overleg,

Navolgen, en zyn weg verlaaten. I

Dit heb ik nader overdacht; ,

En wyl Gy zulks hebtvoortgebragt,

Wierd ik beluſt om 't goed te keuren : : : )

Maar als ik dacht, hoe 't met my ſtaat,

Met myne kracht, en wat genaad' , '
w

Daartoe behoort, dan moet ik treuren: A.

Om dat ik niets in my bevind » - : I

Dat mynen quaaden wil verwint;

Maar ik word dikwils zelf verwonnen: p.

Ik vind ook geen verloochening

Van mynen luſt aan eenig ding;
s

Maar 'k ſteuit, als ik iet heb begonnen. »

% - 7 F 4 / En
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Een ſchoon ik wenſch, om voort te gaan,

Helaas ! ik moet ſteets blyven ſtaan

Bedroefd en met beſchaamde kaaken,

Uitſchreeuwende : grootmagtig Godt,

Ik hoor uw wil en zie 't gebod,

Doch kan naar wenſch my niet opmaaken!

Ik vind in my wel luſt, maar kracht

Ontbreekt, dies zie ik op uw magt,

Om my van 't eigen af te trekken,

Ja af te ſcheuren, want myn hert

Wil daar niet aan, maar word verwerd,

Als ik het daar toe op wil wekken. -

Ik tracht, in 't geen Gy hebt geleid,

Met ootmoed en gewilligheid,

Te luiſt'ren naar uw les en reden:

Dewyl Gy my zyt voorgegaan,

Word ik met yver aangedaan,

Om op te volgen uwe treden. '

* . * Ver
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Verloochening, die groote deugd, ' '

Tracht ik te leeren en met vreugd *

Geduuriglyk in 't werk te ſtellen; , i

Om dat ik weet, dat die alom .

Geleerd word in het Chriſtendom,

En rechte Chriſt'nen moet verzellen.

Gun, dat ik nimmer word verſtrikt

Door iets uitwendigs; noch verſchrikt

Myn liefſte pand U wêer mag geeven.

Laat ik verloochend zyn aan 't goed,

Gemak, vermaak, lof, naam en bloed,

Ja, als Gy 't eiſcht, ook aan myn leven.

'k Wil op geen kennis, eerlykheid

Noch matigheid, noch wat my leid

Tot deugd of deugdsbetrachting, ſteunen;

Maar die voorbyzien, en dit pad

Van zelfs verloochening, dien ſchat

Verkiezen, en op Chriſtus leunen.

F 5 Och



go W. SCW A N KE s

w

', Och mogt ik ook al 't dwaas gewin, ,, V

Geſchat by menſchen, en myn zin ºp

Verwerpen met het ſchaad'lyk eigen; t)

En rennen door geloof en hoop 2 . . . . J

En liefde, met een vollen loop, 3

Naar Godt Drieëen, die 't hert kan neigen. Het

Kon ik ontbloot zyn van al 't geen " .'

My hindert, en daar aan met een e

Een ſcheidbrief geeven en verzoeken,

Dat Jezus my geev luſt en kracht

Om Godt te dienen dag en nacht

En alle zonden te vervloeken.

Mogt ik het kruis met groot geduld

Omarmen, en 't (met Geeſt vervuld)

Op Jezus vºetſpoor willig draagen;

My ſchikkende, hoe langs hoe meer,

In 't leven naar Godts Wet en leer;

Op dat Hy in my ſchepp behaagen, 7

4 » Döe
R. -
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Doe my toch, Heer, in mynen ſtaat ' ,

Verbannen 't ongeloof, als 't quaad, "D

Waar door ik dikwils wierd bedrogen, ' ſ -

En my toekeeren naar het licht, is " ,

Dat in uw gunſtryk aangezicht . '

Gezien word door geloovig oogen. " J

Ay laat ik my aan U, verblyd 2 g ..

Opdraagen, en in mynen ſtryd . . . . . .

Veel blyken geven van een Chriſten! A

Ja tot uw eer, o Godes Zoon,

Het lyden torſſen, als een kroon,

En dus den Satan 't ryk betwiſten, 2

En ſpreeken, weg, o ziels verdriet,

Myn eigen wil, ik lief u niet,

Om daar in meer te blyven hangen! »

Gy hebt te veel door valſche min

Myn ziel vervoerd en mynen zin, r

Gelyk een Delila, gevangen. - - - - »

- Had:
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Had ik maar kracht, ik zou uw ſchoot

Ontvluchten, en uw wiſſe dood

Verhaaſten in all myne zaaken;

Ik zou u, boozen dwingeland,

Vernielen, of u doen met ſchand

Vertrekken en myn gramſchap ſmaaken.

Ik zou des Heeren heerſchappy

In liefde wenſchen over my,

Aan Godt myn hand en herte geeven.

Ik zou myn heerſchappy en wil

Verfoeijen, en my houden ſtil,

Om heiliger voor Godt te leeven.

Behoed my, Heer, voor trotſen waan

En myne ziel voor valſche paên;

Op dat ik niet verval in ſtrikken.

Leer my verloochend zyn aan al,

Wat my zou brengen tot een val,

Of in myn ſtaat niet kan verquikken.

1 Laat



NAGELATENE GEDICHTEN. 93,

Laat ik toch (op Godts Woord gegrond)

My voegen naar uw wil en mond,

En onverloochendheid bevechten; #

En toonen, dat ik, toegewyd v . :

Aan Chriſtus, nu, en ook altyd,

Wil wand'len met Godts vroome Knechten.

Ik wil uitroepen, o myn Heer !

Ik ben myn eigen voogd niet meer;

Ik ben myn eigen luſt ontweken : 7

En ſchoon ik dikmaals U verkoor, .

En naderhand U weer verloor, j

Ja in myn opzet ben bezweken : -

Ik hou my noch aan myn verbond,

Dat ik weleer ſprak met myn mond, 's

En met myn hand heb onderſchreven :

Dat ik zou laaten 't eigen ik,

U lieven ieder oogenblik,

En jaagen naar het eeuwig leven, - , 2

, . Myn
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Myn ziel, dien Godt, als 't hoogſte Goed,

En denk, dat gy haaſt komen moet '

voor zynen Richterſtoel hier boven : - - "

Bezorg uw zaak voor d'eeuwigheid; º I

Heb in uw zaaken goed beleid, ' ' an

En vang reets aan den Heer te looven. V.

Al 't aardſche kan u geene ruſt in vººr

Verſchaffen, noch uw zieleluſt : ' r" *

Voldoen, om dat het zal bezwyken: ' t "

Ja als 't u meeſt zou noodig zyn, t

Om te bezitten, dan uw pyn ' '

Vermeerderen met u t' ontwyken. - ,

Wel aan! ik wil met opzet nu

Verloochend weezen, en trouw U,

O Jezus, als myn meeſter, volgen, ,

In wenſch, dat ik in geen geval

U liefdeloos bedroeven zal, - . . . . '

Of maaken, dat Gy werd verbolgen. t . : : :

r: " T, Myn
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Myn hert is, Heer', een modderpoel -

van vuile luſt en vreemd gewoel, '

Dat met den Satan aan wil ſpannen;

Waardoor ik niet kan doen myn pligt, '

Om naar den eiſch van 't godd'lyk licht,'

De zonden uit myn hert te bannen. ''

Het eigen zet zich op den troon, . . . -

En maakt zich aan 't gebied gewoon; - -r

Ja 't weet op alles naauw te letten; | | | -2

Als ik van zelfs verloochening'

Of ſpreek, of rep, in 't minſte ding, I

Zoekt het my vaardig om te zetten, 2: U . .

Laat my uw Geeſt, op elken dag zit en er

Opwekken, op dat ik U mag u noo 1, 2

Verhoogen, en U lof toebrengen : - - - - - -

Dat ik U nimmermeer vergeet e-- 2

Door eigen' liefde, wyl ik weet," **

Dat Gy dien Baal niet komt gehengel." *

() Geef
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Geef my meer kracht, om tegenſtand

Te bieden, leid my by der hand,

Om alle luſten t'onderdrukken : - - -

Laat niet de minſte blyk of ſchyn -

van 't waereldſch in my ov'rig zyn;

Stel my in ſtaat om 't uit te rukken.

r

In voorſpoed en in tegenſpoed

Richt mynen gang, ſtier mynen voet, "

Om ſteets myn dwaazen zin t' ontloopen,

En met verachtinge van al,

Wat waereld geeft, in elk geval,

Naar U te gaan, op U te hoopen.

Op dat ik werde voorbereid, in te

Om voor uw troon in heerlykheid,

Uw aangezicht eens aan te ſchouwen; - &

Gedenkende, dat al het goed ... . .

En eer en welluſt voor 't gemoed . . .

Niet dienen kan om op te bouwen. +-- -- ;
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O Godt! ſchenk my die zegening,

Dat ik u diene zonderling,

En dat my nimmer mag verdrieten

Van alle ſchepzels af te zien,

En my geheel U aan te bién,

Om U geduurig te genieten.

Gy zyt het voorwerp van myn min,

Het einde, voortgang en begin

Van alle myn genegentheden.

Maak van my een verloochend menſch;

Verlicht myn geeft, geef my myn wenſch;

Dat ik U vreez', naar 't Woord en reden;

Dat Jezus en zyn heerſchappy

Alleen my lief en dierbaar zy,

En niets my mag in 't ooge komen,

't Welk hier myn hert bekooren kan;

Maar maak myn geeſt meer los daarvan,

Tot dat ik eens word opgenomen.

G Daar
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Daar geen verloochening van iet . . . . . .

Dat men begeert, of hier geniet,9 o I ºf II. I

Of daar verkrygt, ooit plaats kan vinden : : : :

Om dat het is een eeuwig Goed, ... e. E na '

Dat allen wenſch en luſt voldoet: * ar: | |

En al het eigen doet verzwinden. . U * *

Gelukkig, die verloochend is, ººk zº

En zulks door Godts getuigenis . - 2 :-) :

En zegen merkt in alle dingen! 1: o" , .

Die blyken geeft in zynen ſtaat, tºt 3

Dat hy Godt lieft; Godts wil en Raad

Verkieſt in all' zyn handelingen : - -

Die kan met zelfsverloochening : : : : :

Godt dienen, als een hemelling, . . .

En Hem, als 't hoogſte Goed, vereeren. . .

Schenk my, o Heer', dit groot geluk, ,'

Dat ik bewyz', in ieder ſtuk, zº s ie.....

Dat ik U liev'; wil 't my toch leeren ! . . . . . .
-

" , , UIT.
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U I T G AN G
VAN : HET hen te

t- naar den

HEER E JE S U S.

- ' Of . . .

Aandacht op Pſalm 104 Y 34.

Myne overdenking van Hem zal zoet weezen.

Toon. De Lofzang van Simeon.

B eſchouw ik uwen Inaam,

Waar mede Gy bequaam -

Benoemd zyt, Heer', voor deczen,

Als Godt en Middelaar, ,

En zie ik, hoe Gy klaar

In 't Woord zyt aangewezen, -
k: r G 2 Als
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- Als Jezus Chriſtus, 't Hoofd

Der Kerk, te recht geloofd

Te zyn uit Godt gebooren :

De Heiland, Bruidegom,

Naar wien Godts Volk alom

• - verlangt, wenſcht en wil hooren :

-

/

*

Dan zegt myn hert terſtond,

En ſpreekt ook met den mond;

- Gy zyt myn Godt en Heere;

De Raad en Vredevorſt,

Naar Wien myn ziele dorſt,

Dien ik met ernſt begeere,

Beſchouw ik uw natuur,

Uw ampten, ryksbeſtuur,

En wonderlyke ſtaaten,

Die Gy hebt ondergaan,

Dan word ik aangedaan,

Om, met uw onderzaaten, . ".

- - -
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U liefde, dienſt en eer - -

Te toonen in 't verkeer

Nu en in heel myn leven : ,

En als ik voeg daar by ,

Weldaaden, die Gy my,

i
En aan uw Volk, wilt geeven;

Dan roep ik vrolyk uit,

Met uw geliefde Bruid : : :

't Zyn aſl begeerlykheden, ... -

Die men in Jezus ziet; l

W

Hy heeft het hoogſt gebied,

Ik ſchat Hem hoog met reden. | | |

Myn luſt, wenſch en vermaak

Beſtaat in deeze zaak, ...

-

Dat ik tot Hem mag ſpreeken;

Zyn ſchoonheid, dierbaarheid,

En wat Hy heeft bereid . -

2.

Mag uiten, en dus ſmeeken:

G 3 O



zoz w. s w A N K. e s.. :

O Koning van uw kerk, J

Ik zie het wonderwerk , 2T

Van uw geboort' en lyden, ºf te º zº

Hoe Gy een hellewicht : : : : :

Kont brengen tot het licht, ... - V

En van Godts toorn bevryden. :: 1.

Hebt Gy, door uwe mast, (I

In my te weeg gebragt, wat ietſ

Dat ik, van Satans banden - "'º 1'

Ontſlagen,U belyd' ? nutri 2 I

Laat ik dan nu, verblyd, RH

Myn ziel aan U verpanden; | | | |

En zeggen, hoogſte Goed, frzi M

Verquikker van 't gemoed, iet!

Hoe zoet zyn m” uw gedachten, tiſ !

Als die my, buiten ſnert,

Opkomen in het hert er iſ

Door uwes. Geeſtes krachten zij , .''

- 2 Maar

|
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Maar dan, voornamelyk, t . . .

Als Gy, my ſchenkt een blyk ,

'7Van liefd' in myne ſmerte, e: U :..

En, hoe Gy ſterken kont, . . .

Laat melden met myn mond,

En roemen met myn herte. - ; - -

Daar van kreeg menigmaal ,

Myn ziel, in 't zeer onthaal, 7

Van U gewiſſelſtukken : a

Het geen ik, zonder licht , I

Des Geeſtes, ſchoon verplicht,7

Niet recht weet uit te drukken ; - ,

Maar in, verwondering, zº v ! )

Uw zachte handeling |

L'

Met my, en uwen zegen, 2 ºf 3 :

Dien Gy my ſteets beweeſt,

Doet roemen, en myn geeſt »

Tot melding maakt genegen; ..."

G 4 Als
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-

Als ik word opgewekt, zº 1

Om 't geen tot eere ſtrekt -

Van U te overleggen,

En voel een liefdedrang, # . "

Om in een lofgezang I

Tot U met ernſt te zeggen:

o Goël, blank en rood,

Van luiſter nooit ontbloot, is

De ſchoonſte van de menſchen; " / .

Die 't hert van elk bekoort, iſ

Wie U maar ziet of hoort, ºf

Geen ſchooner kan men wenſchen!

-

O Jezus , levens Vorſt, . . . . .

Verquikker in den dora t -

Naar U gaat myn verlangen;

Ik buig my voor uw troon,

Godts en des menſchen Zoon,

e Wil my in gunſt ontfangen!

Ik
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Ik noem U, Zielenluſt,... ! ! O

Myn trooſt, myn ſchat, myn ruſt,

Myn rotsſteen, licht en leven; . .
er Die in 't genadewerk , o ... . .

U toont getrouw en ſterk, z...A

Waarachtig en verheven; , , 2 p. -

Die in U zelven leeft, - -- -

Volzalig, en ook geeft

º

I do 2

Het heil aan all' de zielen, # x2 : - -

Die U met lof en eer
".. 2:

Aanbidden, als haar Heer, zei

En voor U nederknielen.. fo : fit... 3

Myn ziel wil naar u gaan, a
En voor u open ſtaan, :# tºt V, A

Tot dat ik U gevoele g! 5 o;, zº 7

hert;
- - - - - - - -

In 't binnenſt van myn

- :: - -". ar
Op dat ik heilig werd', k: 1 -

'tWelk ik oprecht bedoele. ,,

G 5 4 Q
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O Heiland, ſtrydbaar Held, iſ !

Die ieder nedervelt, , ſº ! “

wie U niet wil vereeren, ºp te

Maar ook zachtmoedig zyt ºf 4

Aan all', die zich, met vlyt, 2

van Satans dienſt afkeeren, ºf

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

- - - - - - - - - ſºf 2 T

En onder uw banier '

zich ſchikken, die het vier ''

Des Geeſtes niet uitblüſſchen; * * *

Maar tegen alië magt" "***

Der vyanden met kracht"

staan, en uw handen kuſſen." "

ro ' I tºt -- t" r, t e . . . . .
HEE2 C 1ei:: I. t' ſ .ir I.

Dat heeft my overreed, -

(wyl ik tjºken, en weet

Uw godd'lyk welbehagen;)" -

My;#######g,"

Aan U, door handeling, 3.5 g

--

- ' , ,
- .

Gulhertig op te draagen. ” “ * * *

O - 7. E)
Om
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Om al des Satans liſt, 9 tºt 17922

Wanneer hy my betwiſt , Vift ‘IO

Of lokt, dan zyn verzoeking in ſti

T ontvidaat, niet indt hen iſ

Te luiſtert, maar vyn ſteit reiſt

T” ontwyken met vervloeking vrij iſ

Wierd ik toch meer geſterkt, O

En door uw Geeſt bewerkë?s GT

Met liefdegloed van binnen; 162 - TI

Dan zou ik komen ſtaan, 2 19 IM

Hem moedig tegengaan, 1217 tºt

O's Vadets Voedſterling,4 oiCI

Die boven alle ding de tie: ſto H

Uitneeménd zyt verheven, in d nºoCI

En náëeſt verheerlykt word, tºt

Als Gy twº gaven ſtort 3 136971

Op ons in 't geeſPlyk leven tºt 1

j

Stort
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2

Stort uwe gaven uit 2 a o

Op my, als Uwe Bruid,

En wil my cierlyk kleeden | |

Met prieſterlyk gewaad, ,,s :

Met kleed'ren van genaad -

En uwe koſt lykheden. - ... ... p - 1'

O Jezus, held're Zon, 2 -

En zegenryke Bron! vz, es, ºf

Die licht en kont verryken . . . .

Met eeuwig duurend goed,

En vreugde voor 't gemoed,

Wanneer men zou bezwyken : : :

Die kont, met eene ſtraat, op

Een hert, hard als metaal, -

Doen branden en verzachten,

En door uw heilzaam vocht tºt

Brengt gy tot achterdocht 5

Hem, die gevoelt uw krachten. g, ºf
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O waare Appelboom,

By wien men, zonder ſchroom,

Neêrzitten kan en ruſten : - - - - - -

En, onder 't zoet genot

Van uwe vrucht, met Godt, -

In ſchaduw zich verluſten.

Ik wenſch uw zoete vrucht,

Met liefdes tedre zucht,

Geduuriglyk te ſmaaken; -

En in 't gezicht van U

My waarlyk dankbaar nu, " u

En eeuwig te vermaaken.

Verloſſer van de dood, -

O Byſtand in den nood -

En alle zwaarigheden; - - - - - - -

Die op myn gangen let, zº

Verhoor myn ſtil gebed . . . . . .

En luiſter naar myn reden . - .

Schenk
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O Heiland, ſtrydbaar Held, iſ

Die ieder nedervelt, ſt: ' '

Wie U niet wil vereeren; in ! !

Maar ook zachtmoedig zyt ºf

Aan all', die zich, met vlyt, 2

Van Satans dienſt afkeeren, ºf

En onder uw banier * * *

zich ſchikken, die het vier

Des Geeſtes niet uitblüſſchen; *

Maar tegen alië magt." ""

Der vyanden met kracht"

staan, en uw handen kuſſen." "

Dat REËij overreed," ::

(Wyl ik U ken , en weet ': ,

Uw godd'lyk welbehagen;)" - - ,

My; zonder uitbeding," ,' -,

Aan U, door handeling, :..", ".

Gulhertig op te dragen. * * * *

- 73 Om
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Om al des Satans liſt, 977 º 3:922

Wanneer hy mybetwia, wift iO

Of lokt, dan zyn verzoeking, liw ſti

T ontvlieders niet indt hen iſ

Te luiſfren; maar tyn ſterii eiſt

T” ontwyken met vervloeking vrij fiºſi

Wierd ik toch meer geſterkt, O

En door uw Geeſt beweFRE2x CT

Dan zou ik komen ſtaan, 2 19 IM

Hem moedig tegengaan,gio1v nºt

En door uw kracht verwimnemaritiſ. WV

O's Vaders Voedſterling,4 oïCI

Die boven alle ding 4 - Teri tro'ſ

Uitneeméhdºzyt verheven, ſind II2oCI

En meeſt verheerlykt word ºp f:3f

Als Gyüw'gaven ſtortte 1gſoTT

Op ons in 't geeſt'lyk leven, strººi

stort
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Schenk my ºw heilig beeld, zo

Dat Gyhen mededeelt, nog ::

Die ſmeekend aan U denken; 4

Want die zich U vertrouwt, ... .

Dien wilt Gytſmenigvouwd :: 7

Uit uwe volheid ſchenken. za. zº. 1

Ik roem uwheerſchappy. . . . . :'!

Geef, dat het blykt in my,- . :-... 7

In woorden en in werken, . . C

Dat ik naar uw gebod , " !

My ſchikk", U dien', o Godt,

En and'ren wenſch te ſterken. à

O Herder, die geleid .

Uw Volk in goede weid',

Aan wat'ren der genade! ' s '.

Verleen my overvloed : '

Des waters, en uw bloed, '

Op dat ik myſ recht bade: 1. 2.

::::::: 2
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Bewys my uwe zorg, ( * * * * * *

o Heiland, Heer en Borg, A

En doe my blydſchap hooren! - 2

Laat ik niet van U gaan 32 a T

Maar voor. U blyven ſtaan, '2 )

Tot dat Gy neigt uw ooren; L : : : I

En ſpreekt het trooſtryk woord : I

Ik heb uw ſtem gehoord, . . . (I

Uw ſmeeking, zucht en traanen:

Ik ſpreek U naar het hert, : 3 iſ

En zal, in plaats van ſmert, ..."

Den weg tot vreugde baanen.

Geef my die groote zaak; " ! .

tOp dat ik met vermaak,

En aangenaame klanken, .

Uw heerlykheid erken', zº !

En toone, dat ik ben . . . . .

Bereid, om U te danken.

r

Gy
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Gy hebt my toegezegd, iſ

Als ik U dien oprecht,

Dat ik dan zal erlangen

Den wenſch van myne ziel.

Och of 't U welgeviel,

Dat ik dien mogt ontfangen! . . .

Dan zou ik meer met kracht,

Dat Gy van my verwacht

Volvaardiglyk volbrengen;

Ik zou verwydering

Met U, in 't minſte ding

Niet maaken, noch gehengen.

Ik hield U altyd vaſt,

En wierd zoo niet verraſt

Door zonden, 'k zou my buigen

Voor U, en, door uw min

Bekoord, naar uwen zin

My ſchikken, en betuigen; . . .

W - Kom
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Kom lieve Jezus, kom ! |

Myn liefſte Bruidegom,

Wil U toch meer ontdekken!

Een grooter liefdeblyk

Van U zal haaſtelyk - -,

Myn liefde meer verwekken.

O Godt van majeſteit!

Ik roem uw heerlykheid,

En goddelyke ſtraalen,

Die Gy aan elk vertoont,

Dien Gy uit liefde loont, .

En brengt in 's hemels zaaien : A

Daar men uw aangezicht - -

Aanſchouwt in 't hemelſch licht

By all' de hemelingen,

Die U ſteets hulde bién,

En roemen, onder 't zien,

Met ziels verwonderingen

H. Ay
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Myn ſtem by hen te voegen,

Ay maak myn hert gereed,

Om, volgens myne beed',

Die Gy daar voor U ſtelt

Op dat myn ziele meld'

In U haar vol genoegen.

O Godt, is 't noch geen tyd,

Dat Gy myn hert verblyd

Door zulke heilsbewyzen?

Ik wil, met lydzaamheid,

Dan 't geen Gy hebt bereid

Verwachten, en U pryzen;

En uitzien naar het uur,

Dat Gy in uw beſtuur

Voor my wilt zelf bepaalen,

Wanneer Gy door de dood

My zult in Abrâms ſchoot

Tot blydſchap overhaalen.

KLAG
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K L A G T E

over de

KRACHT DER vERDORvENTHEID

of

Aandacht op Rom: 7 W 24.

Ik, elendig menſch! wie zal my verloſſen uit het

lichaam deezes doods ? "

Toon. Hertknaagend onverzetlyk enz.

Denk Heer', rechtvaardig, heilig Godt,

Och of ik U had tot myn deel en lot!

Om my t ontdoen van 't geen Gy ſtraft en haat,

- . Het quaad.

Ach wie geeft my, dat ik elendig menſch

Van zonde word verloſt, en kryg myn wenſch,

En wordt ontheft van ſchuld, van ſtraffe, nood

En dood !

H 2. Myn
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Myn zondig hert is my de grootſte laſt, -

Het kleeft my aan, en 't houd geduurig vaſt;

Zoo dat ik niet kan doen, geruſt en ſtil,

Godts wil.

Het woelt, het quelt, en laat my nimmer ruſt;

Waar door myn hoop vergaat en word gebluſt,

Dat ik eens ooit geheel bevryd zyn zal

Van val.

Dat maakt my moe, en baart in my gezucht,

Als ik bevind, dat Godt, zoo hoog geducht,

Steets word onteerd door my, dien Hy behoed,

En voed.

De zonde doet my 't grootſte zielsverdriet,

Om datze my beneemt, dat ik een lied,

Of een gebed, tot lof van Godt, of pſalm

Uitgalm.

Ik wenſch te zien de zond' in haaren aart,

Wat quaad het zy, en hoe men word bewaard;

Op dat ik haare kracht met ernſt verbreek'

En ſpreek :
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O monſterdier, ik voel uw groote kracht,

Die gy geduurig toont met al uw magt!

Waar toe beſpringt, gy, ſnoode, ſteets myn hert,

Tot ſmert?

O wangedrocht, uitbraakzel van de hel!

Raad gy my aan met zonden, als een ſpel,

Te leeven tot myn eeuwig zielsverdriet ?

*k Zoek 't niet.

Gy word by my geſchat als 't hoogſte quaad,

En ook vervloekt van alle, die genaad'

Bezitten, wyl gy zyt, en uw geſlacht,

Veracht.

Ik ſchrik, als gy u roert, en my verſchynt :

Maar ik ben ganſch verheugd, als gy verdwynt;

Want gy verwekt my ſmert, geween, geklag

En ach.

Och of ik u geheel verwinnen kon !

Maar ik zag nimmer kans, wat ik begon,

Om u uit 't hert te weeren, voor altyd,

Door ſtryd.

H 3 Gy
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Gy zyt te loos, dat ik u zou verſlaan, I -

Ik ken u ook te boos, om weg te gaan, - --

Als gy niet word verwonnen door 't gezet - - - -

Gebed 3

En door de kracht des Geeſtes word vernield,

Of door het waar geloof geheel ontzield;

Maar als men u geduatig niet verſlaat,

Gy ſtaat.

Ja gy hervat den ſprong in nieuwen ſtryd, -

En toont uw boos beleid in wraak en nyd,

Om al te doen, wat gy, tot myne klagt,

Bedacht.

Als gy my hebt verwonnen, tot myn ſmert, -

Dan komt gy woonen in myn treurig hert,

En toont de grootheid van myn zondig quaad,

- Met ſmaad,

En overdringt my, dat ik heb begaan

Met u een daad, die nimmer kan beſtaan

Met liefde Godts, maar die genâe verſtoort,

Naar 't Woord.

l
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Gy zegt, dat nooit myn hert de heerſchappy

Van Jezus heeft omhelſt, om dat gy my

Kont dwingen naar uw wil, en maakt bevreeſd

Myn geeſt.

O zondeluſt, gy plaatſt u op den troon

Van 't hert, en maakt my uwen dienſt gewoon,

Ik zie uw werk, om my ganſch te verſlaan,

Of ſchãen.

Och wierd gy meer van my met haat verfoeid!

En wierd ik nooit door zondeluſt gemoeid,

Dan zou ik dienen bly en looven meer

- Myn Heer'.

Maar nu, helaas, zyt gy my in den weg!

En ſchoon ik hou de wacht, en overleg,

Hoe ik u beſt zal brengen in 't verdriet,

't Gaat niet.

Dies ik altyd met hert, met tong en mond

Moet klaagen, dat ik word verdwerſt terſtond

Door zonde, die myſteets myn weg betwiſt

Met liſt.

H 4 Wyl
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Wyl Godt van my eiſcht, dat myn eigen mond

Bekenne 't quaad gedrag, en myne zond',

Is 't billyk, dat ik zulks, ter deezer tyd,

Belyd.

Och mogt myn geeſt en tonge vaardig zyn !

Om myn afgryzen van het boos fenyn

Der zonde te doen blyken, in myn ſtaat,

Met haat.

Vrywillig, uit het diepſte van myn hert,

Verfoei ik alle quaad, dewyl het ſmert

In my verwekt, en dat Godt zulks verbied, j

En ziet.

My dreigt de ſtraf van opgehoopte ſchuld,

En God' komt toe de eer van zyn geduld;

Dies is 't myn pligt, dat ik my voor Hem ſtell',

- ' . En tell'

De zonden, groot en klein, die ik bedreef,

En waar ik, tegen eiſch, God ſchuldig bleef,

Ja waar ik heb in pligt, ſchoon vergewiſt,

Gemiſt.

, Dit
. -

,
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Dit doet my ſtaan met ſchaamte en met ſchand',

Bewuſt, dat ik niet kan met myn verſtand & •

De ſchuld verbloemen, of die tegenſtaan - - V

Voortaan.

Neen liever wil ik kennen al myn ſchuld,

En Godt ootmoedig ſmeeken om geduld,

En dat Hy my omgorde met zyn kracht, -

Die 'k wacht.

Ik hoop, dat Godt my geeve, gunſiglyk, - sl.

Van zyn genaad en hulp een krachtig blyk ; - - 1 -

Op dat ik nimmer wraak zyn heerſchappy -

- - In my.

Maar ſteets erken zyn onbepaald gebied, .

En wat een Kind van Hem in gunſt geniet,
Op dat ik my in zynen dienſt niet aats - • •

Gedraag'.

och of ik vloog, gelyk een arend vliegt!
Of liep gelyk een hert, dat niet bedriegt, - I

Naar Jezus, om te zyn uit Satans net

'V Gered ! -

H 5 Spreek
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Spreek tot myn ziel, op dat ik met geklank,

Heer”, loov' en pryz', en eeuwig u, met dank,

Vereere, wyl Gy aan my ſchenkt en doet . * * *

Veel goed.

Heer', ik beroep my op uw trooſtryk Woord,

Dat ik wel eer met kracht heb aangehoord,

En ſmeek, dat gy vervult aan my arm menſch

Myn wenſch.

Dan zal ik meer verblyd zyn en verheugd

Als and'ren, dien gy koorn en moſt, tot vreugd, -

/
-

Verleent, om dat ik weet, dat 's Geeſtes goed

Meer voed.

Wanneer myn ziel door zonden is ontſteld, -

Of door 't verdorven vleeſch word zwaar gequeld,

Kom dan door uwen Geeſt , en maak my vry,

- En bly.

Ja kom te hulp, o Heil'ge Geeſt, en geef,

Dat ik den naauwſten weg verkiez' en leef”,

Zoo 't paſt een goed, en trouw van u bemind

Vroom Kind.

Een
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Een . . .

l GELooVIGE VERLANGENDE

- - Daar de -

K U S S EN
Van - -

JE ZUS M O N D.
Of

Aandacht op Hooglied 1 W 2.

Hy kuſſe my, met de kuſſen zºnes monds.

Toon. Als de tien geboden.

God. Vader, Bron van allen zegen,

Dien ik genoot, en nu geniet;

'k Vind my verpligt, en ganſch genegen,

Om al te doen, wat Gy gebied. 1

Godts Zoon, wil U toch openbaaren

In liefde aan myn wenſchend hert

Door kuſſen, wil uw gunſt verklaaren;

Op dat ik meer vervrolykt werd', zºP y Godts
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Godts Geeſt, ik kom my nederbuigen

Voor uw genaad'- en liefdetroon!

Laat ik door uwe kracht betuigen,

Wat my op 't hert legt, aan Godts Zoon.

Wil Gy myn herte voorbereiden

Wanneer ik Hem om kuſſen ſmeek,

En metuw hand my tot Hem leiden S

Op dat ik ernſtig tot Hem ſpreek'.

Ik kom van Hem een kus verzoeken

Tot myn verquikking innerlyk,

Wilt Gy myn beed en ſtem verkloeken,

En maak my in genade ryk.

Ik zal verlangen, dat Gy krachten

Zult geeven, in myn zwak gebed,

Om aan te houden, en verwachten, | | |

Tot dat Hy hoort en op my let.

Laat ik niet worden weggezonden

Voor dat Hy heeft myn wenſch voldaan :

Maak my noch meer aan Hem verbonden,

Ik ſpreek Hem dan oprecht dus aan. Ik
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Ik wil alleen myn liefde geeven

Aan U, o Vorſt Immanuël,

Dewyl Gy't alles bragt in 't leven:

Wat weezen heeft, op uw bevel.

Wyl Gy den hemel, zee en aarde

Geſchapen hebt tot uwe eer;

Ja my eerſt ſchiept, en ſteets bewaarde,

Is billyk, dat ik tot U keer'.

Ik wil U, als myn Heer, etanen,

En zien in alles uw beleid. -

Ik wil geduurig my gewennen

Aan U met diepe nedrigheid.

Godts Zoon, ik ken U waard te looven,

Als Godt, die 't al draagt door uw kracht,

En alle ſchepzels gaat te boven

In naamen, ampten, eer en magt :

Den Vader ganſch gelyk in Weezen;

De Borg en waare Middelaar,

Die zondaars roept, en kont geneezen

Van Satans, Doods en Hels gevaar;
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Die door 't rantſoen, en uw voldoening

Aan 's Vaders wraakgerechtigheid,

Verkreegt voor zondaars de verzoening

Met Godt, de Oppermajeſteit.

Maar wat zou my die kooping baaten,

Indien ik daar geen deel aan had!

Godt zou my eeuwig blyven haaten,

Had Gy my niet de hand gevat :

Toen Gy, in Godts geheime dingen

Uw liefde toond in 't Raadsbeſluit,

En in des Vaders handelingen

Aan my gedacht, als uwe Bruid :

Toen Gy myn naam hebt opgetekend

In 't goddelyk verkiezings Boek,

Ik by uw Volk wierd opgerekend,

Om vry te zyn van 's Vaders vloek;

Die zekerlyk zeer zwaar zal komen

Op ieder, die U tegenſtaat,

En nooit U recht heeft aangenomen,

Noch luiſtert naar uw Woord en raad:
Ook
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|

Ook toen Gy 't heil my hebt VerWorven

Door 't Plengen van uw dierbaar bloed

Aan 't kruis, wanneer Gy zyt geſtorven,

En voor myn zonden hebt geboet :

Toen Gy my riept en herformeerde

Naar uwes beelds gelykenis y

En my des Satans dienſt ontleerde,

En wat genade tegen is:

My deed verlaaten oude boeien .

Die zochten myne ſlaverny;

Op dat ik zou met ernſt bedoelen,

O Heiland, uwe heerſchappy,

Uw zachte leiding en regeering,

Die Gy, als men op U vertrouwt,

Gelieft te toonen, en beheering,

Die Gy met Bondgenooten houd,

Waar door ik veeltyds heb genoten

De blyken van uw gunſt in nood, ,

En ſomtyds ook ben overgoten " ,

Met liefde, ſterker dan de dood,
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Nu wenſch ik weer den zelven zegen,

Dien ik te vooren ondervond,

Als ik genadig heb verkregen

De liefdekuſſen van uw mond,

Waar naar myn ziel verlangt met ſmerte;

Om dat ik weet, wat zoetigheid

Het geeft, als een verlangend herte

Geniet, waarom het bid en ſchreit.

Als Jezus, door zyn liefdeblyken,

Het hert verquikt, en, onbevreeſd,

Doet zeggen, ik zal niet bezwyken,

Wyl Godt my ſterkt door zynen Geeſt.

Ik wil geloovig my begeeven

Gewillig onder uw banier;

Op dat ik kryg in 't geeſt'lyk leven -

Meer klaarheid, kracht en hemelſch vier.

Ik wenſch met al myn ziels genoegen,

U vlytig, ſtil en openbaar,

Te dienen, en my trouw te voegen

By U, en uw geliefde ſchaar. - (jck
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Och Jezus, ſchenk my liefdekuſſen!

Druk my de zegels van 't Verbond -

Op 't hert, wil mynen brand toch bluſſchen,

Met kuſſen van uw liefdemond !

Een kus van onderlingen vrede,

Gepaard met een genegen hert;

Op dat ik U myn kus beſteede,

En nooit van liefde moede werd'.

Geef my een kus van vergenoegen,

En van vereeniging met U :

Laat ik my heel naar U toch voegen,

En blyven voor de waereld ſchuw !

Geef my een kus tot onderwerping

Aan uw geboden, licht en zwaar:

Een kus tot myns verſtands opſcherping;

Op dat ik ſteets Uw Wet bewaar'.

Geef my een kus tot trooſt en vreugde,

Op dat ik my verquikken mag. 4

Och of ik my in U verheugde,

Revryd van jammer en geklag!- vry J I Laat

-
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Laat ik, tot my vermaak, de tippen

Van uwen mond, in liefdevlam

Ontfonkt, gevoelen; druk uw lippen

Op myn mond, Vorſt uit Davids ſtam.

Ik zal in iefde op U wachten,

Tot dat Gy mynen wenſch voldoet: 2

En wil beſteeden all myn krachten;

Op dat Gy my in liefd' ontmoet.

Ik ſmeek U, kom toch myn Beminde,

Met kuſſen, en uw liefdeblyk!

Wees als een hert, of als een hinde,

Die ſpringende komt haaſtelyk !

Druk liefdekuſſen op myn wangen.

En hert, op dat ik voel de vreugd,

Waar naar myn ziel was in verlangen; -

Ay maak my door dien kus verheugd 1

Laat die geduurig op my ruſten,

Tot trooſt, genoegen en vermaak;.

Heer”, doe my ſteets in U verluſten, 2

En krygen deez' gewenſchte zaak! - Een
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DANKBAAR E | | |

HER D EN K ING

R E DD IN GE
. uit - -

Ziekte en andere Ongevallen. ,

By den Heere is goedertierenheid, en by Hen is

veel verloſſinge. - -

W - .

Pſalm 13o W. 7. i

NIEen de groote Godt mys" herſtelde - -

Uit ziekt en ongeval, zulks heeft my zeer verplicht, -

Dat ik, tot roem van Hem, zyn hulp en liefde melde,

En hoe Hy redden kan betuige met dit dicht.

wanneer door zieke en quaal myn leven ſcheen te neigen 7

En dat myn hoop verdween van trooſt en onderſtand: ,

Als my groot ziels gevaar en onheil ſcheen te dreigen,

En ongewoone vrees des doods kreeg d'overhand.

# - I 2 Toenw -4
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Toen heeft my Godt gered, en in zyn vaderliefde

De zaaken zoo beleid, dat ik, na overleg,

Betuigen moet Godts trouw; en wyl geen zaak my griefde,

Gelyk ik had gevreesd, is 't billyk, dat ik zeg:

Geloofd zy Godt Drieëen, die niet heeft willen lyden,

Dat ik door doods geweld een ſpys der wormen wierd;

Die aan my heeft gedacht, om my wêer te verblyden,

En myn herſtellinge genadiglyk beſtierd.

Godt vader zy geloofd, die, als ik was gebooren,

My teder heeft bewaard, en vriend'lyk voortgeleid;

Die my heeft uitgered, wanneer ik ſcheen verloren,

En toonde, dat Hy had magt en barmhertigheid.

Geloofd zy Godt de Zoon, die, als ik van Hem dwaalde,

My naging, krachtig riep, en leide tot zyn ſtal, -

Die zyne liefde my verſcheidemaal herhaalde,

Als ik verlegen was in menig ongeval.

.
Geloofd zy Godt de Geeſt, die in myn duiſterheden,

My ſteets heeft bygeſtaan, en mimmermeer verliet;

Die quam myn geeſt te hulp in ſmeeking en gebeden,

En ſchonk my eenig licht in 't hoogſte ziels verdriet.

Gaf
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d
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Gaf Godt my ook geen luſt om in 't Verbond te komen,

En liefde voor het Volk dat naar den hemel gaat?

Heeft Hy myn liefde voor de waereld niet benomen,

En doen veranderen van wil, van luſt en ſtaat?

Godt heeft den duivel nooit met meer kracht laaten woelen,

Toen ik met zieleſtryd inwendig wierd gequeld,

Dn het my heilzaam was. Liet Satan pylen voelen;

De Heer' benam in gunſt den angſt en 's doods geweld.

Godt heeft my, dat is waar, gedrukt met zwaare ſlagen,

Ik heb zyn hand gevoeld in myne duiſternis:

Maar Hy, die uitkomſt geeft, heeft my met welbehaagen

Aanſchouwt, op dat ik zag, hoe goed de Heere is.

Ik ben nu weer herſteld, en zie Godts hand en zegen:

Ik wenſch, dat toch myn woord mag zyn, op deeze ſtof,

Gelyk het my betaamt. Och waar ik recht genegen,

Met zulk een hertsgeſtalt te ſpreeken tot Godts lof!

Dat ik met myn gebed den hemel mogt beſtormen,

En met vrymoedigheid tot Godt, als Vader, gaan,

Hem ſmeekend met verzoek, dat Hy myn hert wil vormen,

Om met volſtandigheid voor zynen naam te ſtaan,

I 3 Ik
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Ik wenſche; dat Godt nooit myn zaden zal verachten,

Noch meer met twyffeling doen ſlyten mynen tyd,

Maar dat ik, nu herſteld, toeneemen zal in krachten, - -

En geeeſtelyken trooſt, op dat ik werd verblyd; - ,

Dat ik mag in Godts hand een krachtig middel weezen,

Tot overtuiging om te redden van de dood;

Dat Godt, door myn beleid, verharde wil geneezen,

En, die kleinmoedig zyn, verguikken in hun nood;

Dat ik veel menſchen mag in vriendſchap overreeden, -

Om 's hemels engen weg vrywillig in te ſlaan.

Laat ik, en veel met my, dat pad met vreugd betreeden,

En met een vollen loop voleinden 's levens baan.

Ik bidde, dat ik mag Godts gunſt en liefde pryzen,

En worden op zyn weg geduurig voortgeleid;

Dat Godt my, in genâe, den hemel toe mag wyzen,

Alleen om Jezus bloed, en Godts barmhértigheid;

Dat ik mag, na myn dood, voor my de kroon ontfangen,

Die voor de Kinderen van Godt is weggelegd.

Godt geeve my 't geluk, dat ik ze mag erlangen,

Tot heerlykheid van Hem, die zulks heeft toegezegd.

Een
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Een

ZO ND A A R.,

BENAAUWD OVER ZYNE ZONDEN,

CIl

MET GODT WORSTELENDE

ter Bekeeringe.

Luc: 18 W 13.

O Godt, zyt my zondaar genadig!

-O Heilig, magtig Godt, geduchte majeſteit,

Die allezins volmaakt , te zuiver Zyt van oogen,

Dan dat Gy zonden draagt, en uw' gerechtigheid

Te ſtreng, dan dat Gy zoud het zondenvuil gedoogen.

Het hemelſch firmament kan voor U niet beſtaan,

Noch wat in uw paleis, als heerlyk, word geprezen, ,

Het ſchoon azuur gewelf, de ſterren, zon en maan,

Al 't ſchepzel in de lucht, dat Gy ooit bragt in weezen,

ri I 4 - Verbleekt
N
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Verbleekt voor uwen glans, en wykt voor 't heerlyk wit

Van uwe heiligheid en goddelyke ſtraalen;

Elk menſch, die U beſchouwt, en weet wat Gy bezit,

Word weggerukt en ziet, dat niets by U kan haalen.

Als iemand word bekeerd, die ziet dan by uw licht,

Dat all' uw deugden zyn oneindig, en uw werken

Door goddelyke kracht en wysheid zyn verricht;

Dat alles, wat Gy doet, is waard om op te merken.

Wanneer ik zulks beſchouw, en daar by overweeg,

Hoe Gy my hebt gevormd, gelyk een melk gegoten,

Doen runnen als een kaas, en kneede als een deeg,

Met vleeſch en vel bekleed, en wat ik heb genoten,

Toen Gy myn ruwen klomp hebt heerlyk gebootzeerd;

En, tot volmaaking van myn lichaam, my gaaft ſpieren,

Been, ád'ren, zenuwen, en dus gefatzoeneerd

Tot een volkomen menſch, en alles liet beſtieren,

Dat in de baaring niet een lid my wierd ontrukt,

Of in het minſte deel onbruikbaar, of bedorven:

Maar dat het alles heeft my door uw magt gelukt,

Dat niets aan my ontbreekt, en ik niet ben geſtorven.

Ja
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it

Ja dat Gy boven dien een koſtelyke ziel

Liet daalen in myn lyf; op dat ik U zou eeren

En lieven als myn Godt; op dat ik niet verviel

Tot dwaasheid, om van U naar 't ſchepzel my te keeren:

Maar dat myn liefde ging naar U, het hoogſte Goed:

Te meer om dat Gy my op allerhande wyzen

Verplicht en overtuigd hebt. Och of myn gemoed

Geprikkeld wierd, om U met dankbaarheid te pryzen!

Wyl Gy my niet alleen, toen ik gebooren wierd,

Uw gunſt en hulp beweeſt, maar de voorleden tyden

Betuigen uwe magt, toen Gy my hebt beſtierd,

Dat ik in 't goede mogt geduurig my verblyden.

Dit hebt Gy ſteets gedaan, ſchoon ik met vuiligheid

Der zonden, uit den put des afgronds opgerezen,

Bezwadderd heb myn ziel, en uwe majeſteit

Onteerd, en zoo 't behoort, U nimmer heb geprezen.

Hoewel Gy naar uw beeld my eerſt geſchapen had,

En met uw godd'lyk licht des Woords daarna beſchenen,

Ik hoorde niet naar U; ja, ſchoon uw dienaar bad,

Ik wilde niet aan U myn hert en ooren leenen. , ,

I 5 Gy
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Gy ſchreeft aan my uw Wet en uwe rechten voor,

Gy deed beloften en bedreigde my met plaagen,

Maar niets heeft my geſteuit, ik week van 't rechte ſpoor,

HoewelGyvriend'lykſpraakt,en zelf naar my quaamt Vraagen

Ik heb uw Wet veracht, den ſpiegel van de deugd,

Ik heb de ſchepſelen misbruikt en ook doen zuchten;

Ik zag uw zegening met geen volkomen vreugd,

En dacht niet aan uw lof in 't nutten van de vruchten.

Als ik voorſpoedig was, dan zocht ik ſomtyds lof

Van menſchen, ja in plaats, dat ik U zoude zoeken,

Zocht ik vermaak en winſt, en keerde my naar 't ſtof,

En liet my door den liſt des Satans ſteets verkloeken.

Wanneer ik wierd gedreigd door ziekte, quaal of nood,

Had ik geen kracht en luſt, om op uw zorg te bouwen:

Maar wierd geſlingerd, en, bevreesd voor ramp en dood,

Kon ik myn ganſchen ſtaat niet aan U toevertrouwen.

Ik wierd met groote vrees, in myn angſtvallig lot,

Met kommer, ſchrik en ſmert, op alle myne wegen

Bevangen, en ik prees U niet, myn goeden Godt,

Die my hebt onverdiend begunſtigd met uw, zegen. , -- --

Hoe
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Hoe hield ik menigmaal misdaaden aan de hand . . . .

En liep niet (zoo 't betaamt) op 't enge pad ten leven? T

Wat heb ik ook misbruikt myn onbeſchaafd verſtand,

En niet wel opgemerkt, dat ik U eer moeſt geeven! oT

Tot dat Gy quaamt, o Godt, die alles ziet en hoort,

En my betuigde, dat Gy zulks niet koſt verdraagen: -, f

Toen uw rechtvaardigheid, met kracht, my dooruwWoord

En Geeſt wierd ingedrukt, en ik verſchrikt door ſlagen. -

Gy toonde, dat ik had onnut myn kracht beſteed; r

Dat ik niet zou beſtaan, maar nu uw ſtraffen voelen, n r

Waar door Gy mynen wil geheel hebt overreed, º . :

En ik niet oorbaar vond meer tegen U te woelen: :oV

Wyl 't my wierd ingeprent met zulk een groote kracht,

Dat het geduurig ſcheen te zweeven voor myn oogen,

En ik geen ruſte kreeg, voor dat reets was volbragt ".

Het overtuigend werk, en Gy, Heer wierd bewogen,

Om my te brengen door 't geloof tot uwen Zoon; .

Op dat ik my oprecht Hem willig aan zou bieden, - t

En Hy myn ſchuld en zaak zou brengen voor den troon,

Met voorſpraak, dat myn heil, in naar Hem toe te vlieden,

- Na
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Na ſchuldbelydenis, van U verkregen wierd.

Toen quam een ganſche zwerm van zwaarbegaane ſchulden

Bezwaaren myn gemoed, waar door ik wierd beſtierd

Tot wanhoop aan my zelf en traanen, die vervulden

Myn oog en aangezicht, en myn beklemde borſt

Wierd meer en meer benaauwd, zoodat ik uit moeſtroepen,

O Godt verdoem my niet! Gy ziet en kent myn dorſt

Naar heil en zaligheid, dat ik my by de troepen

Wil voegen, die met ernſt ſtaan naar het groot genot

Van Jezus gunſt, om door Hem 't leven te verkrygen.

Ik zondaar roep U aan, als een ontfermend' Godt,

Vergeef myn groote ſchuld, wil op myn beé niet zwygen.

O Heer verſtoot my niet, wys my niet van de hand:

Maar neem my aan in gunſt, gedenk niet aan myn zonden !

Ay reinig myne ziel, en heilig myn verſtand,

Zie my in Chriſtus aan, laat ik uw hulp verkonden !

Ik ſmeek U om genâe! en heb ik zwaar misdaan?

Wierd ik verfoeyelyk in uwe reine oogen?

Het is my ook bekend, ik kan niet van u gaan,

Voor dat Gy 't ziltig nat zult van myn wangen droogen

Ik
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-

Ik ſla op myne borſt, en durf myn oogen niet * *

Omhoog ten hemel ſlaan, noch van de aard' opbeuren.

Ik moet van verre ſtaan, beweenend met verdriet

Myn voorig wangedrag en mynen ſtaat betreuren.

Ach wat heb ik begaan, onzinnig uitgevoerd,

En zelfs met euvelmoed getergd, in alle ſtukken,

U, myn goeddoenden Godt! hoe ben ik nu beroerd

Door zonden, die my diep tot in het herte drukken!

Ontferm U over my ! toon uw barmhertigheid ,

En uw genadekracht in 't mildelyk vergeeven!

Spreek maar een liefdewoord, door Jezus toegezeid,

Laat ik door zyn verdienſt toenád'ren zonder beeven!

Roep my inwendig toe; ik heb uw ſtem gehoord,

En zal uw groote ſchuld genadig niet gedenken,

Ik zie u aan in gunſt, ik ben niet meer verſtoord:

Maar 'k zal u, door mynZoon, het recht ten leven ſchenken,

Dan zal ik dankelyk tot U, myn Vader, gaan,

En uw goedguſtigheid met een bly hert erkennen;

Ik wil, in uwe kracht, U ſteets ten dienſte ſtaan,

En ſterker, dan voorheen, my ſtipt aan U gewennen. "I

- Zie
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Zie hier een nietig ſtof, een worm, een ſtinkend aas,

Dat zich in grouwelen en zonden heeft verloopen,

En word met recht genoemd een ſchuldenaar en dwaas,

Die in de weelde van de waereld lag verzopen; · -

Doch nu dat ſtuk verfoeit, en eënen afkeer heeft -

van 't voorig wanbedryf, en alle quaade daaden,

Die hy weleer beging, zoo lang hy heeft geleefd,

En daarom ernſtig ſmeekt om heil en Godts genaden.

Laat ik, grootmagtig Godt, gelyk een bruiloftsgaſt,

Toch worden opgecierd aan alle myne leden

Met kleederen des heils, en, van de zond' ontlaſt,

Gelyk een zuivre bruid tot U , den koning, treeden.

Reik my den ſcepter toe van liefde, trooſt, genaad'

En heil, och red myn ziel geheel uit Satans netten;

Tem zyn argliſtigheid, verzeker mynen ſtaat,

Om met een vaſten gang geſtadig voort te zetten

Naar 't hemelſch Canaän, om U daar eeuwiglyk,

By uw gekochte ſchaar, te looven met gezangen.

O goedertieren Godt, breng my toch in uw ryk,

En laat ik daar de kroon der heerlykheid ontfangen !

zº En
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--- -- - DE - - - -

BENAAUW DE zoNDAAR,

in zyne

WoRSTELINGE MET GoDT

Aanhoudende -- -

Genes: 32 W 26.

Ik zal U niet laaten gaan, ten zy dat Gy my

- zegent.

Hier kom ik wederom, Geducht, en vriend'lyk Heer,

Om U myn ſmeeking en gebeden voor te draagen:

Laat U myn treurgeroep, nu ik my tot U keer

Met zuchtingen, geſchrei, en traanen, niet mishaagen.

Ik kan niet van U gaan, o Hoorder van 't gebed,

Tot wien een ieder menſch mag komen en toevlieden.

zou ik dan niet met ernſt, geloovig en gezet : - -

In ſmeeking tot U gaan? hoor ik 't U niet gebieden? ?

1 - Ik
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Ik zal het waagen, en my bukken voor uw troon.

Gy zult my mogelyk in liefde noch ontmoeten.

Zoo neen, ik kus uw roed', en ſlagen, voor myn loon,

Ik wil in 't kruis vergaan, en ſterven voor uw voeten.

Ik heb de dood verdiend, en alle ongeluk,

Uw gramſchap, haat en toorn, en allerhande lyden,

Uw plaagen, ſlaande hand, misnoegen, in den druk

Te zwoegen, en my nooit in 't goede te verblyden.

Doch wyl Gy anderen, die durfden tot U gaan,

Hebt altyd in genâe barmhertig aangenomen,

Zal ik ook, naar myn pligt, met all' myn euveldåen

Voor U neêrvallen en tot uw geſtoelte komen.

Ik vordere geen recht, want dan zou ik verdoemd n

Vertrekken moeten, en op myn ſtrafvonnis zwygen:

Maar zou door my uw gunſt dan worden ooit geroemd,

Als ik zou onder uw wraakſtraffen eeuwig hygen?

Neen,Heer', wis zal uw naam meer worden groot gemaakt,

Wen Gy vergeeven zult; en uw barmhertigheden

Meer komen voor het oog, wanneer uw liefde blaakt,

Om in myn jammerſtaat t aanhooren myn gebeden,

En
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En ſchenken myn verzoek, dat ik nu aan U doe,

En reeds heb uitgebragt met ſnikken en by ſtukken.

Ik bid U, word toch niet van my te hooren móe:

Maar laat my myn gebed, om Chriſtus naam, gelukken!

Ay ſpreek een gunſtig woord, en geef, dat ik U hoor'

Verklaaren aan myn ziel, uw zonden zyn vergeeven; i

Gy zyt my aangenaam, een vat dat ik verkoor;

Op dat ik door u werd verheerlykt in uw leven,

Ja zelfs na uwen dood. Och roep my toe, gy zult

Geduurig by my zyn, en eeuwig by my woonen;

Gy zult met zegening en goederen vervuld,

Genieten volle vreugd met myn geliefde Zoonen.

Godt Vader hebt Gy niet my in de eeuwigheid º

Verkoren en geliefd? aan uwen Zoon gegeeven,

En Hem my voorgeſteld? ja aan Hem toegezeid

By eed en door 't Verbond, wanneer Hy zou zyn leven -

Opofferen aan 't kruis door een vervloekte dood,

Dat ik dan zoude door 't Verbond Hem toebehooren? W

Heeft Hy niet uitgeſtaan al 't lyden, vloeken, nood

En dood by U bepaald? kan ik nu gaan verloren?
-

& - K - Was



146 W. S W A N K E S

Was dat het einde niet, waar toe. Gy my wel eer

Riept door des Geeſtes ſtem; op dat ik U zou eeren?

Heb ik 't niet opgevolgd? nam ik U niet, o Heer';

Tot mynen Vader aan, om met U te verkeeren,

Als een gehoorzaam kind met zynen vader doet,

Toen Gy myn willeboogt, bereid en vaardig maakte,

Tot uwen lof en dienſt? wieſcht Gy, my niet in 't bloed

Van uwen Zoon, op dat ik tegen zonden waakte?

Hebt gy niet in uw Woord beloofd en ook betuigd

Met eede, dat Gy niet des zondaars dood begeerde? -

Maar hem zult gunſtig zyn, wanneer hy nederbuigt,

En hert'lyk bid en wenſcht, dat Gy hem recht bekeerde?

Zie hier een ſchepſeltje, dat daar naar dorſt en tracht,

OP dat gy 't groote werk, bekeering en genade,

Aan 't zelve ſchenken woud, dat het des Geeſtes kracht

Tot heil genieten mag. Zie hier een vuile made,

Die ganſch doemwaardig is, verlegen en benard,

Kleinmoedig en benaauwd om 't zwaare pak der zonden,

Die in het net van 't Vleeſch en Waereld is verward,

En nergens hulp of trooſt in 't ſchepzel heeft gevonden:

En
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En daarom zich tot U, als tot een Vader, keert,

Die zeer barmbertig zyt, en gaerne wilt vergeeven

Hem, die door uwen Zoon vergiffenis begeert,

En ſmeekt ootmoedig om genâe en 't eeuwig leven.

Zult Gy dan niet naar my, hoewel ik 't niet verdien, 7

In uw barmhertigheid een gunſtig oore wenden?

Kan zulks U van het hert, dat Gy niet neêr zoud zien

Op my, geringen worm, en my ter ſtraf wegzenden?

Godts welgeliefde Zoon, was dit ook niet uw woord

En uw beloftenis? al wie tot my zal komen

Zal ik myn heil doen zien, 'k zal hem niet onverhoord

Uitwerpen, maar hy zal wis worden aangenomen?

Ik vat U op uw woord, en maake daar op ſtaat 7

Wyl Gy't hebt voortgebragt, die zyt de mond der waarheid.

Myn hoop is ganſch vergaan, ik weet geen hulp noch raad, .

Zoo gy my niet verloſt van zonden en myn naarheid.

Geef blyken van de kracht van uw gezegend bloed,

En overſtroom myn ziel met uwe zegeningen.

Maak my een deelgenoot van 't eeuwig blyvend goed,

En wil my met uw heil, als met een kleed, omringen.

K 2. O
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O Kruiſlam, neem uw wol, en maak voor my een kleed;

Op dat myn vuil gewaad mag worden weggenomen,

En 't waare bruiloftskleed, door uw bloed toegereed

My werde aangedaan, en in de plaats mag komen.

Schenk my toch 't cierlyk kleed van uw gerechtigheid. Z

Sla my dien mantel om. Word over my bewogen,

Dan zal uw lof door my meer worden uitgebreid,

En ik ganſch cierlyk zyn in uwe reine oogen.

Laat toch niet langer toe, dat ik, door 't vleeſch geboeid,

Niet kan myn logge ziel naar U ten hemel heffen:

Maar word door myne klagt en ſmeekingen vermoeid;

Op dat ik, tot myn trooſt en vreugd, U aan mag treffen.

O Koning van uw Kerk, en van elk onderdaan,

Ontdek U in uw glans aan myne ziel van binnen!

Vervul myn hert met vreugd, oHervorſtºk neem U aan,

Tot myn Beſchermer, om den vyand t overwinnen.

Betoon de nuttigheid uw's bloeds, en van 't rantſoen

Door U te weeg gebragt, om zondaars uit de ſtrikken

Des Duivels, en van 't vleeſch te redden, en behôen

Van waerelds kind'ren, die op myne ziele mikken.

Be
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Betuig aan myne ziel: hoewel gy zyt bemorſt,

Ik zal u louteren, beſchermen en verſchoonen;

Dewyl gy hertelyk my zoekt en naar my dorſt,

Zal ik uw Heiland zyn en gunſtryk u beloonen.

O Hoogeprieſter, die barmhertig zyt en goed,

Wil uw opmerkend oor tot myne bede wenden.

Neem weg wat U mishaagt, ſtil myn ontroerd gemocd

En wil my zonder trooſt niet van U heenen zenden.

O Leidsman van myn ziel, Beſtuurder van myn loop,

Voleinder van 't geloof, Verwinnaar van de magten

Der Helle, ſpring my by, geef my een vaſte hoop,

Dat ik zal blyven ſtaan, en mag de dood verwachten.

Ryd met my in triomf, tot ſpyt der helſche magt,

En voer my naar uw troon in uwen zegewagen :

Ruſt niet, voor dat Gy hebt myn heil te weeg gebragt;

Myn hert verlangt er naar, wil niet uw komſt vertraagen.

O Geeſt van Godt, leer my, met veel voorzichtigheid,

En met voorſpoedigheid te richten myne gangen

Op 't rechte enge pad, dat naar den hemel leid; .

verleen my kracht, en luſt om van U af te hangen.'

K 3 Wil
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Wil myn Leermeeſter zyn, en maak my meer bequaam,Om in des Heeren werk my vaardig te bewyzen, - w

Laat ik door heiligheid U worden aangenaam,

Kom, woon Gy in myn hert, op dat ik Godt mag pryzen.

O Heiligmaker, maak my van de ſlaverny -

Der zonden, die my noch zeer lichtelyk omringen,

- En van 't verborgen vuil van 't hert meer ſchoon en vry,

Ja laat ik zuiver zyn in air myn handelingen: -

- Dat niet de minſte luſt in my opwellen mag,

Die my zou tot verdriet, en U tot oneer ſtrekken:

- Laat nooit myn boos hert toe, dat het uw hoog gezach,

En magt ontkennen zou, of ooit in twyffel trekken. .

O Trooſter van de ziel, geloofs Verzegelaar,

Betoon aan my uw kracht door liefdeblyk inwendig:

Verzegel myne ziel; op dat ik openbaar ; -

Uw heerlykheid vermeld , en voel myn hoop beſtendig,

Gemoeds Beproever, proef myn nieren en myn het,

Ik roep U nedrig aan, ſpreek tot myn ziel van vrede:

Verheug en reinig my, onthef my van de ſmert

Der zonden, en de ſtraf, vergun my deeze bede.

- NA
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N a D e R E

AANHOUDING

VAN DEN

BENAAUWDEN ZONDAAR,

M ET GO DT WORST EL EN DE,

In eenige hoope van Verhooringe.

Coloſſ: 4 W 2.

Houd ſterk aan in 'tgeled.
\

Ik kom ten derdenmaal, goed en langmoedig Godt,

Om ſmeekend myn geklag en bede neêr te leggen

Voor Uw genadetroon; ik roep uit ſleur noch ſpot

Tot U, maar wenſch in ernſt met mond en hert te zeggen:

O Heere merk toch op ! ik bid U., hoor, vergeefſ,

Doe het, vertrek het niet, om uwen grooten naame:

Verberg U niet voor my, terwyl ik ſchrik en beef,

Betreur myn misbedryf, en over ſchuld my ſchaame.

K 4 - Och
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Och of ik loſſer waar van 't ondermaanſche goed, - --

En dat myn ziel in U geloovig kon beruſten

Door deugd en heiligheid: dat myn ontſteld gemoed ,

In U, als 't rechte heil, zich blyde mogt verluſten!

Het ſchynt, dat Gy myn zwak en onbequaam gebed

Hebt gunſtig aangehoord, om dat Gy veele zaaken

, Verleend hebt, en ſomwyl naauwkeurig opgelet,

Om in my 't goede woord genadig waar te maaken:

Wyl ik bevind een luſt , en trek in myn gemoed,

Om myn verſlagen hert, verbryzeld en verbroken

Door 't voelen van myn ſchuld, om Chriſtus dierbaar bloed,

U willig aan te biên, en vind myn luſt ontſtoken,

Om dit gekneusde hert, door pynelyk berouw

Tot nu toe afgemat, geloovig met vertrouwen,

Aan U, Drieëenig Godt, dien ik myn zaak ontvouw,

Te ſchenken, en myn hoop alleen op U te bouwen.

Wyl ik niet anders zoek, dan Jezus, als een ſchat,

En paerel van waardy in myn hert op te ſluiten,

Ja Hem, als 't heuchlyk goed, dat alle heil bevat,

Te ſchatten, zoeken en aan Henn my dus te uiten.

O Waard
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O Waardſte Zielevriend, geliefde Bruidegom,

En Hemelkoning, die verworven hebt het leven,

Ontdek U aan myn ziel, daal neder, Liefſte, kom,

En wil my 't onderpand des Geeſtes overgeeven! . . . . .

Ben ik niet reets een lid van uw gekochte ſchaar?

Zoek ik d'uitneemendheid van U niet te waardeeren?

Zyt Gy myn Heiland niet en lieve Middelaar,

Dien ik my overgeef, wien ik wil hulde zweeren?

Dient zulks niet tot bewys , dat Gy, my hebt beſtraald

Met Geeſt, nu 'k zieden rook van zonden meer verdwynen?

My dunkt, ik voel wat trooſt, dat, Gy my hebt onthaald

Met eene liefdevlam, en klaarder licht laat ſchynen,

In myn gedwee gemoed, ik merk een trek en lonk

Van U, myn Bruidegom, dien ik reets heb verkoren: "2

En by uw liefdevlam voeg ik een liefdevonk, 1 - 1

En oordeel niet als eerſt, dat ik ben ganſch verloren: ’

Maar denk veel eer dat Gy myn kleine liefdevlam,

(Wyl Gy die in my bragt) genadig zult vermeeren, ºf 2

En nu ik weet en zie, hoe zwak ik ben en ſtram, - -

Schep ik een moed, dat ik myn laauwheid af zal leeren, 2,

K 5 En



154 W. SW A NK Es

En ſtaande blyven, ja, dat Gy door uwen Geeſt

My zult beveſtigen, en altyd onderſteunen;

Dat my geen angſt of nood zal maaken zoo bevreesd,

Dat ik niet eenigzins op Jezus zoude leunen.

Ik hoop, dat Jezus heeft myn ſchuld aan 't kruis gehecht,

Om dat Hy zyn genâe heeft innerlyk verkondigd

Aan myn verlegen ziel, die zich aan Hem oprecht

Gulhertig overgaf; ſchoon ik heb zwaar gezondigd,

Wanneer ik zonden vlied, betreur en waarlyk laat,

Heeft Hy my toegezegd, dat Hy zal vriend'lyk trekken

Met liefdekoorden, en my zondaar voor den haat,

Dien ik had reets verdiend, nu zal tot liefde wekken,

Ik zie de middelen aan my te koſt gelegd;

Op dat ik Hem, als Heer', zou in myn hert ontfangen,

Toen ik hem menigmaal heb ſmaadig afgezegd:

Waar door ik dat geluk niet eerder kon erlangen.

“Nu ſta ik, Heer', verbaasd, dat Gy niet moede wierd,

Om my tot zaligheid noch langer aan te ſpreeken i

En mynen loſſen toom niet verder hebt gevierd;

Op dat ik ſchandelyk in allerley gebreken

En
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Dat Gy zyt afgedwaald, ik ſmeek u: laat u leeren,

En zonden my verliep, en van den levensweg -

Zou dwaalen, om niet meer daar op terug te keeren:

Maar dat Gy riept met kracht; o menſch, keer wêêr, ik zeg,

Zie uwen jammerſtaat, waar in gy u bevind,

Maak my niet langer móe door ongerechtigheden;

Hoor naar den Satan niet, die niets dan quaad verzint:

Maar luiſter naar myn ſtem, en zoek my met gebeden.

Ik zal u, als een Vorſt, gebieden en behôen;

Myn oog zal op u zyn, en myne zegeningen,

Die zullen op uw hoofd néerdaalen, myn rantſoen

Zal voor u zyn, en 't heil geduurig u omringen.

Dat ging my door het hert, en ik wierd overheerd,

Om Jezus heilbanier in my te laaten planten,

Toen wierd ik door Godts Geeſt gewillig en geleerd,

Om niet meer als voorheen my tegen Hem te kanten. 't

Het ſteuitte mynen loop, en bragt my tot geween;

Ik zag Godts gul verzoek, en all myn wanbedryven;

lk hoorde Jezus woord, en lei my op dien Steen

Tot myn verzoening meer, en wilde by Hem blyven.

Ik
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Ik maakte myn verbond met Hem, en in zyn kracht

Hoop ik geduuriglyk te leeven en te ſterven.

Heb ik dit werk, o Godt, niet in uw gunſtvolbregt?

O Ja! dies wenſch ik ook des levens kroon te erven.

Ik ſta verwonderd, nu ik all' de wegen Godts,

Die Hy gehouden heeft met my, kan overdenken:

Ik zie myn pligt, en ook den wille des gebods

Van Godt tot heiligheid, en tracht aan hem te ſchenken

Myn lichaam en myn ziel: ja wat ik kan of mag

Tot zyne heerlykheid, hoop ik ſteets uit te voeren,

En wil nu ganſchelyk my voegen naar 'tgeach

Van Hem, die heeft geſtild en weder kan beroeren.

Hoewel de vyand my myn goede zaak betwiſt,

Ik neem nu in Godts weg, hoe zwaar die valt behaagen.

Ja ſchoon de Satan komt met boosheid, of met liſt,

Ik tracht, in Chriſtus kracht, zulks lydzaam te verdraagen,

Verzekerd, dat myn niets hier overkomen zal,

Dan't geen Godt heeft voorzien, en over my beſloten,

Dat my geen ramp, verdriet, of ander ongeval

Zal treffen, dan waar meê Godt ſlaat zyn Bondgnooten.

Ik
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Ik zie den Satan aan als myne wéerparty,

Die wreed en magtig is, afging en verbolgen,

Om my, die zynen dienſt en ſlaafſche heerſchappy

Werliet, te plaagen en uit wraakluſt te vervolgen.

Ik heb ganſch geene kracht om tegen hem te ſtaan,

Doch dat maakt my niet bloo, om van Godts weg te wyken,

Ik tracht manmoedig en met yver voort te gaan, s

En wenſch voor 't einde van den weg niet om te kyken.

Ik wil vrywillig en volſtandig in myn loop

Afleggen allen laſt, die my hier zou bezwaaren:

Ik ſtil en beur myn ziel op met die goede hoop,

Dat Jezus ſtaat voor 't eind', die my zal wel bewaaren.

Myn opzet is niet meer, als in voorleden tyd,

Aan zonde, waereld, vleeſch geduurig toe te geeven:

Maar als een dapper held te ſtaan, en my verblyd

In Jezus dienſt oprecht, in ſterven en in 't leven,

Te quyten. Och of Godt my daar toe gaf de kracht,

Dat ik met vleugelen des arends op mogt vliegen,

En zweeven boven 't zwerk, tot dat ik heb volbragt

Myn levensperk en dus myn vyand mogt bedriegen,

Die
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Die wacht, dat ik noch eens zyn prooje worden zal,

En hoopt, dat ik niet zal aan Godt ſtandvaſtig blyven.

Doch ik hoop met Godts hulp, dat ik met het getal

Der Vroomen, in Godts lof, zal eeuwiglyk beklyven.

- O Godt, Gy hebt gehoord, wat ik oprechtelyk,

Doch met eerbiedigheid, U hebbe voorgedraagen:

Vervolg 't begonnen werk, en gun my klaarder blyk,

Dat Gy nu neemt in my, en in myn werk behaagen.

Laat tuſſchen U en my nooit wêer verwydering,

Door zondig misbedryf of wanhoop, plaatze vinden:

Maar wil my meer aan U, in al uw handeling,

Door gunſtbewyzingen, geduuriglyk verbinden.

Tot dat Gy my hier na zult brengen voor uw troon;

Om 't zalig hemellied met uw Volk uit te galmen,

En met al 't hemelſch heir te danken Godt uw Zoon,

En U met liederen te looven en met pſalmen:

Om heiliglyk uw roem te melden met myn mond,

En in den lof van U blymoedig, zonder ruſten,

In liefde werkzaam my te toonen t'allerſtond,

En eeuwig tot uw eer in U my te verluſten.'

- SMEE
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S M E E KI N G

DANKZEGGING,

BY GELEGENTHEID VAN EENIGE

ZIELS AANVECHTIN GEN

- CIl . •

Uitreddinge van de zelve.

ofAandacht op 2Corinth: 12W 7, 8 en 9.

Zoo is my gegeeven een ſcherpe doorn in 't vleeſch, [namelyk] een

engel des Satans, dat hy my met vuiſten ſlaan zoude; op dat ik

my niet zoude verheffen. Hier over heb ik den Heere driemaal

gebeden, op dat hy van my zoude wyken. Ende hy heeft tot my

gezegd, myne genade is u genoeg: want myne kracht word in

zwakheid volbragt,

Arena, heilig Godt, voor wiensdoordringend oogen

Geen zaak verholen is, die alles hoort en ziet,

Ook als een ſchepſel word door Satans liſt bedrogen, -

Zoo dat 'er niets ontduikt uw oog en hoogſt gebied.

Dewyl Gyvyandſchap reets tuſſchen uw Verkoor'nen

En tuſſehen 't ſlangen zaad hebt in het Paradys

Geſteld, waardoor uw Volk zich ſcheiden van verloor'nen,

En afgezonderd zyn in luſt en levens wys, Wyl
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1

Wyl zy, aan U getrouw, U zoeken te behaagen,
»

-

En Satans kinderen te trekken tot uw eer

En dienſt, dat kan dit volk en Satan niet verdraagen,

sAls hun gewettigd hoofd, die ruſt hy nimmermeer,

Om 't uitverkooren heir geweldig te beſtryden;

Dan als een felle leeuw, die brult, dreigt en verſchrikt;

Dan als een looze vos, die lokt, en niet kan lyden,

Dat iemand van Godts Volk leeft vrolyk en verquikt.

Gy ziet uw Kinderen in hun verlegenheden,

In hun ontmoetingen, klagt, ongeſtalt' en druk,

Zielszuchting, worſteling, boet', traanen en gebeden,

En als hen onverwacht gemaakt groot ongeluk.

Wanneer de Duivel dreigt, of met uw Volk komt twiſten

Met allerhande ſlag van wapens, die hy heeft,

Met zyn verlokkingen, verſchrikking of met liſten,

Die meeſt naar 's herts geſtalt' geſchikt zyn, en hen geeft

De grootſte wonden, die der Vroomen herten quellen,

Of tot verloochening van Godts alweetendheid

Hen aanzet, of door 't ſchoon der waereld voor te ſtellen

« Doet jaagen naar het goed, dat ten verderve leid:

Of
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Of aanvalt op uw Woord en tracht de kracht t'ontneemen,

Ontkent de godd'lykheid; tot 's Woords ontzenuwing

Godts Kind'ren aanzet, of hen wys maakt datze teemen,

Als zy in heiligheid Godt dienen zonderling,

En ſchuw zyn van te doen gelyk de waereldskind'ren;

Of hen een indruk geeft, dat zulks tot hunnen val

Zal dienen of tot ſmert, en dat hen dit zal hind'ren

#

In 't werk van heiligheid, of zeker ſchaden zal;

Ook dat is U bekent, Gy merkt op al hun klaagen,

Gy geeft hen onderſtand, op datz' in zulken nood

Niet nedervallen of bezwyken, maar verdraagen, -

En denken; dat de ſtryd zal einden met hun dood :

Dat Gy geen quaad gebied, om hen ſlechts te bedroeven,.

Maar tot hun heil en nut, op datze zoo de kroon

Ontfangen; dat Gy hen gewoon zyt te beproeven,

Die Gy den hemel ſchenkt voor een genadeloon:

Dat Gy den Satan houd aan banden en kont dwingen,

Dat geen verzoekingen, ſchoon hy fel woed en raaſt,

Meer treffen dan tot nut; dat Gy, in alle ingen

Hen maat en paalen zet, en dus zyn hoop verdwaaſt.

f, Als
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Als ik zulks overdacht, heeft my het ook doen ſchroomen,

Dat hy eens zou op my aanvallen onverwacht

Gelyk ik heb gevreesd is 't over my gekomen,

Ik heb zyn kracht gevoeld, meer dan ik had gedacht:

Maar Gy hebt my geſterkt en ſchielyk doen verdryven

Myn al te groote vrees; Gy hebt my bygeſtaan, -

Gy gaaft my zwaard en ſchild, en deed my ſtaande blyven,

Als ik U dus met ernſt ſprak zeer ootmoedig aan:

Gy ziet, o Godt, myn ſtryd, Gy kent myn hert en handel,

Myn voorſpoed en verdriet, myn ſtaat is U bekend,

Myn onervarenheid, myn onmagt, weg en wandel,

En myn verlegenheid, dies ik my tot U wend;

En roep, erbarm U, Heer', nu my des Satans ſtrikken

Geſpannen worden, en hy komt met groot geweld!

Nu hy myn ziele jaagt, en ſteets beſtaat te mikken

Met pylen, op dat hy my daar door nedervelt!

Hy geeft my wond op wond, ik vrees te zullen zwichten;

Om dat zyn Richten, die hy ſchiet, niet ſlechts in ſchyn,

Zyn doodelyk, maar ſteets my tot den val verplichten

Of ſtruikeling, en voel, dat die verderf'lyk zyn.

Zyn
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Zyn netten, die hy ſpant, weet hy wyd uit te zetten;

Op dat ik met myn voet op d'een of d'and're wy z',

Daar in verwarren zou, dan komt hy my beletten

In al myn geeſt'lyk werk, zelfs als ik dank en pryz'

U, myn goeddoenden Godt, ja wen ik U aanſpreeke,

Om tegen Satans liſt, gewo el en overlaſt

Te ſtaen, dan ſchiet hy toe, en ſchoon ik bid en ſmeeke

Om uwe hulp, o Heer', dan word ik ook verraſt!

Hy word nooit móe myn ziel op alle wyz te quellen;

Als ik op 't zwakſte ben, dan valt hy ſchielyk aan;

Hy neemt myn hert tot hulp, om my nóch meer t'ontſtellen,

Daar uit neemt hy bewys, dat ik eens zal vergaan.

Myn booze hert, geneigd om met hem t'zaam te ſpannen,

Maakt my veel duiſterheid, verraad my en verdwerſt

Myn goede neigingen, en wil ik 't quaad uitbannen,

Dan opent het de deur, waar door ik word geperſt

Te ſchreeuwen; o myn Godt ! ik ben geheel verlegen,

Ik weet niet wat ik doen, of hem antwoorden zal,

Die myn verderf bedoelt: ik zucht, dat Gy een zegen

My ſchenkt, en door uw magt verhoed myn willen val.

L 2 Dat
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Dat die verzoekingen niet ſterker moogen komen,

En Godts verlaatingen niet hooger moogen gaan:

Toen hebt Gy, Heer', myn angſt, en Hem de kracht benomen,

Zoo dat ik in den ſtryd door U ben blyven ſtaan.

Ik zie, hoe ik verpligt ben voor uw gunſtbewyzen,

Voor uw verhooringen en byſtand in den nood,

Te danken, uwen naam met vrolykheid te pryzen,

En roepen overluid: o Godt, uw liefd is groot! v

Gy hebt myn ziel gered uit veelerley gevaaren,

En nu voornamelyk getoond uw groote magt ,

Als ik, met angſt bezet, myn ziel niet kon bewaaren:

Maar overweldigd wierd door Satans liſt en kracht.

Als ik wierd ingeleid in diepten en in wegen,

Daar ik geen uitkomſt zag, toen Gy uw aangezicht

Voor my verbergde, toen ik had het alles tegen,

En Gy onttrokt uw Geeſt, hulp en vertrooſtend licht.

Als ik in duiſternis moeſt door beſtryding zuchten,

En in aanvechtingen, gebogen naar den grond,

Naargeeſtig heenen gaan; der zonden wrange vruchten

Met droefheid ſmaaken en vuiſtſlagen ondervond:

Toen
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Toen ik het helſche rot op my zag los gelaaten

En myn vyanden my benaauwden, zoo dat ik

De dood voor oogen zag, en Satans onderzaaten,

Door hun beſpottingen, vermeerderden myn ſchrik,

Hebt Gy my overtuigd, dat Gy my kracht en ſterkte,

Myn byſtand in verdriet geduurig zyt geweeſt,

Dat Gy tot vrolykheid my onverwacht bewerkte

In mynen bangſten nood, door blyken van uw Geeſt.

Gy hebt my in dienſtryd noch nooit geheel begeeven:

Maar my vertoond uw luſt tot waare heiligheid,

En dat myn wangedrag U tergde, heel myn leven,

Waarom Gy zulken weg voor my had voorbereid,

Op dat ik afgeſchrikt van allen boozen handel,

U teder dienen zou, en, meer verliefd op deugd,

Al wat tot zonde ſtrekt in woorden, kleed en wandel,

Verlaaten, en vol ernſt U dienen zou met vreugd.

Gy hebt de rôe gebruikt, gelyk Gy my getoond hebt,

En ſloegt my, tot herſtel, als een afdwaalend kind,

Ik dank U hertelyk, om dat Gy my verſchoond hebt;

Zoo dat ik zeggen mag: Godt ſlaat en Hyverbind.

L 3 Hy
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Hy heeft my gekaſtyd; op dat ik Hem zou eeren,

-

En nyn dwaalzuchtig hert en temmeloos gemoed

Bedwingen, om van 't pad der zonden af te keeren,

En 't hert te perſſen om te ſtaan naar 't hoogſte Goed.

Ik zie, wat ik weleer onzinnig heb bedreven;

Ik ſchrik en ben beſchaamd, nu ik zulks overdenk;

Ik zie Godts gunſt betoond in heel myn voorig leven,

En wenſch, dat Hy meer kracht tot heiligheid my ſchenk'.

Heer', geef my kracht en luſt, om naar uw ſtem te hooren!

Om dat Gy my gered hebt uit myn ſmert en druk:

Laat Satan nimmer toe, om meer myn ruſt te ſtooren,

Maar laat ik dankelyk erkennen myn geluk.

Laat toch, met nadruk, diep my in het hert verblyven,

Dat Gy my zielsangſt gaaft; op dat ik naderhand

U , met meer ernſt en kracht, zou lieven, en zou ſchryven,

Ik ben des Heeren, en erkennen 't onderpand

Des Geeſtes, en voortaan, met alle myne krachten

Van lichaam, ziel en geeſt, U dienen hertelyk;

O Godt ! ik zal hier toe uw gunſt en hulp verwachten,

En wenſch U eeuwiglyk te looven in uw ryk.

- EENIGE
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- * E EN I G E

VR AA GEN

aan de

Z I E L E

tot onderzoek voorgeſteld.

Pſalm 4 W 5.

Spreekt in ulieder herte op uw leger, ende zyt

ſtil 3 Seſa.

D es morgens na den ſlaap, eer ik was opgerezen,

Quam in myn hert een zaak, die ik wat overdacht;

Een zielsbekommering, hoe 't met myn ſtaat mogt weezen,

Of ik verkoren, en reets over was gebragt

Tot den genadeſtaat, en, na lang overleggen,

. Hield ik met myne ziel inwendig ſamenſpraak,

Ik ſtelde vraagen voor, die 'k was verpligt te zeggen ,

Tot zielsbehoudenis, en ſprak dus van de zaak.

/

L 4 Schoon
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Schoon de vereeniging van Jezus met zyn leden

Is naauw, en inGodewoord word veeltyds voorgeſteld,

Als't lichaam met het hoofd,(a)een vrouw door trouw en eeden

Verbonden aan haar man, (b) en verder word gemeld

Als bruid en bruidegom, (c) de wynſtok met de ranken, (d)

De hoekſteen met het huis, en met des huizes ſteen (e)

De boom met zynen tak (f) en diergelyke klanken,

Die naauwſt den liefdeband uitdrukken, en met een

Het onderling genot, en innig zielsvernoegen

Beduiden van een menſch, die Chriſtus gunſt geniet,

Die door een huwlyksband, na jaagen, kermen, zwoegen,

Met Hem vereenigd wierd, en daarom op Hem ziet,

Om alle goederen des heils van Hem t'ontfangen,

Die hy, naar het verbond, nu wis verwachten mag,

En hem veel hoope geeft, dat hy ook zal erlangen,

Wat aan hem is beloofd door Godts volſtrekt gezach;

Dit neemt niet weg dat hier hem duiſterheden treffen,

Terwyl hy door 't geloof moet uitzien naar het goed,

Dat hy verwacht, ja ſchoon hy nimmer kan beſeffen

De grootheid van de zaak, waar van hy in 't gemoed,

(a) Eph: 1:22, 23. (b) Eph: 5: 3. (c) 2Cor: 1 1: 3. (d)Joh: 15:2'

(e) 1 Pet: 2: 5. Eph: 2: 2o. (f) Rom: 11: 17, 18. Door
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Door 's Geeſtes werk en kracht, ſomwylen heeft verkregen

De eerſtelingetjes, dat maakt hem nimmer traag

Om naar het volgenot te ſtaan, maar meer genegen, zº

Om met een yvergeeſt te toonen, hoe hy graag

Al 't aardſche goed veracht, om dit heil te genieten.

En als de oude menſch hem tergt en tegenſtaat,

Dan keert hy niet te rug: ja onder Satans ſchieten . . .

Met pylen tot verderf, en 's waerelds boozen raad,

Is hy gemoedigd, om al 't aardſche niet te ſchatten, . .'

Hoe ſchoon het voor het oog en konſtig opgedaan, 2

Hem voorkomt, hy wil niet dan door 't geloofaanvatten -

De goederen des heils, hy wil niet blyven ſtaan:

Maar zoekt bevordering in Godts en Chriſtus paden: - :

Hy luiſtert naar geen ſtem, die hem ter zyden leid:

Hy kieſt, na goed beraad, Godts liefde, trooſt, genaden

En Geeſt door Chriſtus bloed tot heil en zaligheid. -

Ay wil dit ſtuk, myn ziel, aandachtig overweegen,

En zie den weg, dien Godt hier met zyn Kinderen houd!

Stemt gy zulks blyde toe? en maakt het u genegen

Te doen, het geen Godt eiſcht? hebt gy wel ooit beſchouwd

L 5 In
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In uwen levenſloop, dat gy zyt naauw verbonden

Met Jezus, als uw hoofd, uw man en bruidegom? -

Kont gy de liefde Godts bevindelyk verkonden? -

Zyt gy Hem ingeënt? of zyt gy doof en ſtom

Als ik u vraagen doe, om u wat op te wekken

Tot onderzoek, of gy het eeuwig blyvend goed

Nu reets hebt in 't begin, of dat u zulks mag ſtrekken

Tot prikkels om te vlién naar Chriſtus Geeſt en bloed?

Kent gy verloochening? zyt gy by and're ſteenen

Op Jezus, als dien Grond-, en Hoekſteen neêrgelegd?

Wierd gy in 't huis geplaatſt? kont gy met Hem vereenen,

Die is het Fondament? ja hebt gy u oprecht

Verklaart tot Jezus ftal, gelyk een ſchaap te hooren?

Wilt gy zyn herderſtem en leiding met vermaak

Opvolgen? heeft Hyu tot zyne bruid verkoren?

Hebt gy Hem waarlyk lief? hoe ſtaat met het uw zaak?

Hebt gy een eerſteling des hemels ooit genoten?

En gaat het hert daar naar met alle krachten uit?

Heeft u de waereld lief, of heeftze u verſtooten?

En wierd gy ooit vercierd met Chriſtus kleed, als bruid?

Ver
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Vervolgt de waereld u, en zoekt ze u te plaagen

Om uw godtvrugtigheid en nederig gedrag?

Hebt gy een groote luſt, om vrede na te jaagen,

Hoewel gy word gehoond? verwekt het u geklag,

Dat gy niet meer gelykt naar Chriſtus en zyn leden?

Dat gy met heiligheid niet meer zyt opgecierd? -

Zoekt gy met lydzaamheid te draagen tegenheden,

En alle ongelyk , als Godt het zoo beſtiert ?

Of word gy ongezind? zoekt gy Godts hand t'ontwyken ?

Door ſlinkſe wegen, om Godts roede te ontgaan ?

Ja voelt gy u den moed en uwe kracht bezwyken, S

Als gy Godts roede ziet, of vreeſt dat Godt zal ſlaan?

Word gy kleinmoedig en kont gy op Godt niet bouwen

In druk en tegenſpoed ? of als de Satan komt

Met zyn aanvechtingen, kont gy dan niet vertrouwen

Op Godts beloft en woord, en ſtaat gy ſtraks verſtomd?

Kont gy des Geeſtes zwaard geloovig niet gebruiken, iſ

Als Satan pylen ſchiet, word gy dan neêrgeveld?

Wanneer de waereld lokt of dreigt, zoekt gy t'ontduiken

Haar haat door menſchenvrees, of zyt gy dan een held ?

Wanneer
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Wanneer uw naaſte bloed of vriend u wil verleiden,

Om van uw tederheid en godtvrucht af te gaan,

Hebt gy dan luſt en kracht om van hem af te ſcheiden

Met een opwekkend woord ? en doet gy hem vermaan,

Dat hy behoorde ook de waereld te verlaaten,

Wyl alle zondedienſt by u verfoeij'lyk is?

Dat liefde Godts u dwingt, om hem en al te haaten

Wat godtvrucht tegen is? vertoont gy zyn gemis ?

Of geeft gy aan hem toe ? blyft gy met hem verkeeren,

Schoon hy geen hoope geeft dat gy hem winnen zult?

Zwygt gy by hem van Godt te dienen en te eeren?

Zyt gy met 's waerelds eer en liefde noch vervuld?

Durft gy uw goede zaak aan elk niet openbaaren,

Dat Godt te vreezen u is 't grootſte zielsvermaak ?

Of durft gy in den drang van menſchen wel verklaaren,

Dat gy recht achting hebt voor Godt en zyne zaak?

Dar één blyk van Godts Geeſt u geeft het grootſt genoegen,

En zyn verquikkingen u waarlyk dierbaar zyn ?

Ja dat nalaatigheid u werkt geweetens wroegen,

En u al 's waerelds ſchat en hoogheid is maar ſchyn?

Is
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Is u het zondig vleeſch tot laſt in alle deelen?

En al d'aanritzeling tot quaad en zondedaad

By u ondraagelyk ? voelt gy u te verveelen

: Al wat van Godt afwykt, wyl 't duiſter maakt uw ſtaat?

Zoekt gy Godts kinderen tot godtvrucht aan te kleeven,

Op dat gy word geſterkt? zoekt gy den naauwen weg

Te wandelen met hen? en in uw ganſche leven

Te lieven Godt met ernſt ? is dit uw overleg

En ongeveinsde zorg, om Gode te behaagen?

En niet in 't minſte deel te wyken van de leer'

Die Godt heeft voorgeſteld? tracht gy uw vriend-en magen

Te trekken, om met u te dienen Godt den Heer'?

Of durft gy van zyn ſtaat en zielsbelang niet ſpreeken ?

Stelt gy niet in de winſt voor Chriſtus groot geluk ?

Tracht gy den ouden menſch, met alle zyn gebreken,

De dood niet aan te doen ? verwekt het u geen druk,

Als gy bevind dat 't vleeſch, of and're vreemde boelen

By u geliefkoosd zyn, en Chriſtus achter ſtaat?

Of niet des Geeſtes werk inwendig kont gevoelen,

Om dat gy zyt bewuſt van eenig zondig quaad ?

- Wanneep



174 W. SW A NK E s.

Wanneer gy ziet of hoort der goddeloozen handel

In hun afwykingen, en zonden tegen Godt,

Smert u dat innerlyk ? en tracht gy uwen wandel

Te ſchikken naar Godts Woord, hoewel gy word beſpot?

Myn ziel, beantwoord al, dat hier u voorgeſteld is

In welbedachtzaamheid, weet dat gy rekenſchap

Zult moeten geeven van het geen aan u gemeld is.

Het is van groot belang, doe toch geen valſchen ſtap;

Maar kies het beſte deel, laat Godt de Richter weezen.

Indien gy, na beraad, noch miſt het rechte wit ,

Van elke vraag, dan wenſch en ſmeek ik u minderen,

Dat gy geen ruſte neemt, voor dat gy 't recht bezit.

Och of gy ſpreeken koſt ; ja ! all' d'omſtandigheden,

En vraag en my gedaan, zyn by my overdacht,

Ik heb 't voor Godt gebragt met traanen en gebeden,

En daarna over my dit vonnis uitgebragt. (

Het is myn grootſte luſt te doen naar deeze vraagen,

Dat ik daar van niet meer bevind, is my tot ſmert;

In Godt en zymen dienſt ſchep ik het grootſt behaagen,

En wenſch, dat 't geen ik mis, aan my gegeeven werd.

ANT
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A N T W O OR D

van de

Z I E L E

- - op de

voorgeſtelde vraagen.

Pſalm 77 W z.

-

In den nacht overleide ik in myn herte, ende myn

geeſt onderzocht,

Job 2o W 2.

'Daarom doen myne gedachten my antwoorden.

Ik heb het zwaare ſtuk aan my geſteld voor oogen,

En vraag en my gedaan, met welbedachtzaamheid,

In 't eenzaam tuſſchen Godt en my, naar myn vermoogen,

(Zoo 'k meen) oprechtelyk naauwkeurig overleid:

Zoo dat ik zeggen mag, ik zie des Heeren gangen,

En wegen, die Hy met my ingeſlagen heeft;

Dat heeft in my verwekt een innig ziels verlangen

Naar Godt en 't eeuwig goed, dat Hy zyn Kind'ren geeft.

Myn
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Myn luſt is om het beeld van Godt met vreugd te draagen

In waare heiligheid, en dat de nieuwe menſch

Met krachten werd' omgord; het geeft my groot mishaagen,

Als ik in Chriſtus dienſt niet vordere naar wenſch.

Myn wenſch is nimmer God te geeven ongenoegen

In iet dat Hy gebied; ik worde aangedaan

Met waare zieleſmert in kermen, zuchten, zwoegen,

Als Godt zich wat verbergt, en my alleen laat ſtaan.

My dunkt, ik voel een zucht, om alle tegenheden,

Die my, door Godtsbeleid van waereld , duivel, 't vleeſch

Ooit worden aangedaan, en met en tegen reden,

Te draagen met geduld en kinderlyke vrees:

Bewuſt, dat Godt my niet zal laaten overkomen,

Dan't geen ik draagen kan, ſchoon ik heb zwaar misdaan,

En myn vyanden zal door zyne magt betoomen,

My wel bewaaren en niet laaten van Hem gaan;

Te meer, dewyl ik ben met Jezus naauw verbonden,

Toen ik my tot den dienſt des Heeren overgaf,

En ſtaafde 't met een eed; toen ik Hem kon verkonden,

k. Dat ik Hem trouw zou zyn in 't leven, dood en 't graf

Als
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-

-

Als ik my in 't verbond betuigde te verblyden,

Wyl ik Hem eigen wierd en eeuwig blyven zou,

Waar door ik hoope ſchep, dat Hy in geene tyden

My zal begeeven, of ooit krygen naberouw.

De Duivel bied my ſtryd, en zoekt my t'overwinnen,

De Waereld vleit en ſtreelt en hunkert naar myn val,

Als Godt geen hulp verleent, verleiden my myn zinnen,

Ik ſta verlegen hoe ik ſtaande blyven zal...

Doch wyl de Satan nooit heeft magt, om my door ſchade

Te quellen, verder dan Godt hem in zyn beſtuur

Het toelaat en bepaalt, verwacht ik uit genade,

Dat Godt my by zal ſtaan nu en in ſtervens uur;

Dat geen verdoemenis my zonder eind zal drukken,

En geen verleidinge doen dwaalen van het ſpoor,

't Geen naar Godts Zion gaat, dat ik geen ongelukken

Zal moeten ondergaan, zoo lang ik naar Hem hoor,

Dan die my nuttig zyn, en tot het heilig leven

My dienen konnen en bevorderen Godts eer.

Dies ben ik welgemoed, en wil Hem overgeeven

Mlyn gaatchen zieleſtaat, nadien ik niet erger,

M1 Dan
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Dan van zyn vaderzorg geduurig te ontfangen,

Al wat my noodig is in mynen levenstyd,

En onder zyn beſtel van Hem ſtil af te hangen,

En my te voegen in zyn dienſt met ernſt en vlyt

Naar zyne wetten en rechtvaardige bevelen,

En wenſch getrouwelyk te ſtaan op myne wacht;

Op dat myn liefſte pand my niemand mag ontſteelen,

Maar ieder zie myn moed, de liefde Godts en kracht,

Om Jezus, tot myn heil, in myn hert op te ſluiten,

En te bewaaren, als myn paerel en myn ſchat,

Dien ik aanſchouwen wil, aan wien ik gaern wil uiten

Myn liefde, wyl Hy al, wat ik begeer, bevat.

Ik wil niets buiten Hem, maar zal my vergenoegen,

Als Hy zich tot my wend, en ik zyn gunſt geniet;

Ik acht gelukkig dien, die zich by Hem wil voegen,

En met een liefdedrang geloovig op Hem ziet.

Ik wil my als een ſteen op Jezus nederleggen,

Op dat Hy my geheel door 't water van zyn Geeſt

EnWoord beſproeij' en voeg aan zyn Huis, en doe zeggen,

Ik heb noch nooit zoo naauw met Hem vereend geweeſt,

Die
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tº

Die 't fondament is en de hoekſteen van zyn kerke;

Ik neem Hem voor my aan tot Bruidegom en Man,

En wenſch, dat Hy my meer met zyn genâe verſterke;

Op dat ik Hem getrouw in liefde dienen kan.

Ik ken Hem, als den Bo9m, in welken alle Vroomen

Eens worden ingeënt, weshalven ik verzoek;

Dat ik ook, als een ent aan Jezus voor mag komen,

En aangeſchreven ſtaan in Godts verkiezings boek;

Dat ik mag in dien Boom geplaatſt veel vruchten draagen

En zyne vruchtbaarheid en ſap deelachtig werd',

In takken, loof en vrucht den Heere mag behaagen,

En in myn groeyzaamheid volſtandiglyk volherd'.

Ik ken Hem als het Hoofd, uit welken all' zyn leden

Ontfangen zoetigheid en vocht en levenskracht:

Ik wacht van Hem den Geeſt, om ſterker in gebeden

Te pleiten voor den troon; Hy heeft alleen de magt,

Om al te ſchenken, wat men billyk Hem kan vraagen.

Ik ſmeek, dat Hy my ſteets veel invloed geeven zal;

Op dat ik in myn pligt van deugd niet mag vertraagen;

Maar meer verwakkeren: dat Hy elk ongeval

Ml 2 Voor
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w Voor my zal matigen en tot zyn eer beſtuuren;

Op dat men daar uit zie, dat ik vereenigd ben

Met Hem door een verbond en band die zal volduuren

Den tyd en eeuwigheid, dewyl ik Hem erken

Te zyn den Loſſer, die voor my, zyn bloed en leven

Geſtort heeft en de dood vrywillig ondergaan,

Van wien ik ook verwacht, dit Hy my ſteets zal geeven

Wat my verſterken kan, op dat ik blyve ſtaan.

My dunkt ik voel een vlam door Jezus aangeſteken, 1

Ik heb Godt waarlyk lief, maar ik ben ongewend

Aan liefdes oefening, en ben ſomwyl bezweken,

Als ik door liefde Godts aan elk moeſt zyn bekend.

Helaas, ik voel hoe klein de liefd' in haar bewerking

By my gevonden word! waar door myn ziele treurt,

En veeltyds nederzinkt: ik wenſch des Geeſt's verſterking

En door een grooter gloed te worden opgebeurd.

1k ſmeek, dat Hy myn luſt en liefde wil beſtieren

Alleen naar zyn gebod en naar zyn huw'lyks wet;

Dat Hy my, als een bruid met kleed'ren wil vercieren,

Op dat ik zy bequaam tot Chriſtus huw'lyks bed.

- - Ik
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Ik heb den Eerſteling van liefde Godts genoten,

(Zoo ik my niet bedrieg) iets van het hemelſch vuur,

Ik wenſch noch eens, als toen, te worden overgoten,

En bid, dat 's Geeſtes werk en invloed langer duur'.

Ik heb een vaſt beſluit gemaakt, om Godt te eeren ,

En van 't aardſch af te zien; ja al wie tegenſtand

Wil doen, om van den weg des levens my te keeren,

Zoek ik t'ontvlieden en te wyzen van de hand.

Och of ik 't aardſche goed, en eer, en hooge ſtaaten,

De cieraad, welluſt, en wat hier het ooge ſtreelt,

Godtvruchtig kon met ernſt verachten en verlaaten,

En toonen, dat my 't geen van Godt vervreemt, verveelt !

Ik ken verloochening, doch ben noch niet bedreven,

Om, volgens mynen pligt, van alles af te gaan,

Wat my kan hinderen in 't geeſtelyke leven;

Hoewel ik zoek oprecht de godtvrucht voor te ſtaan.

De waereld acht my niet, wyl ik Godts Gunſtgenooten

Verkies tot myn vermaak, en meeſt met hen verkeer.

Ik acht het beſt te zyn, de waereld te verſtooten,

En aan dezelve niet te gunnen liefd' of cer,

M 3 * . Ik
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Ik voel haar haat en toorn, wanneerze my wil dwingen,

Of lokt tot haaren dienſt en vriendelyk begroet,

Als ik dan opentlyk betuig, in alle dingen,

Te Willen houden een oprecht en rein gemoed.

Ik moet ook ondergaan den laſter van de menſchen

En vrienden, die met my op Chriſtus naauwen weg

Niet willen wandelen, wyl zy my hooren wenſchen

En ſpreeken van hun pligt: ja, ſchoon ik overleg,

Hoe ik met zachtigheid hen beſt zal overreeden;

Op datze tot hun heil betreeden 's levens pad;

In plaats, dat ik ze win, zie ik ze zeer t'onvreden,

Wyl zy des Heeren dienſt niet houden voor een ſchat.

Doch als ik heb myn pligt gedaan, om hen te trekken,

En myne redenen hun blyven flaauw of ſtraf,

En ik geen hoope zie, dat ik hen op zal wekken

Tot dienſt van Godt, dan ga ik vaardig van hun af.

Ik denk, dat ik myn tyd niet onnut moet beſteeden

Als ik niet vord'ren kan door hun 't rampzalig lot,

Dat hen noch treffen zal, te toonen en met reden

Doe blyken, dat al 't heil der menſchen is in Godt.

Ik
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Ik vind geen ſchroom in my , om ieder te verklaaren,

Dat ik Godts dienſt verkies, wanneer geen menſchevrees

My wederhoud: ik tracht myn luſt te openbaaren;

Maar veel word 't woord geſmoord, dat my in 't hert oprees.

Nadien my 't zondig vleeſch niet nalaat te beſtryden,

En ſteets inwendig quelt , op dat het my beroov'

Van myne vaſtigheid, zoo tracht ik te vermyden

Watſtremmen zou myn hoop', luſt, liefd' en myn geloof:

Doch veeltyds kan ik niet den ſtryd te boven komen,

Wyl 't vleeſch den meeſter ſpeelt en ik niet kan beſtaan

Voor de verzoekingen, noch mynen luſt betoomen,

Schoon ik met yvergeeſt ſomwyl ben aangedaan,

Dan roep ik, o myn Godt; ik wenſch U te behaagen!

Weg booze zondeluſt, die my zoo plaagt en quelt !

Ik kan uw quelling en gewoel niet langer draagen;

Wyl gy my ruſt beneemt, verduiſtert en ontſtelt.

Och kon ik u voortaan een wiſſen doodſteek geeven!

Ik ken uw tegenſtand in het genadewerk,

'Gy ſtremt al wat Godt eiſcht in 't geeſtelyke leven,

En maakt, dat ik Godts gunſt en liefde niet meer merk.

M 4 Ik
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Ik heb myn keur gedaan, en wenſch daar by te blyven,
Dat ik het levenspad, al waar 't met grooten ſtryd, v

Betreeden zal, ik hoop dat eeuwig zal beklyven

Myn opzet, om den dienſt van Godt, met ernſt en vlyt,

Steeds te behertigen. Als Jezus ongenegen

Zich toonde, wyl ik Hem gegronde reden gaf,

Dan was ik diep in 't hert geraakt en zeer verlegen,

Verfoeijend' meer het quaad der zonden dan de ſtraf,

Ik liep toen Jezus aan, om meer kracht en genade,

En zocht herſtelling; ja in al myn zielsverdriet

Is Hy de hoorder van myn klagt; ik gaa te raade

Met Hem en cnderwerp my aan zyn hoog gebied.

Als ik Hem op 't geroep niet hoor my antwoord geeven,

Dan gaa ik andermaal naar zyn genadetroon, -

En laat niet af, voor dat Hy, in het geeſt'lyk leven,

Den ſcepter van genâe my toereik en vertoon'

1et gunſtbewyzen, dat Hy niet meer is verbolgen,

Maar met my weer verzoend, en ſchoon er niets in my

Gevonden word, waarom Hy my niet meer vervolgen

Of zwaar kaltyden zou, en ik zyn heerſchappy

My
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My menigmaal onttrekk', betuigt Hy my geſtadig

Op myn aanhoudingen, als ik het hert'lyk meen,

Dat Hy myn misbedryf vergeeft, en my genadig

Aanſchouwen kan, als een van zyn verkoor'ne leên.

Wanneer ik word beſpot, om myn godtvruchtig hand'len,

Dan is het my tot vreugd, wyl zulks my geeft een blyk,

Dat ik niet meer behoor in woorden en in 't wand'len

Tot 's waerels kind'ren, maar tot Chriſtus koningryk.

De pylen van den vorſt der duiſternis te keeren

Is myn geduurig werk, niets maakt my meer verſchrikt,

Dan, als hy my benaauwt, ik my niet kan verweeren,

En worde door zyn liſt geſtadig meer verſtrikt:

Doch als ik kan zyn magt ontgaan en hem verdryven

Door 't ſchild van het geloof, en door des Geeſtes zwaard,

Dan gryp ik weder moed, en kan aan Godt toeſchryven,

Dat Hy myn byſtand is, die helpt en my bewaart.

Ik voel een waare luſt, om Jezus te behaagen,

Als ik zulks niet vertoon, baart het my zieleſſnert:

Ik ben niet wel gezind, wen ik my zie vertraagen,

Of dat ik in zyn dienſt niet met vermaak volherd'.

M1 5. Wan
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-

Wanneer ik and'ren zie in veel genade bloeijen

Door deugdsbetrachting, dan word ook myn ziel bekoord,

Om tot dien hoogen trap van heiligheid te groeijen,

En 'k wenſch in alles Godt te dienen naar zyn Woord.

Ik wenſch ook hertelyk Godts lof hier aan te vangen,

Die boven zal volmaakt (na 't aardſche worſtelperk)

Gezongen worden; ja ik ben reets in verlangen

Om my te voegen by hun ſtem en 't hemelſch werk.

Nu heb ik ongeveinsd u opentlyk beleden -

Van het inwendig werk, en hoe het met my ſtaat.

Beſchouw het ganſche ſtuk en overweeg de reden;

Maak daar uit een beſluit, of ik bezitt genaad'.

Indien 'er iets ontbreekt, wil 't aan my openleggen,

Op dat ik 't zelve zie, en het verbet'ren mag,

O Godt, ik ſmeek U neem genoegen in myn zeggen ;

Op dat ik blyv' bevryd van 't eeuwig ziels geklag!

Laat ik toch nimmermeer op valſche gronden bouwen!

T. Maar na goed overleg recht maaken een beſluit

Tot volle zekerheid; op dat ik mag aanſchouwen

U in uw heerlykheid, met uw verkoorne Bruid.

MOED
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MOEDGE EVING

adIn CCIl CI1

TREURIGEN GELOoVIGEN,

Bekommerd over zyne zonden.

Ik zal ze geneezen, en ik zal ze geleiden, en hun

vertrooſtingen wedergeeven, namelyk hunne

treurigen.

Jezaia 57 W 18.

Tears hert, hoe dus verſlagen

Om uw zonden? Schep behaagen,

Om met vreugd', tot roem van Godt,

Voort te wand'ien in zyn wegen.

Godt vergun u deezen zegen,

Dat gy Satans liſt beſpot:

Dat
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" Dat gy alle d' ongelukken,

: Die men u zag zwaarlyk drukken,

En noch zwaarder voorgeſpeld, x

Moogt te boven zyn gekomen; l

Want dien Godt heeft aangenomen,

Word de vreugde voorgeſteld.

Laat dan ook uw blydſchap hooren;

Want dien Godt heeft uitverkoren

Tot zyn Kind, en toegebragt

Onder zyne Lievelingen,

Kan met vreugd' den Heere zingen,

Om dat Godt aan hem gedacht.

Zoo gy noch geen klaare blyken

Gaaft, dat Godt u quam verryken

Met genade in uw hert:

Wil het klaarder thans vertoonen,

En de waereld niet verſchoonen,

Als zy u zou zyn tot ſnert;

-ºf Zoekt

- in -
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Zoekt zy u van Godt te trekken,

Of uw vreugde op te wekken,

- Om te ſpeelen met haar pop?

Laat niet langer u verleiden,

Om u van Godt af te ſcheiden,

Maar geef waerelddienſt den ſchop.

Wil met ernſt Godts zaak aanvatten,

En de heiligheid hoog ſchatten, t

Om dat die naar Jezus gaat.

Wil Godts Kinderen beminnen,

Trek van zonden hert en zinnen,

Toon, dat gy bezit genaad':

Uwe klaarheid zal vermeêren w

En uw luſt, om Godt te ceren,

Zal aan my, en ieder een,

Krachtig in het ooge ſchynen,

Al uw droefheid zal verdwynen,

En uw reden van geween.

, Zit
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Zit gy noch gelyk verſchoven?

Gaa naar Jezus, wil gelooven,

Dat Hy niemand heeft beroofd

Van zyn gunſt; maar zynen zegen

Toezegt hem, die is verlegen,

En oprecht in Godt gelooft.

Zegt gy; wee my, om myn zonden !

Foei my, 'k heb Godts Wet geſchonden!

Godt eiſcht ſtraf, en lyd het niet,

Dat een menſch zoo ver verloopen,

En in zonden, als verzopen,

Niet zou draagen helſchverdriet.

Godt zal my met tegenheden,

Zwaar bezoeken, en met reden;

Wyl ik hier voor Godt beken

Dat ik tydelyke plaagen,

En ook eeuwige te dragen

In Godts gramſchap waardig ben.
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Ik kan u niet tegenſpreeken,

Dat gy ſteeds zyt afgeweken:

Maar neem dit in overleg;

Niemand wandelt zonder wyken,

Noch loopt zonder om te kyken

Op den waaren levens weg:

Maar het is hem groote ſmerte,

En beklemt met angſt zyn herte,

Als hy zulks aan Godt vermeld: *

Hy kan zich geen ruſte geeven,

Voor dat hy in 't heilig leven

Vordert. Hoe zyt gy geſteld?

Ja hy tracht met ganſche krachten

Alle deugden te betrachten,

Als Godts Geeſt hem gaande maakt.

Hy kien Jezus, en zyn wonden -

Tot verzoening van zyn zonden,

Nu hy 't zondig leven wraakt.

Hebt

-

l
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Hebt gy niet ook deeze reden

Voorgeſteld in uw gebeden,

Die men van Godts Kind'ren hoort?

Laat u dit dan ook behaagen,

Om niet langer zoo verſlagen

Meer te treuren, volg myn woord.

Zyt gy klein in uw gedachten ?

Kont gy niet dan ſtraf verwachten

In u zelven aangemerkt?

Wie kan zich wat goeds belooven,

Als de Heere van hier boven

In zyn gunſt niet mede werkt? "-,

Gaa gy maar gemoedigd heenen;

Want de tyd van angſt en weenen

Schynt voor u voorby gegaan.

Heb ik u ooit raad gegeeven,

Die u ſterkte gaf in 't leven?

Neem dan deezen raad ook aan.
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Zie niet langer op uw zonden.

Hebt gy u aan Godt verbonden?

Alle droefheid dan vermyd.

Heb ik ooit u 't hoofd gebrooken,

Als ik u heb aangeſprooken ?

't Was op dat gy wierd verblyd.

Ja myn wenſchen en myn zuchten

Gingen tot Godt, dat de vruchten

Van 't geloof, u voorbereid

Mogten weezen, en myn reden

Strekten voor u, met gebeden;

,Dat Godt u ſchonk zaligheid,

Dat gy, met naar my te hooren,

Overtuigd en weergebooten

Worden moogt tot roem van Godt,

Dat gy, door met my te hand'len,

Moogt verlieven om te wand'len

Op Godts weg, naar zyn gebod.

N - Heeft
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Heeft u Godt dit heil gegeeven,

Dat Hyu in 't heilig leven

Luſt gaf, 't welk Godts Volk vermaakte

Hy zal u noch verder ſchenken,

Meer dan gy nu kont bedenken, ... .

Zoo gy voor zyn eere waakt. -

Laat ons dan te ſamenſpannen,

Om de droefheid te verbannen,

En te loopen hand aan hand

In des Heeren Jezus wegen,

Dan zal Hy met zynen zegen

Meer verlichten ons verſtand.

Hy zal onze ziel verſterken, -

En de herten zoo bewerken,

Dat wy, met veel onderſcheid,

Zynen naame zullen pryzen,

En voor all' zyn gunſtbewyzen

Roemen in der eeuwigheid.
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Staak uw zwaare droeve klagten;

Want ik denk, dat uw gedachten

Gaan, hoe dat gy Godt vereert.

Zou dan Godt u niet geleiden?

En tot heerlykheid bereiden,

Als Hy u zyn wegen leert?

Schonk u Godt niet te gelooven?

Zou Hy u dan weer berooven,

n

En doen vallen in de magt

Van de helſche dwingelanden?

Neen, Godt hoed zyn lieve Panden,

En bewaart hen in zyn kracht.

Hebt gy Godt, als Heer, verkoren?

Hebt gy trouw aan Hem gezworen?,

Weet, dat deeze liefdevonk

Quam van Jezus, die genadig

Overtuigde, en milddaadig

U het nieuwe leven ſchonk.

N 2. Twyffel
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Twyfel niet aan zº'n genade,

Om uw zonden, gaa te raade] . . . .

Met het heilryk Woord van Godt, . . . .)

Daar zal Hy u klaarlyk leeren, - 2

Dat die Jezus maar begeeren - - - - - -

In geloof, naar Godts gebod, e .

Krygen all' de zegeningen | | | | | | |

Van Godts lieve Gunſtelingen . . .

Wek dan op uw hert en luſt,

Om den Heere te behaagen; -

Dan zal Hy uw treurig klaagen

Ras doen ſtremmen. wees geruſt. . .

word toch door myn woord verwonnen,

Weet, daar Godt heeft 't werk begonnen,

Dat Hy 't ook voltrekken zal.

- Gaaft gy niet zeer klaare blyken,
iſ

Die dit oordeel deeden ſtryken

In uw grootſte ongeval?
*

Wil
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Wil dan ook den Heere looven,

En uw liefde niet verdooven,

Door het treurig ongeloof,

Gaa toch uw Verloſſer roemen!'

Zyt gy waardig te verdoemen ?

Jezus trekk' u, als een roof,

Uit des Satans ſterke pooten,

Ja Hy wil u nooit verſtooten,

Of onttrekken zyn gebied;

Neen, Hy wil uw ziel bevryden

Van de dood en zwaarder lyden, D

En van 't eeuwig ziels verdriet. ,

Hy wil u hier boven brengen, . . Y

Om uw ſtem met hun te mengen,

Die geduurig in den Heer'

Zich verheugen en vermaaken,

Hy doe hier u 's hemels zaaken -

Steets betrachten tot zyn eer.

N 3 Zyn
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Zyn uw oogen noch te duiſter, 2 --

Om te zien Godts glans en luiſter,

En wat gy alreets bezit ? .

Hoor, ik wenſch, dat uw gezichte, -

Opgehelderd, mag 't gewigte

\ e

Recht beſchouwen, en het pit N

Van de zaaken , voor uw ſterven 9.

ondervinden, en dan erven, -

Daar gy zegt, dat gy naar dorſt.

Godt zett u de levenskroone -

Op uw hoofd, en Hy vertoone

U 't goed van den Levensvorſt;

Om u eeuwig te vermaaken

In de aangenaamſte zaaken,

Die geen oog ooit ziet, of vind,

Noch geen oor heeft konnen hooren,

Noch geen menſch ooit quam te vooren,

Dat Godt ſchenkt aan die Hem mint.

\ BELY
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BEL YD EN IS DE R ZON DEN

van eenen

BY ZICH ZE LV EN VEROORDEELDEN,

Smeekende om Vergiffenis.

Of

Aandacht op Job 7 W 2o.

Heb ik gezondigd, wat zal ik U doen, o Men

ſchenhoeder ?

Ik vraag U niet, o Godt, heb ik uw Wet geſchonden,

- Of tegen uw gebod en verbod ooit misdaan?

Heb ik uw Woord veracht, dat Gy my liet verkonden,

Of tegen billykheid en 't recht ooit aangegaan?

Heb ik het ongeloof in 't hert ooit plaats gegeeven,

Of U tót toorn verwekt, en ſchandelyk getergd?

Heb ik uw taai geduld, door al myn wederſtreeven,

En liefde niet geſtremd? ja tot myn ſtraf gevergd?

- N 4 Was
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Was ik met aardſche zorg en kommer ooit beladen?

Ben ik van 't rechte pad geweken met myn voet?

stond ik naar ydelheid met woorden of met daaden?

- Heb ik wel 's Geeſtes werk gedoofd in myn gemoed?

Heb ik den grootſen zwier der waereld lief gekregen,

En 's wereld, goederen bemind met overmaat?

Heb ik den breeden weg bewandeld? of Godts zegen

Misbruikt? en onbeſuisd verlaaten goeden raad?

Heb ik te faauw geweeſt in 't leezen, in gebeden,

En 't hooren van Godts Woord? Vergat ik ooit myn pligt?

r Quam immer uit myn mond een ongezoute reden?

Heb ik ooit met myn woord ofwerk een menſch ontſticht?

Heb ik my tegen U door zwakheid ooit misdraagen, +

Of uit onachtzaamheid, afleidingen gehad? *

Had ik in eer, vermaak en welluſt ooit behaagen,

Of ben ik immermeer in zonden uitgeſpat?

Wyl 't by my is bekend, hoe ik my heb verloopen - -

In veel misdaaden, en hoe ik uw hoog gebied

My heb onttrokken, en, in zonden op te hoopen,

Uw gunſt onwaard gemaakt, dat my ſtrekt tot verdriet.

Ja
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Ja ik ben overtuigd, dat alle deeze vraagen

Helaas, tot myne ſmert, met buitenſpoorigheid

Veelmaalen zyn gepleegd, en 'k vrees te zullen draagen -

De blyken van uw toorn, den zondaar aangezeid! ! !

Ik zeg ook niet verwaand, wat zal ik nu betrachten " ,

Tot myn behoudenis, door eigen werk of kracht?

Want dat behaagt U niet, Gy zoud my wis verachten,

Schoon al het ſchepſel wierd tot loſſing opgebragt.

Ik zie van alles af, en wil U niets toebrengen, .

Dan een verſlagen geeſt met ſchuldbekentenis

En innig zielsberouw: ik zal geen offer plengen;

Maar pleiten op het bloed, dat reets vergoten is

Door Jezus, uwen Zoon, en 'k wil met heete traanen

Myn voorig wangedrag beſchreyen, ja terſtond

(Doch niet in eigen kracht) my zelf met ernſt vermaanen,

Dat ik my tot U wend', en ſpreeken met myn mond:

O Godt! het ſmert my zeer; dat ik heb overtreeden,

En uw liefddaadigheid ontrouwelyk beloond :

Dat ik U niet met dank, met traanen en gebeden

Genaderd ben, maar my afkeerig heb getoond.

t

N 5 Ik
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Ik zeg, met waar berouw, myn ſchulden zyn zeer veele;

Ze zyn my tot een laſt; ik doemze met een haat;

En wil, met ernſt, oprecht, met hert, en lichaamskeele

Verklaaren, dat ik gaern nu alle zonden laat.

En wat reets is geſchied, 't welk heeft uw toorn ontſteeken,

Is my van herten leed. 1k valle voor U neer !

- Ja wyl myn ſchuld is groot; ik lang ben afgeweken,

En heb uw naam onteerd, ben ik beſchaamd, o Heer !

't Verkleinen paſt my niet, veel minder het verbloemen,

Om dat myn eigen hert zou een getuige zyn

, Van al myn wanbedryf, en helpen my verdoemen,

Ja uw gerechtigheid my wyzen tot de pyn.

Ik wil dan liever ſtaan met t' zaamgeboeide armen,

Met neêrgebogen knien, en oogen naar den grond

Geſlagen, roepende, o Godt, wil U ontfarmen !

Vergeef myn zondedaen, die tegen het verbond

Door my zyn ſtout gepleegd, het geen ik had bezworen,

En met verloochening van alles heb beſtaan

Te ſpreeken met myn mond voor uw opmerkend' Ooren,

Toen ik een trouwverbond met U heb aangegaan:

"- Gedenk
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Gedenk ook daar niet aan! ik wil my voor U buigen

Met een belydenis, dat ik wis waardig ben

Te draagen alle ſtraf, en moet, helaas! betuigen,

Dat ik my zelf verfoei, en my doodſchuldig ken.

Maar, Heer', is 't goedewoord niet uit uw mond gekomen,

Dat Gy vergeeven zult, als iemand is beſchaamd

Met een verbroken hert? Hebt Gy niet aangenomen

IDie quamen voor uw troon, gelyk het hen betaamd',

Geloovig door uw zoon, die vielen voor uw voeten

In hoope van verhoor ? Hebt Gy niet toegezegd,

Dat niemand U vergeefs in ſmeeking zou ontmoeten

Die recht genade zoekt, en reets heeft afgelegd

Zyn zondewapenen? die zich komt nedrig bukken

Voor uw genadetroon, om ook vergiffenis

T' ontfangen van zyn ſchuld? Och laat het my gelukken!

Heer', doe het toch aan een, die ganſch verlegen is

En in benaauwdheid roept, o lieve Menſchenhoeder !

Wat zal ik doen, of U toebrengen voor myn ſchuld?

O Jezus, Levensvorſt, myn Heiland, Borg en Broeder,

Myn lieve Middelaar, die hebt Godts Wet vervuld !

Dien
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Dien ik erken te zyn de Loſſer, Bron en ader

Van alle heil en trooſt, genaad', en heerlykheid. - - - -

Ik bid U treed voor my toch in by uwen Vader!

Ik ſmeek, dat Gy myn zaak voor my by Hem bepleit!

Wyl Gy een voorſpraak zyt, die all' hoedanigheden

" Bezit van hem, die word met recht een advocaat

Genoemd; Gy wikt en weegt een zaak en hoort de reden

Die voor en tegen is; Gy ziet het goed en 't quaad.

Die, wys van overleg, naauwkeurig uwe zaaken,

Met klemmend klaar bewys en ook met cierlykheid

En veel getrouwigheid, behandelt, en kont wraaken

Al 't ongegrond bewys en Satans boos beleid.

Gy zyt rechtvaardig in all' uw behandelingen, -

Die zelf het recht voortbrengt, en handelt naar het recht,

Die met zoetvloeijendheid uw tonge kont bedwingen,

En maakt dat 's Vaders haat geheel word afgelegd.

Aan wien de Vader geeft al, wat Gy Hem komt vraagen;

Om dat Gy nooit een zaak Hem voordroegt, dan gegrond

Op uw rantzoen, in 't welk de Vader ſchept behaagen,

Gelyk Hy op den berg betuigde met zyn mond.

- - Gy

, t'
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Gy zyt een advocaat uit duizend uitgeleezen;

Die den miſtrooſtigen bewyſt te zyn een vriend,

Die om uw vriend'lykheid geſchat worden geprezen : -

Van moedeloozen, wyl Gy elk voor niet bedient;

Die armen naar den geeſt, beſtredene gemoed'ren :

En kleingeloovigen uw hulp en byſtand doet;

Die medelyend zyt, en alle zwakke broed'ren : " )

Den Geeſt ſchenkt en verquikt het treurige gemoed,

Die 't medeweeten ſtilt, en andere getuigen, , , 2

Die, in het rechtgeding, bedoelen het verderf

Des zondaars, tegenſpreekt, en, zonder 't recht te buigen,

Verkrygt, dat van Uw Volk nooit één in zonden ſterv'.

Gelukkig, die U kan zyn zaak in handen geeven,

Op dat Gy 't rechtgeding en uitvoert en bepleit!

Vei leen my dat geluk, och laat ik voor U leeven !

Wees Gy myn voorſpraak toch en hulp tot zaligheid!

Ik zal het dankelyk, zoo veel ik kan, erkennen,

Als Gymy, Zoon van Godt, genadiglyk beſchouwt:

Ik wil my ongeveinsd aan uwen dienſt gewennen,

En leeven, als een zoon, dien 't zondigen berouwt.

-

Ik
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Ik zal in al myn doen, gedachten, hert, en zinnen -

Vertoonen, dat ik U, tot Heer, verkoren heb,

Dat ik niet anders wenſch, dan téer U te beminnen,

En dat ik in uw dienſt myn luſt en vreugde ſchep.

Laat ik geloovig toch, met hert'lyk ziels vertrouwen,

Toenad'ren tot uw troon, die al myn hoope st;

U met een dankbaar hen, in liefdevlam, aanſchouwen,

En toonen, dat ik zy U heilig toegewyd.

Geef dat ik in uw dienſt my mag getrouw gedraagen,

En naar de hemelkrbon, met eenen vollen loop, -

Vol ernſt en vaardigheid, voortſnellen, ſtaan en jaagen.

Wees Gy myn Leidsman en voleinder in die hoop:

Op dat ik U daar van den lof en eer mag geeven,

Met waare dankbaarheid, op 't eeuwig hemelſch Feeſt, -

O Godt ! bereid my tot het duurzaam zalig leven,

En wek myn hert reets op door gaven van uw Geeſt!

Ja maak my hier bequaam, om uw lof uit te galmen,

Met uw verkoren volk: laat ik, na deezen tyd,

By all' de heiligen, met halelujahs pſalmen,

Eens juichen voor uw troon, en zyn in Godt verblyd.

KLAG
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WANGEDRAG.

Of - - - -

Aandacht op Hooglied 5 y 2-8.

Ik ſliep, maar myn hert waakte: de ſtem mynes

Liefſten, die klopte, was: doe my open, myne

Zuſter, myne Vriendin, myne Duif, myne / ol

maakte, want myn hoofd is vervuld met daauw,

myne hairlokken met machdruppen enz:

O Minnelykſt Immanuel, v

Wees toch myn Heer en Vriend!

Ik ben, helaas ! in groot verſtel, /

Gelyk ik heb verdiend; ! ! ! - - -
v -

Om dat Gy eertyds my, met kracht, ' '

Trokt uit de duiſternis, een l

En op uw wegen hebt gebragt, "

waardoor ik ſcheen gewis
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Te moogen denken; dat Gy my -

Uit den natuureaat - - - - - -

Had wéergebragt, myn ſlaverny

- - - verand'rend' in genaad'.

. - Dat Gygeworden waart myn Heer', #

Myn Vriend en Bruidegom:

Maar ach, dat durf ik nu niet meer, -

En weet de zaak, waarom. -

Ik heb myn plegtelyk verbond,

- -- Geſtaafd met eenen eed,

- Verbroken, toen ik niet terſtond

Op 't roepen was gereed:

Maar hield my vadzig in myn bed,

Wanneer uw Geeſt my riep;

Waar door ik quam in Satans net,

En ſtrik, terwyl ik ſliep.

Want als Gy myne vriendſchap zocht,

En klopte aan myn hert,

Dat bragt my tot geen achterdocht; . . . . .

Maar 'k liet U ſtaen, met ſmert,

Als
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Als een, die ganſch niet waardig is,

Ja als een bedelaar;

En ſchoon Gy toonde 't groot gemis 7

Dat my dreigd' en 't gevaar,

't Welk my noch overkomen zou,

Om myn halsſtarrigheid:

Schoon Gy my ſmeekte tot berouw

Met vriendelyk beleid;

Ik ſprak, verſchoon my; want myn rok

Heb ik reets uitgedaan;

Myn voeten zyn gewaſſchen; 'k trok

Niet gaern myn kleed weer aan.

Ik wenſch ook geen beºordeling

Van voeten, of van 't kleed:

Ik hoorde, met verwondering

Hoe ſterk Gy my beleed

bJw liefde, toen Gy my niet ſlaauw,

Maar ma beloften bad;

(Terwyl de droppels van den daauw

U hadden 't hair beſpat)

O Op
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Op dat ik naar U hooren zou,

Als Zuſter, Duif en Bruid:

Maar neen, ik quam tot geen berouw,

Noch hoorde naar 't geluid,

Tot dat Gyuwe hand van 't gat

Der deur had afgevoerd:

Toen zag ik eerſt, wat quaad ik had

Begaan, en 'k wierd beroerd. -

Ik ſtond op, maar het was te laat,

De Mirrhe droop op 't ſlot

Van myn hand néer, 'k liep naar de ſtraat,

Beklaagende myn lot :

Myn hert ging uit door uwe ſtem,

Ik zocht U met verdriet.

Ik riep en zag, met angſtes klem,

Naar U, doch 'k vond U niet.

Ik vroeg de wachters van de ſtad,

Of men U ergens vond?

Die hebben my wreed aangevat,

Geſlagen en verwond:

. Zoo
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Zoo dat ik nergens hulp, of raad,

Of uitkomſt hoopen kan;

'Dies treur ik om myn droeven ſtaat,

Wyl 'k mis myn Vriend, myn Man,

En leef in veel bekommering,

Nu Gy geweken zyt; :

Dat ik U nooit meer onderling

Zal zien, en zyn verblyd.

Dies ſchrei ik, en beklaag, in nood,

Myn ongelukkig lot,

Aan ieder, die my niet verſtoot,

Maar meeſt aan U, o Godt ! -

En roep, myn Heer', verdoem my niet,

Ik ken myn zondeſchuld;

Vergeet, en hoor myn zielsverdriet,

Neem ditmaal noch geduld!

Zoo Gy myn daaden weegen wilt,

En 't wangedrag, naar 't recht,

Dan word uw gramſchap nooit geſtild, *

Noch trooſt my toegezegd. -

O 2 Ik
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Ik ſchaame my, en ik beken,

Nu ik recht overdenk,

Wat ik bedreef, dat ik niet ben

Gunſt waard, want ſchoon uw wenk

Van liefde my heeft aangepord, -

Myn pligt en heil vertoond;

Wyl Gy my ſteets had overſtort

Met zegen en verſchoond:

Dat heeft my niet geſteuit in 't quaad

Der zonde te begaan.

Ik walg van my , nu ik uw raad

Zoo tegen heb geſtaan:

, En ſmeek U, in demoedigheid,

Gedenk niet aan myn ſchuld!

Hebt Gy my plaagen toebereid?

Ben ik niet waard geduld?

Ik ſtem het toe, belyd, en zeg,

Dat Gy my openbaar

Kont ſtraffen, en ik wil uw weg,

Hoe bang die valt en zwaar,

Goei
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Goedkeuren, en uw ſtrenge hand

Tot ſtraf, om myn bedryf

Erkennen, en myn onverſtand

Betreuren, 'k wil myn lyf

En ziel aan U verpanden, Heer',

Wanneer Gy kracht verleent,

Dat ik in zonden nimmermeer

Zal blyven zoo verſteend:

Maar opſtaan en een nieuw verbond

Straks ſtaaven plegtelyk,

En U, myn Godt, met hert en mond

Verklaaren, dat uw ryk

En dienſt my meer is aangenaam,

- Dan van een vreemden heer,

Die vleit en my maakt onbequaam,

Als ik my tot U keer.

Ontdek my 's waerelds vleyery,

En zondesvuiligheid

Ontruk my Satans heerſchappy,

Zyn liſt en boos beleid.

O 3 Geef
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Geef, dat ik tegen al 't geweld ' s

Van myn vyanden ſtaa, -

Die winn' en nimmer werd' gequeld

Met quaade luſt hier na. -

De Duivel hebbe toch geen kracht

Op myn verdorven hert,

Om my te buigen door zyn magt

Tot zonde, die my ſmert!

Maar laat ik leeven tot uw eer

In heel myn levensloop: -

Vercier my met uw beeld , o Heer'!

En ſterk my in de hoop ;

Dat ik U eeuwig dienen zal

In 't hemelſch vaderland, -

Daar nooit of ſchuld, of zondeval

Zal quellen myn verſtand, - - -

Of my doen twyfelen aan myn lot:

Maar daar ik U, verheugd,

Zal looven; geef my dat, o Godt!

En neem my op in vreugd.

EEN
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E E N Z A A M E

DANKBA A RE HER D EN KING

Van veelerley groote zegeningen

van den Heere ontfangen

en noch toegezeyd.

Pſalm 77 Y 1 2 , 13 , 14.

Ik zal der daaden des Heeren gedenken, ja ik zat

gedenken uwer wonderen van ouds her , ende

zal atte uwe werken betrachten, enae van uwe

daaden ſpreeken, o Godt.

I vind my, Heer', verpligt, om dankbaar te beſchouwen,

Wat zegeningen Gy my gaan, en nu noch geeft;

Ik wil myn levenstyd doorloopen en Ontvouwen,

wat ik genoten heb, terwyl ik heb geleefd,

En wat ik noch verwacht. Om hier in wel te werken,

Neem ik voor eerſt in acht, wie de weldaaden ſchenkt,

Dot Gy't zyt, Godt Drieëen, dien ik hier aan moet merken,

Als zalig en volmaakt, die met de oogen wenkt,

Of
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Of ſpreekt, en het geſchied: die niemand hebt van nooden,

Om tot bevordering van uw volzalig lot

Iets toe te brengen, want Gy zyt de Godt der goden,

En alle ſchepſelen ſtaan onder uw gebod.

Aan U behoort het heir van all' de hemelingen,

Gy zyt gezeten op den troon der heerlykheid:

De Heer en eigenaar van d ondermaanſche dingen,

En vreeſſelyk geducht in roem en majeſteit:

Die niet verſchuldigd zyt, om iemand iet te geeven;

Maar over ieder U , zoo 't U belieft, ontfarmt:

Die vry werkt in natuur en 't geeſtelyke leven,

En nimmer reden geeft, waarom Gy U erbarmt.

Ik wil aandachtelyk, o Godt, ook overweegen,

Wie ik ben, die uw gunſt en zegening ontfankt.

Een worm; een zondig aſch; tot ydelheid genegen;

Die nooit U, zoo 't betaamt, heb hertelyk bedankt.

Onwaardig in my zelf, om zegening t'ontfangen;

In myn natuur beſchouwd, een grouwlyk monſterdier;

Uit Adams krooſt geteeld, door Satans liſt gevangen;

Die in myn jeugd verkoos des waerelds pracht en zwier.

Natuur

-
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Natuurelyk geneigd, om Godt en menſch te haaten,

Ben ik op 't dwaaze pad der zonden voortgegaan,

En ſchoon ik was bewuſt, dat ik het quaad moeſt laaten,

Ik wierd door liefdedrang voor U niet aangedaan;

Ik koos niet uw gebod, des naaſten nut en 't goede,

Gelyk 't my had gepaſt, maar bleef by het getal,

Dat U geen eer bewees met lichaam en gemoede: * -

Waarom ik vreezen moeſt voor ſmerten, wraak » CIn val.

Die dobbel had verdiend met plaagen, vroeg en ſpade,

Te worden overſtroomd door uw gerechtigheid,

En niet verwachten kon uw hulp, trooſt en genade, : :

Maar tot de heiſche ſtraf te worden weggeleid;

Wyl Gy zulks had gedreigd. Nu denk ik aan de zaaken,

Die in myn eerſten tyd , van myn formeering af,

Aan 't lichaam zyn geſchied, en my uitwendig raaken. '

'k Zie 't wonderlyk geſtel der leden, die Godt gaf; .

Toen Hymy ſchiep een menſch, verſcheiden van de dieren,

Die zyn op 's aardryks grond, of kruipen onder d'aard',

Of leeven in de zee, of in den hemel zwieren;

Dat ik geen ſchepſel wierd, waar voor elk is vervaard.

O 5 Dat
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Dat Hy my heeft gevormd met welgepaſte leden,

Volkomen in getal, te weinig, noch te veel:

In 't lyf een ed'le ziel geſchonken, die met reden

Begaafd, zou konnen Godt verkiezen tot haar deel;

En Hem aanſchouwen, als een goedertieren Vader,

En Schepper, die den dienſt van alle ſchepſels vraagt:

Uit wiens genoegzaamheid, en ryke volheids ader

Hy ieder ſchenken kan, zoo veel het Hem behaagt:

Het geen Hy heeft betoond, wanneer Hy my, by 't leven

Ook voedzel heeft vergund, geſchikt naar myne kracht,'

Ja kleederen, gemak, en dekking heeft gegeeven;

Op dat my door de lucht geen quaal wierd toegebragt.

Ik merk myns moeders zorg in my te laaten zuigen,

Wanneer het noodig was, en ik uit myn geſteen,

Gewoel, of anderszins door 't ſchreyen kon getuigen,

Dat aan my iets ontbrak, als oorzaak van 't geween.

Zy heeft geen moeit' ontzien by dagen en by nachten,

Om my te koeſteren, en al wat ſtrekken kon

Tot myn verquikking en vermeerdering van krachten,

Heeft zy my toegebragt. Ja als ik ooit begon

Door
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Door pynen, koorts, of quaal de ſtemme te verheffen,

Of dat een ongeval in my haar blykbaar wierd; - ,

Doch zy de reden van het quaad niet kon beſeffen,

wierd alles tot herſtel naar goeden raad beſtierd. -

Maar by dit groot geluk in tydelyke dingen,

Die ik genoten heb in d'eerſten ſtond en tyd

Van myn geboort', is 't nut te melden zegeningen,

Waar mede Godt my heeft verrykt, en ook verblyd

Myn ouders, als ik wierd met water overgoten | |

In 's Heeren huis, ten blyk, dat ik quam in 'tverbond,

En aangeſchreven wierd by Chriſtus Bondgenooten,

Dat ik beveſtigde door der getuigen mond: - ".

Toen over my de naam van Godt wierd uitgeroepen,

En Vader, Zoon, en Geeſt getuigeniſſe gaf,

Dat ik God' eigen wierd, om Hem met Jezus troepen,

Die afgewaſſchen zyn, te dienen tot aan 't graf. ' ''

Den boden in ons huys wierd ernſtig aanbevolen, -

Zoo ras ik ſpreeken kpn, en in myn jonge jeugd,

Benevens meeſters en meeſtreſſen in de ſchoolen,

My wel te leeren, maar te maanen meeſt tot deugd.

'k Her
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'k Herdenk, hoe elk bereid was in myn eerſte jaaren,

Naar myne vatbaarheid, te leeren 't geen tot nut

My namaals dienen kon, men zag geen koſten ſpaaren,

Tot myn bevordering. Myn vader was een ſtut

En hulp, om nadien tyd my verder op te leiden,

En te bezorgen al , wat voorbereiden kon

Myn tydelyk geluk, en om my af te ſcheiden

Van waereldſch ſchyn vermaak; ja wat hy ooit begon

Voor my, was uitgedacht, om my ſteets op te wekken,

Dat ik Godt eerde, en den zondedienſt verliet,

Om my van ydelheid en waereld af te trekken;

Op dat ik wierd bevryd van 't eeuwig zielsverdriet.

Ik ſcheen op deezen tyd reets aan den dood geſchonken,

Wyl ik in 't water viel, in 't ſpeelen op den kant,

En daalde naar den grond; ja 'k waar gewis verdronken,

Had Godt my niet gered door eenes vreemden hand.

In naar een vogelneſt te zoeken op de wallen

Quam ik in lyfs gevaar, wyl ik was buiten magt

Om my t herſtellen, en 'k waar jammerlyk gevallen,

Had niet een wandelaar my toen te recht gebragt.

Gy
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Gy hebt my, Heer', weleer, in 't onbedachtzaam ryden,

En in een vollen ren nêervallend van het paard,

Verſchoond, dat ik niet wierd vertrapt, noch in de zyden

Noch elders wonden kreeg, maar gunſtig wierd bewaard.

Gy hebt my krachtig ook in 't loopen, ſpringen, vaaren,

In 't zwemmen, viſſchen, en in 't jaagen bygeſtaan;

In 't ſchieten, reizen, zoo te land', als op de baaren;

In 't ryden op het ys, heb ik uw gunſt onfäen.

Wanneer de tyd verſcheen, om taalen aan te leeren,

Wierd ik ter ſchool beſteld, om in het franſch, latyn,

En grieks te vord'ren, en men zag myn luſt vermeeren,

Tot dat ik was volleerd, zoo ver ik toen moeſt zyn.

Ik was gemoedigd, wyl ik alle d' eerſte pryzen

In all' de ſchoolen won, ſlechts uitgezonderd één:

ik acht dit ook te zyn één van Godts gunſtbewyzen,

Dat ik een rede deed, tot afſcheid, voor 't gemeen. '

Daarna van 't hooge ſchool de tyd zynd' aangekomen,

Daar veeltyds dertelheid en ondeugd word gepaard,

Heeft Godt my in zyn zorg en leiding aangenomen,

En voor uitſpattingen genadiglyk bewaard,

Ik
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Ik wierd door ongeluk, of ziekten niet bedorven;

Door quaad gezelſchap ook myn leerzucht niet geweerd,

Dat ik te grooter ſchat; wyl moeder was geſtorven,

En vader, waarom ik door voogden wierd beheerd.

Doch toen er tweedragt quam by voogden, wie myn goed'ren

Alleen beſtieren zou, en zy reets voor 't gerecht

Gekomen waren, en ik zag, dat hun gemoed'ren

Meer zouden zyn vervreemd, heb ik de zaak beſlecht

Door een verzoek te doen aan 's lands hoog overheden,

Dat ik mogt zelf myn goed na deezen gade ſlaan;

Wanneer, na onderzoek, bevonden zynd' op reden

Myn bêe gegrond te zyn, my zulks wierd toegeſtaan.

Toen kreeg ik ook een luſt, om myn belydeniſſe

Te doen in 't openbaar; op dat ik in de kerk

Een lid van Jezus wierd, en ik in myn gewiſſe

Niet altyd bleef ontruſt: ik heb volbragt dit werk;

Wanneer ik, na verhoor, betuigde deeze waarheid,

Die hier word opentlyk beleden en geleerd,

T” Erkennen recht te zyn de weg naar 's hemels klaarheid,

En dat die hertelyk van my ook wierd begeerd.

De
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De tyd van 't hoogs ſchool ook zynde doorgeſchoten,

Heb ik in 't openbaar met elk geredetwiſt

Die luſt had, en ik heb daar op 't geluk genoten,

Dat ik niet, tot myn ſchand', myn oogmerk heb gemiſt:

Maar wierd bequaam verklaard voor Hoven en gerechten,

Al wie een goede zaak, en hulpe noodig had,

Te moogen dienen, råen, en ook hun zaak beſlechten;

Welk werk ik, toen ter tyd, met ernſt heb aangevat,

En meende voort te gaan, my voelende genegen,

Ten ware Gy my, Heer”, meer dan ik had verwacht,

Noch verder had geleid, en door uw grooten zegen,

Tot een veel hooger trap en eerampt had gebragt:

Dat ik nu met vermaak, en allergrootſt genoegen

Bedien, dewyl het niet vereiſcht een groot gewoel,

Staatskommer, ongemak, of al te laſtig zwoegen;

Maar deugd en eerlykheid, dat ik oprecht bedoel.

Dit ampt heb ik bekleed nu meer dan dertig jaaren,

In welken tyd Gy my hebt wonderlyk geleid,

Gezegend en gered uit veelerley gevaaren,

En veel gezondheid gaaft in uw voorzienigheid.

- Gy
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Gy hebt my nooit bezocht met zwaare ongelukken,

Die onherſtelbaar zyn, maar trouw myn goed bewaard.

Gy liet geen lichaams pyn, of ziels kruis zwaarder drukken,

Dan ik verdraagen kon; Gy hebt my ook geſpaard

Voor twiſten, huiskrakeel , en al te groote zorgen;

Voor armoed', ongeduld, berooving, zwaar verdriet,

Voor ſlaapeloos gezucht des nachts tot aan den morgen.

Ja wat te laſtig viel, of plaagen gaaft Gy niet.

'k Zie met verwondering de grootheid deezer zaaken;

En dat ik ben geteeld in dit gezegend land

Uit ouders, die in 't Woord der waarheid hun vermaak, en

Eer zeiden te beſtaan, die aan Godt hert en hand

Gegeeven hadden, om ook tot zyn roem te leeven;

Een land, waar in de kerk is recht gereformeerd,

Daar waarheid word gelooft, en men zich kan begeven

Tot godtvrucht, wyl Godts Woord word zuiver klaarge

leerd:

Dat oud'ren doelwit was, om my op alle wyzen,'

In myn opvoeding ſteets te toonen mynen pligt;

Wier grootſte werk beſtond in my Godt aan te pryzen;

Die ſpraken van de ſtraf der zonden en 't gewigt

Van
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Van zyn gedreigden toorn; op datze my verwekten -

Tot aandacht, en ik mogt verkrygen Godts genaad'

Door myn bekeering; dat ook alſ hun woorden ſtrekten

Daar heen, dat ik eens mogt veranderen van ſtaat:

Dat Godt ons heeft verzorgd van leeraars, welker gaven

Uitmuntend waren, om my tot den overgank

Van zyn geheiligd Volk te noopen, en de haven

Des heils te toonen met een evangeliklank.

My heugt het groot geluk, dat ik heb moogen komen,

Met Jezus Kinderen, tot 's Heeren Avondmaal:

Dat ik tot lidmaat in de kerk wierd aangenomen,

En nutte brood en wyn in Jezus bruiloftszaal.

Maar dit uitwendig werk kan my aan 't hert niet raaken,

Wanneer my Godt onthoud de werking van zyn Geeſt

Dies wenſch ik ongeveinsd te melden hooger zaaken,

Die Hy heeft uitgedacht, eer dat ik ben geweeſt,

Die ver te boven gaan all d'aardſche zegeningen,

En wat ik in de kerk, door 't uiterlyk verbond,

Der oud'ren zorg, myn ampt, of 's Heeren handelingen,

Myn ganſche leeftyd door, uitwendig ondervond,

p ik
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ik wil, Heer', 't groote werk, dat Gy-reets voor de tyden,

En 's waerelds grondvoormyGooik hoop) hebt uitgedacht,

Beſchouwen, op dat ik my mag in U verblyden,

En zien, wat ik bezit, en wat ik namaals wacht.

Hebt Gy, Godt Vader, my , eer dat ik was gebooren,

Uit gulle liefde niet, en zonder myn waardy

Of voorgezien geloof, van eeuwigheid verkoren,

En met uw Geeſt den Zoon en zyne heerſchappy

Vrymagtig voorgeſteld ? ben ik niet aangetekend

In het verkiezings Boek? nam Chriſtus my niet aan

Tot zynen keureling? ben ik niet opgerekend

By d'Uitverkoor'nen? vind ik daar myn naam niet ſtaan?

Was 't in den Vrederaad niet dat de vader zeide:

Ik ſchenk hem, als een gift, aan U, myn lieven Zoon,

Op uw beloofd rantſoen, t wyl ik den weg bereidde,

Dat Hy uw eigendom werd voor uw arbeidsloon?

Heeft, in den volheidstyd, zich Jezus niet verbonden,

Om voor my het gevaar, ſmertlyding, ſtraf en dood

Gewillig t'ondergaan, op dat ik zou verkonden -

De liefde Godts en wierd des Heeren bondgenoot?

Heeft
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Heeft Jezus niet voldaan, en alle ſtraf geleden,

Die Hem te lyden ſtond, op dat Hy wierd myn Heer'?

Heeft Hy niet tot myn trooſt en heil voor my gebeden,

Op dat ik leeven zou met blydſchap tot zyn eer ?

Riep Godt niet door zyn Geeſt, dat ik tot Hem zou komen?

Heb ik die roeping ook met naadruk niet gehoord?

En met myn ganſche hert zyn aanbod aangenomen,

En my verlaaten op zyn ſtem en noodings woord?

Wierd ik niet door den Geeſt inwendig wéergebooren ?

Heb ik geen tyd beleefd, dat ik genaad ontfing?

Heb ik vrywillig niet Godts Wet en weg verkooren,

Verſtootende 't vermaak, waar aan myn hert eerſt hing?

Heb ik den ouden weg der zonden niet verlaaten,

En wierd ik niet verliefd op Jezus heilig beeld?

Nam ik niet aan den weg van Jezus ondezraaten,

En heeft Hy van zyn beeld my niet wat mêegedeeld?

Wierd niet myn hert gedwee, en booze luſt gebogen,

Als ik wierd door Godts toorn en vloek der Wet verſchrikt?

Ja riep ik niet tot Godt met nêergeſlagen oogen,

Toen ik zyn wraakzwaard zag, eer dat ik wierd verquikt?

P 2. - Ben
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Ben ik niet in geloof naar Jezus toegeloopen,

Om dat er buiten Hem geen heil te vinden is ?

Was niet myn zoeken, om door Hem genâe te hoopen?

Ja liep ik Hem niet aan tot myn behoudenis?

Zoek ik met ganſche kracht niet Jezus aan te kleeven,

En aan zyn hand te gaan? waar heenen. Hy my leid

Te volgen williglyk? en in myn ganſche leven

Te toonen, dat ik ben tot zynen dienſt bereid?

Is al myn uitzien niet, om Jezus te behaagen?

Vind ik niet in zyn gunſt myn grootſte luſt en ſchat?

Kan ik ophouden, om naar Hem met ernſt te vraagen,

Voor dat Hy liefde toont, en myne hand aanvat?

Is Hy de ſchoonſte niet, waar door ik word bewogen,

En hoogſte Opperheer, onwraakbaar in gebied?

Als Godt de minſte ſtraal laat ſchynen in myn oogen

Van licht en liefde, prys ik dan zyn gunſte niet?

Hebt Gy my niet, myn Godt, van zonden vry geſproken,

Toen ik in traanen lag met ſmeeking voor uw troon?

Ja was uw antwoord niet, dat Gy had reets verbroken

Den band der zonden, en my ſchonkt in uwen Zoon

Ver
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Vergeeving van myn ſchuld en ſtraf (mits zondenſtaaking)

Dat Gy my in den Borg vergunde 't volle recht

Ten leven, en my 't heil gaaft door rechtveerdigmaaking,

Ja zelfs de zaligheid uit gunſt had toegezegd?

Heb ik niet toen met vreugd’ den Heere hooren ſpreeken

Tot vrede van myn ziel? wierd ik niet door Godts Geeſt

Gewillig, om tot Hem met dankbaarheid te ſmeeken?

Zyn die ontmoetingen niet waarlyk zoo geweeſt?

Wierd niet de vrede Godts, die alles gaat te boven,

En 's Geeſtes trooſt myn deel? quam ik toen niet tot ruſt?

Wierd niet myn hert geneigd , om Godt met dank te looven,

De zondeluſt gedood, en Satans vuur gebluſt ?

Vind ik dien vrede niet in all' myn handelingen,

In voor-en tegenſpoed, in laſter, ſmaad en ſpot

Van waereldlingen, en als quaaden my omringen,

Of Satan woelt, zoek ik dan niet myn ruſt in Godt ?

Wierd ik in 't huisgezin van Godt niet aangenomen,

En met het kindſchaps recht, en 't kinderdeel vereerd?

Liet Hy my, als zyn Kind, niet voor zyn aanſchyn komen,

W Om Hem te ſmeeken, dat Hy gaaf myn ziels begeert' ?

P 3 Heeft
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Heeft Godt my niet verhoord in boet en ſmeekgebeden,

Als ik tot Hem met ernſt, en in aanhouding ſprak ?

Heb ik niet opgemerkt in veel gelegentheden,

Dat Hy my ſchonk het geen my, voor 't gebed ontbrak?

Wanneer ik dankbaar was voor eer en goed uitwendig,

Was ik niet meer verheugd, als 't wel ging naar de ziel?

Verkreeg ik niet een hoop, dat ik eens zal beſtendig

Genieten 't kindererf? als 't my te beurte viel,

Was niet 't gezelſchap van Godts Kind'ren my bekoorlyk?

Ging niet myn liefde naar hun taal en deugden uit,

Als tot myn Broed'ren? Ja al wat ik deed behoorlyk

Was my dat niet tot vreugd, welvoegend' Chriſtus bruid:

Wierd ik voor Satans liſt en ſtrikken niet beveiligd,

En meer en meer verliefd op deugd van heiligheid,

Was niet myn zuivre wenſch, dat ik werd ſteets geheiligd?

En 's Heeren lof door my en zyn volk meer verbreid?

Wanneer ik vordere in deugd van heiligmaaking',

En in den roem van Godt word vaardig en bequaam;

Of dat ik word verrykt met deugd en zelfsverzaaking',

En vreugd in Godt, is zulks my dan niet aangenaam?

Heef
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Heeft niet uw trouwe zorg en veilige bewaaring

My t'ailer tyd en ſtond geſtrekt tot nut, myn Godt?

Wanneer ik had gewoeld, en weêr quam tot bedaaring,

Was ik niet overreed, dat Gy zyt 't beſte lot

Voor uwe Kinderen? Ja, als de Duivel raasde, \

Hebt Gy my niet bevryd, en my tot hulp geweeſt?

Of toen het zondig vleeſch door ſchyn myn hert verdwaasde,

Hebt Gy my dikmaals niet geſteuit door uwen Geeſt?

In myn ontmoetingen waart Gy niet myn Bewaarder

By all' omſtandigheid? Ja ſtruikelde myn voet,

Door 't zondig ongeloof, waart Gy niet myn Beſpaarder,

Die my hebt onderſteund, en alleszins behoed?

Heb ik niet waarelyk verquikkingen genoten,

Die alle waerelds vreugd zeer ver te boven gaan?

Schoon ik niet door een golf van Geeſt ben overgoten,

Gelyk ik heb gehoord, dat anderen ontfåen:

Noch op de hoogſte wys in Jezus binnenkamer

Wierd ſtaatig ingeleid, gelyk zyn liefſte Bruid,

Kreeg ik geen droppeltjes, op dat ik wierd bequaamer

Tot lof van Godt? Gaat niet myn zucht naar Jezus uit?

P 4 - Ja
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Ja voeld' ik niet een trek door all' myn leden zieden,

Om, van bekommering en alle vrees ontlaſt,

My zonder uitbeding den Heiland aan te bieden,

En door een huwlyks gift te toonen, dat ik vaſt

Aan Hem verbonden wierd? Wil ik nu niet beſtryden

Den Satan, 't zondig vleeſch, en al wat hindering

Doet aan 't genadewerk? Tracht ik niet al te myden,

Wat het geloof verzwakt? Schat ik niet 't grootſte ding

Te zyn, geduurig trooſt te moogen ondervinden,

En gunſtbewyzen Godts inwendig t'ondergaan?

Wil ik niet ſtaatelyk aan Jezus, dien Beminden,

Betuigen , dat ik wenſch naar grooter gunſt te ſtaan,

Dan ik wel eer genoot, in alle d' oogenblikken,

Na myn geboortetyd, toen Godt zich heeft ontdekt?

Is niet myn hoop, dat Godt my nader zal verquikken,

Nadien ik word ontroerd, als Jezus zich onttrekt?

Myn Godt! Gy proeft het hert van my, en alle menſchen,

Gy hoort, wat ik nu ſpreek, en weet hoe 't met my ſtaat.

Gy kent deez'vraagen en myn doelwit, zucht, en wenſchen.

Och of 't meer blykbaar wierd » dat ik bezitt' genaad"!

- Myn
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Myn oogmerk is alleen, om uwen naam te pryzen,

En uw weldaaden, die ik van uw hand genoot,

T'erkennen en met ernſt uw groote gunſtbewyzen

Te roemen hertelyk, geduurig tot myn dood.

Laat U, myn opzet, Heer', tot dankbaarheid behaagen,

En 't geen ik heb gemeld, U welgevallig zyn.

Ik wenſch niet anders, dan geſtadig na te jaagen,

Wat U tot eere ſtrekt in waarheid, niet in ſchyn.

Voorts ken ik my verpligt, om dankbaar t'overdenken,

Wat weldaad na myn dood ik van uw hand verwacht,

Indien ik ben bekeerd: dan zult Gy aan my ſchenken

Een onbegryp'lyk goed, by menſchen nooit bedacht,

Een zalig Erfenis, by niemand uit te ſpreeken;

Een kroon der heerlykheid; een vreugde zonder peil;

Een drinken uit den ſtroom van reine welluſt-beeken;

Volmaakte zaligheid, en 't eeuwig blyvend heil:

Het welk dan zal beſtaan in Godt Drieëen t'aanſchouwen,

En Hem te lieven, als het hoogſt oneindig Goed:

In Hem tot 't voorwerp van beſpiegeling te hou'en, ' )

Verkrygend door 't gezicht voldoening aan 't gemoed;

P 5 In
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In Jezus op den den troon, met luiſterryke ſtraalen

Omringd, als Middelaar, met allerklaarſt vertoog,

Te zien onmiddelyk, en zonder af te dwaalen

Op Hem te veſtigen het ziels en lichaams oog;

In's Geeſtes werk met kracht en klaarheid te genieten,

En volle liefde Godts te voelen in het hert;

In van de wateren, die uit den troon voortvlieten,

En van den levens Boom te ſmaaken zonder ſmert;

In all' de deugden Godts, met diep begryp, te kennen,

En d' Eigenſchappen van zyn Weezen en beſtaan

Steets t'overdenken, in zyn dienſt vlug voort te rennen,

En na te ſpeuren, wat Hy aan elk heeft gedaan;

In een doorgrondig zien van veel verborgentheden,

Die Godt aan menſchen hier altoos verholen houd,

En in 't verlofſings werk, volmaakt, in alle leden,

Te peilen, en verſtaan, wat nooit was recht beſchouwd,

In all' de diepten Godts en paden te doorzoeken,

Die Hy, hier in genâe, en daar in heerlykheid,

Gehouden heeft, en houd, en zulks klaar, zonder boeken,

Te leeren, en met dank te roemen Godts beleid;

va

w In
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In een bezitting van de heerelykſte wooning, -- --

Door Godt zelf opgebouwd, en op het hoogt vercierd,

Met zoet gezelſchap, dat in heiligheids vertooning

Uitſchittert, wyl elk lid word door zyn Geeſt beſtierd;

In een bevryding van des ziels en lichaam, queling,

Van zonde, haat, bedrog en allerley verdriet,

In overſtrooming' van Godts gunſt, en een verzelling',

van alle vreugd en heil, en zang van 't hemelſch lied;

In een verkryging van het allerzoetſt genoegen

In Godt en zynen lof; in blydſchap zonder maat';

Volkomen heiligheid, zich naar Godts wil te voegen;

En 't draagen van zyn beeld, in een volmaakten ſtaat,

Die eeuwig duuren zal, wyl geen verhinderinge

Door zwakheid, ziekte, pyn, of ander ongeval -

Dit heil ooit ſtremmen kan, noch ſtaats verminderinge :

Want Godt zal eeuwig zyn elks deel, en A1 in al.

o Godt, ſchenk my 't geluk, dat ik U hier en boven,

Voor al dit zalig goed, gehad en toegezeid,

Mag roemen, en uw naam beminnen, danken, looven,

Met ziels verwondering', tot in der eeuwigheid!

OVER
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OVER DENK ING

van den

DANK - VAST en BEDE DAG,

Uitgeſchreven tegen den 28 Febr: 1731.

Hoort gy, hemelen, en neem ter oore gy, aarde,

want de Heere ſpreekt: Ik hebbe kinderen groot

gemaakt, ende verhoogd, maar zy hebben te

gen my overtreeden. Jezaia 1 y 2.

Geloof, uWe naam, o Godt, dat wy beleeven

Een tyd, in welken 's Lands verheven Oppermagt,

Gedrongen door den nood , weêr hebben uitgeſchreven

Een Dank-Vaſt-Bededag, en in den brief met kracht,

Betuigen hunnen wil, ja all' hun onderdaanen

Verpligten, om tot U te naderen, gezet,

Met gulle dankbaarheid, met vaſten, boet en traanen,

En met een waar berouw te ſmeeken in 't gebed,

Dat
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Dat elk zou deezen dag in godtsdienſt pligtafzond'ren

Om te herdenken, wat Gy voortyds hebt gedaan

Aan 't zondig Nederland, en hoe Gy met veel wond'ren,

Het eerſt hebt groot gemaakt, en noch doet blyven ſtaan:

Wat zegeningen Gy d'inwooners hebt bewezen,

En wat weldaaden Gy noch heden ons bewyſt,

Schoon wy uw naam met dank niet hebben recht geprezen,

En niemand, wie hy zy, U naar verdienſte pryſt:

Dat wy in tegendeel met veele grouweldaaden,

Meer dan onz' vaderen U hebben ſteets gevergd

Tot ſtraf, en Nederland met zonden overlaaden,

Waar door uw goedheid is te lang en veel getergd.

Ik acht voor heilzaam werk, 't bevel der Overheden;

Dat vorſten, onderdaan, ja al het Volk van 't Land

Zich ſchikken, om oprecht met U door ſmeekgebeden

Të worſtelen, en U te geeven hert en hand;

Dat elk het zondenheir in Nederland verfoeije, .

Die ſchuwe en met vreez' haar vuil en groot getal

Belyde voor uw troon en zich met ernſt bemoeije - 1

*: 17 • • •

Uw weg met 't Laid te zien in opkomſt en Ver Wal.' '

, . *--* *

Zulks
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Zulks heeft my opgewekt, om ernſtig t'overweegen,

Wat d'Overheid in Staat, in Kerk en Krygsbeſtuur;

Wat Zeeman, Borger en de Koopman heeft verkregen;

Wat Landman; ja noch elk geniet ter deezer uur :

Hoe men beantwoord heeft des Heeren zegeningen,

Met wat misdaaden elk uw liefde heeft beloond;

Wat ſlagen Gy ons gaaft op quaade handelingen, 2

En hoe Gy op berouw genadig hebt verſchoond.

Dies wenſch ik in uw vreez' rondborſtig iet te melden,

Wat Gy aan Nederland en 't Volk ſteets hebt gedaan,

Hoe Gy de middelen, die ons geluk beſtelden,

Bekroond hebt, en vang dus myn overdenking aan.

Wanneer de Spaanſche Vorſt Filippus aan de ſteden

En 't Volk van Nederland, in onzer vad'ren tyd \

De vryheid trachtte, met des Lands gerechtigheden,

(Dat keizer Karel had op voorſpraak t noch vermyd)

T' ontneemen tegen eed, en dacht, 't zal my gelukken,

Ja wreedelyk begon door Inquiſitiedwang +

Ons lieve vaderland met alle kracht te drukken;

Toen hebben d'Edelen die zaak van groot belang Ge

f van Maria koningin van Hongarie, E. van Meteren 2 boek

29 bl. 4 Bor 1 boek 14 bl. -
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Geſchat, en aan den vorſt vertoond met kracht van reden,

Dat hy net wilde zulk een drukkend ſtreng bevel

Uitvoeren, maar in gunſt aanhooren hun gebeden,

Wanneer zy geen verhoor verkregen tot herſtel, f

Dies hebben zy te ſaam, op dat niet wierd geſchonden

Des Lands gerechtigheid en vryheid, of hun bloed

Geplengd naar 's heerſchers wil, zich vaſtelyk verbonden,

Om dapper voor te ſtaan hun rechten, lyf en goed. 1

De koning, zeer geſtoord door deezer Eedlen daaden,

's Volks beeldenſtorming en het nieuw gemaakt verbond,

Wierd meer noch opgehitſt door zyn bloedgier’ge Raaden,

Dies hy een legermagt , en Albaas hertog zond, +

'Om ons te dwingen, door met krygsmagt t overſtroomen,

En met zyn bloedraad elk, die hem maar tegenviel,

Door wreede dreiging of verwyzing te betoomen, *

En 't lyf op 't moordſchavot te ſcheiden van de ziel.

Dat dit voornaamelyk ſtandgrypen zou in allen,

Die den hervormden dienſt Godts waren toegedaan;

Wyt

f Bor 16 boek 276 bl. 4 Meteren 2 b. 37 bl. # In 't jaar

1567. Bor 4 b. 181 bl: * Meteren 2 b. 47 bl:
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Wyl 't meeſt zyn oogmerk was, om die op 't lyfte vallen

En 't Roomſche bygeloof alleen te doen betaans

d' Inwooneren, beroerd door vreemde legerknechten,

Die Albaas hertog had met zich in 't land gebragt,

En wettig vreezende, dat hy elk zou bevechten,

Die zich niet onderwierp aan zynen wil en magt,

Hoe onbepaald en wreed die ieder voor mogt komen,

En ziende, dat hy zocht door boosheid en geweld

Zulks uit te werken , dat hen alles wierd ontnomen,

Wat lief en dierbaar is, en meer en meer ontſteld

Door zyn bloeddorſtig heir, zyn wreedheid, zyn geboden

En wraakzucht, hebben zich daar tegen aangekant,

En ſchoon zy merkten, dat hen dreigden zwaare nooden,

Ook niet voorzagen, dat hen eenig onderſtand

Zou worden toegebragt door vreemde koningryken,

Dit heeft toen niet hun moed doen zakken en vergaan:

Maar hebben alleszins gegeeven klaare blyken

Van hun genegentheid, om alles uit te ſtaan,

Op datze vryheid en den godtsdienſt mogten houden 2

En willigheid, om ampt en leven, eer en goed

S Meteren 3 b. 49 bl. - Te
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Te laaten, wel bewuſt, dat die op Godt vertrouwden,

In elke goede zaak, gered zyn en behoed.

Onz' ouders hebben in den Oorlog konnen leeren,

Dat Godt een magtig Held is en een Oorlogsman,

Die zelf verloſſen, en den valſchen godtsdienſt weeren,

Ja een verlegen volk met heil bekroonen kan.

Dat bleek in 't klein begin van Nederlands regeering',

Den zwaaren tegenſtand, bekommering en nood,

Des vyands groote magt, en ſchrik voor overheering'

Van Spanje, want de vrees was in dien tyd zoo groot,

Dat men genoodzaakt was, om byſtand te verzoeken

Van Engeland, daarna van Vrankryk, doch niet één

Van deeze durfde zich tot onze hulp werkloeken: -

Maar ſloegen ieder af ons voorſtel en gebêen,

Hoewel onz' oppermagt aan hen wierd opgedraagen,

En 't door gezanten wierd hervat verſcheide maal. f

Wie kan na deezen tyd den nood des Lands gewagen?

Toen veele ſtierven op 't ſchavot en door het ſtaal,

Q En

f. In de jaaren 1 • 76, 1585 en 1587. Bor 19 b, 526 bl:

en Micteren 5 b: 1ol bl. | | |
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En Nêerlands Gideön, prins Willem, aan de Staaten

Een voorſlag deed, dat elk, al wat hem toebehoort

Aan boord zou brengen en daarna dit Land verlaaten,

En zoeken, waar men kon, tot ruſt een ander oord.

Toen die getrouwe Zuil, de groote ſchrik van Spanje

- Verloor het leven door 't veraderlyke lood+

Ter tyd, als, by de dood van dien prins van Oranje,

Geen hoop byna meer voor 's Lands redding overſchoot,

Hoe wonderlyk wrocht Godt na deezen met zyn zegen,

Dat wy in tachtig jaar niet heel zyn overſtroomd

Door liſt en oorlogsvuur, maar Hy beſchikte wegen, *

Dat Spanj es magt wierd door 't Naſſauſchebloed betoomd,

Waar door wy zyn verloſt van Spaanſche tyrannye

En van den Antichriſt. Godt heeft ons ook bewaard

voor vreemde oppermagt, geweld en dwinglandye,

En t Utrecht + door 't verbond 's Lands leden t zaam

gepaard;

Waar door ons Nederland verkregen heeft zyn weezen,

En, door vereeniging groot en ontzachelyk

w Ge

4 Den 10 July 1584 Meteren 12 b: 212 bl: -

# Den 29 January I579 Placcaatb. Van Cau 1 vol: 7 bl.
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Geworden, naderhand is hooger opgerezen,

En na veel worſteling, geworden ſterk en ryk.

De Staaten hebben ook, na dat elk, naar behooren,

Op alle wyz', vergeefs, met ſmeeking had gezegd,

Wat men bedenken kon , den koning afgezworen, +

En hem verklaard te zyn vervallen van zyn recht

En opperheerſchappy in deeze Nederlanden,

Verbiedende 't gebruik van 't zegel en zyn naam,

En ſtelden d'oppermagt en 't ganſch bewind in handen

Van onze overheid, als daar toe meeſt bequaam.

Zy lieten door den druk een ieder kenbaar maaken,

Wat hen bewogen hadden koning te ontſlaan

Van Staats beſtuur, men zag, dat zy vermeldden zaken;

Op redenen gegrond, om 't Spaanſche jokt ontgaan f

Het heeft ook Godt behaagt ons Néerland te verblyên,

Tot vordering van winſt en ſteunſel van den Staat,

Met een oprechting van twee groote Maatſchappyen,

Die Hy gezegend heeft, afwendend' ramp en quaad.

Q 2 Waar

# Den 26 July 1581 Bor 2 d: 16 b 276 bl:

i Placcaatb: van Cau 1 vol: 26 bl. -
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Waar doorze beide zyn in hoogheid opgeſteigerd,

En zeer vermoogende geworden, doch daarna,

Als onze boosheid rees, heeft Godt zyn gunſt geweigerd,

Zoo dat men nu veel hoort van ongeluk en ſchaê.

Godt heeft in Nederland gegeeven wakk're mannen,

Die met veel ſchranderheid des Volks gemeenen ſtaat

Gehandhaafd hebben en het bygeloof verbannen,

Waar door 't Land wierd geſterkt, ja ook een toeverlaat

Voor den verdrevenen. Men zag de magt vermeeren

Zoo lang de godtvrucht was in waardigheid en ſtand,

Zoo lang men yver zag, om Godt oprecht te eeren,

Bleef ook zyn trouwe hulp en zorg voor Nederland.

Wat was zyn liefde groot! De wysheid van de Vad'ren

Des Vaderlands blonk ui in ſchriften en gedrag;

In het regeeren van den borgerſtaat, in d' ad'ren

En zenuwen van 't Land te ſtyven, en 't gezach

Steets te vergrooten, in de zachtheid van regeering',

En in den afkeer van de welluſt, eigen eer,

De eigenbaat en lof: maar waren in beheering'

Lieftallig, nederig, doch deftig in verkeer. -

- - Godt
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Godt deed door hunne hand den uitſlag wel gelukken,

Zelfs hunne raadſlag wierd by koningen gevreesd,

Gelyk nu nog geſchied, zy wraakten het verdrukken;

Zoo dat 's Lands opkomſt is ganſch zegenryk geweeſt,

Door Godts en Staats beleid. Zy waren ook genegen,

om waarheid, heiligheid, en godtsdienſt in den grond

Te hooren en verſtaan; zy trachtten allerwegen

Te toonen hunnen ernſt met daaden, "ſchrift en mond,

Dat waarheid hen was lief, en zy niet zouden dulden

Dat iemand, wie hy waar', van 't ſtuk der waarheid week:

Maar zorgden, dat de Kerk geen dwaalingen vervulden,

Noch waarheid op den ſtoel by predikers bezweek, f

Wyl 't woord hen dierbaar was. Is dat altyd gebleven?

Wil noch de Overheid met blydſchap al haar magt

Beſteeden om den menſch in 't borgerlyke leven

Te toonen, dat by hen de zondaars zyn veracht? -

Ook wat Godts glans verdooft en heiligheid verduiſtert?

Ja konnen ſommige vermelden in den Staat,

Dat

f Voornaamelyk geſchiedde dat in de vermaarde alge

meene kerkvergaderinge te Dordrecht in de jaaren 1618

en 1 6 19. Q 3 -

w
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Dat zy Godt eeren, en elk, die in 't goede opluiſtert,

De waarheid voorſtaan, en ook haaters zyn van 'equaad:

My dunkt, 'k heb hoop van ja. Maar om de zegeningen,

Die Godt bewezen heeft, noch verder na te gaan,

En wat hy aan den Staat in liefdehandelingen, -

Ja zelfs aan ieder lid te vooren heeft gedaan;

Moet ik vermelden, dat men zag zeer ſchrand're mannen

In Raadsvergadering, de Hoven en 't Gerecht

Der Steden met veel zucht en wysheid t zaamenſpannen,

Dat alles, naar de Wet, rechtvaardig wierd beſlecht,

En vaardig afgedaan. + De magt, van Godt gegeeven,

Wierd door de rechters elk op hunne plaats gebruikt

Behoorlyk, trouw met eer': men zag een ieder beeven,

Die onrechtvaardig was, wyl 't onrecht wierdgefnuikt,

En' recht denvoorrang kreeg. Wy zyn, door 's Heeren zegen,

Van diergelyke ſoort der recheren niet ontbloot;

Daar zyn noch mannen, die zich toonen ganſch genegen,

Om trouw elk recht te doen: maar of 't getal zy groot,

- Is

# Zulks blykende uit de goede Inſtructien, toen en ver

volgens, ten dien einde gemaakt en afgekondigt.
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Is God alleen bekend. De krygSmagt was in handen

Van kloeke Overſten, die met een goed beleid

Den Staat beſchermden, en door hunne zorg de panden

van Vryheid en den dienſt van Godt met dapperheid, - -

Te water en te Land, verdedigden, en ſpraken,

Dat zy het Vaderland in geenerlei gevaar

Verlaaten zouden, noch met vyand vriendſchap maaken,

Voor dat het waar gered uit dwinglandy, en klaar

Bewezen wierd, door ſchrift en plegtige verbonden,

Dat dit ons Nederland in vryheid was geſteld.

Godt gaf den zegen en deed Spanje zulks verkonden: | |

Dies wierd hier, met veel vreugd', en overal gemeld;

Dat dit Gemeenebeſt van Spanje was ontſlagen,

En nu voortaan zou zyn gelyk een ander Land, *

't Welk word door eigen wet, en niet naar 't welbehaagen

Of Vorſten wil , beſtierd. Maar eer zulks quam in ſtand,

En plegtig wierd verklaard, wat is er bloed vergoten

Van braave Overſten, en menig dapp'ren held, *

Die zyn geſneuveld in het vechten op de vlooten,

+ Den 30 January 1643, door den Munſterſchen vrede.

Q 4 Of
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Of in den ſlag te land op 't ſlagveld neêrgeveld!

Wat zyn 'er ſteden en veel ſterkten overwonnen

Door uwen zegen, Heer! ja zelfs een zilvre vloot, *

Vermeeſterd, en den raad , by vyanden verzonnen,

Hebt Gy vernietigd en meer onze magt vergroot!

Dit bleek, toen Gy een vloot van honderd vyftig kielen,

Door Spanjen uitgeruſt, gepropt met adeldom

En 't allerbeſte volk, door ſtormen liet vernielen, f

Zoo dat ſlechts overſchoot van elks een kleine ſom.

Gy waart toen onze hulp, want, na veel tegenheden

Van 't oorlogszwaard, en op een hachelyk gewrigt

Van zaaken en zoo veel en vuurige gebeden,

Schonkt Gy dien vreed' aan ons. Elk heeft zich toen verpligt

Geacht, om niemand meer iet wreedlyk op te leggen;

Maar, naar de wet van 't Land, en ook van elke ſtad

En dorp, te heerſchen; ja, trouw zonder wederzeggen

Te lieven vryheid en den godtsdienſt als een ſchat +

En zuilen van den Staat, Gy hebt ook groote helden

Ge

* In 't Jaar 1628. + Bor 25 b: 321 en 227 bl:

+ Zulks blykende uit den eed, welken de regenten ſteets

moeten doen in 't aanvaarden van de regeeringe.
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Gezonden in de Kerk, die met veel geeſt uw Woord

Getrouw behandelden, met kracht de tucht beſtelden, ºa

Den godtsdienſt zuiverden, en ſpraken, zoo 't behoort;

Die alle dwaalingsleer met yver tegengingen, S

En donderden met ſtem en ſchriften tegen 't quaad;

Die, door den Geeſt bewrocht, de waarheidsleer aanhingen,

De godtvrucht achtten, en ſtipt alles, naar Gods Raad,

Verklaarden, zoo op 't ſtuk van heiligheid aandrongen,

Dat niemand ongemoeid kon ten verdere gaan,

Gy zegende hun dienſt, wyl zy 't Woord ongewrongen.

Uitleiden, en, met ernſt en godtvrucht aangedaan,

Veel zielen tot het ryk van Chriſtus overbragten,

En den Geloovigen tot blydſchap, trooſt en ſtut

Verſtrekten, en tot heil des zondaars all' hun krachten

Beſteedden, om te zyn aan ieder menſch tot nut. . .

Zy waren nederig en ſtaatig in cieraaden,

In huizen, ommegang, gelaat en in gedrag.

Hun deftigheid blonk uit in woorden, ſchrift en daaden,

Q s Zy

*

S Baudarts Memorien 1 deel 2 b. 23 bl.
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Zy ſpraken uit en van Godts Woord met diep ontzacht

Des waerels pracht en zwier was eertyds in verachting'

By zulken, maar Godts gunſt en godtvrucht hoogſt geſchat,

Zy leefden teder, in die billyke verwachting'

Dat Godt hen brengen zou hier boven in de Stad,

Door Hem zelf opgebouwd voor zulke trouwe Knechten,

Die in ootmoedigheid Hem hebben ſteets geëerd,

En voor zyn Kinderen, geliefden en oprechten,

Die door des Geeſtes kracht genadig zyn bekeerd.

Och of men van dat ſlag veel leeraars konde tellen,

Die waarheid voorſtaan en met godtvrucht doen hun werk,

Die alle over 't Woord eenpaarig oordeel vellen,

Den twit en hovaardy wegweeren uit de Kerk !

Mogt ieder zyn beluſt, om volk voor Godt te werven,

En den natuureling te toonen zynen ſtaat,

Zoo hy zich niet bekeert, dat hy zal zeker ſterven,

En vallen door de dood in 't eeuwig duurend quaad!

Mogt aller doelwit zyn alleen God' eer te geeven,

En zyne Kinderen eenvoudig en oprecht

Te

# H. Wits Twiſt des Heeren Cap: 14 pag: 141 enz:

w
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Te leiden naar Godts Raad in 't geeſtelyke leven !

Dat eigen eer en ief het voedſel wierd ontzegd!

Gedachte van te zyn in grondtaal meer doorſlepen, ' -

En in 't profeetiſch Woord te hebben klaarder licht,

Dat, naar denkring van tyd, de Schrift beſt word tegreren,

Verkryg den voorrang nooit voor iet van meer gewigt!

Och of elk leeraar nu waar ernſtig in gebeden, /

Uitmuntend in verſtand, in gaven en in ſtem,

In welgepaſte taal en net beſchaafde reden,

En dat een ieder ſpraak niet Geeſt en waarheids klem!

De Heere zy geloofd, dat wy noch hebben mannen, -

Die voor de waarheid ſtaan, en in het geeſt'lyk werk -

Zeer wel bedreven zyn , en al hun krachtinſpannen, -

Om nuttig aan dit volk te zyn en aan de Kerk. r

Noch moet ik melden, Heer, wat zegen Gy voor deezen

Aan Nederland beloond hebt, hoe Gy ieder een -

Bewaarde , wat Gy't Land geſtadig hebt bewezen, * .

En hoe Gy hebt geleid den ryken en 't gemeen.

Gy gaaft d' inwooners van de groot en kleine ſteden !

Vertier en handeling te water en te land,

- En
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En grooten overvloed, 't welk men niet zag beſteeden

Alleen tot dertelheid en hoogmoed , om uw hand

En zegeningen van dit Néerland af te wenden.

Men zag in allen ſtand een groote zedigheid,

Godtsdienſtigheid en trouw: by vrienden en bekenden

Was liefde, eendracht en in zaaken goed beleid.

De koopman had vermaak in ſchepen uit te ruſten;

Die, met verſcheiden ſoort van goederen gelaén,

Te zenden over zee, naar vergelegen kuſten,

Waar door men ſchippers en matroozen zag beſtaan.

De ſchepen quamen t huis zeer ryk en wel geladen

Uit 't Ooſten, 't Weſten, uit het Zuid en Noorderland:

Men hoorde veel van winſt, en weinig van de ſchaden,

Wyl Godt de ſchepen toen bewaarde door zyn' hand.

Waar door men reeders zag in hoogheid zoo verheven,

tDat hunne magt aan die der grooten wierd gelyk,

Ja aan de vorſten niet behoefde toe te geeven,

Als menig koopman was in deeze Republyk.

De winkels waren vol, de winkeliers verkochten

er

Den eenen voorraad na den and'ren dikwils uit.

Hun
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Hun ernſt en vlyt beſtond , om al wat zy vermogten

Te doen en denken, dat dit werk niet wierd geſtuit.

De neering in de ſtad en welvaart in den Lande

Was op dien tyd zoo groot, dat ieder ſchatten won,

Die, neerſtig in 't beroep, de zaaken met verſtande

Beſtierde vriend'lyk, en in 's Heeren vreez' begon.

Het ambachtswerk was veel, men hoorde weinig klaagen,

Elk, die zyn ſtuk verſtond en eerlykheid bezat,

Voortvaarend was in 't werk, den menſchen kon behaagen,

En God was aangenaam, vermeerderde zyn'ſchat.

Het bouwen van het land wierd toen met goede vruchten

Bekroond, Godt gaf zyn gunſt aan boer en eigenaar:

Men zag den vlytigen landbouwer zelden zuchten,

wyl 's Heeren zegen bleek, aan elk meeſt jaar op jaar.

Het land had zyn waardy, men kon het duur verkoopen

Wanneer het noodig was, de pachten quamen in;

Men zag den landman ſteets geen eigenaar ontloopen

Door ſchuld, waar door een heer ontbloot word van gewin.

De vrees was niet zoo groot, om door de woeſte baaren,

En het gewoel der zee, door hoogen vloed met ſtorm

Te



254 W. S WAN K E S.

Te worden overheerd, want 't paalwerk duurde iaaren,

Dat nu in korten tyd verteerd word door den Worm,

Wyl duinen waren hoog, en 't eiland had brée zanden,

De ſluizen wel verzorgd en dammen waren vaſt,

De dyken goed en ſterk, voorzien van goede ſtranden;

Was d' eigenaar verheugd, en geene hoev' tot laſt.

De viſſchers liepen uit, en konden zich verblyden,

Om dat zy in het net verkregen goeden vangſt.

Men zag door buuren niet die neering zoo benyden,

Dat zy met ſchaad en ſchand' weêrkeerden, ofmet angſt

Hun werk verrichtten, neen, men zag een grooten zegen

In alle viſſchery, die vlytig wierd gedaan.

Men hoorde zoo veel niet: myn ſchip heeft niets verkregen,

Maar ſchipper, bootsgeſel en reeder kon beſtaan.

De veeman weide 't vee; de koeijen, kalvers, ſchaapen,

De rund'ren, zwynen, En wat tot het vee behoort,

Wierd weelig aangequeekt; men zag de boomvrucht raapen

Of trekken, draagen en gebruiken ongeſtoord.

Men zag in Nederland veel beeſten in de weiden,

En alle ſoort van vee, ten nutte van den menſch

- .
- Ver
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vervoeren naar de markt, elk konde toebereiden

Viſch, vleeſch en aardgewas, het ging meeſtal naar wenſch.

Doch wie zal al het heil en zegening verhaalen,

Die Godt aan Nederland weleer in gunſt bewees

Met veel langmoedigheid, en op elk neêr liet daalen

In goedertierenheid, op dat Hem ieder prees ?

Gewis zoo had 't behoord, dat men Godts gunſtbewyzen

Met waare dankbaarheid en godtvrucht had beloond:

Dat ieder, volgens Pligt, zyn naam had willen pryzen,

En in des Heeren roem zich yverig getoond. -

Maar, Heer, in tegendeel, de meeſte zyn geweken

Van 't naauwe levenspad, door U in 't Woord begeerd:

Uw lof is in ons hert en op de tong bezweken;

Ja Gy, Weldoender, zyt veracht en niet geëerd.

Zoo dat Gy Nederland met recht zoud konnen vraagen,

Gelyk Gy eértyds aan het volk van Jſtél deed: !

Wat is er meer aan u te doen om vrucht te draagen,

O Neêrlands wynſtok? Heb Ik niet myn kracht beſteed,

Om u tot vruchtbaarheid en dankbaarheid te dwingen?

Zal

f Jez' s Y 4 en Deut: 32 V 9, -



256 w. s w A NK E S

Zal ik nooit goede vrucht van deezen wyngaard zien?

Vergeet gy al myn gunſt en groote zegeningen ?

O wederhoorig volk ! kan dat met recht geſchiên?

Derhalven hebt Gy, Heer, het Land met mind're roeden

In '. eerſte gekaſtyd, op dat het komen zou

Tot ſchuld erkentenis, en dat het zou bevroeden -

Der zonden leelykheid en 't volk quaam tot berouw

Maar toen het bleek, o Heer, dat geen geringe ſlagen -

Dit volk verbeterden, ja dat het wierd vervoerd

Tot zwaarder misbedryf, hebt Gy 't niet konnen draagen;

Maar Nederland verſchrikt, d'inwooneren beroerd,

Door peſt + en vyands magt. + Gy liet dit volk aanranden

Door wreede volkeren, die hebben 't Landgeſtoord, #

De ſchatten weggevoerd, en d' allerbeſte panden

Geroofd, en zyn in 't hert van Neêrland doorgeboord,

De hoeven afgebrand en maagden zyn geſchonden, -

De mannen, kinders en dienſtenechten neergeveld;

De wreedheid was zoo groot, dat men 't niet kan verkonden,

&
Noch

f In 't jaar 1655. | In 't jaar 1657 en volgende oorlogen

met de Engelſchen en Franſchen. f. In 't jaar 1672.
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Noch zonder traanen word gehoord of voorgeſteld. W

Wanneer de vyand riep; heah ! zy zyn verwonnen!

Nu zal men al den roem en naam van Nederland

Verdelgen, niemand zal ons krygsheir ſteuiten konnen,

De Franſche koning krygt gewis de overhand !

Toenzag men Nêerlands volk weer naar den Heere vraagen

En ſmeeken met berouw, dat Hy hun zwaar elend'

Mogt aanzien en in gunſt de welverdiende ſlagen

Verwiſſelen, wanneer Godt heeft zyn hand gewend

Ten goede van dit volk. De plaag wierd opgeheven;

Godt gaf verademing f; verdreef den vyatId wéer

Tot aan zyn eigen plaats, aan 't Land wierd wêergegeven

Wat reets ontnomen was *. Hem zy daar voor de eer!

Maar toen bekeering de beloften niet verzelde,

En Nederland vergat zyn Maaker, als voorheen,

Liet Godt een zwaate vloed met ſtorm, die', Land ontſtelde,

Ons treffen f, waar door elk gebragt werd tot geween,

Ja veele tot elend en armoé; door de baaren -

R Zyn

S L. van den Boſch Tonneel des oor': 2 deel, 122-bl.

j In 't Jaar 1674 door den vrede met Engeland

* In 't Jaar 1678 door den vrede met Vrankryk.

# Den 26 January 1632.
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Zyn menſchen, beeſten en veel vruchtgewas vergaan,

Elk, die ontkomen was, kon naauwelyks vergåeren,

Zoo veel hy noodig had, om verder te beſtaan.

Gy liet ook 't oorlogszwaard, Heer', uit de ſcheede trekken,

En deed een magtig volk opkomen tegen 't Land : j.

Het welk dacht ons verderf of rampen te verwekken;

Maar 't wierd daarna geſteuit door vredevan uw hand. *

Gy hebt ons wonderlyk altoos doen ſtaande blyven,

En in den grootſten nood uw hulp en magt betoond,

Het treffend oorlogsvuur gebluſcht of af doen dryven,

En zonder ons verdienſt met zeer veel heil bekroond.

Dies had Gy billyk toen van Nêerland konnen wachten »

Dat ieder, jong en oud, ook ryk en arme zou

verſchynen voor uw troon, om ziels en lichaams krachten

U toe te wyën met een hertelyk berouw,

Zich ſchikkend naar uw' Wet, en leevend' in den wandel

Oprecht, maar toen dit niet in waarheid wierd gedaan,

Quam neeringloosheid en verſperring van den handel,

En uw' geduchte hand begon op nieuw te ſlaan.

Gy

+ In 't Jaar 1683. * In 't Jaar 1697 door den vrede van

Ryswyk.
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Gynaamt den grooten Zuil en Band der Nederlanden

Door 't ſterven ſchielyk weg. # Toen wierd het hert geneigd

Van Nêelands volk tot twiſt, waardoor de dierb're panden,

Godts Woord en Vryheid, zyn met ondergang gedreigd.

Te meer, om dat men zag een zwaaren oorlog ryzen,

+ Die ook is voortgegaan en dreigde ons verderf;

Daar G'ons hebt door gered *, ons, gevend veel bewyzen,

Dat Gy 's Lands Schutsheer waart, en ons hield voor

uw' erf.

Maar ondertuſſchen hebt Gy ook in veele zaaken

Getoond, dat Gy op 't Land met reden waard misnoegd;

Dat Gy gedrongen wierd met ſtraffen ons te naaken,

En daarom plaagen by den zegen hebt gevoegd:

Dies heeft de blixemſtraal en donderſlag geſchetterd,

De ſtrenge vorſt het graan verdorven onder d'aard',

De hagelbuy het glas vergruisd en 't graan verpletterd,

De rups en 't ongediert heeft weinig vrucht geſpaard

R 2 De

+ Willem de de koning van groot Brittanje, op den 1o

Maart 17o2. f Wordende den 15 May 17o2 den oorlog

gedeclareert door den Keizer, Engeland en de Staaten Ge

neraal tegen de koningen van Vrankryk en Spanje. * Den

13 April 1713 door den vrede van Utrecht.
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De beeſten in het ſtal en weyden zyn geſtorven

Door onbekende quaal; het ys brak dyk en ſluis;

Het water heeft den boer en eigenaar bedorven

Door overſtrooming', wyl het ſloopte ſchuur en huis.

Gy gaaft een duuren tyd en groote watervloeden;

De ſtormen hebben kerk en huizen aangetaſt,

De qualen, ziekten en de ſterfte zag men woeden,

Waar door veel Nêerlands volk is door de dood verraſt.

Gy hebt geduurig in den vreed' en d' orelogen

Ons blyk gegeeven, dat Gy't heil beſtellen kont,

Op dat wy, door uw gunſt en zegening bewoogen,

Erkennen zouden 't goed met daaden, hert en mond.

Men ziet de Overheid in haar uitſchryving klaagen;

Dat veel misdaaden in de plaats van dankbaarheid

. Gekomen zyn; waarom zy vreezen dat de plaagen

Nu zullen daalen op ons hoofd, als 't is voorzeid;

Vermits in Nederland ſteets d’ ongerechtigheden

Aanwaſſen in getal, hoewel Gy ons verdraagt,

Waarom wy waardig zyn, dat Gy onz' ſmeekgebeden

Niet hoort, den vrede weert, en ons uit tLandverjaagt.

Ja
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Ja dat ze zyn bevreesd, dat U zulks zal verveelen,

En uw' langmoedigheid (wyl 't volk is ganſch bevlekt) -

Niet duuren, maar dat Gy nu quaaden mée zult deelen,

En 't zwaard ons laaten ſlaan, dat reets is uitgeſtrekt.

Te meer, wyl grouwelen in Nederland gebeuren,

Die ganſch verfoeij'lyk zyn en tegen de natuur,

Waarom te duchten is, dat Gy zult alle deuren

Van rampen open doen, en zenden Sodoms vuur.

Een zwaare oorlog dreigt, men hoort van alle oorden,

En in den Biddagsbrief de vrees en droeve maar,

Dat elk zich heeft bereid, om 't zwaard te laaten moorden,

En dat ons Nederland is in het grootſt gevaar:

Derhalven komen wy, het volk met d' Overheden ,

In deezen naaren ſtand en kommerlyk verſtel,

En roepen: Heer, verhoor onz' boet-en ſmeekgebeden!

Wy naad'ren met geween op Overheids bevel,

Verzoekend', ſpaar dit Land en 't volk van uwe erve,

Dat Gy hebt eerſt geplant, en daarna groot gemaakt

Het ſpreekt U nedrig aan, op dat het gunſt verwerve,

En 't is om 't wangedrag (zoo 't ſchynt) in 't hert geraakt.

- R 3 Wy
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Wy leggen voor uw troon, belydend dat wy vreezen,'

(Wyl uw verdraagzaamheid is al te lang geſmaad)

Dat Gy nu, als voorheen, niet zult genadig weezen;

Maar uw goedgunſtigheid veranderen in haat.

O Godt, gedenk toch niet aan 't geen by ons bedreven,

En ſtout is uitgevoerd, maar hoor one ſmeeking aan !

Erbarm U over ons, op dat wy blyven leeven,

En laat, om 't misbedryf, 't Land niet te gronde gaan!

Geef elk een hert, om voor dit Neêrland in te treeden,

En van U onze hulp te wachten, magtig Heer,

Verhoor toch ons gezucht en klaagende gebeden!

Ay ſtil 's volks weegeklag! Verlaat ons nimmermeer!

De Overheid blyv' trouw in Neêrland te regeeren

Door goede wetten, tot vaſtſtelling van den Staat.

Gerechtigheid hou plaats in 't richthuys by de heeren,

Om alles, naar het recht, te wyzen goed en quaad.

Laat nooit ons overſten ontbreeken noch ſoldaaten,

Om voor ons Vaderland met dapperheid te ſtaan,

Te water en te land'. Wil niet uw Kerk verlaten,

Maar laat de leeraars door uw' Geeſt zyn aangedaan,

O In
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om Kind'ren hier voor Godt, in Chriſtus Kerk, te teelen,

Die toonen met der daad te leeven tot uw' eer.

Laat nooit aan Nederland uw dienſt en lof verveelen,

Beveſtig waarheid en weer alle dwaalingsleer.

Laat nooit verlies of ramp onz” Maatſchappyen drukken

Noch eenig ongeval orkomen Wil altyd

Ook alle viſſchery met winſte doen gelukken,

Verhinder allen twiſt en aller buuren nydt.

Herſtel de koopmanſchap, te water en te lande.

Laat nooit de winkelier meer zuchten, dat zyn goed

Geen aftrek heeft, maar geef, dat hy van allerhande

Koopwaaren zy voorzien en daag'lyks winſte doet.

Laat borger, ambachtsman en landman nimmer klaagen,

Maar elk in zyn beroep geduurig zyn verheugd.

Die in bediening zyn van hoogheid, geef hun dagen

Te ſlyten met vermaak in neerſtigheid en deugd.

Laat nooit ons goede ſpys en kleederen ontbreeken,

Wend al het oordeel af, dat Neêrland drukt en dreigt.

VVil niet met water of met vuur 's Lands zonden wreeken;

Maar maak het ganſche volk tot uwen dienſt geneigd.

- , R 4 Laat
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Laat niet de worm het rys en paalwerk meer doorbooren

Veel min een zwaare ſtorm of hooge watervloed

Ons treffen, maar betoon, dat Gy ons hebt verkoren,

Om aan ons wel te doen met alle wenſchlyk goed.

Geef 't wilde zwyn geen laſt den wynſtok om te wroeten

Of af te vreeten, dien Gy hebt in Nederland

Geplant, maar wil in gunſt hem dagelyks ontmoeten,

Bevochtigen en hem bewaaren door uw hand. -

Laat ons, door 't oorloogszwaart, aardbeeving', duure tyden,

Door peſt of hongersnood, niet ten verderve gaan:

Maar wil ons liever met uw Geeſt en hulp verblyden,

En laat uw wynſtok hier noch lange jaaren ſtaan,

Wy hebben wis verdiend; dat Gy hem af laat weiden,

En tot verwoeſting ſtelt, dat Gy hem nederdrukt,

En zynen tuin vernielt, in toorn van hem zoud ſcheiden,

Op dat de wortel met den ſtam werd uitgerukt:

Dat Gy met blixemen en zwaare donderſlagen

Hem zengt, of ſcheurt, of door uw hagelſteen en wind,

Orkaanen, wolkebreuk en diergelyke plaagen

Hein ſlaat, dat hy geen plaats meer op deez' aarde vind.

Maar
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Maar is niet hier uw Kerk? Kont Gy ons dan verſtooten?

En werkt niet noch uw Geeſt in den natuureling? -

O Ja! Dies ſmeekik, Heer, wil toch uw'arm ontblooten,

Daal neer en werk veel meer tot 's volks verandering! -

Gy hebt noch van uw Volk in deeze Nederlanden,

Die in oprechtigheid zich met U in 't Verbond

Begaven, en tot U opheffen hert en handen -

En hun verlegenheid betuigen met den mond. - - -

Hebt Gy niet toegezegd, en met een eed gezworen, -

Aan ieder Bondgenoot, dat Gy niet rooken zult,

En branden in uw' toorn, maar naar de boetſtem hooren,

Wyl Gy d' Ontfermer zyt, die uw beloft' vervult?

Ay hoor dan naar de ſtem van uw Verkorelingen,

Die roepen met geween, en uitzien naar den troon ! !

Zie, hoe zy ongeveinsd nu uwen troon omringen, -

En pleiten op het bloed van uw geliefden Zoon, ... ---

Den waaren Middelaar, die nimmer kan gehengen, “ -

Dat iemand van zyn Volk te lang door zwaard of nood

Gequeld word', of in kruis zyn brood met traanen mengen 2

En klaagend' hoopeloos zou ſtorten in de dood. -- --

R. 5 - O Hei
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O Heiland, die wel eer veel ſmetten hebt geleden

In 't richthuis en aan 't kruis, ja heel uw leeftyd door;

Zult Gy niet luiſteren naar uwes Volks gebeden ?

Zyt Gy de Voorſpraak niet? o Jezus, neig uw oor!

Betoon wêer uwe gunſt! Verblyd ons met dien zegen,

Dat Gy het oorlogszwaard doet ſteeken in de ſcheed',

't Welk reets hangt over 't hoofd: dat Gytot ons genegen,

Des Lands halsſtarrigheid en euveldåen vergeet,

Op dat de vyand niet, tot uwes naamsverachting,

Ons toeroep': Nederland ! zeg, waar is nu uw Godt?

Die u niet helpen wil, noch kan, maar uw verwachting

Verydelt en u ſtelt op d' aarde tot een ſpot.

O Godt! zult Gy den hoon des vyands konnen draagen,

Die reets met hoogmoed ſcherſt en onze hoop belacht?

Zult Gy niet luiſteren naar ons geroep en klaagen?

Heer ! gaat het U niet aan, dat men uw naam veracht?

Bewys uw groote magt! verydel 's vyands woelen!

Geef blyken van uw gunſt aan ons, en laat uw arm
e

Ons heil beſchikken, en doe ons voortaan gevoelen,

Dat Gy een einde maakt van druk en ons gekarm !

Dan
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Dan zal dit Nederland erkennen, dat Gy, Heere,

Een Godt zyt, die tot hulp zyt willig en bequaam,
-

En waardig dat elk menſch uw roem en lof vermeere

Voor uwe redding, dan zal al het volk te ſaam,

In waare dankbaarheid, zich buigen voor uw voeten : ,

Dan zal de vyand zelf, en die ons onheil zoekt,

Betuigen opentlyk; dat Gy ons quaamt ontmoeten

Als 't quaad op't hoogſte was, dat ſchoon een menſche vloekt

En tegenheden dreigt, Gy, Heer, die zoo kont ſchikken

Tot zegening en heil, en al de duiſterheid

Veranderen in licht, dat niemand kan verſchrikken,

Wanneer Gy ſtilt en trooſt, wyl 't al door uw beleid -

Geſchied, wat hier gebeurt. Och mogt het U behaagen,

Dat ieder onderdaan van Nederland oprecht

Met U quam in 't verbond, en wilde naar U vragen:

Heer', ſchenk daar toe uw Geeſt! hebt Gy't niet toegezegd?

Geef; dat ons Nederland uw' grooten Naam mag looven,

En danken voor het heil en 't afgeweerde quaad;

-
Dat ieder niet in vreez' nêerzitte, als verſchoven,

Maar juiche tot uw' roem: ſtel ons daar toe in ſtaat!

ZE
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ZEGENWENSCH
aaIl CC#1

V R I E N D,

Van een zwaare ziekte herſteld.

Heer en vriend, ik ben verblyd;

Dat gy weer verrezen zyt.

Godt zy hertelyk geloofd;

Dat gy my niet zyt ontroofd

Door den dood, maar door Godts kragt

Tot gezondheid zyt gebragt. .

Nu wenſch ik uit heel myn hert;

Dat gy daeglyks ſterker werd,

En noch lange jaaren leeft,

En tot godtsvrugt u begeeft;

Dat onz' vriendſchap niet verzwakk”,

Noch verſterv”, noch ooit een krak

Kryge,
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Kryge, 't zy door nydigheid,

Of door iemands loos beleid:

Maar die blyve even groot

Heel ons leeven tot de dood.

Ik betuige niet in ſchyn,

Maar oprecht, dat ik zal zyn

Tot uw dienſt in alle ding;

Maar meeſt tot bevordering

Van uw eeuwig heil , ik zal

Gaarn doen blyken, als 't geval

Zulks zal eyſchen, dat gy, vrind,

Waarlyk zyt van my bemind:

En als ik niet doen en kan, -

Dat ik voor u wenſche; dan

Zal ik trachten, naar myn magt,

Dat uw hoope werd volbragt.

Voorts wenſch ik u ook oprecht,

Als ik meermaal heb gezegt,

Dat gy leeft tot Godes eer.

Godt verlaat u nimmermeer;

Maar
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Maar Hy wil uw eer en goed

Steets vermeeren, en uw bloed

Nevens u, van ſtap tot ſtap,

Hoog verheffen, en den trap

Van de hoogſte heerlykheid,

Die een menſch word toegeleid,

Doen beklimmen, en daar by

Wenſch ik, dat God met u zy;

Dat hy heel uw levensloop

Wil beſtieren, en uw hoop

Op den hemel maaken klaar,

Door den Waaren Middelaer.

Gods Geeſt doe u onderſtand,

En hy neem u by de hand.

Hy maak u in Gode ryk,

En verleen' u daar van blyk,

Dat gy voortgaat in Godts kragt D

En beſpot des Satans magt,

Tot dat Gy word ingeleid

In des hemels heerlykheid.

Godes Geeſt leid' uwen geeſt
Naar
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Naar den hemel, onbevreesd.

Als de dood u treffen zal,

God zett u dan in 't getal

Van de eng'len voor den troon,

En hy ſchenk' u tot uw loon; .

Dat gy Chriſtus in zyn ryk

Moogt vereeren eeuwiglyk;

Dat gy looven moogt het Lam,

't Welk de zonden op zich nam.

Dat uw tong, vry van verdriet,

Met gejuich dan zing het Lied,

Dat geen menſch heeft opgeſtelt,

't Welk Gods lof op 't hoogſte meld,

Gaande met een eng'letoon,

Halelujah! prys Godts Zoon !

Beter als ik melden kan;

Want men ſtamelt hier daar van:

't Welk zal duuren, zonder ruſt,

Eeuwig met vernieuwde luſt.

Zalig, die dien ſtaat beërft.

Vriend! God geev 't u, als gy ſterft! op
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Op den tweeden Druk
D ER -

STICH TE LY K E GE DICHTEN

VAN DE N

WE LE DE L EN HE E RE,

Mr. P I E T ER B O D DAERT

GRIFFIER DES EDELMoGENDEN LEENHOFs

VAN VLAANDEREN EN ZEERAADs

IN ZEELAND.

Wonderlyk zyn 's Heeren wegen,

Dat hy menſchen maakt genegen,

Om in rym met hoogen geen -

Hunne naaſten t'onderrichten,

Die te leeren en te ſtichten

En verquikken hem, die 't leeſt. .

Die met waarheid deeze zaaken

Tracht te zien, wil zich vermaaken

In het leezen van het werk,

Dat men nu wêer ziet herdrukken,

Van Boddaert, 't zal hem gelukken,

Dat hy vliege boven 't zwerk
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Met verhemelde gedachten,

Of zal voegen zyne klagten

By den vroomen, als in 't boek

Word een ieder voorgedraagen

Lees vry, 't zal u al behaagen

Als gy ſtichting wenſcht; ja zoek

Waar gy wilt, ſtof zult gy vinden

Krachtig om u meer te binden

Aan uw pligt, om tot Godts eer

Steeds te leeven, en te wand'len,

Gy zult leeren hoe te hand'len

In 't verbond met Godt uw' Heer'.

Wil dan vaardig deeze dichten,

welke lieflyk zyn en ſtichten, - ,

Waarde Lezer, in uw' tyd

Wel doorblaad'ren, en herdenken

Wat u Heer Boddaert quam ſchenken,

En betoon noch verder vlyt,

Om den Dichter aan te zetten;

Dat hy ons meer zielsbanketten

S Op
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Opdiſch door zyn vlugge pen;

Dat hy ſtichtende gedachten,
-

Wysheid, lofſtem, trooſt, en klagten .

Wil verleenen vollen ren.

Vriend Boddaert, ai wil niet ruſten,

Maar laat zich uw' ziel verluſten

In het dichten tot Godts lof.

Gaa toch voort met zoete klanken

Op te geeven, wyl w” u danken

Voor uw vlyt, uw kunſt, uw ſtof,

Die uw ſchrander brein bewerkt heeft,

Als een ieder opgemerkt heeft,

Dien een dicht is aangenaam.

Wil noch meer met konſttafreelen

Uwer dichten, herten ſteelen,

Wyl gy daar toe zyt bequaam.

Laat my toe dit woord te zeggen,

't Is uw pligt, om aan te leggen

Uw talenten, Heer Boddaert.

Zyt gy van uw zelf genegen,

Om
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Om een ieder van den zegen

Uwer kunſt, die gy vergaêrt

Meê te deelen, wil dan werken -

Voor den Heer', en ons verſterken

Met uw dichten, tot een blyk,

Dat gy zyt van Godt getrokken;

Wil ons leeren, en ons lokken,

Maak ons dus in Gode ryk.

- Godt geef daar toe zynen zegen,

En hy maak uw hert genegen,

Om in 't dichten voort te gaan.

Hy wil u ook namaals ſchenken

Meer dan gy nu kont bedenken;

Dat gy voor zyn troon moogt ſtaan,

En dan zyne ſtemme hooren:

Kom myn knecht, myn uitverkooren,

Die my zyt getrouw geweeſt;

Ik zal hier u hooger toonen

Leeren zingen en beloonen

Met den invloed van myn Geeſt.

S 2 Gy
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Gy zult eeuwig by my weezen,

Hebt gy my wel eer geprezen

Met uw rym: deed gy uw pligt;

Hier zult gy met lofgezangen

Tot myn eer uw wenſch ontfangen,

En my looven met gedicht.

N
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AAN DEN

WELEDELEN, GESTRENGEN HEERE,

Mr.PIETERDELARUE,

REKENMEES TER IN DE GRAAF LYRHEIDS

REKENKAMER VAN ZEELAND, wEGENs

DE STAD MIDDELBURG.

Uitgeevende zyne

sTICHTE LYKE BED EN KINGEN

over de

CHRISTELY KE GELOOFSBELY DENIS

en het

GEBED DES HEEREN.

H et is my lief, myn Heer, dat Gy uw Poëzye

Tot eer van Godt gebruikt, en niet tot minnerye,

Noch tot het vieren van geboort', of bruiloftsfeeſt,

Noch, om met hoogen toon, ten blyk' van ſchrandren geeſt,

De Grooten deezer aard', en Helden te bekroonen,

Of laage zaaken hoog aan and'ren te vertoonen:

S 2 N WVan
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Wanneer het U behaagt, Gy zyt daar toe bequaam:

Maar zulk een ſtuk als dit, is my meer aangenaam.

Gy laat hier uwen geeſt zich in veel hooger zaaken

Verluſten, en, te recht, met 't weezentlyk vermaaken,

Wyl Gy met voordacht kieſt een heerelyke ſtof,

Die kan tot 's naaſtens het verſtrekken, en tot lof

Van Godt, ik meen 't Geloof, dat Gy in alle leden

Hebt keurig uitgehaald, en met veel klem van reden

Door bybeltaal vertoond wat tot 't Geloof behoort;

Op dat een Waereldling werd tot 't Geloof bekoort.

Doch wyl Gy weet, hoe traag men is tot goede pligten,

Hebt Gy 't Gebed geſteld uitvoerig in gedichten.

Het Bidden in 't gemeen, hebt Gy niet ſlechts gemeld,

Maar wat 'er in 't Volmaakt Gebed word voorgeſteld.

Gy hebt het uitgevoerd volledig, niet gebogen;

Maar zinryk, en naar 't Woord gebragt voor ieders oogen.

Gy weet, dat Godt 't Geloof wil geeven op 't Gebed:

Dat geen Geloovige (ſchoon hy zich daar toe zett')

't Geloof kan oefenen: maar dat hy af moet wachten,

Dat Godt hem invloed geefdes Geeſtts, en daar toe krachten:

- '- Ja
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Ja dat hy Bidden moet, dat Godt hem zulks verleen',

Dies hebt Gy 't Bidden, en 't Geloof gevoegd by een,

En leerzaam voorgeſteld. Het ſchynt uit deeze zaaken,

Verkieſt Gy het Gebed, en 't Waar Geloof, als 't ſtuk,
vo

Om Ongeloovigen te leiden tot geluk? -

Dat Gy van herten wenſcht te ſtichten en vermaaken.

Wel aan! ik prys uw keur Godt wil met 's Geeſtes ſtraalen,

In 't diepſte van uw hert, gevoelig nederdaalen.

. Hy laat U 't Waar Geloof, dat zaligmakend is,

Met vreugde oefenen, Hy ſtell' uw deel gewis,

En maak' U ſteets geneigd, om 's naaſtens hert te winnen;

Op datze door uw Dicht geleerd, hun hert en zinnen

Opofferen aan Godt, en alle waerelds luſt

Verlaaten, om in Godt te zoeken waareruſt- --

Hy doe U door 't Gebed Hem zoeken, en ontfangen

Het geen uw ziel begeert, Hy geef U te erlangen,

Dat Gy ſteets ſtichten, zoo met woorden, als met pen,

Ja met uw ganſch gedrag, en dus met vollen ren

Naar Sion loopen moogt. In al uw doen zy zegen.

Hy kroon dit heilzaam werk, en maak uw hert genegen,

4 - S 4 Om

E
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Om verder tot zyn eer, en 's naaſtens nut te zyn.

Hy laat U in Geloof ſteets leeven, en den Wyn

Des Geeſtes, op 't Gebed, U proeven hier beneden,

En namaals, voor Godts troon, de volle zaligheden

- Beërven eeuwiglyk, die Chriſtus heeft verdiend.

Godt ſchenk' U deezen wenſch, myn zeer geëerde Vriend.

----

AAN
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Aan den zelven,

Uitgeevende zyne

STICHTELYKE GEDICHTEN.

- l

E en ieder is 't bekend, dat in voorleden tyden,

Ook menſchen van geboort', van aanzien, roem en magt,

Door dichten en gezang Godts Kinderen verblydden,

wanneer ze wierden wel beſchaafd in 't licht gebragt,

En verder aangelegd, om 's menſchen hert te trekken

Uit den natuureſtaat, op dat men wierd bekeerd;

Of anderzins gebruikt, om Vroomen op te wekken

Tot deugden, en op dat de zonde wierd verleerd:

En dat ook heden noch de zangluſt van de Vroomen

Door hemelpoëzy word tot Godts lof verweRt

Wie zal dan laaken, als men nu in 't licht ziet komen

Des Rekenmeeſters werk, dat meeſt tot ſtichting ſtrekt?

Ja was 't een oud gebruik, weleer met recht geprezen,

Wieroemt zulks heden niet ? nu ons, myn waerde Vriend,

Heer de La Ruë, geeft zyn heilzaam werk te leezen,

Waar uit het blyken zal, wat lof hy heeft verdiend.

S 5 - Mag
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Mag deeze Dichter niet aan ieder menſch vrymoedig

Afvraagen, die dit leeſt, met een oprecht gemoed,

Tot heil en ſtichtinge; of hy niet overvloedig

Bevind, dat 't ganſche werk zyn wit en wenſch voldoet ?

Wyl een heilzoekend menſch, genegen om te nád'ren

Tot 's Heeren Avondmaal, krygt grondig onderwys »

Hoe men zich voorbereid'. Dan ziet men indeez' blád'ren,

Hoe een recht Bondgenoot nut Jezus als een ſpys

In 't Nachtmaal , als hy eet met hemelſche gedachten,

Geloovig, en oprecht tracht alles na te gaan,

Met Godt maakt een verbond, waar op hy kan verwachten,

Dat Jezus zyne ziel zal met zyn gunſt verzaén.

Hier word men opgewekt in ongelegentheden,

Op Valt-en Bededag te roepen tot den Heer',

Met hertelyk berouw en vuurige gebeden,

Op dat Godt werd verzoend, en Hy zyn gramſchap keer”.

Hier word noch voorgeſteld, in veelerhande ſtukken,

Hoe men Godt ſmeekt, als 't quaad gevreesd word ofbe

loond;

Hoe men in dankbaarheid voor Godt moet nederbukken

- Met
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Met lofbetuigingen, als Godt ons heeft verſchoond.

Een die opwekking zoekt in zoete Veldgezangen,

Op 't zien, of hooren van veel zaaken op het veld,

In hoven, planten, vee, en dus is in verlangen

Te hooren, hoe een ziel dan geeſtlyk is geſteld,

Hy ſpeur' deez' dichten na, die daar van keurig handelen,

Hem geevende vertoog, wat men dan denken moet.

Of hebt gy, Leezer, luſt in 't eenzaam of in 't wand'len

Te denken, hoe uw tyd zeer ras verliep, en doet

Gy liever een geſprek met Godt, in 't overweegen, l

Hoe gy het Oude Jaar, dat reeds verdwenen is,

Hebt doen test, en wenſcht gy voor het Nieuwe zegen?

Zie hier uw pligt, en volg 's Poëets belydenis. \

Wie uitgezochte ſoort van Mengelſtof wil leezen p

Ganſch dienſtig voor 't verſtand, tot ſtichting en vermaak,

Ik wys hem tot dit ſtuk, daar word men onderwezen;

En 't is daar toe gericht, op dat het 't herte raak'.

Liefhebbers van de konſt der poëzy en ſtichting,

Begroet des Dichters werk, let op de konſtrykheid,

ja leeſt, herleeſt het toch tot uwe onderrichting,

En
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l

*

En word g''er door geraakt, pryſt Godts, en zyn beleid.

Ik wenſche, dat dit werk uw naame zal bewaaren Y

Noch lang na deezen tyd in zegening, myn Vriend;

Leeflang, en ſticht altoos: by Godts en Staatsdienaaren

Werd' ſteets uw roem erkend, dien gv hierdoor verdient.

Godt geef, dat gy in 't werk van dichten en gezangen

Moogt voortgaan tot Godts eer, en dat gy werd geleerd,

Inwendig door Godts Geeſt, wat hy reeds heeft ontfangen,

Die leeft verzoend met Godt, en waarlyk is bekeerd,

Hy gun u klaar beſcheid in 't ſchryven, ampt en handel,

Dat gy tot het getal der uitverkoornen hoort.

Ik wenſch, dat ieder zie uit uw geheelen wandel,

Dat gy Godt hertlyk lieft, en Satans ryk verſtoort.

Godt wil genadig hier uw ſtichtingszucht betaalen,

En u in eeuwigheid doen zitten op den troon,

Om met Gezang en Dicht uw hert eens op te haalen

In 't hemelſch Hof, tot lof van Godt en zynen Zoon.

w
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Aan den zelven,

Uitgeevende zyne

BYBELS TOFFEN.

Een die veel geeſt bezit, kan ook iets groots verrichten,

Dat kenners, die het zien, ſtaan in verwondering,

En roepen uit verbaasd: zie een verhandeling, - 1

Die elk vermaaken en tot aandacht kan verplichten! r

-
-

Is deeze waarheid niet te vinden in de Dichten

Des Rekenmeeſters? En is niet in ieder ding, | | |

- - . “ -

't Welk hy geſchreven heeft, op dat hy zielen ving,

Zyn geeſtrykheid te zien? En kan het elk niet ſtichten?

v

Is dit zyn oogmerk niet door heil'ge poëzy -

Opwekkende te zyn? Wenſcht elk niet nevens my

Te hooren en te zien zyn werk zoo &el van klanken?

O Leezer, zegt gy ja? Word ook uw hert bekoord,

En geeſt verquikt door ſtof geput uit Godes Woord?

Verzoek hem voort te gaan, en wil myn vriend bedanken.

E I N D E.

T DRUK
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