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V O OR RE DE

r

aan de Godvruchtige -

ZANGERS EN ZANGERESSEN.

. Ziet hier een klein Bundeltje van Gees

telijke Liederen; van over verscheidene

jaren gemaakt, meest van mijn broeder

Do. Johannes Groenewegen, eenige weinige

namelijk, het 25, 26, 28, 29, 51.40 Lied,

zijn door mij gedicht, het 27ste Lied is

bijabuis ingeslopen doch is van een an

der, zijn Eerw. wilde zich met de uitgave

niet bemoeijen; bezag zijn werkte gering,

om zich door dit klein werk, onder het

getal der uitgeveren van boeken te stel

len, was nogthans gewillig om het mij

toe te laten. -

De reden van deze uitgave is, dat het

zoo gering niet kan zijn, of, het kan door

Gods genade tot zegen zijn; en de bewust

heid die wij hebben, dat het reeds me

nigmaal dat einde bereikt heeft alzoo zij

inzonderheid te Werkendam, veel gelezen

en gezongen worden: hier toe hebben ook

veel toegebragt, de begeerten van verschei

dene vrömen om dezelve in druk te hebben.

En dewijl dezelve met vele grove fou

ten, reeds veel uitgeschreven waren, en

hier en daar verspreid, dit deed ons be

sluiten om dezelve door den druk alge

meente maken,



Daar is toch niets dat meer invloed op

het harte heeft, als hetzingen van Lie

deren en Psalmen, als men in zijne Ge

dichten, de Groote en Beminnelijken Ko

" Jezus tot het onderwerp heeft.

ij hebben daar vele bevindingen wan,

wat zegen dat het heeft in de gezelschap

en der Godzaligen

Men heeft hier de gewoonte, om Zon

dags avonds eenige uren, in een aanmer

kelijk getal zamente vergaderen, en daar

allereerst met Psalmgezangen Godte ver

heerlijken, en dan zamen in den Gebede

zich voor den Heere te brengen, en het

aangezichte des Heerente bezoeken; waar

namen met het opheffen van deze of an

dere heilige Liederen, zich in den Heere

verlustigt, en het herte zoekt hemelwaarts

te voeren, een of meer Liederen gezongen

hebbende, begint die engene, tot, dat

einde aangesproken, eenvoudig tespreken,

hoe het hemdezen dag of week isgegaan,

wat zegen men onder de openbare Gods

dienst, of wat werk men met Jezus in 't

verborgen ondervonden heeft, daar som

tijds de heerlijkste Verbonds-vernieuwin

Ä en vereeniging met Jezus verteld wor

en: of ook somtijds van anderen klagten

en tranen, over een zich verbergende Je

zus; daar verhaalt men hoe het tusschen

den Heere en de ziele staat, wat nieuwe

blijken vanaandeel men onlangs gehad

heeft, of wat vreeze, dat hun werk geen

waarheid is. -

:



Hier komen dan oök diegenen, die,

onder gezigt van zondenen verloren staat,

om Jezus roepen en schreijen; die verha

len hoe ellendig dat zijzich zelven zien;

hoe noodzakelijk dat zij Jezus voor hunne

schuldige en verloren ziel zien, wat ont

dekking zij wel eens van Jezus krijgen,

of, hoe dat hi zich verbergt; en wat roe

pen en worstelen dat er wel eens omgaat

in 't verborgen, ofonder de middelen om

Jezuste verkrijgen. -,

En is er eens een die uit zijnen verlo

ren staat, door geloofsvereeniging met Je

züs gered is, en dat gelooven kan op

ſº gronden, dat is daar de stoffe van

et verhaal en van verheerlijkinge Gods,

waaronder dat men alweer eens met het

zingen van eenige Liederen zich verlus

tigt, veeltijds toepasselijk op de zaken die

gesproken zijn, waarna men op het laat

ste zich weer in den gebede tot den Heere

keert, en door dat zamen bidden, spre

ken enzingen, wel eens onuitsprekelijke

vereeniging ondervindt, met Jezus en met

malkanderen,

Ziet, zoo wordt onder ons de gemeen

schap der Heiligen geoefend, en schoon

alles met gebrek is, de stok lieflijkheid

en zamenbindinge is hier nog weinig ge
broken.

Dit verhalen wijniet tot onze eigen eer,

maar tot eere Gods en roem van zijne ge

nade; en tot een voorbeeld van navolging;

nadat elk gelegenheid heeft. Werdt dege



meenschap der IIeiligen meer Ä
wezen.

daar zou meer leven in de Ker

Och! hoe droevig zijn op vele plaatsen

Gods volk van een gescheiden, en leven

zonder dergelijke gemeenschaps-oefeningen;

dat niet te berispen is, in degenen, die

de gelegenheid niet hebben; elk moet zij

ne omstandigheden weten; ieder heeft

geene gelegenheid tot de bijwoning van

zulke gezelschappen; maar die er regte

liefde voor heeft, en het missen moet,

door Gods wegen bestiering, en daar wel

eens over treurt, die ondervindt het wel

in het verborgene, dat de Heere goed is;

de Heere vergoedt dat wel eens in de bin

nenkameren, maar die het uit liefdeloos

heid nalaat, die zal magerheid aan- zijne

ziel doorgaans krijgen.

En daar de ijver en den lust heerschen,

wordt gelegenheid gevonden, die men

anders dacht niet te hebben; , de liefde

van Gods kinderen onder en tot malkan

deren, ontsteekt de lust om aan mallºn

deren, in zamenkomsten te verhalen, wat

de Heere aan hunne zielen gedaan heeft,

De wereld meent dat het hoogmoedis,

dat zoo aan anderen te verhalen wat men

in zijne binnenkameren, ofonder de gé-

nademiddelen ondervindt, maar dat zul–

len niet zijn dé zulken, die het werk der

genade in hunne zielen onderwinden. Wele

zijn zootegen dat verhalen van zijne be

vinding, omdat zij gansch geene bevin

dinge van het werk des H. Geestes aan

hunne zielen hebben.

“



º. Maar zelfs wordt des Heeren begenadigd

volk dikwijls zoolaag, zoo aan het stof

Ä zoo geesteloos, zoo verre van

en Heere, zoo werkeloos, en dan ook zoo

lusteloos, en liefdeloos, dat zij (al hebben

zij gelegenheid) leyen zonder de oefening

van de gemeenschap der Heiligen, en

wordenÄ hoe langer hoe doodi

ger, en dwalen van den ſe hoe lan

ger hoe verder af.

Kom, laten wij in eenige bijzonderhe

den de nuttigheid van die Gemeenschaps

oefeningen en zamenspraken met malkan

deren voorstellen. -

Ten eersten: door die zamensprekingen

en onderling vertellen, wat de Ä AAI)

de ziele gedaan heeft, wordt dat werk

op nieuw wel eens weder opgeklaard en

de spreker in zijn eigenwerk weer met

licht ingeleid: dat hijonder het spreken

nieuwe verzekeringe aan zijn herte krijgt,

van zijn aändeel aan God en Christus en

het wege des Geestes, zoodat zijn herte

in liefde, blijdschap en verwondering over

Gods vrje genade wordt weggevoerd; on

der sterke aandoening en dus bekwaam

gemaakt wordt om God de eerete Ä

voor zijne genade en barmhartigheid aan

zijne ziele bewezen. -

Ten tweeden: de hoorder wordt hier

door wel eens ingeleid in zijne bevinding;

hoorende de zoeteÄ met an

deren van Gods kinderen en voelende daar

uit in zijn hart eene innerlijke vereeniging



door de band van eenerlei Geloofen liefde;

en het hebben van eenerlei hert met Gods

volk, waardoor hijook in de waarheid

van zijn werk bevestigd, en van zijnen

genade staat vergewisten verzekerd wordt.

Ten derde: hierdoor wordt de liefde tot

malkanderen zeer ontstoken, met eene

heftigheid daar de wereld weinig denk

beeld van kan vormen; en is er iets dat

zalige en heilrijke gevolgen heeft, het is

de liefde derÄ tot malkanderen:

daar is toch niets dat de liefde tot mäl- -

kanderen zoo gevoelig kan ontsteken, als

het wederzijdsÄ van het werk dat

tusschen Jezus en de ziele omgaat; dat

herte smelt zoo innig in één, gelijk Jezus

er van spreekt: Joh. 17: vs. 22, Opdat zij

één zijn, gelijk wij één zijn.

Ten vierden: die wat in de laagte zit

en aan het stof kleeft, en van den Heere

omzwerft, die wordt door dat hooren van

anderen die in de gemeenschap van God

leven, bij zijnen afgedwaalden en zondi

gen staat bepaald, en krijgt danweleens

evoelige aandoening van zijn omzwerven,

Ä hij in tranen wegsmelt, en zegt: Ach!

wat leef ik ellendig! wat ben ikeen trou

welooze verlater van den zaligen Heere

Jezus! - -

En denkende aan de dagen van ouds,

door hooren van werkzaamheden en be

vindingen, die hij voor dezen ook, wel

lagt te ondervinden; wordt zijn ziele in

Ä weder gaande: 0ch! of ik was

in de vorige dagen.



Ten vijfde: door die onderlinge zamen

sprekingen over het inwendige leven,

worden duisteren en kleinwetenden van

hun verkeerd werken overtuigd, en lee

ren door het hooren van anderen, wel

eens zien, waar het haar scheelt, tot haar

merkelijk ziels-voordeel; zoo zijn zij mal

kanderen tot een lichten een leidsman

op den Hemelweg; de duisteren en klein

wetenden worden ondersteund; de moe

deloozen opgebeurd, en de struikelende

knieën worden vastgesteld.

Zoo blijkt de nuttigheid van de bijeen

komsten, en gemeenschaps-oefeningen der

Godzaligen.

Dit wordt nog gepracticeerd op sommi

# plaatsen, op eene wijze die met hunne

etrekking overeenkomt; inzonderheid heb

ben wijdat nog in zijn fleur gezien te

Nieuwkerk, daar äe jongÄ EEINE

onuitsprekelijke liefde tot malkanderen

hadden en betoonden.

Maar, o! wat woelt de vijand menig

maal tegen die zamenkomsten van Ä
volk, daar men malkanderen opwekt tot

den dienst van God; maar zoolang de Hee

re niet geheel met zijnen Geest wijkt, zal

dat wel staande blijven, de Heere gebiedt

aldaar den zegen en het leven, tot in eeu

wº
aar is toch een naauwe vereeniging

tusschen Jesus en zijn volk, deÄ GI.

het Wijf des Lams, en tusschen de geloo

vigen en kinderen Gods onder malkande



ren, die voor den natuurlijken mensch

ansch onbegrijpelijk is; hetiszeker dat

# vereeniging met Jesus van een verhe

vener aard en natuuris, als van de ge

loovigen met malkanderen; nogthans de

laatste, daar wij nu van spreken, is ook

een edel gedeelte van het inwendige Chris

tendom. De gemeenschaps-oefening is niet

enkel en alleen doorÄ in dezelve

kerk, en het Avondmaal houden aan de

zelve tafel, even als de geburen in de

groote steden, is dat nu vereeniging en

Ä dat men in een en dezelve

tad of ook in nabijstaande huizen woont,

in vrede leeft; maar nogthans nooit in

malkanders huizen komt, malkanders naam

naauwelijks kent: is de gemeenschap die

broederen en zusteren in het natuurlijke

oefenen niet zeer veel naauwer? nu zoo

is het in het geestelijke gelijk, die inwo

ners in eene stad zoo oefent het uitwen

dig naam-Christendom gemeenschap, EIN.

dat meenen zij dat de regte gemeenschap

der Heiligen zij; en gelijk de broedersen

zusters, zoo oefenende ware Godzaligen

gemeenschap, die hun huis en hert voor

malkanderen open hebben.

Natuurlijke menschen, ja, goddeloozen

hebben somtijds wel eene gemeenzame

omgang met de anderen; maar wat doen

zij bijeen ? en wat zijn de banden van

hunne vereeniging? wij willen liefst daar

nu niet van spreken.

Maar de regte liefderijke gemeenschap



der kinderen Gods, gaat alle natuurlijke

betrekkingen, liefde, vereeniging, enge

meenschaps-oeffeningen verre te boven, is

van een verhevener aard en natuur, en

is eeuwigdurende. Dat kunnen de Kinde

ren Gods zich verbeelden, dat hunne on

derlinge liefde-vereeniging in een einde

looze eeuwigheid zal voortduren: dat ver

eenigd hunne harten ook zonderling, dat

zij verwachten, wijzullen eens eeuwig

volmaakten zonder zonden, te zamen de

Hemelsche Lofzangen zingen, en aan el

kanderen dan eens beter vertellen, wat de

Heere aan onze ziele gedaan heeft.

0ch! wat onuitdrukkelijke vereeniging

maken die dingen! Paulus teIt de ban

den van vereeniging aldus op, Ephes. 4:

4, 5, 6. Een ligchaam, een Geest, een Hope,

een Heere, een Geloove, een Doop, een God

en Wader. -

Willen wijdeze dingen gegrond behan

delen, dan zou deze Voorredete lang wor

den, wijzullen het hier alleen bij laten.

In een ligchaam als vele leden naauw

vereenigd te zijn; door een en dezelven

Geest bewerktte worden, en geleid: de

zelve zaligheid in den hoope gemeenschap

pelijk te verwachten; aan eenen Heere Je

zuszijn ziel tot dienst verbondente heb

ben; door een geloof met den Zone Gods

een eenerlei gevoelens en belijdenis met

den anderen vereenigt door eenen Doop

tot een ligchaam gedrenkt: om kinderen

van een en dezelfde God en Vaderte zijn:



dat leid onuitsprekelijke banden van ver

eeniging.

Och! dat veele van Gods ware volk,

om zulke nietige oorzaken die gemeen

schaps oeffeningen, met de vroome zoo na

laten! en dikwijls zoo laag leven.

De Heere, wenschen wij, die in onze

dagen, zijne heerlijkheid nog eenigzins in

zijn Heiligdom geopenbaard heeft, ver

schijne ons blinkende en make zijne Kerk

heerlijk, en doe zijn Volk eens op een

nieuw herleven, herstelle den vrede en

Ä in zijne kerk den zegen en het

even, tot in eeuwigheid:

A ME N.

Uw heilzoekende Vriend

JAKoß gRoENE WEGEN

--DeSSSec->



IDE LOFZANGEN

1 s RA EL s.

Verblijdu in den Heere 't aller tijd,

wederom zegge ik verblijdu,

Stem: Psalm 38.

1. 1ste Lied.

Itomt Jehobah’s liebelingen /

WDilt nu zingen/

WBekt u op tot Godes lof/

WPaarom langer ueergebogen/

JUNet um' oogen?

IHeft u zielen uit het ſtof.

2.

Dat uw harte zich verblijde/

't Allcr tüde;

In den Heer uw zalig lot/

ACaat u moud, u hart en ſteele/

- Altijd kweele;

Singt den lof van uwen God.

3.

Soudem d' arme UBereldlingen/

Juichen/ Singen/

In de boeijen bande Hel;

En Zult gp zijn Uitverkoren/

En herboren; -

Sitten als in bruk en Kwel.
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- 4 -

"Zou t' geen ſtof van blüdſchap wezen/

Die voor dezen /

Lag in Satans booze net/

Die uit 's TDuivels ſterfte banden /

- TDoor Gods handen:

Sün getrokken en gered.

5,

Iſa die om u ziele wonden/

En U zomden/

(Cot zijn eigen roem en eer /

Sün beſte pand zün Soon gegeven /

Heeft ten leven; -

Cot uw' JLosſer en uw Jeer.

6. -

Al uw ſchulden en cllenden/

tomt Hy wenden/

En uw' zomben veel en groot/

Die berzoent Hy door Zijn lijden:

CDm te vgijden/

H boor ceuwig van den dood.

7.

Nu zal God§ Haat over 't Kwade/

H niet ſchaden;

WDant gp zÜt met God bevzind.

Pºp heeft eer gy waart geüoren/

1U verkoren;

En met liefde al bemind.

8.

Dat is ſtof ten allen tijden/

(Cot verblüben:

CDm in God te zijn verheugd.

TPat iš ſtof om op te ſpzingen/

GEN te Zingen:

TDat is wezenlijke treugd.
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9, -

Soudt gp niet nw ſtem doen hooren/

Uitverkoren/

JLievelingen van uw God?

Dic eens in volmaakte deugden/

Eeuw'ge vreugden

Zult genieten/ en wieus lot.

10.

Syn zal eeuwaig te verkeere/

Bp den Heere;

Als den dood uw' oogen ſluit /

En bevrijd van ſmart en rouwen:

Bult aanſchouwen /

God/ o! uitverkoren B2uid.

11.

TPaar zult g' eeuwig Zijn ontbonden /

Pan de zouden.

't WBitte kleed uan heiligheid/

Eeuwig dragen/ nachten/ dagen /

Sonder Uragen/ -

JPaar de bagen uur of tpd.

- 12.

Em u zielen eeuwig Zinken/

En verdrinken.

Sander ruste dagen nacht/

Eeulmig roemen / loven/prijzen;

Ger bewijzen /

't Tam dat voor u is geſlacht.

13.

Kigt dan op uw hart naar boven /

CDm te loven/

Hem die u heeft lief gehad /

En u. eer gp waart geüoren/

Hitverkoren;

Poor de zalige Hemel-ſtad.

-

-
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14.

Zoud dan op van treurig leven/

Soekt te zweven/

Boven't ſtof van druk em Zorg :

Sijn 't de zonden die U wonden/

g' Hebt gevonden/

Jezus tot uw vaste borg.

15.

Soekt dan hier uw ſtem te paren/

„MAet die ſcharen:

TDie met u des Meeren lof/

Eeuwiglijk uit zullen galmen;

„Met die Pſalmen/

TDie men Zingt aan 's hemels hof.

>
Zielszucht, om Jezus kracht, tot

verbreking der zonden.

Stem: Psalm 128.

1. 2de Lied.

E> Jezus lichten leben;

JWAijn toning en mijn Heer/

Alan wien ik heb gegeben:

IWAijn hart om boor uw eer/

. Uw maam en zaak te ſtrüden/

Ach hab ik meerder kracht/

Ik leg helaas ter züden/

Soo dikwijls eec iſt dacht.

2.

Ik heb zoo veel vijanden/

CD JWMagtig Hemel-Dorst !

Ei leer gp toch mijnhanden:

Cen ſtrüde mp uit doršt/
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'k Heß luſt vooz u te leben/

In dit beneden perk/

JWAaar Heer gp moet mp geben

Genade tot dit werk.

3.

Ift moet u alle bagen /

JMün WBerelb-liebend Hart/

GP Sielem-Kaming klagen/ -

Jºet bzoefheid en met ſmart.

JWPÜn ziele is inwendig /

Perdorven en verheert/

Ja gamſchelijk ellendig/

Als Gp 't niet overheert

4.

Täigt VP op in mijn ziele /

H zalige heerſchappij/

Dilt Satans läſſt vermieſen /

Derbreken gamſch in mp.

Ik heb K trouw gezworen /

GP G2oote Opperheer/

Ik hef alleen verkoren/

Ce leben tot uw eer.

5.

toom Iſezus o mijn kioning/

Enneemt münzondig hart

En maakt het tot um woming /

Daniš 't bevrijd van ſmart,

Derdrüft die vreemde heeren

Die 't huis mog houden in /

WDilt gp 't alleen regeeren ?

En Buigen 't mau zin.

6.

o Je3us ſla aan ſtuftken/

De grendels van mijn ziel/

„- 2
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('t Sal anders nooit gelukken/)

All wat u buiteu hiel.

DerBreekt het/laat het ſterben /

En maakt het my maar kwüt/

"Laat ik u toch niet derben /

TDie alles voor mp ZÜt.

- 7.

INAijn ziele is verbonden/

Alan eigen wil enzin/

De wereld en de zonden

TDie nemen 't bikwüls in.

En maken dat mijn harte/

Diet doet als zwerven om/

Cot mijn verdriet en ſmarte/

CD Creſt mp Jezus kom.

8

En Zeilig mp van binnen/

Ja roeit de wortel uit/

Dan mijn verdorben zinnen/

En opdat ik beſuit: -

„Mijn grootſte wenſchen bede/

o Salig CDpper-Heer:

Js dit/ am hier beneden/

(Ce leven tot uw Eer,

9

Derheerlijkt Hemi inwendig/

Än heiligheid / en dan/

JWMetal mijn doen üeſtendig

(Ce geben blük daarban/

(Cot dat mijn ziel ontbonden/

H zuiver reinen ſchoan/

Polmaakt en Zander Zonden/

Sal dienen voor den traon.
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De oogen der geenen die zien, zullen

- niet terugge zien.

Stem : Psalm 6.

- 1. - 5de Lied.

Ik hef een trouw geſloten/ -

JlMetal Gods gunſtgenooten.

Der Heprſcharen Heer;

Heh iſt de Hand gegeuen/

Emmet mijn hart geſchreven;

Mijn Heil iš in zijn eer.

- 2,

Pet zal my mooit beroumen/

Ik Zal miet weer aanſchouwen /

JMet luſt mün oude ſtaar:

WBeg wereld laat mp ruſten:

Weg weg met al um Iuſten/

GP ZÜt bp mp gehaat.

- Z

JMyn ziel heeft ligt gekregen/

Dan God en van zijn wegen/

Jlain Harte is bereid/ -

Metlüdzaamheid te loopen/

Pet Pad van 't zalig Hoopen/

Cer Zalige Heerlijhheid,

4

Weg Duibel/ WHereld/ Sonden/

'k Fat lang genoeg geßonden/

In uwe laverny;

Mu bem 'k uit uwe handen/

Derbroken zijn de üanden

A. J2u iš mün ziele ury.

- *- 2* -
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5. .

't Is hier zoo vrp en heilig/

't Is hier zoo vrp em beilig /

Ik zit in zoo veel rust:

't Is hier al heil en vrebe/

Maijn ziele vind met rede/

Hier al Haar heilen lust.

6.

Jaijn ſtaat is zoo beſtenbig;

De TDuivel mag inwendig/

Op mp eens komen aan:

WAet ſchande moet hy wÜken/

'ft Sal nimmermeer bezwüken.

„MAaar eeuwig blüven ſtaan.

7.

MDant Gods getrouwigheden/

't Perband van Züne vreden,

Deemt nimmermeer een end/

TDen geeſt aan mp gegeben;

Sal eeuwig in mp leben ;

WHat is er dan bekent.

8.

TDat my terug zal halen/

En't eenemaal doen dwalen/

Dan mijn verkoren pad/

All waren dan de wegen/

WDat krom en ſtül gelegen /

Jk word het nimmer zat.

9

De aarbe mao verandren/

Den hemel in malkand'ren/

Eens rollen als een doek;

MAaar God zal die ten leven/

Pan hem zün aangeſchreven/ .

JAiet belgen uit zijn Üoek.
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- 10.

UBelzalig regt geprezen/

Sal hp dan eeuwig wezen/

TDie God ten leven ſchgift.

CD Dat is eeuwig erven/

In leben en in ſterven:

Gods eigendom hy blüft.

Tot wien zouden wij henen gaan:

biju zijn de woorden des eeuwigen levens.

Stem: Toen t land in dartelheden.

1. 4.de Lied.

CD Iſezug vol gemade/

Pol algenoegznannheid:

, o Sce om in te baden/

JUAijn heil in eeuwigheid/

(Cot wien zoud' ik mp wenden/

JM2p wenden / mp wenden!

't Js rondom vol ellenden/

Bp u is Zaligheid.

2

Ik zit in 't treurig duiſter/

JMüm ziel is zonder ligt:

Als gp u glans en luiſter/

J2eemt weg uit myn gezigt;

Dan ſtaat münziel verlegen./ -Y

Perlegen/ verlegen./

Jft mis de regte wegen/

G Jezus onderrigt.

E3»

En leert mijn ziele ſpoede/

TDen Weg na’t zaiig hoog/
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Enzonder mat of moede/

JUAet harte en met oog /

IAy ſteeds ma baven wenden.

JWAy wende/ mp wende/

’s Is rondom vol ellende/

Ach dat gp mederboog.

4.

En met ugeestes ſtralen/

Pkwam ſchijnen in müti hart/

Om my terugte Halen/

WHameer iſt zit verwart/

WOaar Heemzou ik mp wenden /

JAy wenden/ mp Wenden/

't Js rondom vol ellenden ".

En miet dan zielen ſmart. -

5,

o UBil miet van mp ſcheiden/

Ltom Jezus/ vat müm hand /

'Laat my uw Geest geleiden/

Än 't Zalig effen land:

WPaar heen zau ik mp Wenden ?

INAy wenden/ mp wenden?

't Is rondom vol ellenden /

En ſmart aam alle kant.

6.

o Iezus! weest mp borge/

Faijn zonden veel en groot/

TDie maken mp Weel Zorge /

Sp merken mp den dood.

WHaar Heem zau ik mp wenden?

IWAy wenden/ mp wenden:

°t Is rondsom vol ellenden /

Pan droefheid / angst en mood.
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7. -

In my zijn Meene krachten /

Mijn Jezus ! o mijn Heer/

Ik kanzelfs geen gedachten

Beſturen/ tot uw eer;

WBaar, heeuzal iä mp wenden /

JNAy wenden/ mp wenden/ .

Ik hef niets danellenden;

o Louillg! INV regeer.

8.

En kam ik neer Te kuielen

Poor Pà / am al mijn mood

Ce klagen / o! mijn ziele/

Js dikwijls dor en dood;

TDach uaar zou ik my wenden/

JUNy wenden/ my wenden/

Jft heb miets dan ellenden

En klachten in ubv ſcÜost!

- 9. -

Sal ikt mp gaan begeben./

(Ce ſprekteu van uw naam ?

'k Heb dikwerf geest noch leben/

JUNün hart is uiet beftwaann;

Doch waar zal ik my wenden/

JWAy wenden/ my wenden/

JK heb miets dan ellenden/

Ja! al ellend te zaam.

- 10. -

'k Hoor ſomtüds ernſtig fpreken

. Hw knechten op den ſtoel;

JUAaar ’t harte Wil miet breken /

'k Jeb dikwerf geen gevoel:

TPaarom maet ik mi wenden /

MAſ wenden/ mp weuden
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(Cot U/ met mijn ellenden/

All was 't dan mog Zoo Koel.

11.

Ik weet Gp zijt genadig/

Polzaligen genoeg/

Door hem die ä geſtadig

Boekt/ hartelüft eu vroeg:

TPaaromzal ikt my wenden /

JUAy wenden / mp wenden/

(Tot PA / mer mijn ellenden /

Soo lang if heb genoeg.

12. -

En bat zal my aankleben/

En eer word ift 't kwüt /

(Cat dat ik mal, dit leben

In zalige heerlükheid /

Polmaakt H zal aanſchouwen /

Alanſchouwen / aanſchouwen /

Bevrijd van ſamart en rouwen /

ZÜt welkom eeuwigheid ?

Niets hebbende, en nogthans alles

bezittende.

Stem: Wie sleet ooit heuchelijker dagen.

GEn ik draag de beſte kleeren:

1. 5de Lied.

'k Ben met rijkdom overladen /

'WDereldling! iſt hcß een ſchat/

'ft JWAag mp im de weelbe baden/

TDien geen wereldling bebat;

Ik ben vol van goed em eere /

Jk bezit een hoogen ſtaat /

Sjb of kostelſ gewaad/ / züb of enz.
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2.

JUAaar gy zult my nict bevatten /

Wereldling en dus aan mp /

Dragen waar of deze ſchatten /

Cn die hooge ſtaten zyn :

Ja verwonderd zult gy vragen: .

Wel wat is 't toch dat gp praat ?

Wie is 't die u ooit zag dragen/ -

Süd' of košſtelijk gewaad/ , zijd' af enz.

Z

't Js zoo arme wereldlingen/

Deemt gp 't hier Cp aard' en ſlijk /

'k Geef volkomen u gelijk:

'k Jeb geen ſchatten van de wereld /

'k ?eb geen eer geen goed mog geld;

'k Ben hier met geen glaus bepereld/

JWAgar in lagen ſtaat geſteld/maar in enz.

4,

Ift bewoon hier geenpaleizen;

JWAaar een hutje en wiens zin/

Js am met mp mee te reizen:

Itomt er ury maar üinnen in/.

Enik durf brijmoedig zeggen:

TDat ik alles hier bezit/

ItUmt gp 't wereldling uitlcggen; +

Denkt gp niet wat taal is dit/ denkt gp en3.

5.

'k Bal 't u zeggen; 'k üem geboren:

HJooger dan de ſterren ſtaan:

WDant iſt was al uitberkoren;

Eerik 't licht mog fchouwde aan:

God ban algenoegzaamheben;

Js mijn Dader en mijn God ;

JLAet dat deel ben il te breden:

En met dat zoo Zalig lot / / en met dat en3
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6.

Want hy doet züm volk beérven;

Sulft een vast beſtendig goed;

TDat in leven en in ſterven:

Eeuwig en volmaakt voldoet/ -

God het algemoegzaam wezen /

Js mijn oberbloedig goud /

En mijn Zilver uitgclezen /

TDaar mijn Ziele zich op houd / / daar el15.

7.

'k Ben zijn kind hy is mijn Dader;

TDes zyn rükdom is de mijn;

Hier een deel en altegader;

Sal't my haast geſchonken Zün /

Hier geniet ik d' eerſtelingen/

En dic maken mp zoo rük /

Dat ik juichen kam enzingen: -

GEn veragten al u flüft/ / en veragten enz.

3, - - -

Jezus is mijn oudſte broeder/

Ja mün maker is mijn man:

Jezus is mün borg en hoeder:

TDie mijn ziel vervullen kan/

MAet zün volheid en genade/

JCNet zijn rülidom en Zün eer :

En verworben heil weldaden /

Js 't mog weinig 'k Zal nog meer / is enz.

9

Dan müne rükdom uw verkonden/

Iſezuš mün volzalig goed;

Peeft in mg zijn geest gezomden /

TDie my Abba roepen doet:

lºp bewoomt my als ziju CemPei/

Äp bezit münziele en -

Drukt op mp zün Godheid ſtempe/

TDat iſt Gode eigen ben/ / dat ik en5.
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10.

't Ja een geeſt aan mp gegeben:

TDie miet ledig in mp woont :

Ilàaar met Hemels ligten leven:

En met Heiligheid mp kroont:

Als een Klced dat door den Heere

WPaardig is en maar mijn ſtaat/

TDat alleen dat zijn de kleeren/

Büd' en ſtosſtelijk gewaad / / zijd' en enz.

- 11.

't Js een geeſt Aail mp gegeben:

(Cot cenzeker onderpand /

Dan een eeuwig zalig leven/

In 't gezegend vaderland;

Drp UA11 Alle drukt cn rauhuen:

WDel wat dunkt u Uan mijn goed /

läumt gp nu niet haaſt beſchouwen ?

JMijn gebreft en oberbloed / / mün enz

Ikzal mijn hand tot den kleinen wenden

Stein: Psalm 9.

1. 6e Lied.

CD Iſezus goedertierend Zeer!

l?ier ligt een wormke voor A neer;

„Met al ziju mood en ziels-ellenden;

WDilt toch uw hand tot zog een wenden.

Ik ſtort voor u a Jeer mün klagt /

Ik heb geen licht/ ik heb geen kracht:

JUAijn ziel is in my meergeboagen /

Ei laat op mp uw liefde oogen.
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3.

Liamt Jezus bat mijn regterhand;

Eu red münziel uit dezen ſtand /

Ei trekt mp Jeer dAn zal ik loopen;

DermeerdeIt mijn geloof en Hoopen.

4.

En wend uw hand en geeft mp licht/

Jk heb zao weinig zielsgezicht /

Ei laat ik regt my zelfs beſchouwen /

Jk durf mp anders miet betrouwen.

5.

Ik brees dat ik mog alles mis,

Em mog mijn werk geen waarheid is /

En heb ik my tot hier bedroogen/

Ach opent dau mu mog mijn oogen.
- 6.

Mün hart dat geeft al zugt op zugt/

Ach ſtelt mijn ziel iu d' open lucht/

Derruimt mijn hart verhoort mijn beden

En ſpreek eens tat mijn ziel van breden.

/ 7.

Ift denkt wel eens zal dan voor mün/

U aanſchijn ſteeds verborgen zijn/

CDf heeft u goebheid dam behagen /

In mijn Verdriet en bitter klagen.

8.

En miet te min müm herte zegt /

Soekr gy den Heere maar opregt/

Pºp zal voorzeker vroeg of ſpade /

U ziem met oogen van genade.

9.

O ja! Gp zegt het in uw woord/

TDat gp den wenſch des harten Hoozb/

GEn nimmer tranem kond verachten/

TDus grüp ik moed ik zal dan warhten.
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10.

'k Bertrouw daarop/ uw wooºd is waar/

k Heb mog geen achtendertig jaar

Alam dit Bethesda krank gelegen/

Ik kzügdan ook mag wel eenzegen.

- l 1.

Gp hebt o Heer zoo langen tijd/

(Cot mp uw Handen uitgebreid;

Ja zoo langmoedig my gebeden/

TPaar ik verſmade Heil eu breden.

- 12. -

En baarom Heere/ gy zoud rein

Em eeuwiglyk regtvaardig Zijn:

Indien ik nimmer uw genaden /

Genoot of een van uw weldaden

13.

Jk wil dan wachten op u Heer/

(Cot dat ik krijg mijn ziels begeer/

En mooit Zal Zün mijn zak outbonden/

(Cot dat ik Jezus heb gebonden.

1 Cor. 5: vs. 11. Niemand kan een

ander fondament leggen.

Stem: De 10 Geboden.

1. 7de Lied.

Itomt hier die luſt hebt am te bouwen,

UW Zielen op een vaſten grond;

TDie op geen rietſtaf wilt vertrouwen;

„Maar gaarne eeuwig veilig ſtond.

2.

Bebrüd van Zonde/ bloek en tooren;

Poor duivel/ dood en helſche magt;

Hier Ziet g' een grondſteen uitverkoren /

Dan God in; ZSion voortgebragt.
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- 3. -

Gelovig volk uw heilen leven/

Hier veiligtük aan toevertrouwd;

Gelukkig hp die niet beneden/

«Maar regt zin ziele daar op bouwd;

- 4. -

Een fondament van eeuwigheden/

Dan God gelegt voor's werelds grond/

Gelegt in 't eerſte woozd van vreden/

d'GPprigting van 't gena-uerbond.

- 5- -

Gelegt verbolgens doar de vad’ren/

Dan d' eerſte en tweede werelds tijd /

TPe Wond en ſteum van al Haar nad’ren -

Is van Haar gamſche zaligheid.

6

Helegt in al de ſchabuw wetten/

Afbeelb3els van toekomend gaed;

UPaar boo? 't geloofzich uederzetten/

CPp Iezus en zijn offer-bloed.

7.

Belegt door alle de Propheten/

Die Uam bit eene fondament/

Geſproken Hebben en geweten/

En anders geen gemaakt behend.

8.

Gelegt vooral in volheids tijden/

Paarvan zoo lange was vermeld/

atineer Äp door zijn daod en lijden/

WPerd tot verzoening voorgeſteld.

9.

GEn aan Gobs regterhand verheven !

Cot Koning/ Hoofd en Diddelaar/

In wien dat alle licht en leven/

Sou zijn voor d' uitverkoren ſchaar.

/
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10. -

WPaarom d' Apost'len met elkand’ren /

Hitriepen als uit eene mond:

TDe 3aligheid is in geen and'ren/

In hem is al uw heil gegrond.

11.

o Jezus! 'k wil dan op A bouwen/

Ach! maakt mijn Ziele regt ontbloot/

Pan alle gronden van vertrouwen/

UBeeſt Gü’t alleen im mood en dood.

12.

'k WDil mi geheel dan obergeben/

Alan U./ a Jezus! eu ik weet/

TDat ik dan hier zal veilig leben!

En dood noch duivel my geen leed.

- 13. -

Sal doen of ooit mijn Ziele halen/

Pan dit geleide fondament:

Ik weet dat ik 5al zegepralen/

Enzalig leben zonder eind.

Mijaangaande 'tis mij goed

nabij God te wezen,

Stem: Zoet gezelschap dat met mij.

1. 8ste Lied.

Och wat is dat leben zoct! -

Daar men God het hoogſte goed /

In Zün ziele mag gemieten/

Japaangaande al 't verdriet/

-Magdan geen verdriet meer hieten/ .

Al mün druk baar henen vliet.
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- 2.

JURp aangaande als ik 't licht/

Dan des Konings aaugezigt/

JLRag genieten en aanſchouwen; -

Als de Zeere in mp daalbt/

Enzijn geeſt my komt bedouwen/

Dan is al mijn druk betaald.

3.

„MAP aangäande 'tis mp goed/

Wat de Wereld zegt of doet;

'k WPilhaar deel Haar gaarne geven/

't Is müwel dat ik gewis/

MPeet dat al mün ziele leven;

BÜ den Heer der Meeren is.

/ 4,

JURÜ aangaande/ al 't genot

TDezer Wereld/ en van Gad

En ZÜn gunst te zijn geſcheiden/

„M2p ter keuze voo?geſteld/

Bou mijn ziele miet verleiden/

Ja geen üanden ban geweld.

- 5.

MU aangaande / 'tis mijn lust/

't Is mü goed en Siele rust/

„Met mijn God alleem te leben/

En de UBereld uit het oog/

„Met mpn harte opgeheven/

Pan beneden maar omhoog.

6.

JlMp aangaande/'s UBerelds kind /

TDie u vreugd en leben vindt/

In dezond en Üdelheben/

Ik berkies een ander goed/

'kt Ben niet met u deelte breden/

Alu Zoet is mp maar roed.
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7. -

JWAy aangaande/ o myn God!

WIcest mym zalig deel en lot/

"Caat ik in en üp U leven /

Boben lucht en boven 'tzwerkt

„MAet de Jemel geesten zweven

In 't gezigt van 't HemelWerk.

8.

„MApaaugaande/ o mijn Zeer/

TDat zou zyn mpn Ziels begeer/

JAAaar helaas ik ben tot dwalen/

En tot zwerven otm/ gereed.

Set mpn harten tong toch Palen/

Anders dwaal ik eer ik ’t weet.
I 9.

TPaarom is myn hart verblpd /

TDat ik eens na deze tpd/

Heer! H. eeuwig zal Aanſchouwen;

"Leven in Volmaakte deugd: /

Pry van alle druk en rouwe /

In Volzalig ZemelVreugd.

Z AM ENSPR AAK

Tusschen eene bekommerde ziel

en de noodigende JE zu s.

Joh. 6 vs. 57. Die tot mij komt zalik

geenzins uitwerpen. -

Stem: Gezwinde Bode van de Min.

1. 9de Lied.

S. CD Iſezus Ü2on van Zaligheid/

TDierbaar/ ryk en ſchoon/

Z
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#

S.

o

I.

S.

I

Ik werp my in ootmoedigheib/

Meder voo2 uw troom

UBel wat is 't/ zegt het vrp;

TDat gU mist/ 't is bp mp

Alleen !

Ja by mp en anders geen /

(Coomt mp u gedaant;

Alles is gebaand/

Itaunt tot my nu weer/

Haast krygt gp u zielsbegeer.

2.

o tond ik maar ik ieg ter neer/

En ikt ſtan miet ſtaan;

WDel wat is tochu ziels-begeer?

TPat gp mp leert gaan/

JeZUS Zoet/ uat mMn Hand/

liigt myn voet/ op een ſtand/

TDAt iſt:

tomen kan/ maar a! ik ſchzik;

WPaaromzpt gy bang

Ben ik dau zoo ſtrang?

Meen/ maar ik onweecd/

Bondig ſnood en gansch verkeerb.

MPel ziele wie ſwam ooit tot mp/

TDie niet zondig was/

kiunt gp u Zelben makeu Urij

Pan ſchuld? ſpoed u raš /

Meen/ a ?eer! ik verderf/

't Langs zoo meer/ en ik erf

TDc ſmaad /

Pan het bitt're zonden kwaad/

WDie kwain ooit getrcen/ -

(Cat mp die iſt Heen/
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Ä.

J.

S,

S.

B.

Hegt beladen zond/ -

En van binnen diep gewond.

4. -

o Jezus/ Wic klUam Zoo als ik/

Sondlg en ourein?

'k zeß van myn eigen beeld een ſch?ik

TPaaron hebt gy Impn/

En myn blocd/ allermeest

Alan 't gemoed/ en mpu geešt/

Pan doen; - -

Cot u eeuwig, zielsrantzoen.

'ft Aeb u Jeer gehaat/

Soo lang en géſmaad/

Siel is 't nu u lust ?

Laat uw vrees dan zyn geblust.

5. - -

o Je5us ! o mün Zondenpalt/

WHeegt my niet genoeg

o TPat nlpn Ziele meer verbrak;

ÜDas ik laat en vroeg/

In een vloed/ van getraan.

WDas 't gemoed dan voldaan?

o Aeen / -

H! o Jezus anders geen/

Drukt u Zondem ſmart/

Piet gemoeg uw Hart?

(Creur dan niet am mp/

Leef dan vrolylt Urij en bly.

- 6. * A.

o JeZuš! neen/ o ligt eu heil!

l2ergens uind ik rust/ A

Japn ziele vind ik mergens veill

Boekt by mp u lust/

Geef u hart/ Zoo onrein

En volfmart / maar aan nº
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Geheel /

Soo wozd ik U Zalig deel.

tond ik maar o Heer!

"h Zad münzielsbegeer/

Was ik my maar kwpt!

o TDan was mpnziel verblpd.

7.

TS,

I. Wer kond gp miet/ in mp is kracht/

Leg maar voor mü neer;

JUAaar op dees waterroering wacht

'k Daal wel Haast eens neer;

Ja fontein waterbab/

Vieinigt mpn/ Iaat het mat/

Uw bloed/

Bpm geſprengd op mpn gemoed.

J. 'k WDil; maar dan niet meer/

U tot dwaasheid keer/ -

S. TPaartae Heere wacht/

Ift op uw' genaad' en kracht.

Z,

1 Johannes Z vs. 1. Ziet hoe

groote liefde enz.

Stem: Mijn vader die mijn Smarten ziet.

- l. 10de Lied.

CD Pader! is uw teere zin/

En reine min/

En liefde in/

En op zoo ſnoob gedrogt/

Geballen eer de grand /

Gevallen: eer de grond /

Des werelds van u was gelegd/

Ia eer den hemel ſtond.
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o Prje liefbezonder maat/

Die hooger gaat/

En vaſter ſtaat/.

Dan Bon of Firmament/

Ift Zondig Adams kind:

Ik Zondig Adams kind/

Bou ik dan u o reine God!

Meru liefde zyn bemind.

3.

MDat was het toch dat u bewoog /

Cot medeboag:

En dat u oog/

EPp mp juiſt nederviel /

Jlàp zondig ſmcod rebel/

JlMy Zondig ſmood rebel/

Die miet als ſtraffe had verdient/

Iſa als toorn/ bloek en hel.

4.

Ift was een eigen duivels kind

Piet waard bemind /

Met niemand vzind/

Als met Den helſchen geeſt.

JDen Zag in mp wel ras/

JM2en Zag im mp wel ras/

Datik het beeld des Satans droeg/

En hp mijn Pader was. -

5.

M2pn Zin/ mpn wil/ myn ziele luſt;

WDas niet geblust;

lºog had geen rust/

Dan in mpns Daders wil/

Boozondig üoos en ſnood/

Soo zondig boos en ſnood /
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WPas ik/ o ! rein cn zalig God!

Pan alle deugd ontbloot.

6.

Maar miet te min wanmeer de tijd/

In d' eeuwigheid/

Dan God bereid / .

Om my te trekken was /

zwam HM net reine min/

Liwam hy met reine miñ/

„NRp ſmood vervloekte Adams kind/

Geheellijkt memcn in.,

7 -

Spm liefde hemel hoog en groot

Dam mp Zoo ſmood /

In Zonde en dood /

Berloren cn omrein/

Pogreeuwig tot zyn kind /

Poor eeuwig tot zyn kind/

Eil ſedert heeft mpn hart alleen/

Als vader Hem bemind.

- B.

o Bader die myn harte ziet/

Jš 't niet geſchied /

l)ebt gp my miet/

Gegeben uwen geest /

WDien't kinderlijk ontzag/

WDiem 't kinderlijk ontzag/

Eu liefd tot u in 't hart ontſtak

Gelijk ecn kindje plag.

9

a Bader wat is myn hart üereid/

Gm't aller tüd/ -

„MAet wurigheid:

Uw wil allecn te daen/ -
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Uw wil en miet de mijn/

Uw wil en niet de mijn/

Ja laat mpn booze eigenwil/

Geheel verbgoken zijn.

10. .

Kegeer my Bader als um kind/

In mp verſlind;

Al wat mag mind/

?et ſchepſel Zondér u/

2eem gV mijn hart geheel/

JDeem gy mijn hart geheel/

Enſtort daarin uw liefde uit/ -

o God mijn zalig deel. -

's Hemelsch Heerlijkheid.

Stem: Augustinus ging eens zitten.

1. 11de Lied.

litomt Jehovas Lievelingen!

Door den Hemel reeds bereid;

"Caat aus met elkand’ren zingen/

- Ban des hemels heerlijkheid

Bit gg hier in 't treurig duiſier

BoUen Zal het Zalig licht/

'S Hemels glans en volle luiſter/

Stralen in uw aangezigt.

2. -

Daar moet zon en maam ſteeds zwichten:

ILichten aan den Hemel trans/

UDant Het Lam zal daar Verlichten/

JUAet Bijn heerlükheid en glans/

d' Hemelſtad en die beſtralen/

.
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Ja de Godheid die daar woont/

Sal in d' Hemel geesten dalen/

Die daar bobenzijn gekroond.

3.

Achter d' eeuwigheids gordijnen/

Sal Jehovas zalig volk/

't Cam / die Kaaré/ Zien eeuwig ſchijnen/

Bonder ſchaduw zonder walk /

TPaar is licht aan alle kanten;

WPant de ſtraten zym van goud.

Fondament ban diamanten/

WPaar die Stad op is gebouwd.

, ". 4.

En die geeſten der volmaakten:

Blinken daar in Zeiligheid /

TPaar hun zielen hier naar haakten /

Als hum Iuſt en heiligheid.

Salig vulk ! daar zult gy blinken /

Als dezon aan 't Firmament /

Salig volk / daar zult gij zinken/

GEn verdrinken zonder end.

5.

Daar Zal God deziel omvangen/

Jl2et zün algemoegzaamheid/

't Leben en Het ziels verlangen /

IHier bemeden in de tijd

WPaar zal God alleen het Leuen

WDezen; en 't verbullend goed /

Gad geheel zich zelven geben /

In volmaaktheid aan 't gemoed.

6.

kan 't beginſel in genade / -

Hier verwekken zulk een vreugd/

2oezal dan de ziele baden/
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Hoe Zal 't hart dan zyn verheugd /

Als deziel geheel verzonken/

In der Godheid EPceaan/

Eeuwig zal van liefde dronken

Spn/ en voor den Meere ſtaam.

7.

Jn de rei der Hemel-geeſten /

CDm op Zulkt een Hoogen toan/

Als mcm goit op Israëls Feesten

Hooede / Gad en zijnen Soon/

't Haleluja toe te zingen;

Salig die hier word bevrijd /

CDm met al die Hemellingen:

In volmaakte heerlükheid.

B.

God te kennen eu t' aanſchouwen /

God te dienen en Zyn lof/

Sonder zoude / ſmart en rouwe /

Hit te galmen / laat Het ſtof/

WDoor de wereld hier beneden /

TDie geen hooger goed meer kend;

ZSluit daar vaor uw oogen leden/

ZSpoed u maar dat Zalig eind.

9.

Soekt maar moedig voort te loopen /

Hier in dit beneden perk;

Als die door geloof en hoopen /

Sien op 't eiude van hun werk:

"Laat u ziele in Verlangeur /

En uhn' oog gebeſtigd ſtaan /

Op die prijs die opgehangen

J§ / op 't einde van de baan.
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Av0ND-GEZ ANG. -

stem: okersnacht schooner dan de dagen.

1. 12de Lied.

o God in 't eeuwig lirht gezeten /

o UBezeii nimmer afgemeten /

- Ilt breng mpn Avond-CDſfer weer.

Eu leg het meder voor u voeten /

Ei wil mijn ziel met heil outmoeten /

En: laat 't u welgevallen ?eer.

2. -

Ach Peere ! Had iſt nu genaden /

Gm uwe goedheid cn weldaden /

Alan mp bewe5en dezen dag /

JUNet hart en lippen te vermelden /

U daarvoor eere te vergelden /

Ach! bat iſt met een diep ontzag /

En reinc cerbied mpner zielen /

JWRogt voor U als mpn bader filmiclen /

En mct een niederig gemoed /

Berbroken onder ſrhuld en Zanden /

May werpen op JlMesſias wonden/

En in zyn zalig Offer bloed.

4, -

Ach mogt ik nu metal mijn 5aken/

JURpn rekening weer effen mahen /

Iſt vind my ſchuldig en omrein/

Gch mogt ik in die reine plasſen/

Dan Jezus bloed mym ziele waiſchen /

GEn duš op nieuws gereinigd Zyn.

- 5. -

HJet Zonnelicht dat is geweken: / -

TDen bag die is voorby geſtreken/

4
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TDe duisternisſe van den nacht / .

Die ſtelt ons bloot aan veel gevaren;

Getrouwme UBachter wilt bewlaren /

Em ots behoeden dezen macht.

6. -

o Jezus! bron van lichten leben /

"Caat mp uw licht toch nict begeben /

TDat zou my Zyn de grootſte ſmart /

"Caat Urp de zon maar onderdalen /

Als Gp maar met uw geegtes ſtralen/

Send lichten warmte in myn hart.
- 7.

TDat is / o Heer / mpn wuenſchen bede /

TDat gy mpn Ziel met licht en vrede /

Dervullen wilt/ dan zal de macht

JWAy enkel licht en blüdſchap wezen /

TDan Zal ik rusten zonder Ureezen/

In uW' beſcherning en uw magt.

Q

Ach kond' ik mu/ o 2eer der Heeren/

CDokt zoo myn aude Zonde kleeren /

Eens trekken uit/dat was npn wenfch/

„Maar Heer dat oude kleed der Zonden/

TDat is aan mp zoo vast gebanden /

Berbreekt gy zelfs dien ouden menſch.

- 9.

Ik bipf daars nachts ook mee omhangen/

't Beeft my van alle kant omvangen /

GPch wil dicn rok van"t ulceſch beſnet/

JlMaar brp geheel aan ſtukken ſcheuren:

Myn Ziele zal er niet om treuren:

„Il2Aar 5pn van Veel zerdriet gered.

10.

Ikzal mp ban ter rušt begeben /

Eiſpaar myn ziele toch in 't leben /
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En laat ik Urp van Zorg en ppn;

En al wat rust verkeerd in rouwe /

IHet licht des morgens Weer aanſchouwuc /

En dan nabp U Heere zyn.

't Schepsel niet, en God het al.

Stem: Hemels ooge, wilt gedoge.

1. 13.de Lied.

Heer der Peeren/ wilt mg leeren/

Sien des ZSchepſels nietigheid;

tonings kroonen/ ſchepters troonen;

TPatzpzpu maar pdelheid;

CD Salig leben/ laat ift niet kleven/

Alan het ſchepſel hier bemeen/

Alan Het ſchepſel hier beneen.
2. -

Laat mpn oogen/ niet bewogen/

Worden door die ſchoone ſchpn/

Ban een nietig en verdzietig/

Schepſel/ tot wpn ziele ppn/

Weg weg ban wereld/ hoe ſchoon bepereld/

Gob alleen/en anders geen/

God alleen / en anders geen.

Vaat maar Zinken/en verbrinken

Alles wat mijn oog ontmoet/

't Eeuwig wezen/ mooit volprezen/

Blpft myn deelen eeuwig goet/

a Zeilig leben/ aan God te kleven/

't Schepfel uiet / en Godt het al/

't Schepſel miet/ en God het al.
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4.

Pier benedem/ is geen vreden/

JLeben/ troost noch zielen rust/

Ach hoe veilig is 't en heilig/

Godte ſtellen tot zyn lust;

o Salig leben/ met God te zweven/

't ZSchepzel miet en God het al /

’t Schepzel miet en God het al.

5

Cegenſpoedem ; kruismog roeden/

Baart mpm ziele geen verdriet:

Als 't myn oogen 't met ontulogen;

God het eeuwig al geniet;

o Salig leven/ met God te zweben /

God de ware ziele rust /

Gob de Ware ziele rust.

6.

Goeb en eere / 't al verkeere /

In der prinſen huis en hof;

Wil iſt geven/ voor het leven/

Pan een uurtje boven 't ſtof;

o Salig leven/ daar ik na gaan ſtreben /

God mym deelen ziele goed/

God mpn deelen ziele goed.

7.
-

All myn vrinden en beminden/

Ja mpn eigen vleeſch en bloed /

WDil ik haten en verlaten/

Door zet allerhoogſte goed:

o Balig leven/ daar ik na ſtreven;

God myn zalig deel en al.

God myn Zalig deel en al.

8.

o MPoeſtüme / wilt werdwpnen / -

Schepſel ſta mij miet in 't licht;
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Laat toch mym oog/ maar maar omhoog

Dliegen: Wukit uit mym geZigt.

o Balig leven / om hoog te zweven /

In den Jemel voor ben troon.

In den Jemel voor den troon.

op HET

A WOND MAA L.

Stem: Wanneer de Zon in 't morgenrood.

1. 14de Lied.

Atom hier begeerig oog en hart.

JAaar lcven en genaden /

Hier is een balſem voor uw ſmart/

Zier kunt gp u verzaden:

Hier iſ een lieſyk ziels-onthaal!

Hier is .een bruilofts Avondtmaal /

TDen toning is gezeten

Alan dezen zymen ſchonen diſch/

TDie vol van heil en leven is /

Hier kunt g' uw ſmart vergeten.

Hier wordt 't begeerig hart vervuld/

„MAet unerg, en reine wyuen; - -

Hier is geregtigheid voor ſchuld/ -

Poor wonden medicpmen;

lºier is 't geſlachte Godes Lam/

Die tot dat eind' op aarde kwam/

TDie ſpys der uitverkoren; - -

Hier is ſet eigen bleeſch cn bloed/

Pam Godes Boon/ t vervuilend goeb /

Boor hun die naar Hem hooren.
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- 3.

Poorwaar een wonder Avondmaal/

" TDie modigenden touing

Is zelf be ſpps en 't zielssonthaal /

Schoon in 3Um hemel-luoning.

o Wonder ! die in d' eeuwigheid/

Bekleed met glans en majeſteit/

Is op zyn troon gezeten /

TPie woºdt hier op een wond're wijz/

TDes arme zondaars ziele ſpps /

GEn door 't geloof gegeten.

- - 4.

Hier komen tot dat bruilofts-feeſt/

Als regte tafel urinden/

Alleen de armen naar den geeſt/

GEn die geen leben vinden

In al wat buiten Jezus is /

Den Koning zit hier aan den disch /

Eu ziet daar al de gaſten:

En let wie regte honger Heeft /

En wie met anb're ſppze leeft /

Schoon 3 in den ſchotel taſten

5.

PÜ Ziet den trotſrhe Farizeer/

Als was hp een genoode /

„Sich zelfaan tafel zetten neer /

En eten van den broode /

Äp Zend die gaſten ledig heen:

TDie zonder Jezug zyn te vreen /

Enzegt: waartoe verſehenen ?

Ban 't ware bruilofts kleed ontbloot /

Soo eet en drinkt hy zich den dood /

Engaat geruſt mog hemen.
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1" 6

Hy ziet het heilbegeerig hart /

Pan berre tot hem komen/

Hp ziet haar klagte en haar ſmart /

Haar vrees en heilig ſchromen/

lºy ziet haar als van verre ſtaan;

Paar zondig hart hem blieben aan /

IHaar pleiten op zyn Wonbeu /

Haar roepen om de vrucht en kracht /

Dan Spn geroep : hct is bolbragt /

(Cot zoening voor haar zandeu.

7,

En die dus kommen regt ontbloot/

Dan alles afgedreven /

CDm im zyn offer bloed en dood /

(Cezoeken al haar leven /

TDie binden üalſem voor haar ſmart /

Pervulling voor haar ledig hart /

Zp doethaar wael eens ſmaken /

TDe Vruchten van zym bloed en geeſt :

Boo bat z' als op een Bruilofts-feeſt

Perbuld en drankten raken.

8.

o Salig vol en dranken zyn/

Dan Jezus merg en wpmen!

TDat doethaar ſmarte / zorg en ppn/

Pergeten en verdwpnen /

UBelzalig die tot zuik eenfeeſt

Geroepen zyn/en na den geeſt,

Aldus met zinne drouken;

Genieten hier die Hemel koſt /

(Cot dat volmaakt de nieuwe moſt /

WPerb boven ingeſchonken.
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Hooglied 5 vs. 8. Wie ishi die daar enz:

Stem: Geeſ GE Il Aamoes voor de Blinde.

1. 15de Lied.

Liefſte Iezus vol mededoogen/

TDie mi tot uw eigen bruid /

Uit de wereld hebt getogen/

JPaar uw eeuwig raadsbeſluit.

TDie van Zonde vloeh en tooren /

JURp verlost hebt en Herboren /

TDoor uw' geest my aangevat;

En geleid „op/ en geleid op/

En geleid op's evens pad.

Uw ontfermingen genaden/

Peeft my met een zoet geweld:

Pan der dood en helle paden/

CDp des levens baan geſteld /

Kond ik door geloof en hoopcn/

JAu maar ſpoedig henenloopen /

„MAogt ik op des lebens baan/

MU net groote / Uu met groote /

Mu met groote ſtappen gaan.

- 3

'k Jeb o Jezus licht eu leuen /

H tot elke ſtap van doen ;

Gp uloet my genade geben/

CDm mpn weg daar heen te ſpoen /

Gp moet door uw geest geleiden;

Jay door 's WHerelds UDoeſternijen /

Sonder U / kan iſt riet voort /

'Laat de lampe / läat de lampe /

ILAat de lampe van uw WoorD.

-
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- - 4.

Eu uw' geeſt münziel beſtralen /

JUNy geleiden aan u zü /

'k Tal gedurig anders dualen /

In deez' werelds woesternü;

Laat Ukw' vuur en, wolk holomme /

INNn verlirten van rondsomme /

Jezus lief/ uw' hand en raad /

Js alleen myn / is alleen myn /

Js alleen mp:n toeverlaat. -

5. - -

Alg iſt die niet vaſt kan Houden /

TDoor 't geloof en grüpen aan;

In myn ziele vol benaauwen /

'ft ?eb geen krachten om te ſtaan /

Gun my toch op u te ſteunen /

Iſezus laat ift op kd leunen;

Wieift uw' hand daar is de mpn!

Laat ong metge- / laat ans metge- /

"Caat ons metgezellen zün. -

6. W

Laat ik kracht van H genieten

Licht en geeſt ten allen tijd / -

- TDat zal my geen weg verdrieten/

ISelfs van lijden druk en ſtrijd.

Crekt mp Jezus/ Gy alleene /

Leid“ my naar dat tamaan Hencn/

Breng mp door de ſmalle poort;

"kt Bal't verwachten / 'kzal ’t verwachtent/

't Sal "t verwachten op uw woord. -

7. -

'k ?eb myn weg met U begonnen/

Alan Wl leiding my verpand; 2.

ILaat iſ dan mooit onbezonnen /
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Gaan verlaten uwe hand.

'k Jeb mijn Woord aan là Megeben /

Om naar uwen raad televen;

Lei mp maar door 't ſmalle pad /

Daar dezalige / naar de Zalige /

Maar de zalige Zemel-ſtad.

Z

'ft UDeet uw' leiding is zoo Ueilig/

't Loopt zoo regt op tanaan Aan;

Al uw wegen zijn Zoo heilig/

'k Ben dan op een effen baan :

k Wil my dan zoo laten leiden /

TDoor des werelds wocſternijen/

Cot ik zie uw aangeZigt./

In het eeuwig / in het eeuwig /

In het ceuwig Zalig licht

Johannes 5 vs. 16. Alzoo lief heeft

God enz.

1.

Stem: ö Holland schoon. -

16de Lied.

tomt bondgenooten juicht den Heer/

Enzingt met hart en monden /

Perheft te zaam des Heerem eer /

En weilt Sijn lof verkonden.

De zalige Oppermajesſteit /

Bekleed met glans en Heerlijkheid /

TDie komt alhier beneden /

Ein reikt de hand van vreden.

4*
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Gods eigen kind en Wonder Boon /

Dan eeuwigheid geboren; -

Derlaat zijn hooge Hemel-troon /

En draagt des Paders tooren/

Hijſtort zijn eigen harte bloed /

En bluſcht daarmeé Gods toornegloed /

UBaar voor de bergen Üeven:

Bün dood is my het leven.
3.

1Jet Zeil daar in den ouden dag/

't Geloovig vollt op ruſtc; -

Daar Mo5es ſchaduwa wet op 3ag /

Dien Soone die zy kuſte;

Die zich den Dader hccft geſterkt /

Eu daar 5y door den geeſt bewerkt /

Maar eeuwig heil in bouwde

Endoor 't geloof aanſchouwde.

4.

TDc Godheid die beledigt /

o Grondcloos ontfermen

Die roept kom hier ik zal gewis /

„INNet liefde U omermeu/

Komt hier met al u ſchuld belaän /

Het Zalu eeuwig wel vergaan /

Ik heb voor al u 3onden /

Perzoeninge gebonden.

5

Hier is geregtigheid en geeſt /

Genade / volheid / leven ;

komt maar vrümoedig onbevreeſt /

WHat ſtaat gp zoo te beeven ?

konnt geeft U zelven maar aAll my /

I 5al u eeuwig maken vrü/

. -
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komt Wilt u op my wagen /

WDant dat is 't weldehagen

6. -

Ban hem die mp gezonden heeft/

TDat die den Soon aanſchouwen /

En zich geloovig obergeeft /

Alain mp zich toebertrouwen /

En op die brij gemade bond /

Zijn zicle waagt een eeuwig grond /

TDat die nietzal verderben /

Maar 't eeuwig leven erben.

- 7.

Jk wil mp dan niet meer beraén /

Maar mp daar heenen wenden /

En maar die rijke Jezus gaan/

JUNet al. mpn ziels ellenden /

Jk koom dan Jezus / onbeureeſt /

Cot H. gcrgtigheid en geeſt ;

"Laat die mijn zielgenezen /

En ik de uwe wezen.

8. * -

Ach kond' ik met mijn ziels ellend' !

Geloovig tat à vluchten;

Ach was mijn hart tot U gelwend /

Arh kanb' ik maar met zuchten /

„MAyn klachten ſtorten in ulu ſchoot !

En al mijn zielsgebrek en mood /

Gotmoedig alle dagen:

Alan H. mijn Iſezus klagen.

9, /

TDan zou mym ziel in d’ open lucht /

„Pog adem kunnen halen;

Mijn Hart verruimt door zoo een zucht /

Zou vrolijk zegepralen ;
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Dat klagen van müU mood en pijn/

Sou balſem voor mijn Ziele zijn /

Genezing van mijn ſmarten;

Geeft my dien wenſch des hartein.

-

Weerzang over den

E ERs T EN Z 0 ND A (Y .

Uit den Katechismus.

-

Stem: Wie sleet oot heugeliker dagen

P.

A.

1. - 17de Lied.

Christ'em kom zet u beneven

„IMAp/ en ſpreekt eens uit uw hart/

Segmp toch wat is uw leven /

En in dood en alle ſmart /

't Geen uw ziele kan verblüden /

1?ier in deze zuchtens tijd/

TPat ikt ziel en ligchaam beiden /

Salig ben geworden kWujt/zaligenz.

TDat lh niet my Zelveu eigen

BeiT/maar Jezus toebehoor.

Salig dunkt mp moeſt gp zwijgen /

Is er iemand die verkoor/ -

Doit een anders ſlaaf te wezen: - " -

Drij eu blü gaan Hand aan hand?

Ja zoo dacht iſt oolt voor dezen /

t Scheen my zmlk een engen üand/ enz.

Drijheid riep it is myn euen

MOaarom ist nu dan zoo veil,

"
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H.

Ju die ballbeil U te Weveli;

Js 'er zaligheid en heil ?

Im bat eigendom te Winden?

Ja gewig / en hoort mp ban /

UDas 'er ooit een dwaas en blinden /

TDie zich zelfs regeeren kam / die enz.

4. - -

Chriſten wuel joe lang Zal ’t weZen /

TDat gy Jezustoebehaord ?

h Hoef Voor ’t einde niet te Ureezen /

k Heb geleerd uit 's ?eeren woord /

ZSchoon die band van lijf en Ziele /

WDierd gebroken t' zijner tijd ;

Jezug Volk dan nog behield /

Denn/ hundeel in eeuwigheid /hem eiz.

5.

Mäan een zie verbult met zonden/

Een „Il Melaatſche ganſch onrein /

Pol van ſtriemen en van wonden

t Eigendom van Iezus zin ?

. Ja / want Jezug heeft volkomen /

Poor myjn Ziele ſchuld geboed /

Eu die van mp afgenomen;

TDoor Zijn dierbaar offer bloed / enz.

- 6. -

- WDel gp zÜt in ZSatans banden /

Ban nature en zijn bruid !

Jezus heeft my door zijn handen /

Baliglijk getrekken uit: -

Eu van ziju geweld en ſtriktken /

Jºy volkomen vri gemaakt.

Sal Hp t verder nu beſchikſten ?

WOant dien vijand op u waalt / enz.
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/ -

A. Ja hp Zal my zoo behoeden /

TPat in deze levens tüd /

Door- en tegenſpoed ten gaeden /

Enten leven my gedüd;

Des ik zal niet gaan verloren.

P. WDel hoc kunt gy hier op aan

Hebt gp met Gods uitverkoren /

Sien uw naam geſchreuen ſtaan ? enz.

MR

A. Jezus heeft zijn geest gegeben /

TDie mp Abba roepen doet :

En van 't eeuwig zalig leven /

JUNp verzekert aan 't genmoed.

P. UlPelzoo maogt gy in de zanden /

Leven vrü van zorg en pün /

MDant gy zijt van ſchnld ontbonden /

GEn zult zeker zalig zün/en zult enz.

9. -

A. 's Heeren geest aan my gegeven /

JUAaakt my willig ein bereid;

CDm tot Godes eer te leben /

En in zuiv're Heilighcid;

?t Pad des levens te betreden/

TPaar hy my heeft opgezet /

Cot iſt in volmaakte vrede /

God zal dienen zonder ſmet / God en5.

Hét verkwikkelijk

E E N Z A A M.

Stem: Mijn Vader die mijn smarte ziet.

- 1. 18de Lied.

GP Lieſfelpke Eenzaamheid /
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Daar ik mym tyd/

Geheel verſpt/

JUAet Jezus myn Wriend/

TPaar ik mpn ganſche hart/

TPaar ik mpn ganſche hart/

Prpwillig voor hem openleg/

En al myn zielen ſmart.

Dat eenzaam 3pn is my zoo goed/

TPaar myn gemaed/

Het hoogſte goed /

Geniet tot ware rust:

TPan is myn hart en oog/

Dan is myn hart en oog/

Geheel van 't ſchepſel afgekeert/

En bestigt Zich omhoog.

3 -

TDanklm ik op tot d'eeuwigheid /

CDneindig wpd/

TPaar ik de tyd/

BÜna geheel vergeet /

Daar Zygt myn ziele meer /

TPaar Zygt myn ziele meer/

GPnmagtig im verwondering/

En Zegt vrymagtig Heer/

4 /

Ben iſt van U in liefd gekend/

En geprent/

In 't Cestament:

Dan uwen vrpen raad/

Een uitverkoren vat/

GEen uitverkoren uat/

Cewezen voor des werelds grond

2ier bind ih paal noch maat.
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/ 5. -

Hicr deukt mpn geest hoe Godeszoon -

Spm Jemel-troom/

Cot ſmaad en Hoon/

CDm myment wil verliet/

Spm Ziele in dem dood /

Syn ziele in den dood/

Gewillig voor mp obergaf/

WDoor mp zoo Üoos en ſnood

6. " -

Hoe mint myn Ziel dan Godes JLann

TDie meder kwann/

En Op Zich nann/

JURyn Zonden Ueel en groot/

l?oe geef iſt dan geheol/ -

lºoe geefilt dan geheel / -

Mp eeuwig aan myn Jezus weer /

MAyn Heiland en mym deel.

- - - - 7

Daar oeſent dan myn ſtille geest

Ganſch ombcvreest/

Wel allermeest/

Gemeenſchap met Gods Boon /

JUNyn ſmart en Ziels begeer /

„IUNyn ſmarten ziels üegeer /

Leg iſt daar met vrümoedigheid/

Geloovig voor Pem neer.

- 8.

Metal myn zonbe/ ſchuld en noob

Soo veel en groot /

Boo gamſch outbloot/

Piaali ik my Zalig ftw.pt/

JUApn Ziele leunt en rust /

Myn ziele leunten rust/
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Op Jezus lieffelpk alleen/

En Werd van hem gekugt.

- - 9.

In 't eenzaam krüg ik diftwyls ligt/

En Ziels gezigt -

En leer myn pligt /

En hoe ik 't aller tpd /

In Iſezus blyben moet/

Im Jezus Ülpven moet/

En leben maar op vry geua

Dan Zyn verworven goed.

10. -

TPaar word ik wel ecns ingeleid/

In d' eeuwigheid /

TDer heerlpkheid/

En in 't oneindig goed /

TDat up te wachten ſtaat/

Dat my te wachten ſtaat /

Eun Hoè ik net Gods reine beeld

Sal Worden regt verzaad.

- 1 1.

- WDat is my 't eenzaam Zyn dan goed.

Als myn gemoed/

Dat Zemelgoed ! -

Geniet in 'tzalig licht /

Hoe is myn hart verheugd/

Hoc is myn hart verheugd/

Im 't Zien dat iſt geroepen ben/

Cot heerlpkheid en deugd.

Dan rocmt myn ziele Jezus eer /

Ein buigt zich neer /

It ootmged teer/ - -

Door Syn genade traon:
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JWAyn liefbe en myn lof/

JWapn liefde en mpn lof/

Die draag ik daar aan Jezus op /

Dan vind ik vreugde ſtoſ.

13.

Al mis ik danal 't aardſch genot/

Als ik met God/

JApn deel en lot/

Perkeeren mag gemeen/

TDam is myn hart verblpd/

TDan is myn hart verblpb/

En't is my als een voorportaal/

TDer zalige heerlykheid.

14.

Och dat mpnziel in t aarbsch gewoel

JAiet van myn doel/

GEn 't bly gevoel /

TDer liefde van myn God/

CDntzet wierd en beroofd;

Ontzet wierden beroofd:

- JWNaar vecl alleen en regt gemeen/

Dereenigt met zyn Hoofd.

15.

„IlRogt leben in dit tramendal/

(Cot dat ik zal/

INNet bly geſchal/ .

„Map in der Engeleu rij/

Derlusten voor den troom/

Perlusten voor den troon/

En prüzen tot in eeuwigheid/

TDen Pader en den Soon.
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Een Zondaar regt ontdekt aan zijn eigen

ellende, en Jezus algenoegzaamheid,

wend zich nahem om behou

den te worden.

Stem: Wanneer de zon in 't Morgenrood.

- 1. 19de Lied.

Immanuel Gods wonder Soon/

WDol grondeloos ontfermen:

Door elk die med'rig voor Syn troon /

Ligt over ſchuld te kermen;

Jlt werp mp voor uw voeten neer/

Als voor een goedertierend Heer/

Een God van Zaligheden;

CDch was ik d' uw eu gp de mUn;

WDat zou mpn ziel verhelderd Zpm :

GEn völ Uan zoete breden.

Hier leg ik neer zdo maakt en blind/

WPaar heen Zou ik mp Wenden

Een ſlaaf des TDuivels/ en een kind

Des toorns vol ellende. -

o Lieve Jezus 'k heb uw raad/

Cot hiertoe met myn hart verſmaad/

En geenzins willen hooren/ ,

TDus leg ik meer in 't blakke veld /

CDch was er nu geen hulp beſteld

Bp u/ ik was verloren.

3.

TPit ſmart mpnziel ik heb geen ruſt/

’t Js met my buiten hopen/ - *

TDus uind ik mergens heil noch lust/
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Als in tot u te loopen,

Uw woord is waar/ ap hebt gezeid/

Die tot my komc in eeuwigheid/

TDie Zal miet gaan verloren;

Ik grpp dan uwe ſterkte aan/

Enzal U niet Weer laten gaan /

(Cot dat gy mp Zult hooren.

4.

All bcn ik dan zao buil eU ſnood /

De roem van uw genade/

Salzichte meer oneindig groot/

CDntdefiken broeg en ſpade:

Derliet gp nict uw hemeltroon/

CDm Zondaarg als uw arbeidsloon/

Poor eeuwig te gemieteil.

„Il2pn Ziele grppt dam eenig moed/

„llNet pleiten op uw dierBaar bloed;

Ift zal dam trauen vlieten.

5.

Soo lang ik lä nog misſen moct ;

All2pn Ziel zal Ulaankleven/

Ift Zoeft u tot mijn eenig goed/

En in uw dood myn leben.

Ik bied u dan voor eeuwig aan/

Jlºpm Ziel met al haar ſchuld belaan/

CDmringdmet ulockt, en zonden/

Segt tot myn ziel ik ben uw heil/

En doet my ſchuilem vrij en veil/

Geloovig in uw wonden.

- 6. - -

Ik ben myn zondenſchuld zoo moe;

En leef in duizend vrezen /

Ach wend u Uog ma mp eems toe/

En wild myn zielgenezem/



ist AELs 65

Och dat ik in gemeenſchap hwam/

„Met u verheerlpkt Oſfer-Cam/

Een God van zalighedem /

o Trekt mij Goddelpke Hand/

En ſchenkt my 's geeſtes anderpand /

TDan is myn zielte vreden.

- 7.

TPe zomde drukt/ de liefde trelit/

Ik kam niet lInger rusten/

(Cot dat gp u aan mp ontdekt/

Alch dat myn ziel u kuſte

kom neem myn Hart het komt utoe/

Jet is de vreemde Heeren moe/

WDilt gy er eeuwig women/

Derzoen myn ſchuld en heiligt my

En maak my van de Zonden Urp/

TDoe my uw beeld vertoanen.

Hier leg ik meer en't is myn taal/

Ik wilde uwe wezen/

Ja mu zoo veel als duizendmaal/

Derlost myn ziel van vrezen.

Jkt reift in toe myu harten hand/

Ach kreeg ik 's geeſtes anderpand/

JlMogt JeZuš in mp leben;

> En ſchenken mU zyn liefde hart

Och mogt mpn aogen ziele ſmart/

Byn liefde hart doargrieven.

De roem van vrije genade.

Stem: Wie sleetooit heuchelijker dagen.

1. 20ste Lied,

Salig wezen Uol genabe/

Eeuwaig waardig al nnpu Kof/
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Zoe berheven zpm uw paden/

IWRogt myn ziele uit het ſtof/

Sich verheffen en verwandren /

LU Gema aan mp geſchied.

„Mogt ih regt uw lof verkonden/

GEn u Zingen JW Mozes lied / en u enz.

2.

Ganſch ellendigen verloren /

ILag iſt neer op 't blakkc veld

Blind / vijandig / onherboren/

ZSchoon tot zaligheid geſteld:

’t WPas myn eigen zielgellende

CDnbewust / en wist het miet/

TDat ik God noch Chzistus kcnde:

t Pad geen ſmarte noch verdriet. enz:

'ft Heb de zond' en ijdeiheden /

Na gcwandelden gediend /

Met myn ziels en ligchaams leden

Als een regte werelds vriend.

Dus verloren door de zonden/

Itwam de hooge JLRajeſteit /

„ll?ume ziele diep doorwonden/

Coonbe my zyn heerlükheid. enz.

4.

All myn ſnoad en zombig leven/

En geſtalte van mpn hart /

UBierd my toen te zien gegeven /

(Cot mpn diepe zielen ſmart.

Maet ootmoedig klagen, kermen/

GEn belijden dan, mpn ſchuld:

Hoepen Heer wilt u amtſermen /

UDas myn monden hart vervuld. enz.
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GDch! iſt dacht wel duizend malen:

'k 2eb mpn ſchuld te groot gemaaht

k Ben van top tot teen volkwalen

UBaaris zoo een vrp geraakt/

Dus verloréu butten Hopen/ -

Cag ik neder vol eilend;

Door 't geloof naar Jezus loopen/

MDaF müvreemd en onbeltend. LUZ.

6.

TPUs verlegen en beladen/

Met mpm Ziel en zondenſchuld

Kiepili enkel om genaden

Leere hebt met my geduld/

Strafmp niet in uwen tooren/

GP die Zoo gereed vergeeft/

Mogtik eens die ſtemme hooren:

NLeeft in uwen bloeden leeft/ enz.

7.

Coen behaagde 't Got 't Witſerillen

MDP van eeuwigHeid bemind;

Giemu lag te klagen/ ſtermen:

Aante meinen tot zijn kind.

EU my Iezust openbaren/

'k Bag hem in 5pm 2eerlpkheid/

Als door wien de ganſche ſcharen

WPastotzaligyeid geleid/ was en5.

ö.

Als die magt bezat ten leuen/

GDm myn Ziele nu Ontüloot;

En Van alles afgedreven/

PrÜte maken van den dood.

'k Sag Hem rondom vol genade /

Gangch gewilligen bereid/

- - 5
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CDm met al myn ſchuld beladen/

MIü zyn borgs geregtigheid / mp enz.

9. -

En zyn geest te willeu geven/

Om van mp te zyn gediend/

En alleen voor hem te leven/

En niet meer des Wocrelds briend.

Hiermee was mym zielte Vreden/

Alles was Zoo als 't behoord/

En iſt zeid in eeuwigheden/

Jay geſchiede na uw woord / mü en5.
- 10. -

o! WHat wareu’t zoete tpden

Iezus gaf ik hart en hand;

'k ?ad met 5onden niet te ſtrüben/

'k Doelde 's geeſteg onderpand.

Jezus ſchoot zyn lieföe ſtralen/

Soo gevoelig in mym ziel/

't twam als in myn harte dalen/

TDat ik voor hem meder viel/ dat enz.

Gansch verwondert opgetogen/

Kiep ik val van liefde uit/

Peer wat heeft utoch bewogen /

JL2p te niakien tot uw bruid?

Pan dien ſchoomſte aller menſchen/

Eeuwig vau m, waard geroemd;

'k ?eb het einde van myn wenſchen;

'k Ben mu na zyn maam Zengemb/ enz

12.

JlMogt iſt Jezus nu behagen/

En maar leven tot zyn eer/

Almpn tpd en leveus dagen/

JeZuš lief ik wenſch niet incer.
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ZSchenk mz daartoe ſteedF genade/

IHier in dit beneden perlt/

(Cot ik mi eens zal verZaden/,

In 't genot van 't hemmelwerk/ enz.

Psalm. 86 vs. 11. Leer mij Heer

uwen weg, en' ik zal in uwe

waarheid wandelen.

Stem: 0 minnelijk Immanuel!

1. 21ste Lied.

EH Liots des heils! o levens Dorst

„ll Nyn lust myn lichten leben;

Gy Zyt de geen daar ik maar dorst/

TDie ware rust ſtunt geben.

- Als ik u mis/

Dan is myn hart gewis/ 1.

Dol onrust angst en beben.

2.

Jk ltan uU geest dat Zalig licht/

J2iet op nnpn Weg outbeeren.

Uw. raadsbeſtuur en onderrigt/

„Moet mp uw wegen leeren;

Ik heb een hart/

TDat dwaalziehen verward/

A2iet doet als af# keere11.

TD Leeraar der geregtigheid/

"Leer mp my zelven kennen/

TDe krachtvan myn verdorbenheid/

En Wlaar ik heen Zou rennen.

- - 5*



68 *, DE LOFZANGEN

Als niet U kracht/

En geest terug mp bragt/

Ach leer my ve gebWellNLM.

Aan die verheben wegen baan/

TDie ik heb Uitverkoren;

En leert mpn Ziel naauwkeurig gaan/

In 't midden van de ſporen.

„Il Naafit mp üedacht/

En doet nP dag ein lacht/

JRaar H als Terrºr Hooren.

Leer my met licht myn dwaasheid zien/

En myn verkeerde vonden/

EU regt geloovig tot u blien/

„Il Metal myn Zicic wondell/

Tan Zal mpn hart/

JPu door myn ſchuld verward/

Perruimt zum enºmonen

Derlicht mM ook beſaal altpd/

JUAyn hart bp uwe paden/

En maakt mpm Harte ſteeds bereid/

Pergun mij uw gemade.

TDat iſt met lust/

En tot mym zicle rust/

MÄp daarmee mag beradeU.

v / - -

Ei leer in voor en tegenſpoed/

lzoe ik my moet gedragen;

Bewaar mpu hart voor d'le moed/

Eu voor mismoedig klagen/

- „WAyn Zondig hart/

Dan hier en daar verwarb.

JLeert dat nw welbehagen.
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- B.

Ei leer mpnziel in duišternis/

TDe kunſt van Waac bertrouwen/

En als mpm licht geweken is/

Op die beloften bouwen.

Ik ben uw God/

1Uw Zalig deel en lot /

TDie trouw en woord Zal houden.

9. -

Ei leer myn Ziele in aotmoet /

Ilaet neb'righeid te ureezen;

Berlochenten met thoogſte goed /

Alleen te vrede wezen. -

Dan zal myn wil/

In al uw doen 5pn ſtil/

Als Gy maar wordt geprezen.

10. -

Ei leer Illpn ziele haben 't ſtof/

Met arends vleuglen zweven/

En hier tot Heerlykheid en lof

Pan uwe deugden: leben.

Soo leer ik ’t werk/

WPAartoe ikt boben ’t zwsrkt -

Sal eeuwig zyn verheven.

Want gijzijt de Tempel des leven

digen Gods. -

Stem: Hoe schoon ligt ons de Morgenster.

1. 22ste Lied.

CDneindig CDpper-MMajeſteit! -

WDiens woning is in d' eeuwigheid
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Bp al de Seraphpmen;

TDie in gecm (Cempel moont van goud/

Pan ſteen of marmer opgebouwd/

„MAyn ziele moet Uerdwpmen/ -

Dat gy/ bp my /

Opper-ltoning/ neemt um woning/

GEn um raſte:

GEn u daarin wilt verluſten.

2.

Een vuil en walg'lijk Adams kind:

„Mismaakt ellendig arm en blind/

Ontbloot van alle leven / -

Die wordt een huis en plaatz ter woon/

Dan God drieéenig op 5pm throon/

In Heerlpkheid verheben/

„MAyn ziel/ üebiel/ -

CDp den Meere/ dat zyn ecre/

WOas te woonen;

In uw hart als im zym troanen.

3.

I?ebt gy dan Opper-„Majeſteit/

JlMpm Harte tot uw huis bereid:

En daartoe uitberkoren/

Is dat uw luſt uw wil en zin/

't IS ook de mpne/ komt dan in/

GEn milt mpn zuchten hooren.

UBilt gp/ſteeds mp/ -

Licht en lcben/ komen gewen/

En regeren/

En alleen mpn hart beficeren.

4. -

Ben ik uw huis en tempel bouw/

Alwaar gp eeuwig monen zoud/

WDilt gij dan in my werken;
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En maakt Het zuiver rein em ſchoon/

Derſterkt Het als uw eigen woon/

“ Dat ieder een kann nerkeu/

TDat gy/ in my /

WDerkt en lebet/ Heerscht en Zhuebet/

GEn als koning/ -

JWDij begeert hebt tot uw Wuoniug.

Derbreekt in my der zonde kracht/

De WOereid/ Satan en haar magt/

Die ook myn hart begeereu/

CDm: door te werften 't aller tpd/

Gm uwe tegenwoordigheib/

Uit mijne Ziel te weeren/

Doch ’t is/ gewis/

Uwen, Cempel/ daar g' uw ſtempel/

Opgeſlagen/

Hebt maar uw vrüwelbehagen.
- 6. W.

Gch mogt iſt mooit aan anders geen/

„MAyn Harte geben/ als alleen

Alan u/ o Heer der Heeren! >,

Ach mogt iſt Zeggen heen en uit/

(Total wat uwe Werfting ſtuit/

En ugemeen verkeeren/

WDilt gp/ dan mp/

J2goit anttrekken/ en amtdekken/

En mij geven/

Blydtſchap/ vrede lichten leben.
- 7

Ik geef my tot een heiligdom/ .

Geheel aan u/ o Jezus tom /

En heilig my van binnen/

MBerk in mp alle Zonden Haat/
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Lioei uit de werelb en het kwaad/

Pau mpn verdorben Zinnen/

"Caat iſ / met ſchrik/

Alan dc Zouden/ die mp wonden/

ZStecd gedenken/

U ilt mp geest en leben ſchenken.

Q

4

CDyn regt Verhemeld met nupn oog/

En met myn Harte naar omhoog /

Als tempels uit te ſtehen;

En doe my leven boven't ſtof/

(Cot uWer heerlpkheid en lof/

Die maoit is uit te ſpreken.

CDp-dat/ myn ſchat/

In den Zemel/ in 't gewemel/

Bºier beledel /

ÄU mijn Zalgheid en breden.

Jezus algenoegzaamheid, gewilligheid en

trouw, ter uitlokking voor heilzoe

kende en verlegenen, om

zich geheel aan Jezus

over te geven.

Stem: Wanneer de zon in 't Morgenrood.

l. - 25ste Lied.

CDneindig CDppermajeſteit -

En God van zaligheden;

Güſtroom van algenoegzaamheid/

Dan liefde/ heil en vrede/

GBp zyt vol3alig in de deugd/

Gij leeft in eindelooze breugd/
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En gy hebt niet van mooden:

Dan ’s menſchen hand te Zyn Mediend/

Allzoo gy alles goed verdiend/

En 't leven geeft aan dooden.

Dogtans hebt gp een eeuwge lust/

(Cot grondeloos ontfermen/

TDen brand uws toornš is geblust/

Gp wilt uw Volk ontfermen.

Een arm verloren Adams kind/

TDat zich geheel wanhopig bindt/

Heeft maar maar hem te vluchten/

Die gy gegeven hebt tot Borg/

En wordt üebrüd ban eeuw'ge zorg/

TPaar is geen vloek te duchten.

3.

Welzalig die regt ärm en maakt/

JPaar Jezug is gebloden;

TDie in de vrpſtad is getaakt/

TDie elk wordt aangeboden.

WBclzalig die met al zyn nood/ -

Den toevlugt ucemt tot Jezus dood/

GEn ſchuilen in Zpn Wanden:

Hoe ury hoe Weilig en gerušt/

Äs Zoo een ziel/dan Werd geblust

TPe nare dorét der Zonden.

4.

ED arm verloren volft grypt moed/

Pºp is volzaligheden;

Gch Jezug zegt mpn dood en bloeb/

Perdient uw ecuw'ge breden. -

Gzijp in geloof de Hoorne aan/

Pan dezen altaar) gp zult ſtaan/

Gcruſt in Gods gerigte/
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WPerpt u met al uw ſchuld op hem/

IIy voerd u in Jeruzalem/ -

TDat God in uredc ſtichte.

5.

JUAaar 't arme volk dat zucht en klaagt/

Arh Jezuš joud zich verre/

Als iumpu Ziel geen licht apdaagt/

Dan deze morgeuſteºre. " ,

TDan is dien Heiland ver uit ?toog/

Ach dat myn klagte hem bewoog;

Ach ſchoot hp zync ſtralen/

Op myn verduiſterd 5ondig hart/

TDat nU in 't ongeloof verwart;

Geet adem Weet te halen.

-
6.

Ik heb geen krachten van geloof/

Ik kam op Hem miet leunen/

Poor zyne roeping üen ik doof/

Ach kon ik op hem ſteumen!

Hoe raak iktoch my Zelven kwupt/

CDm Jezus voor de eeuwighrid;

Eens hartelpk te kiezen.

o Crck mp Goddelpke hand;

GEn doet mpn ziele anderſtand/

En laat ik mp verliezen.

7.
W

Ach kond ik maar myn gamſche hart/

Enziele over geven/

TDan was ik eeuwig vry van ſmart

GEn erfgenaam van 't leben/

UDat ſta ik zoo en dreig en draal:

Heeft Gads genaé dan cind of paal?

Ift zal het eeuwig wagen;

Gab§ waarheid ſtaat hier voor te pand
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God zweert zyn trouw en reiht Zyn Hand

lºp wil mijn vºn plagen.

Sou ik mag langer blpven ſtaan/

En God voor ontrouw Houden?

Ik wil my mu miet meer beraën -

Het zal my mooit berouwen: -

Ik ben toch cen ellendeling/

TDie eeuwig wis verloren ging/

Indien ik Jezug miſte:

En Jezus rocpt em lokt en brnd /

Om 't antwoord voor eeu eeuwigheid/

Soo 'k my dº niet vergiste.

Soo geef ik op deez' uur en tpd/

Alan Jezus lyf en ziele:

J2u over voor een eeuwigheid/

Jk in Zyn armen viele

Ift laat my loš/ ik grüp 2cm aan/

't „Moet eeuwig met mp wel vergaan/

’t Sal mp dan nooit Üerouwen;

Ik geef mp weg metal myn ſchuld /

Ach Jezus myn gebrek vervuld/

Jk zal op deſ bertrouwen.

Hier waag ik mu d'onſterb're ziel/

En laat my op Zem zinken/

Miets mp nu langer van Hem hiel;

Alzou ik hier verdrinken.

Gecn mood ik voel een vaſten grond/

Die eeuwig onbeweegbaar ſtond/

TPeš Borgs geregtighedcn

Gods magt Gods waarheid trouw en regt

Iš müten fandament gelegt/

JAu voel ikt Zoete vrede.
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11.

JDu Üen iſt Jezug eigendom/

CD eindeloze zegen/

'k Bezit nu ceeds een komingdom/

WHat maakt mij nu verlegen/

o Jezuš maak my nu getrouw/

Om als uw bruid en echte vrouw/

(Cot uwe cer te leben;

Laat nu de ſtroomen Van ugeest/

Cat Heiliging wei allermeeſt/

JWApn Ziele Zyn gegeben.

12.

Paarwel mu wereld/ lust en goed/

„MAyn Jezus is myn leben

Jaapn goud/ mpn Inst/ mpn al/ ik moet

IWAy gans aan Jezus geben;

Ga weg mu ZSatan / Zonden 't Zaëm/

Jk zweer n af; – den grooten naam

Dau Jezus moet ik prpzen/

Eu leven als Zyn echte Bruid/

Ik ſchei nu met de wereld uit/

God wil mp gunst bewpzen.

A 2

.

Psalm 51. 0 hoe groot is uw goed. " .

Stem: Verblijd verblijd u 't aller tijd.

- 1. 24ste Lied.

WPel aan mpnziel mpn waarde pand/

Ltlein bovens Hemels ſterre/ 's Hemels ſterre/

GEn ziet uw ruſt in 't vadcrland/

?ier door geloof vau verre;

Kuſten eeuwige vreugd/ ruſt en enz.
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2.

't Js in die ſtad van zuiver goud/ -

Die God met eigenhanden/ eigenhanden.

DJeeft mander finnſtig opgebouwd/

TDaar Zult Up eeuwig landen/

WDacht het moedig in/ wacht het enz.

Z

TPaar zal ik over 't booze rot/

JlAyn ziel miet meer ontruſten/ meer ontruſten

„Maar in gemeenſchap met myn God/

JWApzaliglyk verluſten;

k Gadan moedig voort/ 'ft ga euz.

4.

TPaar zal 't gewoel van: deze aard/

Japn ziele ruſtmietſtooren/ ruſt mietſtooren

JUMaar hart en aandacht zyn bewaard

Door 'themel§ werft te hooren/

't Lied der eeuwigheid/ 't lied enz.

5

JUAym Goéls liefyk aangezigt/
-

Sal ik in glaus aanſrhouwen/ glans enz.

. En eeuwig wand’len in dat licht/ -

Bevrpd van druk en rouwen -

... o Zoe groot een goed/ o hoe en5.

- 6.

TDan zal mpn ziel van 't Zanden kWaad /

- Poor eeuwig zyn oytheben/ zyn en3.

Polmaakt met Godes heeld verZaad/

Jn-heiligheid dan leven;

o Zoe groot een goed/ o Hoe en3.

7

TDe lieſde Zal daar Zpn Volmaakt/

Geloof en hoop ten cnde/ Hoop ten ende/

WPaar na myn ziele mu al haakt/

„

. .
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CDniringt met veel elende/

„Il Noeiten en verdriet/ maeiten enz.

8.

TPaar zal ik eeuwig Uoo2 den t2oon/

TDes Cams mp uederbuigen/ mederbuigen

En Uoor den Pader en den Sogu /

JUAyn dankbaarheid bettligen /

GEer en eeuwig lof/ eer enz.

9.

Jehova God myn eeuwig decl/

En vol van zaligjeden/ 5aligheden/

Dervuld daar "tzalig volk geheel/

JUNet blpdſchap licht en v?eden/

Preugde iS Haar deel/ vzeugJe enz.

10.

CDzalig vollt/ die in de kolk/

Poor eeuwig zal verzinken:

En in genaad'/ hier vroeg en ſpaad/

Uit de fontein zal drinken/

"Caat ons Urolpſ zyu/ laat onS cnz.

Psalm 156. Doorgrond mijo God.

Stem: Mijn waarde ziel 'tis heden tijd.

1. 2öste Lied.

IT.ots des Heils o levens Dorst/

ZStelpt mUm dorſt;

En' mpn hartelpk zielsverlangen/

IHoort het zuchten van myn Hart/

TDat verward/

Steeds in ongeloof blpft hangen.
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2.

Schenkt mpm Ziel geloof en licht/ .

En gezigt /

Dan ugeeſt aan mp gegeben/

"Leer mp kennen 's ?eereu Werk /

En uw merkt /

Gpdat ik in blydſchap leue.

Häoept met lichten kracht my tCe:

Siele hoc

Leeft gy zoo vol angſt en vrezen?

'f Bcl: uw God uw dee en luſt/

- lºoegerliſt/ -

En vol blydſchap Zou ik WL3en.

4.

Hebt Gyniet o ?eer mpn Hart/

Coen 't mct ſmart /

CDUer Zondc Was Verbroken/

TDoor uw geeſt op 't onverzienſt/

(Cat uWa dienſt/

Zuverlyk in liefd outſtoäen.

5.

Heb ik my miet Godes Boon/

DOOr UW troOn;

GHanſch veroorbeet als anwaardig;

En unp 5gndig Auäms kind/

„Naalit en blind

liegt ge5ien en God regtVaardig

6.

TDreef my bat niet naar u heen/

„Met geween!

Liwam ik miet met al mpn zonden/

Cot U vlugten Wanſch verbaaSt /
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Gmmet haaſt

„U2p te 5ien in ü gebonden.

7.

Ben iſt niet metal myn ſchuld /

Soo vervuld/

En omringt met ziels elende:

JUNp aan ld gewo2den ltwijt;

Coenter tpd/

Ltwaamt gy u miet tot my wenden?

3.

Sei myn Hart nict Uroeg en ſpa/

Prolpk ja!

Op uw aaubod van genade?

Belfs door kruis entegenſpoed;

Goed en bloed/

Kton ik dat niet al verſmaden.

- 9.

GEn is dat nieten mog meer/

Coets dan Heer/

't WDerkt van uwe eigenhanden?

WPag 't myn eigen Harts bedrog/

'k UBil dan nog;

„Mg geheel aan u verpanden.

10.

WPas myn harte niet verheugd/

En vol vreugd;

Ja vervuld met zoete vrede/

Coen myn ziel met U o God!

-
Als hun lot/

Iioeme koſt in eeuwigheden.

11.

- WDas die vreugd dan maar bedrog?

Proeft my nog:

'k Wil niet voor den Heere liegen/
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Geeft mpn Ziele nu noch licht;

En gezigt /

TDat ik mp niet mogt bedriegen.

12.

Is niet nog mpu hart o Peer/

Door U teer ;

„Met hoogachting ingenomen;

1U gemeenſchap en gebied ?

Is dat miet/ " -

JWApn vermaak met al de Promen.

13.

Is niet Heer myn hart gezet/

EPm uw wet/

Eu um wegen te Bewaren;

En dat ik mpn harte Heer/
X "Langs joe meer/

TPaartoe Aan U moogt verklaren.

14.

Doet mp ſteeds geloovig ſtaan/ -

GPp u paan; -

Leer my wand'leU 3onder breezen/

Caat het Zondig ougeloof/

J2ooit een roof/

Ban mpn ziele blpdſchap wezen.

15. ,

TPan zal regt de ziel van myn/

Bezig Zyn/

In u eere te bewpzen/

(Cot if eeuwig üoben 't ſtof/

- - Kwem lof/

En uw heerluftheid zal prpzen.

- 6
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De Vereeniging met des

H E E RE N v 0 L K.

Stem: Wie sleet ooit heucheljker dagen.

1. 26ste Lied.

Soete banden die my binden/

Alan des Heeren liefdc Dolft/

WDis zy 5pn myn Hartc brinden/

l?umne taal myn harte talk

't Syn de tind'rem van mpm Pader/

En van 't zelfde Huisgezin/

WPP bcſtaan elkander mader /

Ils de band van d'aardſche min.

2. .

Ach hoc fan 't myn hart verboeren/

Als dat volk aan my verhaald/

NHaar gevallem zyn hun ſnaeren/

En Haar harte onbepaald

Aan de Zeere is verbonden/

IZoc 3' omhelsden 't Godos Lam/

Cat verzoening voor de zonden/

Poe haar Jezus 't Harte nam.

Juiſt mpn eigen harte talen/

Spraken zy met zoeren toon;

Als dat volk mp ging verhalen/

Poe zy met Gods eigen Saon/

In eeu zalige ondertrouwe

Tºpn vereenigt naar den geeſt /

Als zyn bruid en echte vrouwe/

JDu en mamaals allermeeſt.
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- 4.

Onuitſprekelpke banden

Een van geeſt em een van zin/

Al was 't volh van verre landen/

't Harte ſmolt toch Zamen in;

Elk verhaalt zyn wegen zahe!

Joe hem Jezus is ontmoet/

Ondertusſchen ziet gp blakcn.

Hume ziel in liefde zoet.

5.

't Selfde werk en't zelfde leven/

WDas er dikwpls omgegaan/

Even als 't my was gegeveu/

TDit deed my verwondert ſtaan/

Beggen: 'k ben met 's Heeren Kind’ren/

Een van wegen een van hart/

TDit deed ongeloaf vermindren /

En het ſtilde mpne ſmart.

6.

ZSpraken Zy. Hoe ganſch verloren/

Elk Zyn arme Ziel Zag ſtaan/

Dnder zonde/ vloek en tooren/

Allzoo was 't ook mp Megaan.

WDas het dat ze mp verhaalde/ (

lJoe zy arm en aan het end

twamcn toen hUm God bepaalde/

Dit was my niet onbekend.

7.

UDas het dat ze mp vertelden.

Zoe dat alle hoop verdween/

WDat ze mp ook hier vermelden/

't twan Zoo innig obereen/

Spraken zy hoe dat zy zagen/

Jezus was alleen van doen

- 5* -



84 DE LOFZANGEN

CDm de Godheid te behagen/

Jn Zyn blocd tot ziels rantzoen.

8.

liiepen Zp met heilig beben/

Geef my Jezug of ik ſterf/

Jezus is mpn zieleleven/

Buiten Jezus het verderf/

UDas hun bidden/ roepen/weenen/

CDm die eenge toeverlaat/

WDas am Jezus al het ſteemen/ -

Dat was uit mpn hart gepraat:

9.

Allerhande Ziele ſtanden/

UDas my met dat volk gemeen/

’t WDaren altemale banden/

Die de harten bond in een/

tlaagden zy van diep elende/

Angſt en ſmart en ziele nood:

Dit en was geen onbekende

(Caal al was mpn Ziele dood.

10.

En wat zag ik eene ſchoonheid

In het echte volk van 't Lam/

TDie op hem zoo klaar ten toon leidt/

TDie my ook het harte nam.

'k Bag met Goddelpke ſtralen/

't Koſtelpke Godes üeeld/

„MAy niet moog'lpft Afte malen/

Zoo als 't im hum we3tn ſpeeld.

1 1. -

't Schoone beeld van heiligheden/

ZStraalt van humme wezens af/

't 2ieuwe ſchepſel had zyn leven/

TPIt was regt tot 's Heerem Iof.
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't Buchten klagen/ weemen/ ſchreien/

TDatmen daar om Jezus doet/

Eu den Zang der maagden rpen/

Alles was mp even zoet.

- 12.

't NDas een volk het wiſt te binden

d' Allerhoogſte met geweld/

TDwongen God en bleven Urinden/

o Hoe was dat volk geſteld;

Ja de koming was gebonden/

EBp zijn ſchoone galery:

GEn van liefbe zelfs verſlonden

TDit was wonderlyk voor my.

13. -

WDonder leefben zy in Vreden/

Dat Was zoet en aangenaam/

Dol van enkel liefpkheden.

o Joe ſmalt dat hart te Zaam/

't Samen dienden Zp den Heere/

Een vau hart en een van weg;

o Joe zoet is dat verkeeren/

TPaar geen aanſtaot meber leg.

14. -

TPit is myn hoop en mpn bertrouwen“

TDat ik met JWMesſias bruid:

Eeuwig zonderdruft of rouwe/

"Leven zal eeuw in eeuw uit.

Als dat volk uit alle talen/

Drygekochte van Gods Soon/

Eeuwig zullen zegepralcn:

JWNet het Cam op zymen traon.

15.

Eeuwig zullen triompheeren/

Derre boven Son en JW-Raan/
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Eeuwig zal ikt baar Verkeeren/

In dc rp der Zaalgen ſtaan

ZSou ikt dan dat boltz Verlaten ?

TPaar ikt met hen eeus gemood /

't CEeuWig Wand'len langs de ſtraten/

Dan den Hemel naar den dood.

L 0 F Z AN G

OP H ET

GEESTELIJK HUWELIJK.

/

Stem: Hoe schoon ligt ons de Morgenster.

- 1. 27ste Lied.

kom Chriſten vrienden heft uw oog/

Awu hart em ziel van hier om hoog/

Om 't wonder te aanſchouwen;

Än onze licfde dic ons uit/

Beer vrpe liefde tot Zyn bruid /

Perkoos en wilde trouwen.

Een toon/ zeer ſchoon/

Maakt een zingen/ met opſpringeu/

Dan uw harte/

Cot verzachting uwer ſmarte.

o Salig uur taeu Jezus kwam/

En op ons zag: en toen hy nam;

CDuš briend'lpk in zyn armen;

UDanneer hp in Barmſartigheid/

En liefde ſprak het is de tpd/

CDm mp nu te ontfermen.

Äp ſprak / en braft

JlMetzpm woorden/ die bekooren/
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CDnze zielen/

TDat zy als in anmagt Uielen.

- 3

o WDonder boven wonder groot/

TDat wp Zoo buil/ Zoo maakt/zoo ſmood/

Perworpen ap de velden;

Spm opgevat als micmands oog/

't Hart met ontfcrming opwaarts boog/

J2og t' onzer hulp zi:h ſtelde. -

Coen kwam/ Gods Cam/ -

(Cot ans dalen/ ons ophalen/

Hit d’ elIeude /

Jezus was die tot ons wende.

- 4.

lºp ſprak maar 't hart/ 't had diepe klem/

TDen indruk ſcheen een donderſtem;

't ?eugdong mog toen hp klopte/

JUAet Hand en voet en geeſt en moord

JDu liefelyk dan als verſtoard/

(Cot hy de deuropſchopte.

TDie glans/ welk thans.

ZSchoot maar binnen/ en ons zinnen

Kwambeſtralen /

Had van heerlpkheid geenpalen.

.

5.

Als 't hart dus kreeg een liefde ſchigt/

Panzpn beminlijk aangezºgt/

WDas 't Heel door liefd' ontſtoken;

Jet üarſte uit in meengcn traart /

En bleef tot hiertoe onboldaan /

Ja was geheel verbroken.

Een zucht / gaflucht/

CDm te hermen / met erbermeu.

TDus huy kwamen

In een trouwverbond Te Zahlen.
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- 6. «

Coen was ons woord zie daar mpn haud /

M2pn hart myn Ziel aan u verpand/

'ft Sal ſchrijveu met myn bloede.

'k MBilvoor u zyn en gp voor mp/

Geheel en al/ en blüf daar bp /

'k Ben de breemde Heere moede.

't Ackoord / wierd voort

ſtlaar geſchreveu/en daar neben /

Alan gebonden:

't Segel van verzoende zonden;

- 7.

Laat God getuigen die het weet/

Pet harte nierd opregt gereed /

Geen Zonden uitgenomen;

Gebeindsheid wag by ons gehaat /

Der boven al het zonden Kwaad /

Kegt ma den aard der vromen.

MPilt gy / Heere vry/

TDiep doorzoeken / de ſchuilhoeken /

CDnzer harten/

't Is üedrog/ vervuld met ſmarten.

8. "

Aaar ist een ongeveinsde daad/

Gebaan met oorbeelen berraad /

Soo laat ans brolijk zingen/

Enroemen/prüzen uwem maam /

JlNet hart en ſtemme Aangenaam /

Als Halbe hemelingen.

WBekt mut/ trekt mu/

't Hart naar boven / om te loben /

d' Eeuwige liefde / -

Die ons zoetºlijk 't Hart doorgriefbe.
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9.

Dadat t kontract geſloten was /

MHierd’t proukklecd al uit 's Hemels kas/

Dan boven meer gezonden;

TDen ring en 't fünſte linnen waad /

MHierdaangedaan tot grond fieraad /

In plaats van 't buil der Zonde.

't WDierd ook / 't wierd ook . .

JWAp gegeven / en baar neben /

Liefde-panden:

Pulde oog en hart en Handen.

10.

JPiets was te goed voor zulk een bruid/

TDie volgens 't eeuwig raads üeſluit/

„Met CH2istus mogte paren: -

God Bader die Zyn Boon haar ſchonk;

Kton haar die met zyn ſterkleed blonk/

JPiets weigeren mog ſparen. 1.

Äuicht dan / zingt dan/

Lekkernijen / fpecerijen/

WPijn en honing

ZSchonk u dezen Hemel koning. /

11.

JAu zijn wap in der daad züm brouw.

TDoch 't is maar tjd van ondertrouw /

TPe bruilofts dagzal komen /

TDie is lang by hem vast geſteld/

HJoewel aan ons noguooit gemeld/

Bp Blüft den wenfch-der vromen.

Wäeinigt/ phmigt / -

Aluw zanden / t aller ſtonden

TDie u kwellen:

En mog ſteeds in 't harte wellen.
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12.

TDe dag die komt em is maby/

TPat Jezus zelf van Harte blij/

CDuš tot Zich in Zal halen.

En voeren ons vry van den dood /

En zanden tot zyn Paders ſchoot /

In d' opper hemel-zalen.

d' Engicn / heng'len /

Än verwachten / en groot Achten /

Ban anz Koning:

(Cot hp ons voert in 5pn woming.

13. -

Läoep nu met mp/ mpn man mpn heer/

„MApu bruid'gom die my mintzoo teer /

„MApn Borgt mpn Heiland magig /

IWAyu liefſte Jezus dierbaar Urind/

JAApn Saligmaker die my mint /

Maak mp uw hroom deelachtig.

JPadert / gadert / -

JU2p in d' armen/ vol erbarmen /

GEn wilt blusſchen:

't Duur der zonden met uw kusſen

14.

„MAyn loon myn kroon mpn vrede vorst/

JWayn lichten troom naar wien ik dörst/

Zend neder liefde beeken /

Gntbind myn hart van d' Üdelheid /

Derſerd dat met uw heiligheid ;

Leer mp gedurig ſmeken

JWAyn God / mMn lot /

TPeel myns erven / laat mü ſterben /

En gaan trouwen:

Em dus ceuwig bruiloft houwen.
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15.

JAn mog een Zucht of twec daarbü

Mapn lief gedenkt toch ncvens mp /

U kindren hier op aarde ;

Hukt haar uit Antich?ist geweld/

Dat Haar zoo bitter drukt en kwelt/

Geef hem Zyn plaag naar waat.de.

IJelp haar/ ſtelp Haar /

Ploed det zonden / die haar wºanden/

JW2aar laat Wond’ren:

Uwes toorns op Babel domö’ren.

- - 16.

Immanuel dat toch nw hand/

Decl gunst üewÜst Aan Pederland /

Itroon dat met heil en brede !

CDçh ! zegen Sion rükelijk/

„MAet Ureed' en leven eeuwiglijk /

Paar aller broomen bede/

Uw zorg/ o Borg/

Doet torh komen / geeſtes ſtromen /

Op de vroomen;

TPat 3p ſtaan als eiken bomen.

JEZUS is 't alleen.

Stem: o Jezus bron van Zaligheid.

l. 28ste Lied.

CDch waar zal ik mp WendeU heen /

WDet mpm groote ſchuld;

CDch werd mpn ziele met geween

En met ſmart verbuld /

TDat zou mp / geben hoop /
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JLaaken bly/ als ik loop;

(Cot God /

JWapn volzalig deel en lot:

Jezus ist alleen /

TPaar myn hart gaat heen /

JPaar die Lebens-Dorst/

„MApne Ziel gebUrig dorst.

2.

WPas Jezus niet een Zaal'ge Borg /

Och waar ging ik heen ?

WPaar blood mpn Zielzoo vol van zorg

't eeuwige gewleen/

WDas mp wis / dan bereid /

Soo ik gis/ voor altüd.

CD neen !

Jezus is t/ en anders geen/

Jezus is 't alleen/. -

TPaar mpn hart gaat heen /

Haar die Levens-Darst/

„W2pne ziel gedmrig dorst. -

3. A

Arß waarom zwerf ik buiten om /

Sezuš is genoeg;

Hºp is myn borg in 't heiligdom.

Atom ik laat of vroeg / -

Heeuen treen / tot zyn troon/

„Met geween / Godes Soon;

Bºoo groot;

ZSchonk myn leben in den dood.

Jezus is 't alleen/

TPaar mpn hart gaat heen:

J2a die Levens-Dorst/

JW2Um ziel gedurig dorst.
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4.

o Dwaze die Het leven vond /

In uw eigen doen.

En nimmermeer verlegen ſtond /

- Om her ziels rantzoen.

o JUAyn hart / heeft geen rust/

„MAyn ſmart / miet blust /

PAwa bloed /

Jezus / reinigt mpn gemoed /

Jezus is 't alleen/ -

TPaar mym hart gaat heen /

JAgar die Lebens-Borst /

JWAyme Ziel gedurig dorst.

5.

o Mergens is geen Zielerust /

Jezus is myn lot ;

o Jezus is myn harte lust/

JLApm bolzalig God /

't Soete Lam/ waard bemind;

MAy aammam / tot Gods kind /

Altoos / -

JNAy zoo ſmood en Zondig boos

Jezus is 't alleen /

TPaar myn hart gaat heen :

JPaar die Cebcns-Dorst ;

MAyne zielgedurig dorst.

6

Ja Jezus is mym eigendom /

„Wapn bolzaiig goed : -

TPaar gafik al de wereldom /

Jezuš is zoo zoet.

Sions Heer / Godes Boon

Is mpn eer / en mpm kroon /

Altijd : -
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En mijn deel in eeuwigheit ;

Jezus ist alleen;

TPaar mijn hart gaat heen !

JPaar dien JLebens-Porst;

JlMyne zielgedurig dorst/

7.

Pan zielsgebrek moest ik vcrgaan

UDas mijn Iſezus miet/

Poor mp gedaod en opgeſtaan /

„Il2Aar nu eeuwig vlied

Ganſch van my / al ’t gevaar /

WPant iſt ben/ vgor en ma /

Altnd:

„MAet mpn borg in veiligheid /

Jezus is 't alleen.

TPaar myn hart gaat heen /

Daar dien JLevens-Dorst/

Alºyne zielgedurig borSt.

8.

En alles uind ift vol omrust /

All wat wereld is /

GEn mergens vind ik dat mp lušt /

Als ik Jezus mis. -

Hy alleen/ niemand niet /

Anders geeu / daar ik blied :

„Aaar toe /

Als ik ben de mereid moe:

Jezus is 't alleen /

TPaar myn hart gaat heen /

JPaar dien Lebens-Porst /

„Ilºpme zielgedurig dorst.

9.

WPat baat my al de UDereld doch:

't Is maar ijdelheid /
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Het is maar ſchpn en ziels bedrog

Deel te laat beſchreid;

Eer en goed / Pragt en ſtaat:

Schümt melzoet / maar vergaat

Eerlang/

En dan valt het maar en bang/

Jezus is 't alleen /

TPaar mpn hart gaat Hee!! /

Raar dien Lebens-Porst /

INAyne zielgedurig dorst;

- 10.

Ja zelfs het liebe bolk ban Eod /

TDat ik zoo bemin;

Sy onderhouden mict mym lot/

MApn geluk is in

Jezus liefd die zoo zoet /

't Hart doorgriefde/ en 't gemocd

Perzaad /

Jezus is mpn toeverlaat /

Jezus ist alleen /

TDaar myn hart geat Heen / -

JPaar dien JLevens-Dorst /

JNAyne zielgedurig darst.

- 11 . -

Ja wat zou my de Zemel 3pn

WDas 'er Jezus niet/

TPaar is toch miet als druk en ppn

Als mp Jezus Ulied,

Al 't gezang en het geſchal.

Eeuwig lang/ niet bebal

Alan mp;

Als mpn laf niet Jezuš zy/

Jezus is 't alleen/

TPaar myu hart gaat heen/
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Aaar dien Levens-Pozſt

„WApne zielgedurig dogſt.
W

DE 0NGEV0ELIGE PIN.

Stem: o Kersnacht schooner dan de dagen

1. 29ste Lied.

MPät benik vol van alle zanden/ 4

En met die banden vaſt gebonden/

JWapm arme ziele die is dood; '

Ik ben zoo blind in 's hemels wegen/

GEn van roudsomme gäusch verlegen

JWApn flaauwe ziele klaagt haar mood.

2 - -

En kon ik dan maar innig klagen.

En mpnen mood voor Jezus öragen/

TPat zou verlichten mpne ppm.

„Maar ik ben altpd van rondsomme

Ellendig, hoe zal ikt ontkomen

't Perderf/ en eens behouden Zpm.

Dch dzukte mp mpn diep ellenden/

Ik zoumpn ziel naar Jezus wenben/

JlMaar och ik ben geheellyk dood/

UBant Jezus roept die ganſch verſagen:

Perlegen Zyn en bitter klagen:

Ach voelde ik myn zielenood.

4.

WPasik maar ziek aan myne zonden/

TPaar was gemezing in zyn wonden.

AlMaar ongeboelig heen te gaan /

„N

-
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TDat W. de voorboo van het ſterben /

Zal iſt dan eeuwig Jezus derben ?

GEn zouder borg in 't oo2deel ſtaau.

Q 5.

o Heer wil dan mijn harte breiten /

En im mijn doode Ziele ſteken /

1Uw ſcherpe pülen door uhl magt;

WDil mün zielter nédervellen /

Jft kan het Zoo miet langer ſtellen /

„MApn Ziele op uw inblaed wacht.

- 6. -

En of de pülen Uan uw woorden /

MAjm ſteenen harte eens doorboorden;

De wond is haašt genezeñ weer;

TPUS ga 'ft in ongevoelig klagen /

Perſlüten alle müne dagen /

EPch veld mijn trotſche hart ter meer.

7. “

Och voelde iſt de ſchuld der zonden/

JWAet ſmarte müne ziel doorwonden /

En Zag ikt Gods geduchte regt ;

TDat voor de Zonde eiſcht voldoening /

Dan zou my Iezus tot verzoening /

Begeerlijkt worden / och ik zeßt:

8.

JWAet innig wenfrhen en begeeren,

Ach bat maar eens den geest des ?eeren /

Soo krachtig in mijn Ziele wurocht;

TDat ikt niet langer zoo kon blijven /

MAaar Gods verbond moeſt ouderſehrüben

Ach dat den Leer zündwerk volbragt.
9

Ik zal het toch niet berder brengen /

Zoe kan uw goedheib ban gehengen/

Dat ik nog langer in de dood

-

- , 7
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Bal blüven / en zoo zombig leben /

- En uaderen een eeuwig Bebeu /

Poltrokken in de jougſte nood.

10.

Gch zal ik dan met d'oogen open/

JPaar 't ceuwige verberf toc loopen /

Almagtig taming grüpt mp aan;

Gn taou in mp UW alberMogel /

Gy hebt 'er vele uitgetogen /

Die eeuwig ſtondente UergaaU.

1 1

IWNoet dan mijn Ziele ten verdervc /

iZebt MP gemoegen in münſterben /

Sal. mijn verdoememis uw eer /

En làwen grooten maam vermelden?

Wie in 't verderf äw lof verteldeu/

CDntferm u Davids Soanen Heer.

12.

't I§ waar het Zün mün eigen ſchulden/

TDie müden rüken ſchat vervulden/

Dan bloeh / ikt heb het regt verdiend;

Ik ben een eeuw'ge ſtzaffe waarbig/

Gp groste God / gy züt regtbaardig /

ZSchoon gP my mooit uw gunst verleend.

13.

JlMaar zoo züm alle Adams kind'rem/

Geeu zombe kam ulu werk verhind'ren/

Gp hebt uw Soou tot Borg bepaalb /

Die heeft verworven eeuw'ge breden/

En aangebragt geregtigheden/

En Woor de Zonden eens betaald.

14.

't Istoch maar enkel op genade/

TPat mjue Ziele pleit/ wel ſpade/

Maar miette laat/ de zaligheid /
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UHordt mp mog brülük aangeboden/

Gp laat my mog gedurig noden/

Iſt leef mag in een bindens tijd.

15.

Gy zoudt den roem van uwe deugden/

Perhoogen / d' EUg'len Zich Verheugen /

Im müne eeuw'gezaligheid:

Gch boet het dan om uwen Soome /

Ik werp dan eenwig mijne kroone/

Door Uhleu troon in Heerlijkheit.

Het gedenken aan de dagen van ouds.

Stem: Psalm 9.

1. 50ste Lied.

Helaas/hoe is bat aangezigt /

JUAijn toning vol van zalig licht /

En al mijn troost van my geWeken /

Mün oogen vlieten waterbeeken.

- 2. -

MAün zielebriend iš weg gegaan/

’t Js met mijn lichten troost gedaan /

'k Had miet verwacht/ voor weinig dageu /

Soo groot verdriet/ en bitter klagen.

3. -

WPat plagt mijn ziele regt verheUgd:

Ce zwemmen in des Hemels vreugd;

Jk voelde Jezugs in mp leben/

En kan mijn hart Aal! JeZUs geben.

4.

't Gebed / Gods huis/en 's Heeren volk/

Jk zag 'er God al Zonder Wolft;

„Wèin hart dat was geſtaëg verbroken /

Eu in de liefbe-Gods ontſtoken,

- - 7+
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5.

WHat waren müde tranen Zoet/

TDie uit 't gevoel van 't hoogſte goed /

Gedurig rolden maar beneden;

WDat was mijn ziele vol van vreden.

- 6

’t Perwondren ober Gods gemaad' /

Zad mog geen einde broeg en ſpaad';

Hoe kon ik toen mün zelfs verbinden/

Op nieuws aan Jezus mijn beminde.

7. -

Jk voelde toen geen Zondenttracht /

Geen wereld / Satan / noch zyn magt /

Ik Kon mijn hart aan Jezus geben /

„Il Riju licht / mhm al / mijn zieleleveu.

8.

UBar was ik ſomtüds overſteipt/

Jk riep: o ! Hemelingen helpt /

'Laat God en 't Lam toch zün geprezen/

Door 't goede aan münziel Bewezen.

9. -

JNAaar arh! bat Zoete benik kwijt/

't Js mu uoor. mp een wintertüd :

„MAyn hart is koud en heel bebroren/

Jk heb dat liefdebuur verlorcn.

10.

Mijn Zombig hart / mhm ouden menſch/

Itomt tegen wil entegen wenſch/

MAijn Hart van Iezus wegte vaeren /

En breng mijn Ziel im veel beroeren.

- 11.

o Dolk van God had ih gedacht/

Dat ik Zoo haaſt der zonden hracht/

Sou tot mijn ſmarte onderwinden/

Coen Jezts my zöo lieſlük minde.
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12.

TPaar ſcheen geen kamaniter meer /

Ik gaf mijn harte aan den Heer; s

GEn echter kwam ik alle dagen /

Jºog tegen s Heeren volk te klagen.

* 13.

TDoch nu is 't boor mp klagenstijd ;

Jh leef in duiſtcrnis en ſtrijd;

JWRijn hart wil nu zoo miet verbreken/

En Jezus is van mp geweken.

- 14.

Jk dacht niet bat mijn teere ziel /

Boo veel van 't aardſche overhiek:

Bewaar tmp toch getrouwe lºerder /

Dat ik miet van H. dwaal mog verder.

15.

„MÜn ziele kleeft U achter aan /

Al Zijt My Van Unp Weg gegaan ;

Gp hebt belooft niet- uit te blusſchen /

Een vonk / ei kuſt my met de Rusſen.

16.

Op nieuw van H gemademond /

TDie ik zog dikwils anderuond;

Al ürand ik niet / ik raok van binnen/

Gch koud' ik U op nieuw bemimen.

- - 17.

Gch dat ge weder tot my kwam /

En ik op nieuw U ’t harte nam;

JUNün ziele ülüft nog aan A fileben/

CDch ſchenk mijn geest weer lichten leven.
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'S HEMELS HEERLIJKHEID.

Stem: Zoet gezelschap dat met mij.

1. 51ste Lied.

IJemelingen Heft uw toon /

Bingt eens van des Zemels kroon /

WPaarom langer treurig leben /

Singt eens van de Hemelſtad /

Bingt eens dat de Poſten beben/

WBordt zoo ras uiet moe en mat.

2,

IJemelwachters altemaal /

Sie eens door 't geloof de zaal /

TPaar gp eeuwig Zult verkeeren;

In dat hooge Jemel-Hof/

TPaar gp eeuwig de Heer der Heeren /

Bult verhoogen zünen lof. -

3.

o TDie hooge Jemel-ſtad /

TPaar men maoit wordt moe en mat /

In die Hemelſche gezangen/

TPaar gp al wordt ingewacht /

TPaar uw hoop en u verlangen;

En uw pogen ſteeds ma tracht.

4.

't ?eiligen van dat paleig /

Sal u eeuwig reis op reiš /

In een welluſtzee doen zwemmen/

En geen rouwe of verdriet /

Bal uw Hemelvreugde ſtremmen /

MDant daar kamt de zonde niet.
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5. -

Heerlijk is de ſtab gebouwd/

Al de ſtraten zyn vau gaud/

En Uerſiert aan alle kanten/

Alles blinkt er als het licht/

Sy is ganſch op diamanten /

CBp het heerlükſte geſticht.

6

d' Allerkoſtelijkſte ſteen

Jaspis is er gamſch gemeen /

Al wat Het ooge kam aanſchouwen/

Ja de poorten alte zaam

Dijn uit Parelen gehouwen /

Cot den lof vau s tonings uaam

- 7.

't JLage aarbſche zonbig ſtoff

WBordt veracht in 't Hemelhof/

WPaarom Hier ir: 't ſtof te wroeten /

Boven in uw Daders lanb.

Creed men 't Hemelgoud met boeten /

GEn nen WAndelt hand Aau halnd.

3.

Langs be ſtraten van die ſtad /

En men wordt Het nimmer zad /

o MPat eindelooze vreugden/

Als „Mesſias reine bruid;

In ganſch onbevlekte deugden /

JLeben zal eeuw in eeuw uit.

9.

't Sonnelicht / be blanke maan /

Sal daar aan geen" Jemel ſtaann:

WHant die ſtad behoeft geer zotinen ;

't Licht van 't lieffelijk aaufchijn/

Alles / 't licht en levens bronnen /

Dan 't CDpperwezen zal daar zijn.
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10.

Ja geeU oogen Zouden thans/

Jets verdragen van dien glans /

Dan dat ſchitt’ren van die ſtralen /

Dau des Hemels heerlükheid /

In de Hooge ?emelzalen/

Pan die pracht en majesteit.

11. -

o TPat eeuwig Hemels licht/

Dat daar ſtraalt van 't aangezicht /

Dan 't oneindig Zalig wezen /

Salig bolk die na de dood /

TPaar God eeuwig wordt geprezen!

Sulkt een zaligheib genood.

12

Dat onmibdiſh en van Gob

o TDat leven in 't genot/

Pan de ?emelſche welluſten /

Balig vollt die na den dood /

Die al uwe wenſchen blušten /

Soo eenzaligheid genood.

13.

o! TDat vlekloos heilig zijn /

Dat geneeſt dan alle pün/

JUNet Gods Heeelijk beeld verzadigt /

Balig bolk die na den dood /

o ! Zoe wonder begemadigt /

Sulk een zaligheid genoot.

14. -

Pader / Geest / en Paders Soon /

In zÜn glans en op zijn troom

Souder wollen te aanſchouwen /

Salig volk dic ma den dood /

o! Wèie zou die keus berouwen ?

Sulk een zaligheib genoot.
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15.

Eeuwig in een heetc gloed /

Dan Gods min oneindig zoet/ >

Gansch te gloeien ente branden/

Salig volk die na den dood /

TPaar in vrede mag belanden/

Sulk ecn zaligheib genoot.

16.

't Eeuwig enoneindig goed /

TDat de wenſch volmaakt voldoct/

Eeuwig ongeſtoord genieten/

Salig volk die ma den dood /

WDie zou zoo een weg verdrieten /

Bulk een zaligheid gemood.

17. -

't Leben in een volmaakt genot/

Dan een eeuwig Zalig Gob/

In een Zee uan heil te zwemmen;

Salig volk die na den dood /

WHie kam zijn begeerte temmen/

Bulk een zaligheid goneot.

18.

En dat ons het hart bekoord /

TBit geniet men ongeſtoord/

TPaar is t eeuwig zegepralen /

Perre boven dood en hel/

- In de Hooge lºemelzalen /

Boven alle druk en kwel.

19. -

Eeuwig zullen buiten ſtaan /

Eeuhnig zullen zy vergaan /

All die Jezus erfvolk plagen;

Zalig volk die na den dood /

Drp van treuren en van plagen /

Bulk eenzaligheid genoot,

A
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20.

TPaar geen heete zouneſtraal /

Op de Hoofben mederdaal /

JAog geen' gure onweer blagen:

GEeuwig vrp van alle ſmart/ -

Eeuwig urp van 's vjands plagen /

TDie de ſtille ziel verwart.

. 21.

All het Zuchten en geWeen /

All het kermen en geſteen /

Js dan eeuwig Weg geblogen /

Jezuš Bruid en echte vrouw

Alle tramen zal ?p droogen /

Is daar eeuwig vrp van rauw.

Boet gezelſchap dat te Zaam /

Gods gebuchte grooten naam /

Eeuwig Prüzen met gezangen;

JlMet een Hemelſch zoet gelu:d /

MPic zou baar miet ma verlangen;

Galmen 's Heeren deugdeuuit.

23,

Als die talloos groote ſchaar /

Eeuwaig zullen met elkaar /

Än Het Hemelhof verkeeren;

t' Sameu als JlMesſias bruid /

Cat den roem van Hare Heeren /

Veven zal eeuw in eeuw uit.

24.

o! Dat wand'leu voor Gods troon /

a ! TDat dragen 'S Hemels kroon /

Palmetakken eeuwig dragen; -

CDberwinnaars aber dood /

Sonder machten / zonder bagen /

Saligheid oneindig groot:



ISRAEL S. 107

Gijzult zijnen naam heeten

1 E z U s.

1. 52ste Lied.

Een zoeten reuk die 't ſterveud hart verkwikt /

TDat angſtig in zyn zondenſchuld verſtikt/

Derſpreid zich in Gods kerk van Iezus name;

Door elk die Zpnen maam bebindlpft Kent/

En heeft de kracht deszelfs in 't Hart geprent/

In al zyn namen is hp God de Amen.

- 2. -

TDe name Jezus ſt2oomt van lieſpkheid /

Enzegt in kracht een God ban zaligheid/

Poo2 alle die op Hem vert2ouwen ſtellen /

Siet beez' is God/ wü hebben Hem verwarht /

Hºp maakt ons zalig in een volle kracht

Geen dood noch vloek der wet kan ons meer

kwellen. -

3.

Een zaligmaker in de maam en daad/

lºp maakt ons zalig ban het hoogſte kwaad/

En brengt ons tot een eeuwig zalig leben

En Gods gemeenſchap hier en na ben boob

Hy voert in zielrust ons in Abrams ſchoot;

En hp Bebrpb ons van een eeuwig beven:

4

Ja niemand zalig dan die Iſezus Heeft/

En bagelpks in zpm gemeenſchap leeft/

In Hem gebouwd/ geworteld en gegrandet

IWAet Hem vereend als wortel/ talt en ſtam/

Als d' Offeraar oudtpds met 't Offerlam

TPie Jezus boob als zyn rantzaen verkondet
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- 5.

WPie gaf te Hoog van zyme Iſezus öp?

Derhef vri uw gelpft tot in den top:

Dan Gods oneinbig algemeegzaamheden/

Mant al wat deze God is voor hem zelf/

Op zyncn troon in 's Hemels hoog gewelf/

TDat is ºp voor 3pn volk in eeuwigheden

6.

Al heb iſt dan een ziel vollzondenſchuld/

TDie met een heir van zonden is verbuld/

Ik vlucht naar Hem/ wiens naam en ſterke

tOOTLU -

Js voor zyn volk/ daar hulpe is üeſteld

TDie held die vpands magt ter meder veld:

En die van zeil bezit een volle hooren,

7. -

CDch was mpn ziel aan Jezus zoo gekleefd/

TDat al wat niet als God volzalig leeft/

Derdwcen uit oog en hart als pdelheden;

Als blinkend ſchocn met eenen valſchen glanš/

Dol zielsfenyn en: zielsvergif mogtans/

WPaardeerende mpn Gods weldadigheden.

d B.

Hy is een Heiland die het waarbig is/

Alleen/ geliefd/ gediend/ gezacht/ ik mis.

JAiet in de zaak/ 'ft wo2d uiet door ſchpn be

d?ogen -

Ik heb gewoeld zyn liefde aan myn hart.

TDie tranem droogt/ berligt be zwaarſte ſmart/

Ach kon ik Jézuš maar door löf verhoogen.

9.

Ik gund hem Zoo Zyn zaligheid en eer/

lºy is het waardig/ ja aneindig meer:

Als aller Eugelen prps en lofgezangen/
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uèie is van hem een kind en gunſfeling

TDie miet in liefde en ver wondering/

Geſtaag aan Jezuš wenſch te blpven hangen.

- 10. - -

Hp ſtroom van liefde en barmhartigheid /

- En vol aneindig' algenoegzaauheib /

GEen eindclooze zee van Zaligheben.

o Hemelingen! werpt uw eerekzoon.

Poor 't Cam/ gezeten op zyns Paders troon/

ºp voert uwe ziel in eeuwige breden.

11.

Ellcmdelingen die zao diep gewand/

En ganſch rampzalig uwe ziel bebond/ -

UBerpt uw verloren ziel voor zpme voeten/

klaagt Hem met tramen en geween uw mood/

En pleit op Zym geregtigheid en dood/

God zal in-vrede unog eens amtmoeten.

12.

Em gp verloſte bolk/ geef-Hem uw hart/

TPan is het mu en eeuwig vrp ban ſmart;

Waat uwe ziel im liefde vlammen branden/

Geeft uwem Iſezus maar gedurig laf/

't Gmtbreekt u nimmermeer aan rpke ſtaf/

Begint dat Hemelwerk in breemde landen.

Hooglied 5: 16. Al wat aan hem is, is

gansch begeerlijk, enz.

Stem: Wanneer de Zon in 't morgenrood.

1. 35ste Lied.

EB Jezus lief mpn renig al/

Enſrhoonſte aller menſchen:
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Gch mogt ik in dit jammer Dal/

JPaar uw alleen maar wenſchen;

„Myn Bruidegom is blank en rood/

Door Heiligheib en pbens bood/

KW mäam ts zoo geprezen/

Geluk de vreugde olic is/

Geſtarten in gedachtenis/

En breugde tpd voor dezen.

2.

'k Sie in uw maam Immanuel/

't Geheim der twee naturen/

TDat als een hemelſch wonder/zel

In eeuwigheid mog duren;

TDat is 't een Godlpft IAenſchenbloed/

WPaar door mp al des Heeren goeb/

Geregtigheid en leben/

Derworben is/ en Gad voor mp/

Een Gad van zaligheden zy/

En: Zich aan mp komt gevem.

B. -

Aisik de maam van Iezus zeg/

En't heil baar in gelegen/

Met regt bezie en overſeg /

TPan is mpn hart genegen/

GPln ua Jezus Godes Zoon/

Berheerlpkt op u Baders troon/

JPaar wiem de Heid'nen wenſchen/

(Ce lieben als mpn hoogſte goed/

Gp Zpt het die ik noemen mset/

Den ſchoamſten aller menſchen.
- 4. A

Een Boon van allerzuiberſt licht/

Door myn verhuiſterd harte/

TPiempdoet ziem mpn werk en pligt/
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Dat iſt met biepe finarte/

TDe plagen bam myn harte ken;

En hoe verdorben dat iſt ben/

Enzondig im myn daben;

En dat in Zyn gemeenfchap is.

Een Zee van zaligheit gewis /

Genade voor genade.

#5

All zitik nog zoo diep in ſchuld /

TDes Borgs gerechtigheden/

En dood die alles heeft verbufd/

GEn zyne Prieſter beden.

Die is myn losgeld en rantzoen/

Iſt heb geen anderprüs van doen /

Ik kan in Gods gerigte/

Polkomen met mpn borg beſtäam/

Jet Zal mp eeuwig wel vergaan/

Hier möet de Satan zwichten

6.

ZSchoon mp de zonbe overheert/

En fk my boel ellendig/

Hy is een koning die regeert/

En die zyn wet inwendig/

In mpn berſtanden harte ſchrpft/

En die myn Itoning eeuwig blpſt;

GEn mp ook zal bewaren/

Op wien ik ruft in wien ik leef;

Maar wiens genade iſt hier ſtreef.

Ik wil ban ook verklaren

TPat Iezus nu en eeuwig zu /

TPe ſchoomſte aller menſchen/

Dat hU genoegzaam iš voor my /

En meer als ik kam wenſchen;
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Bezit genade / heil en licht / /

Aleh Had iſt een verliefd gezigt /

Pan al zijn dierbaarheben /

GEn mogt ikt ma dat ſchoone beeld /

JW Meer door genade zyn herteeld /

GEn leben hier beneden.

Stem:

Kolossenzen 1: vs. 19.

Het zwakke ligchaam leid ter neer.

1. 34ste Lied.

Japn zondig dwaas en übel hart /

IHoe kunt gy dikwüls tot u ſmart

H. zoo van Iezus ſcheiden ?

En leven in ecn hale WeideU.

All wat gy buiten Jezus Ziet /

Dervuld toch uw begeerte niet:

’t Sijn bakken die gcen water Houden /

En Hd'le gromden uan vertrouwen.

Het Lam voor s werelds grond geflacht

Enzoo veel eeuwen lang verwacht/

Bezit een zee van zaligheden/

Pam heil en eeuw'ge zielebreeden.

- 4.

Het heeft den Pader nog behaagt /

Poor al gebrekt daar ge over klaagd;

Een volheid van genad' en leben /

Is hem als Middelaar gegeben.

5.

Maar arh münziel is blinden doof/

Ik heb geen krachten van geloof/
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JWRijn ziel Zit vaak in treurig duiſter;

En zict zoo weinig ban den luiſter.

6.

TDie in den volleu Jezus is /

WPaardoor ik 't regte leven mis:

CDch mogt ift mccr in Ch2iſtus leven/

Enziel en ligchaam obergeben.

- 7.

o ! Sonne voor mijn zwak gezigt /

Beſtraal mijn ziele met uw licht/

Gpdat ik regt müm zielseilenden/

Mag ziem en mp zoo tot u wenden. -

8.

JWMünzonden die ik daag'lüks doe /

TDie maken mp 't geburig moe;

Och mogt ik door uw bloedvergieten:

TPe ware vrede Gobs genieten.

9.

JWAijn heil / mpn al mijn Levensvorst /

JPaar Wien mijn Ziele innig dorst;

TDoc mp geloovig aan U. kleven /

Em ſchenk mp u verworven ſeven.

10.

Ik heb geen krachten om te ſtaan/

Peel minder om tot u te gaan /

Ik kam des Heerem welbehagen /

IJet minſte leed of kruis niet dragen.

- l 1.

Jk üeu ellendig in de grond ?

JW Maar gP N ! Borg van 't breed Derbond

Bezit een valheid van genade -

WDat is een ziel dan welüeraden.

B
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-
12. -

Die zoo ellendig als zy is /

Sich tot u wend en 5egt gewis /

CDntfermer Jezus zal mp wezen/

(Cot zaligheid / en mp geneZen.

13.

Ei ſchenk mp Epangeliſch werk /

En maakt my im geloove ſterkt /

CDm zoo met mijn ellend' te komen /

Soo als ilt u heb Aangenomen.

Nehemia 8 vs. 11.

Stem: o Holland schoon enz.

-
l. 55ste Lied.

Derbljd u 's Heeren gunstgenoot/

In God u eenig erben /

U heilen Piots in mood en dood/

In leven cn im ſterven.

UBijl gy uit kracht van Jezus bloed /

Peßt deel aan al des ?eeren goed /

Ja God moogt Dader noemen /

En u in hem berGemen.

2. -

Al ſchoon de Satan en de Zel/

1U onheil hab gezworen / -

Heeft 's Hemels gunſt u evenwel /

Cot zaligheit verkoren

(Tot vaten der barmhartigheib /

Door 's werelds grond u al bereid;

In het boeft des Tams ten leven /

Door eeuwig aangeſchreben.
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3.

Gods Boon treed by zpu Bader in /

Door d’ aanUang aller tüden /

Derbindzich om uit zuiv're min /

Als Borg voor u te lijden.

TDe liefde beed zijn Dabers fchoot /

Perlaten / en zich in den dood

o Goedheid hoog verheben;

Drüwillig abergeben.

4. -

Hoe wierd dat Lam geperst/ gedrukt:

TDoor 't dragen van u Zonden:

En: ander blaek en ſchuld gebukt/

TDat hy zich liet dogrWomben !

"

TDus heeft dat Lam te weeg gebragt /

Derlosſing en uvrügekogt /

En door zijn bloed verkregen ?

Jehovaas eeuwige zegen.

5.

TDus benik nu van alle kwaad

Dan Zanden / bloeh en tooren/

Derlošt/ en een geheiligt Zaad /

Gods tind zijn uitberkoren/

Gods gunſtig/ brijen liefde hart

All koom ik eens in kruié en ſmart /

Js 't mp waards ſteeds bewogeu/

Die liefd' zal uaoit gedogen.

6. -

Dat ik na ligchaam of maar geest /

Sal ſmart of honger lijden;

JLRaar zal mp als ift 't allermeest /

Ban mooden Heb verblüden.

Bün goed is mijn / hp Zelf mijn God /

Hºet deel mijns erben en mijn lot /

\

- -

8*
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TDie my nu en ma dezen/

(Cot Zaligheid zal Wezen.

A e -

TDe Zeere is mijns Heil en licht /

„M2pn ſterkte en mijn leben /

Pºp Zal mp leeren münen pligt /

En mp genade geben /

CDm dat te lüden ente docm / -

MPaar door ik moet ten Hemel ſpaen;

Sün geest zal mp geleiden / -

JWay troosten en verblüden.

- 8.

Ach! mogt iſt maar tat lofen eer /

Dan God TP2ieéenig leven/ .

Ach dat de Heere daar toe meer;

Genade aan mP geben. -

CDm ſteeds die God van zaligheid /

Die voor den Hemel mp bereid/

IWAet hartelijke vreugden /

Ce roemen im zijn deugden.

9.

TDat is 't toch 't eeuwigdurend werk/

Der reeds volmaakte zielen;

TDie boben lucht en Boven't zwerk /

„Poor haar CPntfermer knielen;

En met Gods beeld in zuivere deugd

En ſtorelooze Hemel-vreugd /

IWAet al de Hemelingen /

Gods of voor eeuwig zingen.
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z1 ELs opw EKKING

in tegenspoed:

Stem: Zoet gezelschap dat met mij:

- 1. 56ste Lied.

Bader Magtig / MBüs en Goed!

TDie in Kruis en tegenſpoed

lºebt eu houd u liefdeoogen;

CPp u volk in hun ellend /

En die met hunue ſmart bewogen /

U in gunſte tot haar wend.

- - 2. -

TDie met medelijden ziet/

All de moeite en verdriet/

TDie zi hebben in dit leben/

Al Haar Zuchten en getraan /

Cot zy 't in zünhanden geven/

En geloobig tot Hem gaan,

3.

Och ik voel nu tot mijn ſmart /

JWRijn verkeerd en zondig Hart /

Gnverloochend in U wegen /

En tot twisten ſteeds bereid/

IHeere maak mün hart genegen /

Cot den weg die gy mp leidt.

- 4.

- k WDil al is 't mp nut en goed /

Alan geen weg van tegenſpoed /

En ik ſchrik en brees voor üanden;

Schoon't my mog maar word bedreigd /

Salig die het in uw handen/

Geeft / en altijd Gode zwijgt.
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5.

a! IWAün eigen wilen zin /

WDil geen ander wegen in : -

Als baar 't vleeſch in heeft behagen/

Eer / genoegen / brüheid/ breugd;

Al mijn tpd en levens dagen /

JLeven enkel in gemeugd.

6.

Souvereine Hemel-Heer

Gch mogt ik het gamſch regeer /

Gn beſtuur van alle zakten /

ZStellen aan u wijzen raab /

En gelaoven / God zal 't maken /

ZSchoon mp treffen alle kwaäd.

- 7

Strüdig was het met u trouw /

TDat Gp mp verlaten zouw :

WDant Gp geeft den moeben krachten /

Eu verlost op uwem tüd / -

TPikwijls als wp 't minät verwachten /

(Tot Uw. roem en hecrlükheid.

8.

Deilig mag U lieve volk/

Schoon er is een donk're wolk /

Haar belangen op u Wagen / -

Goede Meester / leer het müu /

WPant gy hebt doch alle dagen /

Coegezeid bp mpte Zün.

9

Ja mijn Dollt dat is uw Woord /

'k Heb/ eer gp mog roept gehoord/

GEn H im benaauwde tüden/

Is mün ingewand ontroert /

Hoe zou ik dan kumen lühen /

TDat CHp moede weggevoerd/

.
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10.

En verlaten leven zou /

„Deen ik zweer ä müne trouw /

Dat ik u gewišzal leiden:

JAaar mijn raad in alle kruis /

KCot dat gy van hier zult ſcheiden.

En ik u zal halen t' huis.

11,

JAu mijn Ziel anthoud dat woord /

Hit des ?eeren mand gehoord / .

Enzoek door gelaaf en hoopen;

JUHoedig en met lüdzaamheid /

Liegt op ſtanaan aan te loopen;

Cot het einde van de ſtrüd. –

Hooglied 1 vs. 4. Trekt mij, enz.

Stem: Geeft een aalmoes voor de Blinde.

1. 57ste Lied.

"Liefste Jezus/ heil en leben/

ZSterke God/ Immanuel/

WPilt mp levenskrachten gcven/

Dat myn gang en boeten ſmel/

Woopen voort gelpk der hiuden.

J2a U heen/ myn Zielsbemunden/

Op de weg door U bereid/

Dan geloof en/ / van geloof en/

Dan geloof en Heiligheid.

2.

Och waarzou ik hemen bluchten

Än mpn nagtekooZe ſtand?

Die miet bidden han of zuchten

-
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Sondertrekking vau uw hand.

'f Kan myn harte Godes Soon/ -

„Dog begeerten of vermogen

'k Jeb geen licht mog zieleoogen/

Diet verheſſen/ niet verheffen/

Miet verheffen tot uw troon. -

3.

CDch myn boeten Zyn gebonden/

Aan de aarde en myn hart;

Js voſ ongeloof en Zonden/

Enzit overal verward:

Dele dingen ach bezwarend/

Anders vloog ik als een arend/

Was myn Ziel eens los en urij:

TPaar iſt mu ge- / / daar ik nu ge-/

TPaar ik nu gebondenzp.

- 4.

"Coop iſt ſomtjds als een Hind:

Door een kleine oogenblik:

'lt Sal welhaast weer onderwinden!

TDat myn hart zit in den ſtrikt

Pan de wereld en de Zonden

En van veel verdorven voudeu;

TDuš nipu geešt ellendig is:

Jls iſt uwe/ als ik uhue/

Als ik uwe trekking mis.

- 5.

Crck my dan door liefde banden/

Goebe Jezus ua u toe: -

Vaat myn hart in pver branden:

Dan Wuord k de weg niet moe/

Schenk mpn ziele ligt en leven:

MPilt mpn geeſtes fragten geven/

Datik loopen mag geſtaag /

„“
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Sander moede/ / Zander moede/

Sonder moede Zyn of traag. - -

6.

'k Sie met ſmart geheele hoopem/

En met pver in hun doen/

Arme WDerelblingen loopen/

En ik kam uiet heenen ſpoen;

'k Bie met ſchaamt dat vele bromen/

JWAp vooruit tot ZSion kamen/ .

Euzp raken mp uit t oog/

Goede Jezus/ / goede Jezus/

Goebe Jezus ach gedoog.

7.

JAiet/ dat ik die tot u leden/

En u ſchapen sok behoar/

Aluhm volk vooruit zie treden/

Crekt em werkt krachtdabig door;

In mp al u welbehagen/

UPilt myn ziele onderſchragen/

Och dat iſt uw bceld en leer

JWRogt vertoonen/ mogt vertoonen/

JWRogt vertoonen 't uwer eer.

8.

All Inpn lichten zielckrachten/

Syn in u o Lebens-borst/

Leer mp dan geloovig wachten/

En mer ſterke zieledorst/

En verlangen aan u kleven/

Doort geloove in uw leben/

Geeft mpm Ziele Zeilig werk.

„Il Maakt mp in 't ge»/ maakt my in 't ge/

JWAaakt mp in 't geloove ſterk.

– - 9.

Storti u liefde im mpn harte/

ZSterkt het aizoo met genaé/
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Laat dau kamen Kruis en ſmarte

’t WPeet dat ik gemoedigt ga/

JWAet u loop iſt door een bende/

'k Drees geenwerk mag geen ellende/

1U genade is altpd/

„My genoeg tot/ / mp genaeg tot/

„INAp genoeg tot Heerlpftheid.

- 10.

JNu gy zult ’t voor my volenden/

En: u goedertierenheid/

Sult gy mooit van mp afwenden/

WDant die buurt in eeuwigheid;

MPilt my dan gedurig leiden/

(Cot de dood mp doet verſcheiden/

HLaat niet Varen immermeer

Awer handen/ uwer hamben /

Hwer handen werk o Heer.

Hebr. 12: vs. 1. Laat ons met lijdzaam

heid loopen, enz.

Stem: Detien Geboden.

1. 58ste Lied.

CD God van Zaligheid en leben/

En leidsuan van mpn teere jeugd/

Och wilt my roch genade geben./

GPm 't pad van heiligheid en deugb.

2. -

(Ce loopen en maar 't wait te jagen/

Dienpryš die nimmer zal vergaan /

Belooft aan hun die miet vertragen/

Alan 't einde van hun levensbaan.
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3. A

WPat heeft een Chriſten alte ſtrüden/

Gp dat hüga ten hemel in/ - /

WPat moet Hü hier al doen en lüden/

Peeloochening aan wil en Zin.

4.

Jlºp dacht in d' eerſte tpd en dagen/

(Coen ik mp Aan die Wegberbond/

Enzoo veel innig ziels behagen/

In deze weg ten Hemel vond.

5.

TPat toen myn ſtryd al was volſtreden/

Ik zag mp onder s Heeren volk:

Jlºpm ziel genoot een zgete breden/

Ik zag toen God als zonder wolk.

Ik boelde de gebaande wegen/

Als in myn harte toenter tpd /

Em mergens was ift voor verlegen/

Ik koos de weg door kruis en ſtrpd.

7.

Ilaydacht al mocšt ik ſmaad en ſchande

En alle fmarten onbergaan. -

't Js wel ik wil/ al was 't itt üanden/

TBoor dezen weg teu Hemel gaan.

8.

JW Maar 'k wiſt niet dat mpn trage harte/

Gén mpn verdorben zoudig ulceſch -

Jllºy op dien weg met Zoo veel ſmarte/

Daen leven zou en vol van vrees.

9.

Ik dacht niet dat ik zoo te ſtreven/

Bou hebben in dit tranendal:

Ik dacht ik zal mu blyben leven/

TDie Jezus heeft die Heeft hct al.
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10.

Jk wist mog niet mün ziels bljanden /

Ik kende mog de wereld miet: -

Iſt was mog in geen druk of banden/

Ik had geen ſmarte noch verdriet.

-
11.

Ik wišt mog niet mijn zwak bermogen

WBant Jezus Had mp bp de hand;

TDus ben ik met mp zelfs bedrogen/

JWHaar in mijn Keuze hou ikt ſtand.

12.

All moet iſt dan door Barre wegen /

GEn bele ſtormen ondergaan/

JWaijn hart blüft tot de weg gemegen/

o Weidsmau mogt ik maar boortaam.

13. -

TDe trekking van Aw geest genieten : "

En leiding op dat ſmalle pad/

Opdat mün voeten mieten ſchirten/

(Ter Züde uit / en ik de ſtad.

14.

TDes Memels in het oog mag houden /

En grüpen uwe ſterkte Aan.

Jk weet dat die op H bertrouwen /

Als ZSions bergen ülijven ſtaan.

15. -

Och mogt ik door geloofen hoopen /.

En 2ciligheid hier op de aard : *

Pan krarht tot kracht naar Sion loopen /

Daar al het volk bijeeu vergaard.

16.

Ik weet ik zal mog eens verſchüneu /

Al ZÜu mp belen nu voor uit /

Door God in Sion als de zijnen /

GEn dit is 't daar ik mee befluit.
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Stem: Hemelsche oogen.

1. 59ste Lied.

Hoe verduiſterd / vast gekluiſterd /

JAeergedruht door 't Zondenhwaad /

'k Sotk met kermen / U ontfermen;

In my Zelvem buiten raad.

2

„MAogt mijn Ziele / mederknielen /

En met depe fmart vervuld;

Poor U buigen / en betuigen /

A müm zware zandenſchuld.
- Z

Gy rechtbaardig / ik onwaardig /

Echter een vergevend God !

TDie genade / vroeg en ſpade /

ZSchenkt / eu onderhoud mijn lot.

4.

Als ik delve/ en mp zelve/

Pind ik my geheel anrein;

En inwendig / ganſch ellendig /

Vioudom zondig, en ik ſchijn

- 5.

In mijn oogen / vaak bedrogcn :

TDat im münen Godes beeld /

J2og te dragcn/en te vragen:

HJoe zoo een n 't Harte ſteeld.

6.

Die bol Zondeu / ſchuld em wonden /

Ganſch verlorenen omtbloot /

Door zijn leben / miets kam geben /

JAog tot redding van den dood.
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- 7.

Anders geeile / dan alleene:

Gy / die alles hebt beruuld;

Itunt geuezen / en my Wezen

(Cat verzoening voor mün ſchuld.

8.

Sou mijn Harte / niet met ſmarte /

(Creuren ober 't zondenkwaad;

TDie de wonden / toegezonden/

Hebben Godes Soon en ſmaab.

9. /

Kruis en banden / alle ſchanden /

Aangedaan / en helſch verdriet ;

Dat hg klagen moest en vragen:

WPaarcím God hem Zoo verliet.

10. -

Guu my Bader / dat ik mader /

Cot U troom in Jezus bloed;

TDat ik koule / zomber ſchrame /

TPoor geloove om het goed.

1 1.

TDat ik erben / door jet ſterven:

Pan de ALevens-Dorst voor mp/

TPat zijn lüden / mp verfilijden/

En Zün dood mün leven zy.

\

S HEMELS HEERLIJKHEID.

Stem: Welzalig Jezus zoet, EIZ.

1. º 40ste Lied.

't Sün aardfche kroonen die de Oppervorſten

dragen;
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Gmringt met eeb'le ſteen / berſtert met paarlen

kragen / -

Cem luiſterrük vertoon van 'stamings Majeſteit;

En vorſtelijk gebied / en aardfche heerlijkheid.

WPatzal bie kroome die de zaal'ge Hemelingen/

Poor eeuwig dragen / niet Haar heerlük hoofd

Omringen;

JPiet met een Paarlenkrans of edele geſteemt/

J2och met het gele goud/dataardſche vreugd ver

leent. -

3. -

JlMaar hemelbreugde zal haar hoofden ceuwig

k2oomen/ .

JlMet brengdeolle/ Zal de Zeer om hun te loonen/

Hºen oberſtorten/ als de troongenooten van Gobs

Soon/ - -

Als overwimmaar zal heu oak een laauw're kroon.

4. - -

Geſchonken worden/ met een Palmtak in dehanden/

Pan vrede en eeuw'ge rust/ terwijl Zü nu belanden/

Im 's Hemelſch have / van een eeuwge ſtrpd be

Urpb; - - -

Ju angeſtoarde rušt/ in alle eeuwigheid.

/ 5.

o Salige triumph/ in 's ?emels hooge zaien.

CDp Jezug troon/ met Jem gerust te zegepralen/

Der baben het bereik van duivelf dood en hel:

Of's Upand§ laster leed of ſmart/ of zielsgekwel.

6. -

JPiet in een hoog gebauw/ hat Zigtbaar iš ban

berre; -

JWAaar in dat haog gewelf/ verbovenzonen ſterren/
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TPaar God een ſtad gebouwd/ en vast begrondet

heeft/ - -

En Zünen troon gezet/ daar alles eeuwig leeft.

7. -

Een ZStad van zuiver goud/ van ZScheppers eigen

handen/

CDnmiddelpk gemaakt/ die mooit ook kam berbranden/

Een regte hoofdſtad van het ganſche wereldryk

MDaarober God gebied in magt bolſtrektelpk. -

8.

Een regte Hofſtad daar de groote Hemel Kouing

Spm Hof hold/ em zyn troon enordinaire woning/

WPelzalig zÜn ze / die Haar erfregt in die ſtad

BewÜzen kunnen: o ! Haar heil is mooit bevat.

9.

TDie wandelingen boor den troon van 's Hemels

Heere/ >

Än alle eenwigheit zou God mog groste eere

Alam ſtervelingen doen / als eeuw'ge heerlijkheid /

E> ! onverwelkü’re kroon / o ! Heil/ o ! Zaligheid.

- 10.

TPat füne lijnwaad dat de Hemelingen dragen /

TPat mooit veroudert / maar volduurt ten eeuw'gen

dagen / -

Dat wit gewaad//dat voor den Hemel wordt be

waard;

TDaar d' opgeſierde Bruid / met haren Bruid'gom

paard. -

1 1.

Die wandeling in 's Acmels gulden zalen:

CDm eeuwig angeſtoorb met God te zegepralen /

't Betreben van de Vlaer/ van 't allerfümſte goud /

WBelzalig die in dat paleis / met Jezus trouwt.
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2.

Geen zon msch maan / behoeft haar ſtralen daar

te ſchieten / -

„Moch geen rivieren met haar waterem te blieten/

Het eeuwig zalig licht / dat van Gobs wezen ſtraald

Derlicht die ſtad / en Lam dat als een kaarſe

- praald.

3.

De lebensſtroomen en de hemelſche rivieren

TPoorloopen 't Paradis met krankelem em zwieren.

Eem burige rivier: die vloeit uit "t Zeeren troon /

TDrenkt eeuwig Iezus volk/ hun arbeid tot een

- loon.

l 4. -

De Boom des JLevens / die op d' een en and're

züden/ -

Dan dezen ſtroom geplant/ het Hemelſch zaad ver

blijden /

Is 't allerſchoomſte dat den zaal'gen Hemel heeft/

TDat Zyn genezend blad / Gods volk voor eeuwig

geeft.

15. -

En alle maanden geeft Hp mieuwe Hemelvruchten

En doet de Hemelingen winnen in genugten/

o! Salige rivier / die in den Hemel ſtroomt /

Enſierelük beplant met aangemaam geboomt.

/ / " 6. -

UBeg Fäijnſtroom / TDonau / of Canais / die lieſlijk .

Zwieren; -

WDeg. Gangens in Bengael in allerlei rivieren /

TDie Canden maakt beroemd / en ZSteden magtig

rijft /

TDie 't vollt bekleed met goud en zijde Koſtelijk.

9
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l 7. -

WDat züm uw wateren en uwe zilv'rem ſtroamem /

MDat geeft een Cyber-aan het oud beruchte IHomen I

Geen droppel eeuwig heil / geen wellust van Gods

troom /

Geen Zemel koopmanſchap / noch d' onverwelkb're

kroon.

8.
-

t Is waar / 3p kleeden 't volf met purper en

ſcharlaken / -

GEn doet hun kleederen ban goud en zilver kraken/

JUAaar ach/ hct goud is zwaar / em 'tzilver lescht

geen“ dorst;

„Noch is geen zielsrantzoen voor een benaauw.de

Üorst. - -

19.

o ZStad/ depoorten zijn uit Parelen gehouwen /

Boo ecn Paleis wil Gad Zyn lieve Itind'ren bot wen/

Itomt gp Erfwachter van Zoo groote zaligheid. -

WBaakt op en ſchud u uit het ſtof die heerlijkheid.

20.

TDie gp voor eeuwig wacht / noest uwe Ziel ver

- heven / -
-

GEn Boben 'tlage zwerk van d'üdelheid doen leven/

TDoorwandeld in geloof gedUrig deze ZStad / -

Beſchouw ubv eeuwig lot/en wordt miet moe noch

MAT.

21.

Set uwc koers baar heen / gy zult daar eens Be

landen /

Dartrouw 't uw ZStuurman toe / u ſcheepje zal

niet ſtranden;
-

o Salig leben/ja/ "t gezigt op 't Paderland /

En in Het blü genot van 's Hemels onderpand.
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22.

WDat kruis/ hoe zwaor het bruk / kan beze ziele

plagen /

TDie in geloove wacht/dat binnen weinig dagen /

TDat Hemelſche Paleis zal züne woning zijn/

Bebrüd van zondenfmart en rouw en leed empijn.

23.

Dit deed de Il2Artelaars / wel in de blammen

zingen /

TDie van een moordſchabot / tot bp de Hemelin

gen / -

Geboerd in d' eeuwigheid / bergeten alle leed /

o! Zalig leben / daar men alle druk vergeet.

9“
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A ANHANG SEL

of vervolg van

D E L 0 F Z AN G F N .

I S RA EL S.

Nieuwe-Jaarslied, op de halve Eeuw 1750.

Stem: Wie sleetooit heucheljker dagen.

1. 1ste Lied.

Salig WDezen aller UDezens /

o Onſterfelüke Gad !

Eeuwig waard' te zijn geprezen /

Uwer tind'ren eeuwig lot;

Eeuwaig WPezen 1 uWe dagen / -

- CDnbeperkt door uur of tijd:

JAaar Uw Godd'lijk welbehagen /

En Aw goedertierenheid.

*d -

4 • -

o! Langmoedig God vol trouwe/

Hebt gp ons tot mog geſpaard /

En behoed voor zware rouwe /

En ons leben nog bewaard,

God van goedertieren jeden/

Kük in barmhartigheid /

WPÜ genieten nog den Ureden /

Enzoo veel weldadigheid.
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Z

't CDude Jaar is nu verdwenen /

En vergaan hie ſchoometüd /

Enzoo gaan de jaren henen /

't Eindigt in de eeuwigheid;

Beleu zün gegaan verloren/

Eeuwiglük vervreemd van Eod;

. Beter was het mooit geboren/

Als zoo een rampzalig lot.

4-

En wp mogen mog beleben/

Soo een ſchoone uindenstijd:

WLaat ons prüš en eere geben /

God ! zoo vol van goedigheib ;

Prüst den Meere met gezangen /

Geeft lem eer / en roem / en lof/

Sou God nu geen dank ontwangen/

WPy genieten dankensſtof.

- - 5.

Peel en groot zÜn Gods weldaden/

WDonderlijk zün goedigheid.

CPvervloedig Zün genaden/

En zijn Zoete vriend'lijkheid;

't Lieve licht van 's hemels zonne/

ZSchümt mog in ons J.Nederland/

Jezus / die gemadebronne /

Ztroomt mog over / en zijn hand

- (

WDerkt mog om verloren ſchapen/

Cot züm kooi te brengen in /

Die nog zorg'loos leggen ſtapen /

(Ce Verſtrikken in zijn min;

Wp ziem mog genadewondren/

Menſchen die des Satans buit
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WDaren / krachtig afte Zonderen /

Cot Mesſias lieve bruid.

7

Iſezus heeft mog züne woning /

In Het midden Van Zijn literkt /

Ja die ſcepter van die toning /

JS mog hier en baar aan twerk;

ZSataus ſlaven t’ overwinnen /

Ente rukken uit zün hand;

Ente brengen krachtig binnen /

o Gezegend Mederland.

f.. -

Balig vollt die in het oude

Jaar / die Keuze hebt gebaan /

UBis het eeuwig mooit berouwe /

Eeuwig zal 't u wei vergaan:

"Caat be tüd mu ulugtig loopen /

ZDneller als de vlugge reen /

TDie op eeuwig leven hçopen/

Creden zoo gerušt daar heen.

9.

"Caat de tijd met arendSuleuglen /

Pliegen naar een eeuwigheid /

't Polk weet aan hun lust geem teug'len/

TDie eenzalige Heerlükheid

Än geloove nu verwachten /

o SP Zün hetzwerven moe/

Bp Verlangen dag en machten /

't Moet toch naar den Hemel toe.

10.

o ! Joe zat zün zy dat baren /

CDp die wankelbare Zee /

CDch / hoe lange zijn die Iſaren /

tWam het ſchip maar op de ree;
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TD.at be zon zyn loop verſnelle /

TDe demgam wat meerder ſpoed /

Make / om dat bitter kwellen /

't Eindigen in 't eeuwig zoet.

1 l.

TDat beſterren aan den hemel /

JWPaar wat rasſer mogten gaall /

o Hoe zoet is dat gewemel/

Als de menſchen troonwaards gaan.

JAaar de tranen en de klagten /

Pan eeu arm verloren volk /

TDie mog op genade wachten.

Ängezonken in een kolk.
W 12.

Dol van mare Zielsellenden /

Hoepen om een vindens tüd /

CCt dat God zijn oagen wende /

In zyn goedertierenheid;

o Dat dan be hemel-lichten /

l?unnen loop mat trager ſpoen /

TPaar is mog wat te verrigten:

Daar is tüd mog toe van boen.

- 13,

o God! rek des werelds hagen/

Geef een volk genadetüd /

Dat zy door hun bitter klagen /

WPinnen tegen Gad den ſtrijd;

Laat zy dagen en de machten /

Aog betreuren humnen ſtaat/

Ennog op genade wachten /

't Is toch mu mog niet telsat.

14- -

d' Halvc eeuw is nu verloopen /

Weggevlogen uüftig jaar
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CDch ging elf de tyd uitkoopen/

J2aberouwl wat valt dat naar.

Giet uw geest als volke ſtroomen

1Uit / op Meerlandſch voll en ſtcrk /

CDch / dat Jezus wilde kommen /

-
JMetzpm armen Geeſtes werk.

l 5. -

JWàagtig toning / nu verheven /

Alan des Dabers regterhand / –.

(Coom nu eens Uw milden zegen /

ZSteek methemelsch vuur in brand

Harten die als Üs verkoud en

WDreemd van Awe liefde zym /

TDit is dat H volft vertrouwen/ -

Maar het wachten baard Haar ppn.

16.

Eeuwig toning / die van jaren /

„Noch aan tüd gemeten Zyt/

WDilt H Aan ons openBaren

TDan wierd al Aw Dolk verülijd ?

Laten velen zyn geboren /

In uw Sion tot uw eer / . .

ZSoekt ze ap / die 3pm verloren /

CDch ontferm u liebe Zeer.

w 7.

JLaat een jaar van zegeningen /

Boor ons nu erns zyn bereid /

Gverſtraomt U lievelingen/

- „Met Aw goebertierenheid;

PLaat eens leben uit deu dooden /

Gnder Uwe kiud’ren zyn/

Dier met heil A Hemelbogen /

TPan zal 't Dalk regt blijde zyn.
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20.

Overſtroomd met heil Uw landen /

TPaar Alterke is geplant:

Läuft U Polk uit § vijands handen /

WHeest de God van Aederland;

Taat Aw wijngaard lustig üloeijen /

Groenen als het teere kruid /

"Caat Hw volk im deugden groeijen /

Dat ons heil op heil uitſpruit.

19. -

TDoet ons ZSions heil aanſchouwen /

In het 2ieuw begonnen Jaar /

Meer' van ans be ſmart en rouwen /

- GEn ons in genade ſpaar ;

Laten vele weérgeboren /

In dit Jaar Zijn toegebragt./

Lied een Polk / geheel verloren /

Dat op U genade wacht.

18,

Die mu zaaijen met veelzuchten/

En met tranen en gebeén /

GEn naar Jezus henen Uluchten /

JlMet Hun klagen en geween:

WDilt hun eens van druk antbonden/

JWAaken bam de Zonden vrij /

CDm eens losgemaakt van Zonden /

Teben nu en eeuwaig blij.

-
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-

Onderhandeling tusschen G0D, zijnen

z00N en den z0NDAAR.

Stem: 0 Kersnacht, enz.

1. 2de Lied.

Den ZoNDAAR spreekt.

o Plekk'loos heilig Gpperwezen /

Poor eeuwig waard te zÜn geprezen /

Hier ligt een helwicht voor Uwem troon;

Jk werp my meder voor Uw voeten /

En ſchikke my om God t' ontmoeten /

In 't bloed ban zÜnen grooten Boom.

2. -

In ongeregtigheid geboren /

TDoor Zondenſchuld enſmert verloren /

TDat is mün ſtaaten beeldtenis;

CD ! God is heilgen regtvaardig /

Ik ben een eeuwig onheil Waardig /

Ik zie dat God langmoedig iš.

- 3.

WDant anders was ikal verdorben /

En in mijn zondenſrhuld geſtorben:

En neergeſtort, in 't eeuwig vuur /

JAu leef ik mog in 't zalig Eden /

WPaarin dat God my aanbied vreden /

„Du leef ik wog in 't zalig uur.

4.

Een dag van zaligheid en leben /

UBat eere Zal ik Gode geben ?

TPat ºp mi nog zao lange draagt ?
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IMAaar Alch / wat ßen ik ? mog verloren /

In ongeregtigheid geboren /

TDen bijand mijne Ziel üelaagt.

5.

Ik ben verſmoord in müne Zonden /

WDol ſtriemen em vervuld met wonden/

Jh. ben een eeuwig onheil waard;

Och wat zal iſt dannu gaan maken/

CDm uit den maren ſtaat te raken/

Hoe homik mog tat God bekeerd?
- 6. - V.

GoD spreekt. -

Den vloek der wetzal mü niet rouwen/

Ift kam de Zonden niet aanſchouwen /

JLRijn God'lijk regt moet züm Uoldaan;

„Mijn Majeſteit die is vertreden j

Ik ſpreke in geregtigheden / -

LU Sandaar ! om u ſchulden aan.

7.

ZoNDAAR spreekt

Iſa God des hemels / 't is regtvaardig /

Ik ben een eeuw ge ſtraffc maarbig.

Ik ſtand U. maar Uw. eer en kroon /

Gp kondt regtbaardig my verdelgen /

Dat d’aarde mp kwam im te zwelgen /

Jkt werp mp ſchuldig voor Uw troom.

8.

Ik roep dan enkel am genade /

Een regt berouw komt mooitte ſpade /

Büt Gy niet vol barmhartigheit ?

GPch konden dan een vloed van tramen

TPe weg tot aw genade banen/

Gp zijt vol goedertierenheid.

4
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9.

GoD spreekt.

Ja Sondaar ! ik ben welgenadig /

Barmhartig en ook zeer welbadig /

GEn groot van goedertierenheid ;

„Wàaar Zondaars hau ik niet ouſchuldig /

GEn ik üen gansrhºlük miet geduldig,

(Cen koſte van geregtigheid.

10. A

ZoNDAAR spreekt.

TPan ben iſt eeuwig wis verloren/

CDch was ik dan maar miet geboren/

God doet geen afſtand van zijn regt;

Mu is Het üp nnp Üuiten hoopen /

Och waar zal ik mu heenen loopen ?

Genade is mi nu ontzegt.

11.

GoD spreekt.

Ja ik heb een genabetroone/

J2U opgerigt, im münen Soone /

Ik heb mijn Soon tot Borg bepaald';

Die heeft den bloeft der UBet gedragen/ -

In ?em heb ik mijn welbehagen/

In Hem genade zegepraalt."

12.

ZoNDAAR spreekt.

TPit 's and're taal dan Horebs donder /

o! Goddelijk genadewonder / -

CDch iš 'er ook voor mp mog raad ?

Pond ik met God ooft mog eens brede /

o! Hoorde God ook mijue üede/

CDch wierd verandert mijnen ſtaat.
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>

13.

JEzUs spreekt.

Ja Sondaar ! 't wordt u aangeboden /

WDp laten u zoo briend'lijk noden /

Ltom blugt maar tot mijn Üloed en dood:

tom blugt maar in mün liefdearmen /

Ik ben vol grondeloos ontfermen /

HTom maar tot mp met Uwen nood.

14.

ZoNDAAR spreekt.

Jaaar 'k heh ä naar de kroon geſtoken/

Hebt gp dan oatt van vree geſp?oken ?

Cot zoo een ſnoöde rijksrebel;

JUNüm ſchulden zÜn omhoog geklommen /

't Js miet als zonden bam rondsommen/

Ja een gedreigden vloeft en hel. -

15.

- JezUs spreekt. -

JUNaar ik was om de ſchuld der zonden /

Gp 't harde moordhout vastgebonden /

'kt Heß eeuwige geregtigheid;

Ecns aangebragt Voor ſchuldenareU /

Om aard eu Hemelt zaam te paren /

Cotprps Van Gods üarmhartigheid.

- 16. -

ZoNDAAR spreekt.

JlMaar ik ben waalglüft in uw oogen /

o ! Plektloos Heiligen en Hoogeu /

Boa omrein/ in de Zonde dood;

CEen ZSatans Prooi en ſlaaf/ och ! arme /

Sou Godzich over my ontfermen;

En redden mp uit dezen noob.
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17.

JEzUs spreekt.

Ik heb geregtigheid en leben /

GDm u een eeuwig heil te geben :

Jk zal 't verloren Godes-beeld

In uwe ziele weer herſtellen/

En ſatans magt ter neder vellen /

Boo wordt gp op een nieuw geteeld.

18.

ZoNDAAR spreekt.

o! Tieve Jezus / volontfermen/

Gy brcid wel uit Aw liefde ermen /

CDm zondaars tot uw arbeidsloon /

Ce rukken uit des ſatans banden;

En uit zijn ſtrikken in zijn handen /

Door eeuwig tot zijn eerekroom.

19.

JUNaar Jezuš! waar iš zoo een ſmoden ?

CD Zoo een zombagr / Zoo een dooden /

Ja/ waar is zoo een ſatans kind /

Uit zijne ſtrikften ooit outhlommen /

Ik ben ellendig van rondsommen /

Zou ik mog zjn van H. Bemind ?

20.

JEzUs spreekt.

Ia ziel / al hadt gp al dc zomden /

Pan Adams makroost t' zaam gebomben

JWMün Üloed wischt alle zomden uit;

UPerp uwe Ziel in die ſouteine/

Boo wordt gp zuiver wit en reine /

Als müne opgeſierde Bruib.
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- 21.

ZoNDAAR spreekt.

Gch Heer! kond' ik dat regt gelooven/

o! ZSchenkt my geeſt en krachtvan boven/

Zcheur 't ongeloof eens uit mpn hart;

Ik zit zoo bpſter baſt gebonden/

In 't ongeloofen in de zönden:

o God! wat is dat Zieleſmart.

22.

JEzUs spreekt.

o! UBaarom Houd gp my ontrouwe/

PZoe zal u dat nog eens berouwen/

Ik ben gewillig eu bereid; -

Dertrouw u ziel maar in myn handen/

Ik zal u uit des Satans banden/

Perlaſſen voor een eeuwigheid.

25.

ZoNDAAR spreekt.

TPaar breekt de kracht van 't ongelooben/

Jk vocl een vuur en kracht ban boven/

En Jezug die beklimt den traou;

JAu ban myn oberwonnen ziele:

Soo bat ik nu ter meder ueile /

Door Gods gednchten grooten Soon.

24.

Door eeuwig dan/ verheven toning/

Ik roep U in mpn zielewoming/ -

TPaar is myn ſchild/ myn Hart en hand:

't Bp alles Aan u opgedragen/

Jk wil het eeuwig op H wagen/

„Myn ziel is mu aan U verpand.
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25.

„Nu durf ik my op lä vertrouwen /

Ja deze heus Zal mooit berouwen/

En niemand kwam bcdrogen uit;

JDu ben ik eeuwig vry en beilig;

o! Was ik nu volhomen heilig/

En ſchoom gelyk JWReſias Bruid.

26.

„Maar eeuwig Zal ik Zegepralen/

Ja Jezus Zal mp by Jem halen/

TPaar zal ik eeuwig voor den troon/

TDes Cams/ eerbiedigmeberbuigen/

En mpne dankbaarheid betuigen/

Enneberwerpen mpme kroom.

HET LASTIGE KRUIS.

Stem: Psalm 9.

1. - 5de Lied

TPoe ik my aan Gods Boon uerbond/

MAet hart en zielen lip en mond/

Lºeb ik mp onbepaald gegeven/

Gm gamſchpk maar zyn wil televen;
V. 2. -

't Was alles zonder uitbeding/

Hºet Lam te volgen maar het ging /

All waren 't enkel zure wegen/

JWapn heil was in Gods gunſt gelegen.

5.

Mp dacht/ was iſt het eigendom/

Pan God/ ham gaf ik mergens om/

. Coopt maar myn weg naar Kana'nhemen/

MDat ſchaad dan tranen/zuchten/ ſeinen

/
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4.

Ja Jezus was my duizendmaal/

TDat Zuchten waard/ wat eind of paal/

Sal myn geluft dan eeuwig binden?

Als God mij in zyn Boom beminde.

5

Jft was te breen door kruiste gaan

TPaarbp te treen langs enge paan/

TDen Hemel zou het duizendmalen/

Derzoeten in het Zegepralen.

- 6.

JWMaar nu Het komt aan 't dragen toe/

Ben ih het kruiszoo aamſtoads moe':

WPat valt het kruis dan hard en bange/

WDAt dUUrt dat fruis dan ureeslyk lange.

„Myn boos en mpn onbuigzaam hart/

TPat Zit geburig zoo verwarb /

Het kam geen ppn of ſmarte voelen;

CDf wil gedurig zondig woelen.

IHet ongeloof dat my vertoond/

Hoe God be zande ſtrafbeloond/

Perüeeld m' in 't kruis Gods ongenade/

En al mijn zurhten ſrhynt te ſpade.

9

Het weeld'rig vleeſch wil im geen band/

WDas gaarn in een ruimen ſtand/

't Heeft duizende verzotte reden/

TDie 's Heeren neg geheel beſtreden.

10.

Als 't hart bemaauwd wozdt taegeklemd“

WDorbt zelfs aotmoedig taegeſtemd;

TDe weg van bitter kruis en lpden

Het ougeloof in bele tyben.
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ll.

WDerkeert van 's Heeren daben denkt:

Het moed'loos hart het leven krenkt;

JM2en weet niet moedig kruiste dragen/

JWPaar zit in een droefgeeſtig klagen.

12.

MDas 't my waards 's Paders liefdehart/

Hp ſtilde immers myme ſmart/

TDe Zeere heeft mp gamſch bergeten/

Zoo Uuoet ih trAneUbrood nU eteU.

13,

Het ongeloof houd God verdacht/

In zyme liefde/ trouw eu magt:

Boo wordt Gods eer en roem ontluiſterd/

Eu 't hart hoe langs hoe meer verduiſterd.

- l4

CDch was ik van myn eigen Zin/

En booze wil verloſt/ om in

Gods ZSouvereine wegte ruſten;

Gch dat ik 's Heeren rocde Kuſte.

i5.

CDchkom iſt ruſten in Gods raab/

JUAet God t' onvree / o ! gruweldaad/

God is altpd getrouw bebanden:

En ik ben dwaag en vol van zonden.

6.

Gp hebt mym regterhand gebat/

CDm my te leiden op Het pad

Des levens in de regte ſporen;

JWAyn zin en wil/ mym brebe ſtoren.

17,

God is beſtendigen getrouw/

'k Jeb van mym keuze geen üerouw;

All valt de Weg wat zmur en bangen/

It wilden Heere torhaanhangen,
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18.

De Heere mooit zyn volk verlaat/

Uzun heilen hun gemadeſtaat/

Spm als de Zemelen/ beſtendig/

TDus ruſt mym ziel in God inwendig.

19.

Japn huis zal eeuwig blpuen ſtaan/

„Mapu fcheepje zal ook nooit bergaan/

All waaijen dan de gure winden/

Sp zullen nooit mpn goed berſlinden.

20,

't Sal alles met mi wel bergaan/

JWApn Heilſtaat eeuwig blpben ſtaan/

JWAet Hemeltrooſt Zal Äp my laben/

Hoe harder wind/ hoe eer in d' haven.

EEN VREEMDELINGS GEZANG.

En zij hebben beleden dat zij Vreemde

lingen waren.

Stem: De 10 Geboden.

1. 4de Lied.

Ik ben eeu vreemdcling op aarde -

TDen Hemel is myn regte huis/

'ft Ben hirr veracht by God in waarbe/

TDen Hemel is myn vaders huis.

- 2.

'k Heß hier mpn zin en luſtzoo zelden

- 'k PJeb Hier het regte leben miet;

Alls iſt mpn ziele baarom kwelde/

TDan was ik altpd in 't verdriet.

- 10*
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Z

TDen Jemel zal mp eens verſtrekken/

Om te verzabigen mpn luſt/

TDies zal ik dan münziel opwekken/

Dat zy in Hopen Zirh beruſt.

4. -

Ik moet hier baak het goede miſſen/

Em derven dat ik gaArne hab;

JWMaar Zoo iſt mp Uu maar vergiſte/

TDat zal verzoeten d' Hemelſtad.

5.

ZSomtpds moet iſt mpm brienden derven/

En leven daar myn hart miet is:

Och wat belet my regt te ſterben/

Alan 't geene dat geen God meer is.

Daar ik mpn ziele mag opbeuren

En gromden bus de hoope mpn/

TPat iſt als 't ligchaau eens 5alſcheuren/

Bal eeuwig bp myn brienden zyn.

7.

Al2ct weberſpoen en bele rampen/

TDroefgeeſtigheib en ongeloof/

JW Moet ift hier al mpn leben kampen/

(Cerwül de Zeer zich houd als doof.

8

WPel trouwens mat zou zich Üeloben/

GEen U2eemd'ling in een ander land/

„Wayn regte vaderland is bobeu/

Getimmerd door Gods eigen hand.

9.

't Is hier vol ſtormen en de Baren/

’t Is Hier bal rampen ende mood/

'k Moet onder treuren droevig varen/

De lange reis tot aan den dood.
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10.

JAaar ik Hoop mamaals aan te landen/

Alan 's Hemels zaal'ge vredeskuſt;

Ik hoop op een volzalig ſtzamden/

In d'haven van volmaakte ruſt.

- 11. -

God laat my wel een bruchtje proeben/

1Uit 's Hemels zoet en lieſpkheid;

IWAaar dat is Ko2t/ cu ik bedroeben/

JWay dan als God weer van my frheid.

12.

ZSomtpds zoo plagen mp de zonden/

TDat ik het ſtrpden worde moe;

Ik ben van alle kant gebondeu/

En mogelyk aan myn ſterben toe.

1.

Jkt hosp ift zal mp eens verzaden/

„Met Godes koſtelpke beeld;

(Cgt eeuwig erbe uit genaben/

Heeft God my door zyn Geeſt geteeld.

14.

„MAym zonden my van Iezus ſcheiden/

JUAyn blybſchap en mpu Harteluſt/

Och Kond ik geloobig Hem verbeiden/

Eu wachten op een eeuw'ge ruſt.

15.

Jk zal na drocbig ommezwerven/

GEn trrurig leben in den tpd/

Eens teeuwig zalig leven erven/

Eu maby God im d' eeuwigheid/

16.

FAaar wpl iſt nog zoo lange bagen/

JM2et Ureemdliugs deel my troosten moet
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Sao leef ik veel beklemd in klagen/

En mis gedurig thoogſte goed.

17. -

Bp tpden ga ik mp berhoopeu/

CPp beter leben in den tpd;

Jkt zou im Gods genade loopen/

En eens vermieuwen mpnen ſtrpb.

18.

JWAaar och! daar komt maar eene zombe/

TPte werpt mp gamſch en alter meer;

TPaar legik dan als vaſtgebonden/

In onmagt voor mpm God en Jeer.

19. -

En och Zoo gaat het alle bagen/

Soabat my wel ontbalt de moed/

GEn als ik dan weer kom met klagen/

Js mog de Heer getrouw en goed.

De gevoelige overgang der Ziele, komende

met den HE E RE in het Verbond.

Stem: Zoet gezelschap dat met mij.

1. 5de Lied.

Ach ! wat ben ik dwaas en Blind/

TDat ik Jezus/ die my mind/

„Dog tot lief.de wil bewegen;

Door mpn zuchten en getraan/

WPaarom ſta ik zoo verlegen?

k Tie de heil en b?edebaan.

- *.
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2

Opgeſtoken in zyn MPoorb/ -

"f Heb een ſtem met kracht gehoord;

Jezus roept mp om te komen.

INAct myn zond' en ſchuld belaſt/

Bou ik nu mog langer ſchroUen/

'k Ilàaaft myn ziel nu eeuwig vaſt.

Z

Alan dien Dorſt Immanuel/

Die de TDuivel/ TDood en Hel/

Heeft zyn kop en magt vertreden;

Op uw aambod van gena/

Ban verzoening/ heil en Ureden/

Zegt myn ziel voor ecuwig ja.

- 4

t Js gezeid dat maoit berouwd/

'k Ben met Jezusondertrouwd/ -

'k Heb myu woord aan H gegeven/

ºk Ben de Uwaen/ gy de mpn;

'k HeB Het met myn hart geſchreven/

TDat iſt wil des Heerem zyn.

5.

k Doel myn harte overheerd/

Endat Jezus my üegeerb/

Jezus heeft mp 't hart genomen/ -

'k Ben 't voor eeuwig aan Hem kwpt

'k Ben met Jezus en de vromen / -

Eens/ in alle eeuwigheid.

6

Jezus heeft door reine min/

Ganſch mpn hart genomen in;

'k Doel zyn teed're ingewlauden/

Als tot zºn beminde Bruid :
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Pol van liefde tot my branden/

En unpn hart galat Ma Yem uit.

7

o! WBat is 't eenzalig goed/

TDat mym ziele nu ontmoet/

In gemeenſchap met den Heere!

'k Sie des tonings aangezigt/

En daar mag ik in verkeeren/

Bol van heil en zalig licht.

8.

Salig God gp 3pt myn beel/

Gn ik ben de uw geheel/

't Bal in ſterben en in leben/

„Ilºp boor eeuwig wel bergaan/

Sezus zal my mooit begeben/

O ! UBAt benik wel beraan.

9. /

troon noch troon noch Ptomings hoed/

Ište ſchatten by dat goed/

TPat mpm Ziel mu' mag genieten/

'ft Ceef mu heilig zander zorg/

JAu zal mp geen weg verdrieten/

Iſezuš is mpm baſte Borg.

- 10.

'ft Ben in Iſezus hart gedrukt/

GEn boor liefde als verrukt/

ALicht en b2eugd in ſtille breden/

Išmpn zalig zielsgenot;

Dat ik mu en mamaals mede/

Sal genieten met mpu God. *

- 11.

'k Ben met Chriſtus reeds gezet/

In den Hemel door 't gebed;



A ANHANG SEL. 153

TPoor't geloove en verlangen:

Weef iſt met myn geeſt aldaar/

'k Bie geen t2amen op de mangeu/

Dan die Zaal'ge Hemelſchaar. A

12.

MLiefde/ brede/zalig licht/

TPaar des werelds glams voor zwirht/

Doel iſt in myn Ziele ſchUnen;

o! WDat is t mpn ziele zoet/

(Tzoou en ſcepter moet verdwpnen/

Bp dat eeuwig zalig gGed.

Rom. 7 vs. 21. Zoo vind ik dan deze Wet

in mij, dan als ik het goede wil doen 3

het kwade mij bijligt.

Stem: Psalm 9.

W 1. 6de Lied.

Zelaaš! hoe voel iſt tot mpn ſmart;

„Mapn zondig/ Boos en pdel hart/

Geburig in dezonden woelen;

Als ik het gaede wil bedaelen.

2.

Ben ik vernieuwd? zou mpn gemoed

Gewasſchen zyu im Jezus bloed?

GEn ik zoo in de zonde leben/

Als God zyn geeſt mp had gegeben.

Z

Map dunkt dat volft in nie Gods beeld/

Herſteld is eu na God herteeld/ : *
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Js meer gezuiberd ban hun zomden/

TDie mpne zielgedurig wonden.

4.

Jk kam myn hart geen oogenblik/

Bewaren voo? het eigen ik ;

Jkt volg der ydelheibs gedachten:

Gedurig in mpn geeſt vernachten.

5.

JWapn hart vervoerd boor ſchoone ſehpu/

Alan dingen die geen God en zyn:

Sit vaak verward in zandehanden/

CDch üind mp met Uw liefdehanden.

(§

JWapn mond en tonge is beſmet.

„Met zonde tegen 's Jeeren WPet/

En myn boen is vol van Zonden/

Sou ik in Jezus zyn gevonden?

7.

Boo raakt myn Ziele vaak in ſtrpb/

Gf ik Gods üeeld in heiligheid/

TPeelachtig Ben en regt herhoren/

En doet myn ziele vrebe ſtoren.

8.

En echter Zegt myn hart/ o Peer!

Gp weet myn innig zielsbegeer/

En dat be zdnden. Uam mpn harte/

JWApzpm tot bitterheid en ſmarte.

- 9.

Dat ik u Heer al waardig ken/

En aller Zanden vpand ben;

Em met mpn Hart Heb onderſchreven/

Kw WPet om eeuwig na te leben,
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10.

CDch dat gp door Aw geeſt en kracht/

- TBe zomde in mp t' onderbragt/

Woeit uit mpn hart/ dat is mpn bede/

TPe Wortel der verdorbenheden.

l 1.

Ach leer my die verdorben wel/

Pan mijn vpandig Hartsgeſtel/

- Gedurig ziem ent' allen tpden/

TBoor geeſtes kracht/ daar tegen ſtrpden.

12.

Liegeert myn hart door geeſt en woord/

Als een die Gode toebehoord;

GEn laat ik toch Aw Beeld vertoonen/

En Ch2iſtu# in mpn harte women.

13.

Perſiert myn ziel ma 't God'lpk beeld/

Ben ik niet door Uw geeſt geteeld;

Sou tk dam in de Zomde leven ?

CDch wilt mp lebenskrachten geben.

14.

GDch ſcheur mpn ziel van 't zandig ſtof/

En doet my leven tot Aw lof; -

Weer my Uw heilig beeld vertoonen/

WDilt zao Aw eigen werken kroonen.

15.

IWAaakt mp voor 't Hemelryk bekwaan/

CDpdat ik Uwcm grooten uaam/

Doo hier als namaalš eens mag prpZen/

En Ül dan eeuwig eer bewpzen.

-
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L UK A s 17 vs. 5.

ZIELszUGHT oM LICHT EN GELooFSKRACHT.

Stem: Zoet gezelschap dat met mij.

1. 7de Lied.

WTiefderijke Immanuel/

Liots des heils en lebens wel/

Dol van walarheid en genade;

Die mijn Zieledorſten luſt/

En mpn wenſchen kunt verzaden/

En mij gebeu ware ruſt.

«)

Geh vergummy geestes licht/

CDm gedurig in 't gezigt/

Pam Uwheerlpkheid te leben/

TDat mpu Harte en mpn oog/

„Meer van 't ſchepſel afgedreben/

Bich verheſſen naar omhoog.

3

'k Jeb geen krachten van geloof/

Door u roeping ben ik doof/

En om mpn gedaant' te toonen/

ZSta iſt dikwpls zelf bevreeſt/

Itomt toch door 't geloove women;

In mpn Hart en door uw geeſt.

4.

CDch dat gp H aan myn hart/

Dat door ongeloof verwardt/

Sich miet boor u kan verklaren/

En Zoo in zich zelben woed/

WDou in gunſten openbaren/

TDie iſt wel eens heß gevoeld.
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Ä

Coen gy U. aan mün gemoed/

En U ſchuldvergevend bloed/

Deed gevoelig onderbinden;

Coen mym ziele regt verblpd/

Sich gewoelig kon verbinden/

JAu en tot in eeuwigheid.

6.

CDch ik kam miet tot H gaan/

„Dog U ſterkte grppen aan/

'k Jeb geen licht noch zielekrachten/

(Creft mW Jezug naar Utoe/

IHoor mpn ZUchten en mpn klagen/

'k Ben hetzwerven om/ zoo moe.

7.

Als mijn ziel in H miet leeft/

En aan u de wynſtok kleeft/

„Maet zy dor en ledig blpven;

"Lebens-Porst omtdekt U dan/

Gch/ ik wil het onderſchrpben/

TDat ik mieté verrigten kan.

8,

Sondertrekking van uw geeſt /

TDie de laatſte en de meeſt

Spt/ in al myn zieleleven/

Gun mp/ Jezuš/ 't aller tpd /

Door 't geloof aan u te kleben;

TDie myn ZielewUnſtok ZUt.

9. -

Leert mij torh geloovig ſtaan/

Gn brijmoedig tot U galan;

Boo gedurig maar te komen

JWAet mijn zomben tot uw bloed
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Als ik Ll Heß aaugenomen/

En gezaligd wozden moet/

10.

Jezus is mün eigendom/

WPaarom zwcrf ik langer om/

Jezus is mpn zieleleven/

TPaar mpn harte henen vlugt;

Jezus kam mp krachten geben/

Jezug Hoort mpn zielezucht.

ll.

Zyn gemeenſchap is zoo zoet/

Als ik Jezus misſen moet/

Dan is 't klagen ende treuren/

Jezus is mpm toeverlaat;

Jezus kan mpn Ziel opbeuren /

Buiten Jezus is geen raab.

12.

"Liebe Jezuš ! hooz mym ftlagt/

En mpn Zuchten dag en macht/

Sie mpm treurig omme3Werven/

CDch antferm u over my ;

Als ik Jezus lang moet derben /

JUMPne ziele treurig Zp.

Den overwonnen JEZUS, door een der

oogen van zijne Bruid.

HooGL. 4 vs. 9.

Stem: Geeft een aalmoes voor de blinde

1. 8ste Lied.

GP uitdrukſels/ zielberboerend/

Ban een allerteederſt' liefdr/



A AN HANG SE L. (159

TDie niet dan met diep ontroerend/

Spm bcminde 't hart doorgriefd;

Hoe de zaal'ge Hemel-toning/

Hit zijn Heerelpke Woning/

Alan een ſchepſel arm en klein/

Itan uitlaten/ ftan Uitlaten/

Enhaar groot CDntfermer Zpn. -

Jezus roept als overwonnen/

IWAyne zustcr/ o mpn bruid;

WHie dacht/ dat Zy zoo zou konnen/

Sich aan 't ſchepſel laten uit.

WÄp vervoerd door liefdelonken/

Js ſchier in de min verzonken;

Pp is zelfš Zyn harte hwupt/

Hem ontmomen/hem ontnomen/

o! Derrukkens liefbetpd.

3.

't Js geſchied door een der aogen,“

TDat zy Jezus 't Harte nam/

o ! WPat overgroot vermogen/

t' CDverwinuen Godes Lam;

TPoor't geloofsoog harer Zielen/

Sp aan Jezus welgebielen /

Overwonnen roept 2p uit:

o! IWAyn zuſter/o! mpn Zuſter/

o! JAyu zuſter/ o ! Wayu Bruid.

4 -

o ! UDat warcn t Zoete tpden/

(Coen ik Jezus fchreide na;

't Hart vol liefb' em hoope zeiden/

kom toch Jezus met gena/

'k Wiep/ ach Jezus gaat niet Henen/
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GDf veracht gp dam mpn weemen/

'k Blpf dan leggen voor u neer;

'k Balmet tranen/ Ülpven manen/

H op uw belaſten Heer.

5

'k MPilmog lieber liggen ſterven/

Aamu voeten/ eer ik Her/

Sonderzegen te verwerven/

JlMp van nwen troon affeer.

't Harte Kan zich nict verzaden/

CDf het moet in liefde baden/

Jezuš moet er koning zyn.

2P moet ban mp/ Hij moet van mp/

Dan my einem 3PM.

o! WPat waren 't ſchoane ſtomden/

Jezušreikte mp zyn hand;

Enik raakt aan Zem verbonden/

'ft treeg zyn geeſt tot onderpand/

En ºp ſchoot 5pm liefdebonken

Än ihwierb van liefbedronken/

2P riep oberwamuen uit:

o Japn Zugter/ o JWapn zuſter/

o JPyn zuſter/ o JWapn Bruid.
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Zielsbede van een onder onmagt liggende

Z I EL E.

Stem: Reisgenooten heilig zaad.

- 1. 9de Lied.

k MDerp my voor uw voeten neer.

Aller Zalighedem Heer /

't Bp niet zwaad in uwe oogen/

Dat een Zondig Adamskind;

CDnder oumagt meergebogen/

't Spreken met u onderwind.

-- 2.

'ft Leg verdorben in onmagt/

'k Ben ontbloat van alle kracht;

Alles heeft my mu begeben;

o! WPat ben ik doodeu hond;

Ach/ ontüloot van alle leben

In ’t verbroken werk verbomb.

Z

Ik ben walg'lpk en onrein/

'k TPraag des Satans beeld in mpn/

In Zyn Üoeijen vaſt geklulſterd /

o Kampzalig hellewicht/

k Ben in mpne ziel verduiſterd/

En ontbloot van 't ware licht;

4. -

TPat bemaauwd myn ziele meeſt;

TDit ik mis des Heeren Geeſt/

Aci! hoe kou ik uit de boejen/

Pan den vorst der duiſternis/

'k Bie dat mpn ellenden groeien/

'k Ga verloren dat 's gewis.
- - 1 .
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O.

U)ant ik leg in Zonden dood /

En van alle heil ontbloot /

TDoof Zoo dat ik miet kan Hooren/

Arm/ ja blind/ ja kam niet zien;

- 'k Ga gewis immerg verloren:

Äkt ſtan’t verderf nu niet ontvlien.

- 6.

Sou er. nu een middek zpu?

Och Heere ! openbaard het mpm/

Is er nog een weg te vinden?

WDoor een neergebogen ziek/

Eer de ſatan my verftinden/

En ik eeuwig uederviel.

7.

UBanhoopt miet/ gebogen hart /

Zit g' in ſatans net verward/

Daar is een middel uitgebondet;

TPaar is eenen Middelaar /

Door een tot den dood gewandeu/

Eenen weg Zeer wonderbaar. -

8.

JezuS / Jezus/ Godes Soon/

Jš gekomen uan zyn troom/

CDmzpm Paderte verzoemen /

JMet zyn uitverkoren ſchaar;

Om de banden tc verbreken /

TPaar zy unee gebonden waar.

-- 9.

2p heeft Godes regt voldaan/

Enten hemel ingegaan/

GEn iS ter regterhand gezeten;

Pan Gods Hooge Majeſteit/

2immer zal Py hen vergeten/

Want lºy bid voor hen altpd.
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10.

l?ad hp maar voldaan vöor my/

TDan kwaln nog. mpn zielc brp;

JWMaar dat Zal mü niet gebeureu/

Boa een zoudig hellewicht/

'k Sal boar eeuwig moeten treureu/

Perſtooten vau Goös aangezigt.

11.

Iſezus roept: komt maar tat my/

'k Sal uw zielen maken bry;

„Maar helaaš! ik lig gebonden/

'k Itau geen eene voet voortgaan /

'ft HLeggewenteld in mpn zonden/

Soo dat ik miet op kan ſtaan.

12.

Och wat is er ooh aan mpº

Dat Jezus zoo begeerlpk zy /

Sou Äg zoo een gadloazen

Koepcu tot zyn Dree-Perbond /

En berloſſen van den boozen/

1Uit den eeuwaige afgrond.

13.

Tigt ubw ziele in anmagt?

WPel daar i§ bp Jezu# kracht/

Wigt gg in des ZSatansbaudeu?

Pastgeklmiſterben geboeid/

Iezuseeuwige offerßanden/

Bied ?p aan/ ſcßgon g' u verfoeit.

14

Sou er danuog hoope zpn?

Door Zoo'n zieken medicpu/

GEn Zau Jezns my uog willen/

Ach! trok ?p mp dan tot ?em/

ILiebe Jezug/ houdt niet ſtillen/

Aept mpn Ziele uit beu klem.

- 11*
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15,

'ſt Leg mp aan 't Bethesda meer/

Zmeek om vrpe gemabe Heer/

WBantzoo gp / o Heer! woudt treden

Im 't gerigt/ wie zou beſtaan?

Ja ik zou met gladde ſchrebeu/

JPaar 't eeuwige berberf toe gaan.

- 16.

CDntfernende Jezus zoet/

"Caat uw.zalig liefdebloed/

JWapn gewonde ziel genezen;

CDch dat het eeuwige rantzoen/

„Mijn ziele vol van vreezen/

JWAet uw Daber ſteeds verzoen.

17.

kom volzalig Jezuš dan/

Daar ik zoo miet leben kan/

'k JUMoet H hebben of ik ſterbe;

Hebt Gp luſt im mpnen doob?

WDilt Gy/ dat 'k U eeuwig derve?

Sterf van uwe gunſt ontbloot.

4. 18.

g Hebt immers gezworen Heer/

Soo Gp luſt hebt immermeer,

In de bood van de Sonbaren;

JLRaar wel daarin/ dat hy leeft.

WDilt u Soon/ Heer! opeubaren/

TPat Gp mp toch Jezus geeft.

19. -

Läoept/ Gp geeft uw hart aan mp/

CDch wat was mpn ziele bly/

WPas Hp maar iu Jezus handen;

Och was ik myn harte kwpt

TPan was het van fchuld en ſchanden/

Eu van d' eeuwge dood bevrpd.
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- 20. -

TPaar/ daar Jezus! is mijn hert:

Jaaakt Gp bat het ſmeeuwwit werd/

t Is bemorſt door buile zomden: *

'k Heß er zelfs een afſchrift van/

Dol ſtriemen en vol etterwonden/

TDie ift niet berzachteu kan.

21.

ALiebe Jezus/ maakt Gp trein/

En geef dan een mienwaan mpn;

En wilt Gp het ban regeren/

UDeeſt Gp Ptoming ouer 't Hart/

WPat zou ik toch meer begeeren?

TPanik Jezug eigen werb.

C H R I S T US Is A L LE S.

Co.LossENSEN 3 vs. 11.

Stem: 0 Kersnacht enz.

1. 10de Lied.

Foutein van algemoegzaamheden/

o Jezus! Brom van zaligheben/

TDie alles voor H kind'rem Bent;

Poezal ik uwe goebheid roemen/

TDie eeuwig my had kunnen doemen/

En laten liggen in ellend'.
W 2.

JWAaar neen / Gpzpt ban eeuwigheben/

Als bo2g boor mp al ingetreden /

Als JUAibdelaar de vreed" gemaakt;

'k Had u hoor eeuwig moeten derben/
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En in mpnzonden moeten ſterben/

Mºpm Losſer Heeft my brp gemoakt.

3.

Jft was rampzalig van nature/

En had voor eeuwaig moeten teuren/

Jk lag omder 'thoogſte ltwaad;

JWRaar God van zaligheid en leben /

Heeft my van 't Hoogſte kwaad ontheben /

En aaugcÜragt heilen genaAd'

4.

k WDas dood in zouden en miFdaben/

CDntbloot vam leben en gemaden;

Jſk lag zoa in myn bloed tierſmoord.

JW Maar Jezug volzalig ontfermen/

TDie maakte lebendig myn armen /

Door middel vau zpu Geeſt en WPoorb.

5.

'k WDas blind en doof en kon niet hooren/

„Melaatſch/onrein enonherboren;

„Maar Jezuš Üood mp zelven aan;

Ligte de ſchillen van myn oogen/

WDas over mym ellend bewogen/

'k WDas lam en hp leerde mp gaan.

- 6

'ft WPAs maakt / outbloot en Armban geeſten

Endat mpn zieleſmarteu 'tmeeſten/

Ik was amtbloot wam heilighrid.

JM2aar Jezusfchonk my witte kleeren/

En alles wat mp mogt ontbeeren/

WDierd mp belooft en toegezeid.

7.

2P Waf mp almyn zielsbegeeren/

Getrouwe raad/en kwam mp leeren/

De weg die ik te treden hab;

à
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ºg leibt my langs dien wegten leven /

Beſchermt mp ein geeſt kracht daar neuen/

Dat ik liet worde moe of mat.

- 8. -

Hy zal my meer en meer ooh heiligen

Derzekeren en ook beteiligen/

En brede geben in 't gemoed.

Ban ligchaams en van zielsellenden/

Perlosſenen Zich tot mp Wenden;

GEn trooſten mp/o Zalig goed.

9.

Hy geeft mp Hoop/ op 't Heil des Heereu

Prümoedicheid in mpn begeeren/

?p bid voqr mp/ aan § Paders troon,

Pºy geeft mp regt tot eeuwig leven/

Ik ben gekend en aangeſrhreven/

"kt ?eb d2el aan Pader/Geeſt en Soon.

„- 10. A

HP zal mp brengen un de ruſten/

'k Bal mydan eeuwig daar uerluſten/

In een Driekenig zalig God;

Het kan myn harten Ziel vervoeren/

TDat my de liefelpke ſmaeren/

Daar 3pn geballen/zalig lot.
1 1 .

Ia alles zelfs/ is my ook mede/

Jeziºsmet 3pu geregtigheden/ - -

Gn al Zpn volheid is voor mp;

WDie zau 't in eeuwigheid bedenken/

WPat God 5pn Soon tat Borg zou ſchenkeu/

Paar doemelingen ganſch onrein.

- 12.

liomt ?emelingen? wilt my helpen/

JUMPM Hatt Zal anders overſtelpen;



168 A AN HANG SEL.

Ik kan niet buiten Godes Tof.

Atom Jezug reift um Hand van bobeu/

GEn laat ik eeuwiglph u loben/

TPaar boven in het Zemelhof.

J E ZU S IN GE T S EM AN E.

Geen grooter wonder is er ooit gebeurd.

Decwondert u gp blekkelooš Engelen/

Gobs Soon wordt van Zyns Paders gunſt ge

ſcheurd/ A

WDiens liefdearm hem altpd plagt t' omſtrenglen

IZier zie ik s Daders Zoou en liebe Kind/

Bertrapt/ vertreen/geſcheurd / beſpot/ beſpogen/

TDie mergens heil/ nog trooſt/ mog hulpe vind;

JAogiemand om zyn tranen afte droogen/

Hoe kruipt ºp als een wormpje in den Hof/

DJoe rolt het bloebig zweet langs zyne wange/

Zoe kruipt die Hemelvorſt en Heer in 't ſtof,

WBat viel dat 's werelds Aeland maar en bange.

o Goddelpke Leeuw uit Inba's ſtam/

Jé uwen heldenuoeb geheel verloren/

Hier vind g' als Izaak in u plaats geen ram;

TDit is Aw lot waartoe gW zpt geboren/

Een toning wemteld zich in ſtof en aſch/

GEn klaagt en kerlut van Bange zielstormente;

G Hemelen! ontzet u op dit pas/

Die borg Betaald zyu duizende talenten:

TPe groote ſchuld die Adam had gemaakt/

Dereischtrantzoen van eindelooze waarde

Soodat Gods eigen Soon aan 't wozſtelengeraakt

JlMet s Paderstoozn/ die zyn augſte baarde/

Eenhof gebouwt/ geplant voor zomervreugb

„
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Om s Zemels goebheiden weldadigheden/

(Ce anderbinden met een zoet gemeugt.

TDat was het veld/ daar Jezus Heeft geſtreden

In eenen luſthof van God zelf geplant;

In Eden was het merkverbond geſchonden/

In eenen hof ſteld Jezus zich te pand/

(Ter wrake Gods / betalenbe dezonben.

G>! Hoe weemoedig weent enzuchten kermt

Dem Heiland/ en lºy klaagt zyn liebelingen:

Arh! is er iemand die zich my ontfermt?

Ik ben bedroeft ter dood/ en my omringen

TDer hellen angſten en des doods geweld.

o! tunt gp niet een ure met mp waken?

JWApn Dabers toorn mp Zoo naar ontſteld;

WPatzal ik nu in deze mood ggan maken ?

TDe Hemel/ aarbe en aſgrond alte Zaam

WPerkt alles om mün ſmarte te vergrooten/

JApn-Pader bordert dat uw eer en JPaam/

TPat ik zoo ganſchelyk mset Zyn verſtaten?

Soo 't mooglpk is ach werd iſt iets verſchoont

Gm’t laatſte grondſop miet geheel te drinken.

„Maar Pader! hoe uw wil/ als Gp mp loont/

GPm met mpn volk in 't glorierpk te ülinken.

TPen, Satam/ als de vorſt der helſrhe magt/

Heeft dezen Feld met al zyn magt beſtreden/

TPit waj voor dezen Held een naren marht.

„Maar doch/ hoe zwaarder ſtrpd/hoe meer gebeden/

TPeg Paders toorm en den bloek der WDet/

Des duivels listen zune helſche woede/

Spn jong'ren flaapzucht onder zyn gebed/

GEn lyden/ alles maakt hem bangen moede

WPaar hp zuch Keerde heen en weer;

't Scheen al tot zpu verberf te zaam ge3woren
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(Coen baalde ern Gezant des Hemels neer/

Em ſprakt Jemaan/ geefttoch geeu moed verloren

Doorluchte Dorſt/ en Gp onwikb're held/ -

- Hou moed/ Gy zukt eens eeuwig lauwºren dragcn.

Gp zult ontworſtelen Hethelſch geweld/

Dan toorn/ ulaek der WPet/ in weinig dagcn

Zou moed/ myn Heer en Soubereine Dorſt/

TDit is 't ramtzoen en losgelb uver erbe/

Cot her uws bolks/daar gp zoo zeer ua borſt.

Gp zult een eeuwig Heil hierboor verwerben/

TPit 'seeuw'ge roem van uwem Baders naam/

TDit ſtelt Gods Hooge regt in al zyniuiſter?

TDAn bliegt uw Werktop vleugels van de faam.

All is het nu van alle zyden duiſter/

IAA weinig bagen Zit Gp op Gods troom / -

Als opperheer van hemel en van Aarde/

Gij zwaait Awu rühſtaf tot Aw arüeidSlaon;

TDeez' bauge ſtryd uw eeuw'ge vreugde baarde /

Als CDverwinnaar van de daod / de dood

(Cen troté/ Zult Gp eens eeuwig Zalig leben/

En rnſten in Uws Daders liefdeſrhoot. -

IHoud moeb/doorluchte Held/ imat zoudt Gp beben?

Gp goddelijhe Leeuw uit Jada's Stam/

Gp zult den ſtrpd voorzeker wimmen/

o Prieſter en Gpgadlük Oſſer-Lam/

TPus dringt g' in 't Heiligdom beg henneig binncm.
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Raad en Moedgeving voor eenen verlege

nen Zondaar, die onder een gezigt

van zijne zonden gebukt

gaat, en weenende is

om den Heere.

)

Stem: Geeft een almoes voor den Blinde.

1.

CDp mpn neergebogen harte/

TPat naar Jezuš liefde ülaakt/

En geſtaag door bruk en ſmarte /

1Uw gewand binden geraakt;

Bp deu Heiland is ontferming

Poor den Armen een beſcherming

Poor een die zich ledig ziet/

ºp wil hooren ºp wil hooren/

J2a een Ziel die tot hem vliet.

2

Wel wat ſtaat gpdam te wagten?

Is dan Jezug miet bereid/

Door die in haar druk verſmagten?

Jeeft hp wel ooit neen gezeid?

(Cat een die was veel beladen?

GEn z.ch mergens kam berzaden/
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Heeft hy n niet zelf gelast:

loMut maar tot mp! tomt maar tor mp!

Soo Beladen en belaſt.

3. .

TDurft gp 't echter nog nket wagen?

Denkt gy/ ueent ook Jezus mü?

WDilt dan zelfs den Heiland bragen/

Dragen immers ſtaat u brp

Peeft hp u ooit uitgeſloten

Jemand wel booE 't hoofd geſtoten?

Hºy is alte goeben Zeer;

Ei kom waag Het Efkom waag het

Envair voor zyn voeten meer.
4 4.

CDpenbaart hem uwe zonden/

(Coout hem Ulm' verbryzelb hart;

(Cracht te ſchuilen in zyn wonden/

Soek uw vreugde in zym ſmart.

TPoet als vader Jakob deede;

ZStrpdt Uet Hem im de gebede

Soo krpVt gy den 3egen wig/

TPaar zyn name/ daar zpm name/

TPaar zpn maam Gutferner is.

5.

TDenkt/ de Canameeſche Brouwe/

ZSloeg hy in Het eerſt wei af/

JWMaar hoe wiſt zp aan te houhen

(Cot dat hy haar bede gaf

HP zal n Goltzeker hooren/

WPant Hp laat niet gaan berkoren/

Die in waarheid on henn ſehreib;

Geeft geen moed op/ geeſt geen moed op/

MDant hp heeft Het toegezeid.
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«- 6.

Son een ſchaapje gaan verloren,

WDrygekocht door Jezus bloed!

Heeft Gob niet met eed gezworen/

Dat Hp 't beel wil zijnen goed

Door die zich geheel mistrouwen/

All hun heil op Jezus bouwen/

Ei/ zie eens naar buiten/ ziel! ..

JF ’t niet Jezus/ is t niet Jezus/

TDie u maar alleen he viel.

7.

MOat getuigen al die tranen?

Mitgeſtort voor Jezus troon/

toſt gp Pader miet eens mamen/

Om Het heilgoed vau zyn Toon;

Sou de Jeere u vergeten/

SoU hU dan u druk miet weten?

GAard hp dan de tranem niet

In Zpn flesſrhe/ im zpu flesſche/

Ja hp Weegt al. u verdriet.

8. -

UPeet gp miet tot hem te komen/

Praagt het Jezug als Profeet;

UPaarom zoudt gp voor hem ſchromen?

TPaar hp zelf u dwaasheid woet.

Gaat u Aanzpn voeten Zetten/

MBilt ſteeds op 3pn, leering letten/

WDant hüleert dat 't Harte raakt;

ºp geeft lesſen/ hp geeſt lesſeu/

Die deziele wpzer maakt.

Bindt g' een modberpoel van zouden/

UBaar u Zicl als iu verſmoord?

Spn Het langsvervuilde wonden?
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MDelmpnziell ei lieve hoorb:

Door het zondig bitter Alſem

IHeeft uw Jezuš Heilzaau Balſem/

'k Meen zyn overbierbaar Bloeb;

o! TPat reinigt/ o ! dat reinigt/

1U/bau al u Zombenbloed.

10.

„Maar ach! denkt gp mpn vpanden.

Spm Zoo liſtig/ ſterk en fioos/

Die mp onverhoeds aamranden/

TDuivel/ wereld/ aleeſch zoo loos;

Enik Arme/ Heß geen krachten;

'k Prees ik zal noch eens verſmachten/

Enzp oberwinnaars zpn: -

En dat doet mp/ en dat doet mp/

Schier verzinken in de ppm.

11.

Ja myn ziel/ gy moogt wel beven/

WPas er toning Jezug niet/

Die wil moed en krachten geben

CEU Haar helpen uit verdriet;

Aluw' haters moeten ſchromen/

IſeZuš iš de hulp der vromen/

Eu zoo d'oberwinning wis/

Aln ſtrpden/ Alu ſtrpden/

In de kracht van Chriſtus is.

(

Gp zult noch eens triompheeren/

TPaten kam u miet ontgaan/

MDant u Iſezus uwen Heere/

Peeft Gods wet en regt voldaan;

GP 3ult uog eens zegepralen/ -

Jude ruime hemelzalen/

GEeuwig tot zyn lof en eer/

g
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TDAar is 't heilig/daar is 't beilig:

Almen/amen/ 'tzp Zoo Heer.

HET GEMOEDIGT VERTR0UwEN 0p
- GODS TROUW. -

Stem: Psalm 38.

l.

Ptomt Jehova's Lievelingen/

WDilt nu zungen

(Cot den lof van uwen Gob;

WDerp uw Zorg in baſt vertrouwen/

Sonderrouwen/

Op uw erfdeel em uw lot.

2.

Boudt gp dan zoo treurig leben/

Enzoo beben/

Door het overdrijvend Kwaad?

TDurft gy ’t Gode miet betrouwen?

- Saudt 't u roUhlen?

Wankelt dan Gobs vasteu raab?

- Z .

O wat donkre wolken bryven/

Ende blpven

Hangem mg mog over 't hoofd;

Materen Uan tegenſpoeden/

En God§ roeden/

JURp van alle trooſt beroofd.

4 -

JA in 't midben ball de baren/

„Il Moet gp varen/ -

42
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-

In vertrauwen op Gods trouw;

'Caat de gure woeſte minden/

't Al verſlinden/

Gp krygt bau u reis geen ronW.

5

CDeh! mpn ziel is vol ellende/

Gnbekende

Bouden woeleu in myn hart;

Hoc zou ih gemoedig leven/

GEn mp geben

liuſtin zulk een zieleſmart.

- 6

Iezus is uw Beer en koning/

Syne woming/

Is uw ceuwig heerlpft huiſ;

Daar zult gp bevrpd van zonden/

En ontbomben/

Bpn van alle leeb en kruis.

- 7.

Gob verbergt Zyn aangezigte/

Geh verlichte/

God myn nare duiſt're ziel;

't Harte is vol angſt en beben/

CDch dat leben -

Mp 5oo maar en bitter viel.
A

- 8.

All dat kermen en dat klagen/

't Alle dagen/

Salcenseeuwig zyn gedaan;

All die tranen zal hp draogen/

- Pan uw aogen/

Blpft maar in verrrouwen ſtaan.
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9.

Teeft gemgebigd 't allen tyden/

JWAet berülpden/

In uw dcel em zalig lot;

ZStort uw leed eu uwe klagten

TDag en machten/

In den ſchoot van ulmen God,

10.

„'t Schreien zal miet eeuwig duren/

UBeimig uren/

Spm er mog im dezen tpd;

Gm voor uwen God te leben/

Ente ſtreuen

JPMäar het gged der eeuwigheid.

11.

Weeft gemoedigt en tot eere/

Dan den Heere;

Loop en ſtryd naar beze k2oon/

Die uw God zal ceuwig geben/

CDm te leben

Boo? Zyn Soon tem arbeitsloon.

12.

Crouwens Jezus helpt mp ſtrpden/

En in 't pden/

2P mü krachtig ol:derſteunt;

Jllºynen geeſt zal in Jem ruſten/

En Verluſten:

„ll?Pne Ziele op Zem leunt.

- 13.

'k Sal de kroonetach beeruen/

Als ik ſterven/ -

t GErfgoed kan my miet ontgaan

God is eeuwig/ eeuwig trouwe/

- - 12*

>. -
v, -
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't Sal niet rouwen /

TDat k met Jezus heh gedaan.

14. -

k Sal dan moedig hemen loopen

En ook Hoopen/

Op een zaal'ge eeuwigheid.

Jezus lief/ och help mp ſtrpden/

ZSterk im lpden//

JApne Ziel tot Heerlpkheid.

15.

'k Itan Hw Hulpe miet ontberen/

Lieve Heere; -

CDch mpn bleUg'len zPnte Zwak.

'k Wil wel moedig heenen ſpoeden

MAaar zoo moede/

Aanſtonds mpne kracht verbrak.

- 16.

'k Sal het moedig op U wagenf

't Allen bagen/

Sezus iš MPn Sielenluſt;

k Saldan leben zonder zorgeu/

Cegen morgen/

En verwachten eeuw'ge ruſt.

z17.

EDch / laat ik maar urolpk leben/

Sonderbeven/

God is eeuwigen getrouw;

Waat iſt maar van Vreugde ſpzingen/

- En ook Zingen:

Iſt heb van mpm keus geen rouw.
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Een zoekende ZIELE, klagende JEzUs

achter aan.

Stem: Psalm 128.

1.

CD Iſezus! lichten leben/

Zoo vol van Zaligheid ;

lton ik müzelven geben

Door tpd en eeuwigheid.

Pton ik myn ziel verpanden/

Alan Jezus/ Sions Peer/

ZStond ik in Jezus Hamben/

TDau was mpn druft niet meer.

- 2.

a Eeuwig zaal'ge Sielen/

WHat is dat lief em ſchoon/

TDie in de armen vielen/

Ban Iezus/ 's Paders Soon;

'k Ben rondom vol bam zomden/

Bloekwaardig Zondig miet/

CDch was mym ziel berbonden/

En vry en uit 't verdriet.

- 3.

Ik ben zoa vol ellenbe/

JWAyn zouden zyn zso groot/

Sou God zich 't mpwaards wenden/

EU redden Uit den nood.

Bou Jezus Zoo een ſmooden/

Enzoo een monſterdier/

Zou Jezus zoo een dooden/

Aog redden uit het buur?
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4.

TPatzal dan door gemadc/

Een eeuwig Wonder Zyn;

lºp Zou Zyn groote daden/

» Duš roemen dan in myn.

E> Jezus! is Het magtig/

Pol algenoegZaamheid/

lZoe Ben ik Zoo meerflachtig/

- ºp leeft in eeuwigheid.

5.

Gntfermer is zijn name/

EPntfermer iš zyn hart/

Al 't arme Dollt te zamen /

klaagt Hem alleen huu ſmart.

HAp zal zich uog cens wenden /

Cot mp in müu getraan /

lºy Ziet toch mpn ellenden !

AWAet liefde oogen aan.

6.,

JlMaar ach! daar zinkt al weder /

JURijn arme doode ziel /

In onmagt / hooploos neder /

Jh Aan zün-boeten viel:

WPat of ik my verbeelde / -

Ban Jezus vriend'lükheid /

– Den vpand hier in ſpeelde /

- TPie müne ziel verleid.

7. -

CDch zag ik maar mijn zoiden /

En mün onwaardighefd/

Gehoelde ik mpn wonden/

En mpn rampzaligheid / -

GDch ! was maar regt mijn zurhten/

CD.ch / was maar regt miju ſmart /
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Gch/ was maar regt mijn vluchten /

Och / was opregt mün hart.

8.

CDch was mijn werk maar waarheid /

G Zocht iſt Jezus regt /

JLAp dunkt ik zie met klaarheid /

JWRün werk is miet opregt;

JAijn hart dat krielt van zonden /

GEn iš geheel onrein /

Pol ſtriemen en vol wonden /

TDus 's mijnie hoape klein.

9

Ja / t fehjmt my buiten Hoopen/

JUNüm hart en geeſt bezwykt;

Cot wien zal ik dan loopen/ –

Als Jezus van my wükt?

'k WDil Jezug niet verlaten /

Ilt werp my Uoor zijn troon /

WPat zou my t leben baten:

Geen Jezu# tot mijn ſtroon.

- 10.

Ält wilde lieber ſterben

Alan zün genabedeur;

Sou iſt geen troošt Verwerben /

CDch dat mpn hart maar ſcheur.

E> Jezus lief genade/

Genade ein geeu regt /

(C2 grooter uwe daden /

Alben ik arm en ſlecht.

- 11.

WPilt mp A gunſt bewijzeu/

En wašſchen in Uw bloeG :

Ikzal là eeuwig prpzen/

Als ik U. daar ontmoct.
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TPaar gp op 's Hemels troome/

Än rust gezeten zijt.

WAw arbeib tot een loone /

In alle eeuwigheib.

JE ZUS AA N GE KLEEF T.

Stem : Psalm 6.

1.

Ik heb een trouw geſloten/

„Metal Godé gunſtgenooten /

TPat liebe Polk ban God. .

Dat geef ik Harten Handen /

GEn ſta in liefbebanden

Methaar / o zalig lot !

2

CD mogt ik met Haar erven/

In leben en in ſterven /

Jſk wil in mood en doob / -

JWAet 's Heeren kinb'rem filijben /

Enzinken ende drüben/

All waš 't in Bangen uood.

5.

CDch kom ift Jczuš kiezen /

En my in Jem verliezen /

- Was ik zyn eigenbom !

G> Jezus! vol medoogen/

CD ſlaat op my Uw oogen /

1Uit 's hemels Heiligdom

4. -

Geen and're wegten leben

Derkies if / wl mp geven
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Derzoening in Uw bloed :

Jft ben de zombe moebe /

In alle kruis euroede/

Spt gp de ziele zoet.

5

„WAyn Ziel kam bol van zorge /

JPiet leben zander Borge:

WPamt Gods regtbaardigheid /

TPreigt my geſtaag te wraken/

GPch mat zal ikt gaan maken /

TPaar komt de eeuwigheid.

- 6

Ik heb geen geld voor ſchulden /

Als Iſezus mp verbulden /

Dan was ik eeuwig rijk:

JW Maar 't wordt my aangeboden /

Em Iſezus laat mp nooden /

Äp is zoo liefberijk.

WPat legik gamſche dagen /

Alan Jezušdeur te Klagen /

TDe beur zie 'k open ſtaan.

Pp ſtaat met open armen /

ºp wil zich mu ontfermen /

Och / waarom blüfik ſtaan ?

8.

Sou mp die keus berouwen / -

Durf ik Hem miet vertronwen/ “

WDie kwam bedrogen uit.

O Bron van zaligheden/

HFontein ban heil en vreden /

Maakt mp tot äwe Bruib.
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- 9,

CDch hoort toch mpne klagten.

CD wilt mpn bruk verzachten /

MLAat toch 't verzoemend Bloeb

JWayn vuile ziele wašſchen;

In deze reine plasſen /

(Cot ruſte van 't gemoeb.

10. -

O/ Jesus moet my trehſen/

Japu boode ziele wekken/

Ik ben geheel ferooft /

Dan alle zielekrachten /

'k Moet op genabe wachteul

Genade is beloofd.

Deziele door JEzUs geredten nog bewaard.

Stem: Toen 't Land in dartelheden.

1.

CD Iezus! vol gemade /

Pol leben / licht en geest /

Zoe magtig zyn Uw daden/

Alan Zondaars allermeest;

TDat wonder van Uw liefde/

VUw liefde / Uw liefde / -

TDie mpue ziel doorgriefde;

TPat maakt mp ouüevreegd.

2

Ik was verſmoord in zonten /

Endoor de zonden dood ;

Bol ſtriemen en vol wonden /

Japn ziel was maakt en bloot;
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Jkt was geheel berloren /

Derloren / verloren/

En mogtams uitverkoren

Uit eeuwige liefde groot.

3.

Jk leefde in jdelheben /

Perbreemb van 't hoogſte goeb ;

"h WDas zonder God te Vreden /

TPe wereld was my zoet;

'k Stond op be raud der hellen/

Der hellen / der Hellen /

Jlºpm Ziel kan mog ontſtellen /

Alš ik de plaats ontmaet.

- 4.

TPaar God mp greep in t harte /

En Wekten Uit den dood:

JWapn ziel met bitt're ſmarte /

Plºpm angſtem wierden groot.

God deed mp ziem myn ſchulden /

Japn ſchulden/ mpn ſchulden /,

TDie mp met ſchrik vervulden /

GEn Prangde mp in nood,

5.

'k Sag Gods langmoebigheden/

TDie mp Zoo lang verſchoond /

't WPas Godé barmhartigheben /

TPie my niet had beloond. -

JWAet eeuw'ge ſtraf der zonden / V.

TDer zonden / der zomden / -

Ik ben van God gevonden /

I Met eeuwig heil gekroond.

6

49

WPat was ik buiten hoopen/

Coen 'k God regtvaardig zag:
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'ft Bag nergens Heen te loopen /

't WPas weenen en geklag;

't WDas rondom mol ellendcu /

GEllenden / ellendeU /

"h WDiſt mergens mp te wenden/

CD zaal'ge blüde dag.

7

(Coen Jezus zich ontdekte /

Inzpm genoegzaamHeid /

En mp ten ſchuilplaats ſtrekte /

Door Gods regtbaardigheid ;

(Coen Jezus zich verklaarde /

Perklaarde / verklaarde /

(Cocn Äp zirh openbaarde /

In Zyn gewilligheid.

8.

Hºp ſtond met open armen /

JWAU Zoo te wachten in /

Hºy wilde zich ontfermen /

1Uit zuib're reine min.

Ik zag Zem enzym ſchoonheib /

Spn ſchoonheid / zyn ſchoonheid /

Die Äp zoo klaar ten toom ſpreid /

TPat nam mpn harte in.

9.

Iſa Jezus Heeft genomen/

JLÄpn ganſche hart en Ziel;

Ik ben tot Jem gekomen /

En in Zpn Armen viel.

'k WDas met die wegte vreden/

(Ce vreden/te breden /

't WPaš alles lieſljkhedeu/

En Jezus wierd mpn deel.
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10.

't Gena-Derbond dat maakte /

Ik met een eeuwig God;

TPaar ik Zoo lang naar haakte /

CD wat volzalig lot ;

Js my te beurt geballen /

Geballcn/ gevallen /

TPat ’ rijkdom boven allen/

JAu ik met kroanem ſpot.

- 11.

Mèeg werelds übelheden,

WDegſmoode zomdenluſt ; .

God is vol lieſlijkhebcn/

TPaar mpne Ziel in rušt.

JAu roept mgm Ziel: weg werelb /

MDegwereld / weg wereld /

Hoe rijkelüh üepereld /

Gods Soon heeft mp gekušt.

12.

TDit goed zul eeuwig duren/

’t Js voor een eeuwigheid;

Gods almagt zet de muren

(Cot myne heiligheid.

En God die is getrouwe /

Getrouwe / getrouwe /

En 't Zal ooh mp niet rouwen /

Ktom haast'lijk eeuwigheid.

DE RI KE CHRIs TEN.

Stem: Wie sleet ooit heuchelijker dagen.

1.

Ik ben met rpkbom overladen/
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G> wat is dat leben zoet/

Gob die vol is van genade/

Js mpn deel en eeuwig goed;

IWApm gelukt is onuitſp2eeklyk/

„Il2pm gelukt oneindig groot;

Mapn gelukſtaat onverbreek'lpk /

„Wapm geluk is ma den dood.

- 2

JWRpm geluk zal eeuwig duren/

AWAyn geluk daalt niet in 't graf/

Japn gelukſtaat telt geen uren/

ILApn geluk meemt nimmer af;

JWapn geluk zal eeuwig groeüen/

IWAym geluk voldunrt de dood;

JWayne kroomzal eeuwig bloeyen/

Saligheid oneindig groot.

Z

'k UBas van eeuwigheid ten leven/

In dat God'lpft raabsbeſuit/

Bp den Daber aangeſchreven/

WDoor zyn Soome tot een Bruid;

Ja van alle eeuwaigheben /

Crab Gads Soone voo? mp in;

En ºp maakte vaor my Vrede /

Allegs uit een enk'le min.

4.

Eeuwge liefde zonder reden/

Sonder myne waardigheid/

CDnBegonnen eeuwigheden/

Door den aanvang aller tpd;

't Läaadsbeſluit van 't eeuwig WBe3en /

Baſter als den Menmelſtaat

Eeuwig wander/ mooit volprezen/

God is wanderlyk van raad.
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5.

k Ben met rpkdom oberladen/

God die is myn hoogſte goed:

- Jezus Wolheid van genade/

Jezus geeſt en Jezuts bloed/

Jezus rpkdom zal iſt ecven/

t Js van eeuwigheid bereib/

't Js verzegelt in Byn ſterben;

Dit is myn heil in eeuwigheid.

k Ben met rpkdom zonder ende/

CDverladen/ 'k heb een ſchat/

Ja ik heb een anbehende

- Läpkdom/ die geen menſrh bevat;

Hemel/ aarde/ God den Dader/

God den Soone/ God den Geeſt/

't Hoogſte Goed de Cevens-ader/

Eigen ik my onbevreesd.

- 7. -“

ft Heb een rpkdam Zander paien/

'k Itan mpn goed niet overzien/

ZSchatten niet om afte malen /

Itwam mp Jezug aan te bien.

't Goud van EPphir en juweelen/

't toſtelyk geſteente/ dat

Perſiaan/ JW Marat ging deelen/

All dien angenoemben ſchat.

8.

All dien roof uit de paleizen /

Dam Indoſtans Opperhoofd;

Al ’t geroofde res ap reize/

JS maar pdelheid geroofd;

JUMaar den rphdom die ik erbe/

Dan mpn Jezus! o bat goud/
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TPaar in leben en in ſterben:

JAApne ziele op vertrouwt.

TDit is hemelgoud/juweelen/

TDie geen roeſt noch mot bederft;

Die geen bieven kummen ſtelen/

TDatmet ons miet daalt en ſterft.

TDat is een beſtemdig wezen/

TDat God aanzpm kind'ren geeft/

Hier is geen verlieste brezen

All dat Dolk toch eeuwig leeft.

10.

Aardſche rykdom moet verdwpnen:

All die cere daalt in 't ſtof

Jezus geeft een goed den 3Pnen/

Eeuwig aan het Pemelhof.

MPat is 't goed dat met bit leben

Eindigt/ dat kan aan Het hart/

TDoch geeu volle blubſrhap geben/

Loch verzweigen alle ſmart.

11.

Gob mpn Bader 's Hemels toning/

God mpn Borge ZSions Heer;

God mpm (Crooſter/ ik zpu woning/

TDie my Hemelwapsheid leert;

Kan ik hooger goed aantreffen/

Kan ik dan mog rpker zyn?

Mitunt gy grooter goeb beſeffen /

Als de Heere ſchenkt aan my'

12.

WPaarom zon ik 't allen dagen/ -

TDan miet blp en vrolpkt zPn?

UBaarom 5ou iſt bittet klagen

GDuer Vlugtig kruiš en ppn? - -
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Itamaänzal Het alberzoeten /

Als ik God im "tlicht aauſchauw/

Als ik Jezus mag omtmoeten/

GEeuwig vrp van alle ronw.

Een Ziele in strijd over de waarheid

van haren staat.

Stem: Psalm 9.

1.

CD Iſezus! goebertieren Heer/ .

Js dan uw liefdehart miet teer?

En innig met myn ſmart bewogen?

Gch Heer ! hebt Gy geen lieſbeoogen?

2.

Ik dacht weleer/ dat Gij mijn Bozg

En Heiland waard / mpn ſchulden zorg/

WDierp ik op U myn Ziele litoning.

Ik dacht mpm Hart was Jezus woning.

3 -

Jkt dacht dat 'ft U gewillig bond/

TDat Gp met open armen ſtand;

Dat ik mpn Ziele had gegeben/

Alan Godes Soon tot heilen leben.

4.

„Maar liebe Jezus! is 't bedrog?

Ift heß myn Zondig Harte nog/

Ik voel de zonden in my leben/

CD God! iſt kam miet Zonder üeben.

13



194 GEESTE LIJKE

5.

Gedenken aan de Eeuwigheid;

TBe vpand heeft mpnziel verleid/

Jk zit ap valſche losſe gzomben/

En ik heb Jezus mooit gebonden,

6. -

G God! ik breeze voor be dood/

Hoczal het in den laatſten moob/

Eems gaan met my ? ift beh verloreu;

Ik dacht ik was een uitverkoren.

7. -

Hoe heb ik mp ſomtyds verblpd/

GEn iugezien in d' eeuwigheid;

Jk zag myn uaam by God ten leben,

Pan d' eeuwigheid al Aangeſchreven.

8.

k Sag Jezus voor my aan het krnis:

TDen hemel was mpn Paders huis;

En God myn Dader en myn Broeber/

WBas Jezus mpnen zielehoeber.

9.

Gods Dolk die gafik hart en hand/

WBy reišden t'zaam naar 't Paderland/

CD God! wat ging iſt mp verbeelden/

TDat God up maar zyn beeld herteelde.

- 10.

Sou zoo een trouwloos zondig ſtof/

Die miet en leeft tot Jezus lof

Sou zoo een ſlave van de Zonden/

Bpn Urpgemaakt eU regt ontbanden?

1 1.

JUNp dumkt/ ik hcb mpnziel gewis

Bedrogen/ och mpm God gemis /

kon ik dat altpd regt betreuren/

o. ä.on ik nu mpn harte ſcheuren.
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12.

JW Maar ach ! die oude walſche grond/

t Is iU mpm Hart/ al zegt mpu mond

TPat 'k buiten Jezus ben/ mpm harte/

Dat is gebeinst iu al deez' ſmarte.

13.

o ALiebe Godt waar vlugt ift Heent

En niemand ween met myn geweeu/

ltlaag ik mym mood aaus Heeren kiud’ren

GPm myne ſmarte te vermind'ren. -

14.

TPiezeggen: 'tis maar ongeloof;

En almpn goed dat is een roof;

JLRP dunkt/ dat God my heeft begeven/

Zoe kan iſt dan gemoedig leven.

15.

Sal ikt mp trooſten zander God;

Enzalik ruſten in 't genat

Pan Aardſche zimmelpke dingeu?

Die my te meer met angſt omringen.

16.

TPat wilift mooit/ 'k wil tot myn dood/

Dant2euren om t gemis/ mpn nood;

Alan God gedurig üitter klagen/

Perſpten zoo myn lebensbagen.

- 17.

Misſchien dat Godzich 't miſwaards wend;

Mpn.mood en ſmart is ?em bekend,

Ift wil Hem altyd vallen klagtig/

GPm my te redden is God magtig.

13*
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De ZIEL in Storm, roept tot JEzUs.

Stem: De Tien Geboden.

1.

Atomt hier die luſt hebt om te bouwen/

CBp Jezuš als een baſte gromd;

TDie uwe ziel Pem durft verrzouwen/

WAw heilſtaat eeuwig ig gegrond.

2.

Zoo plagt ik/ maar myn handem beben

J2U als ikt Jezuš grppe AAn;

Ik kam miet meer gemoedigd leveu/

JUAyn kracht bezwpkt ik kam niet ſtaan.

3

Jk zie geen and're wegen gronden/

Ik weet geen and're weg of raab;

JWAy dunkt ik heb mpnziel verbanden/

En toch mpn hoope wankel ſtaat.

4. -

Jk durf het niet op Jezus wagen/

Als ik eens kwann bedrogen uit;

JWapn leben iš maar enkel klagen/

Als ik mp avergeef ten ſtryd.

5.

Alan 't ongeloof en aan de zanben/

Bit myne zielgedurig baſt;

Jk zit gekluiſterden gebonden/

De byand op myn treden paſt.

6.

„IWAP heugt een tpd dat ik myn ziele

JW Met ruimte aan Gods Boam verband;
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JWAp dunkt dat 'k in 5pn namen viele/

En dat mpn ſtaat Zoo beilig ſtomd.

7.

JURp dacht ik was opnienw geboren/

En iſt was al mpn Zonde kwpt/

Ik had mym ſchuld by Hem verloren/

'k Sag Jezns vol van zäligheid.

- 8. -

JW Maar ach! myn fmoode üoeſemzonden/

TDie Komenal weec op den troon;

'kt Zit aan de Zonden Uaſt gebonden/

'ft Leef Gods geduchte naam tot Hoon.

-
9.

DJoe zou ik durven nu gelooven/

TDat ik vernieuwd was maar Gods beeld

Dat ik door hemelgeeſt van boven/

WDas regt veranderb en Herteeld.

10.

't Js al berkeert mym ganſche harte/

't Is onuitſpzekelpft verdraaid;

TDen vyand tot myn zieleſmarte/

Pecl ankruid in mpn harte zaait.

1 1. /

'k Ben in de grond geheel Bedorven/

'f Ben niet veranderd in de grand;

'k Ben als een boom tweemaal geſtorben/

't JS al maar werkt van lip en mondt.

12. -

„Wapn harte iš geveinsb/het eigen/

Mapn eigen voordeel is de wind

TDie mp zoo drpft/ het innig neigen/

Pan mpnen geeſt geen ruſte bindt.
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> 13.

Als in het eigen/ ja geen tongen/

tan ſpreken/hoe verkeerd en booš

JWAyn harte is/ de Zonden wringen/

Als ſlangen in mpm ziele loos.

14.

CD God ! Hoe kunt gP. mp mog dulden/

Soo lang im Uw langmoedigheid?

TPaar iſt de maat van ſchuld verbunlde/

EU tergde U barmhartigheid.

15.

Eu och! mpn' Upandem mp plagen/

Jºy zegt: gp hebt geen deel bp God

Spleggen mp geburig lagen/

En loeren op mpm deel en lot.

16. -

Om my van alles te berooven/

IWAyn ziel bindt geene erhte ruſt;

Jk kam niet bidden of gelooven/

'k Heb mergens in noch zin noch luſt.

17,

o Lieve Jezus! vol ontfermen/

EPntfermer/ Jezus zie my aan/

Ach ! wilt U over my erbarmen/

Cn boo? mp tot den Bader gaan.

1Z. -

Laat Godpk licht mpn ziel beſchpnen/

o Bomme der geregtigheid/

"Caat al de walken eens verdwpnen/

o Jezuš! vol van zaligheid,

19.

Ik wenſch voor God ook miette liegen/

GP Gad! ſchenk my opregtigheid;

o Waat ik nooit mym ziel bedriegen/

Het is toch voor een eeuwigheid.
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20.

JWayn ziel/ mpm koftelyke ziele/

Gmſterfelpk wezen dierbaar pand/

Als die rampzalig uederviele/

In eem vertoo2nd God Zyn hand.

21. -

WDie zou my rebben/ orh Gntfermer/

IJet is boor eene eeuwigheid;

Arh redt roch eens een mare hermer/

1Uit alle zyme treurigheid.

22.

WHilt mp eens regt o God doo?gzonden/

(Coets mp en maak mpn hart opregt/

En reinig my van al mpn zonden/

En maakt de baan voor mp eens regt.

23.

Laat ik myn treden moedig zetten/

CBp dcze liebe lebensbaan /

GEn red my uit bes duivels netten/

Leer mp im Uwe wegen gaan.

G0 D IS HE T AL.

Stem: Zoet gezelschap dat met mij.

1.

CD wat is dat leven zoet/

Än 't genot van 't hoogſte goed/

In het liefelpk aanſchouwen

Ban dat zalig aaugeZigt/

In Gods eigen heeripk licht/

Dit verbrpft de zwaarſte rouwen.
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2.

Dit wiſcht alle tranen of/

TDit is eeuw'ge vreugdeſtaf;

Dit is een volzalig leven/

TPie 3pm Ziel aan God gewend/

't GDndermaanſche miet meer kent/

GPm Zoo boven ſtof te zweven.

3

o WDat is dat leben ZOet/

o! lºyu God/ wat is het goed/

U alleen het hart te geben/

Prp van flaafſche dienſtbaarheid;

Drp van zonbe en pdelheid/

Die altyd maar boben ſtzeben.

4.

o! WDat is dat leveu zoet/

Alš de Leere mp ontmoet/

JMet 3pn liefbe en genade;

Als mpn Iezus mp omringt/

Met Zyn liefde/dan opſpringt!

JMPn ziel/ over 's ?eeren daden.

5.

a Wat is dat leven zaet/

Aardſche welluſt iš maar roet

Bp dat lieve hemelſeh leven;

Al de rykdom/ al 't genot

Dan de wereld buiten God/

Ss niet waard öm aan te kleben.

6.

a! MPat is dat leuen zoet/

Als deziel miet anders daet/

WPan in Iezus liefde baden;

o Dat leven bouen 't ſtof/

o Dat wandelen aan 't hof/

Pan den Hemel in genade:
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7.

o WPat is dat leben zoet/

Drede Gods de Ziel behoed/

Gmmitſprekelpke brede:

WPaarmee God deziel ombangt/

Mayne ziele ſterkt verlangt/

JAaar dat goed in eeuwigheden;

8.

o WDat is dat leben Zoet/

o WPat wardt de Ziel geboeb/

JWAet die hemelſche Welluſten;

Jezus liefdevuur dat brand/

Jezus geeft zym regterhanb/

Jezug hand mpn Ziele kuſten.

9

o WDat is dat leben zoet/

In 't genot van 'thoogſte goed;

o Dat zwemmen in de Weelde.

TPat's de werelb onbekend/

TDie haar ziel naar zonden wend/

MDelk Haar ganſche zarte ſteelde.

- 10. -

o WDat is dat leben ſchoon/

MAet den Bader cm dem Zoon/

BZoo gemeenzaam te verfteeren;

o TDat leben in 't genot/

Ban den Opperheer der heeren/

Dan een eeuwig zalig God.

1 1.

a WDat is dat leven ſchoon/

WPand'len nu al voor den (C2ooU/

Doo2 geloof en geen aanſchouweU.

o TDat leben in 't gezigt /

Pan dat 3oete hemellicht/

Drp uam zuchten en van rouwen.
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J2. .

o WDat is dat leben ſchoom/

Ja geen aardſche litoningskroom/

Itan be Hemel breugde geben;

Alles is maar pdelheib;

Aergens in iszaligheid/

Als alleen in themelleven.

13.

o MDat is dat leben zoet/

Hae dan't onweer blaaſt en woeb/

't Js in dau een veil'ge haven;

TDie zoo zacht op Jczus ruſt/

En die van Hem wordt gekuſt/

- En verrpkt met liefdegaven.

14.

o MDat iſ dat leven ſchoon/

JAet de Geeſteu boo2 den Czoon/

Eeuwig hoben God aanſchouwen;

Dat is zielvervullend goeb/

o WDat is dat leben zoet/

Zonder tranen/ druk of rouwe.

HE T E EU wIG HEIL

Stem: Augustinus ging eens zitten,

1. -

Ptomt/ Jehova's lievelingen!

Jezug Palk en arüeidÄloon;

tomt / Jehova's guuſtelungen /

Werpt voor 't Lam uw eerekroon.

WPilt toch uwen Jezug prüzen /

Bing gehurig zpnen lof/
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Weilt her Lam de eer Bewüzen,

Gp hebt overvloedig ſtof.

2

Leeft toch brolijk em gemoedigt /

JTeeft torh Hemels em verblüd;

Set u reis naar de hemel ſpoedig /

WDeeſt gemaedigt in den ſtrüd;

All uw ſtrijden zal eens enden /

In een eeuw'ge Zegepraal.

God zal uw gevang'nis WendeU /

Doeren u im d' Hemelzaal.
W 3.

1Uwe trancn Zal Äp droogen /

MDisſchen van uw wangen af:

(Tranen zyn er niet in d' oogen/

Dan het Dolk aan 't Hemelhof/

Als de eeuwigheidsgordüllen/

„Damaals opgeſchoben 3Pn /

TPan zal al uw leed verdwpnen /

Eeuwig vrp van alle ppn.

4.

Eeuwig vrp van alle rouwen/

In de hooge Hemelzaal /

God onmibdelijk aanſchouweU /

In een eeuw gezegepraal;

Al uw zuchten / ſchreien / weenen /

Bal dan eens ten einde zDU.

All uw kermeu / klagen / ſteemen / .

All uw ſmeeken en uw ppm. -

5.

Is dan eeuwig weg geblogen /

In gemeenſehap met uw God/

Pºp zal uwe tranen droogen/

o WDelft een bolzalig lot;
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Bult gy ban voor eeuwig erben /

In dat Hemelfche Paleis;

Aa uw dood / o Zalig ſterbeit/

Gch/ verlangt toch maar die reis.

6.

Poe verlangt gp in dit leben /

Maar dat ZielberbUllend goed /

TPat God eeuwig u zal geben /

CD wat is dat leben zoet;

Hier wat veel te onderwinden/

Pan gemeenſchap met het Cam/

TDie uw Ziel zoo teer beminden /

En uw ſchulden obermam.

Ätunt gp u hier Zoo verblüden /

Als mu Iſezus u ontmoet;

In het midden bam uw ſtrijden /

Is dat leben hier Zoo Zoet;

DJoe Zal dan de Ziele zwemmen /

Im een Zaal'ge CDceaan;

Wie kam zym berlangen temmen /

CDm maar ’t Daberland te gaan.

8.

TPaar zal niemand vrebe ſtoren /

TPaar is eeuwig zielenrust; -

't Lied des Lams gedurig hooren /

Al wat uwe ziele lust.

EP dat heilig nederbuigen /

Door den hoogen Hemeltroou /

GPm zyn liefde te üetuigen /

Alam den WDader en den Soon.

- - 9.

o TPat eeuwige Verlusten/

In Gods algenoegzaamheid /
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o TDat zoet en Zalig rušten /

Im des Hemels heerlükheid;

o IMAyn ziel wilt u verblüben /

In 't verwachten ban bat goed /

WDilt tsch maar gemoedigt ſtrüden /

CD wat is dat leben zoet.

10.

Teeft gy veel in 'tzondig duister /

Gmberooft van Godlijk licht/

Siet gp dan in God geen luister /

Jš hy weel uit uw gezigt ?

Eeewig zult gp hem aanſchouwen /

In 3yn glans op Zünen troon /

GEn bebrüd Uan alle rouwen /

Dragen 's Hemels glorie kroom.

11.

Geeft de moed dan nooit verloren/

lZoe geweldig 't ſtormt em waaid /

God verlaat geen uitverkoren/

CDf gp dan met tranen ZAait /

’t Sal niet lange hier meer duren /

1Uwe tpd die is maüü /

God zal in de hemelſchuren /

Halen u van onweer vrp.

EEN KLAGENDE ZIELE.

Stem: Geeft een aalmoes voor den Blinde.

1.

Liebe Jezus / vol medogen /

TDie gü kocht met uwen dood /

WDees toch met mpn ſmart bewogen /
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'k Stort myn klagten im uw ſchoot.

WHelp mp maar uw welbehagen /

Hoor mym zuchten en mpn klagen:

GPch bat uw ontfermend oog/

CDver mpne / aber myne /

Gber mpne ziei bewloog.

o WDat is dat ommezwerven /

GEn dat leben Üuiten God /

o JWAyn ziel verkoog te ſterben /

Dat was mp een beter lot /

Als zoo ver van God televen /

Geh wat wordt mpn ziel gedreven/

CPp de bergen als een Hoen/

CDch imat zal ik / och wat zal ik /

CDch wat zal ik nu gaan doen.

3 -

ALiebe Jezuš vol antfermen /

Breid uw armentoch eens uit /

WDilt m over my ontfermen/

JWAaak: mp tot uw liefbe bruidt/

Liuk mp uit dem kuil der Zanden/

TPaar mpn ziele is gebonden /

CDch dar uw antfermeud oog /

GPver mpne / over mpne/

Gber myne ziel bewoog. -

- 4.

TDonkerheit em angst en beben /

Heeft mpn arme ziel verbuld /

o Zoe bang valt mp het leben /

Heer hebt met my geduld;

Hoormpn Bangd zieleklagten /

WPilmpn tranen miet verachten /

Gch dat uw ontfermend oog /
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CDüer mijne / over müne /

Gver myne zielbewoog.

5

CDch myn ziele krielt van zonden /

En zy is geheel onrein /

GEn berbuld met bele wonden /

En myn krachten zpn zoo klein ;

'k Leg bezweken en verflagen /

'kt Ptan myn zouden haast niet braMeu;

Gch dat uw ontfermend oog /

CPver mpne/ ober mpne /

CDber mpne Ziel bewoog.

6.

God verbergt dat lieflüh wezen /

Dan dat vriend'lijk aangezigt/

TPatzoo menigmaal voor dezen/

IMApu fmarten heeft verligt /

Jezus is van mp geweken /

Och mpn harte fchpnt re freken /

Gch dat zyn ontfermenb oog /

EPver mpne / ober mpne /

CDzer mpne ziel bewoog.

7

MPaar zal ik nu blugten Heenen /

WPaar datik mpn Ziele wend /

't Blüſt al by dat bange ſteenen /

Jezus blüft mp onbekend ;

IHeeft de Zeere mp Vergeten /

Sou hy van myn ſmart niet Weten /

Och dat zyn ontfermend oog /

Gber myme / over mpne/

CDber mpne ziel bewoog.

8.

Mapne Zuchten en mpn tranen /
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Bijn mym fppzen dag en macht /

AWAag ik u op Woorben manen /

IHeereſla mpn tranen acht;

JWaynen bpand zal behalem /

CDverwinning / zegepralen /

CDrh dat uw ontfermend oog /

Over mpne/ over myne /

Gber mpne ziel bewloog.

9.

's Heeren Geest is my geweken/

JLet Zyn Zoete Werkzaamheid /

CDch mijn harteſchynt te Brehrn /

Gn vervuld met tremrigheib ;

a TDat moedelooze leben /

Itan ik Zoo naar boven ſtreben ?

CDch bat uw ontfermend oog /

Gºver myne / ober mpne /

CDber mpne Ziel bewoog.

10.

En kon ik mog met mpn Beden /

Ztormen op den Hemel doen f

TDam berkreeg iſt mog wel vreden /

In des Middelaars ramezoen :

JW Maar geen bidden noch geenzuchten /

't Itan ook niet maar Jezus vluchten /

CDch bat uw outfermend oog /

CDber mpne / ober mpne /

CDber myme ziele bewoog.

P AUZ E.

11.

Hagelbupen bol van pylen /

Ban den Helſchen oorlogsheld /

A



LIE DER EN. 209

TDie omringen my ſomwplen /

All myn kracht is neergeveld :

TDuizeud helſehe leugenblonden /

Houden myne ziel gebomben /

Gch dat uw ontfermend oog /

CDver myne ! ober mpne /

Over myne ziel bewoog.
- 12. W

Jayne ziel is mergens beilig /

Bp Gods Polk of in zyn huis /

Geene plaatsen zyn te Heilig /

WDoor de ſatan / o wat kruis/

GD wat valt mü ’t leben bange /

Och wat valt den ſtryd nu lange /

Och dat uw ontfermend oog /

Over myne/ over myne/

CPver mpne ziel bewoog.

13.

WLiebe Jezus is 't vergeten/

All wat is van ouds gebeurd /

WHilt Gp geen CDntfermer heeten ?

Ben ik van uw hart geſcheurd?

Lºebt gy eeuwig mp verlaten ?

Sult gp my dan altoos haten ?

CDch bat uw ontfermend oog /

- Over myne / over myme /

Over mpne ziel bewoog.

- - > - 14.

Is er niet iu oube tpden /

Jezus! tusſchem u en mp/

WPat gebeurd dat mp verblpden?

Gch myn God wat of het zy/

Ja my dmkt mpn Ziele branden/

Än be liefde Gods/mün handen/

A 14
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Grepen mpnen Jezug aan/ -

Js die liefbe/ is die liefde/

Js die liefde nu gedaan.

15.

CDch dat denken aan die dagen/

(Coen ik eerſt maar Jezus zocht/

Alan dat kermen em Bat klagen/ (

IZoe Gods geeſt mp toen bewrocht/

Hoe ik toen metal myn zonden/ .

Map aan Jezus heb verbonden/

DJoe ik greep mpn Iſezu# aau/

Js die liefde/ is die liefde/

Js die liefde nu gedaank

16.

o WDat waren 't zaete tpden/

Dan een zaal'ge ondertrouw/

(Coen ik mp in God verblpde/

MBiſt ik van geen ſmart of rouw;

'k TDaeht nu altpb zoo te leben/

'k Aad mMn Hart Aan God gegeben/

o Zoe greep ik Jezus aan; -

Js die liefde/ is die liefde/

Js die liefbc nu gedaan?

A 17.

h Doelbe in mpn ziele branden/

't Buur van Goddelpke min/

o WBat waren 't Zoete banden/

TPaar ik wierd gebondent in;

k WBas zoo naauw aan Zem verbonden/

?p genas mpg ziele wonden/

o Hoe greep ik Jezus aan/

Js die liefde/ is die liefde/

IH die liefde nu gedaan:
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- 18.

Iſezus was oneindig waardig/

’t Schepſel Had mpn hart niet meer/

Eu wat was myn ziele vaardig/

CDm te leben tot zyn eer.

Sau getrouw aan Iezus blphen,

Engeen zonden meer. Bedrpven

o l2u Zau het hemelä gaan/

Is die liefbe, is die liefbe

SS die liefde uu gedaan?

- 19.

Peerekou iſt eens gelooveu/

TPat Dit werk zoo wgarheidis/

Schenk mp Hemellicht van Boven/

CDpdat ik niet eeuwig mis/ -

WPilt mpu ziele cegt doorgronden/

Engeneeſt mpn wolle wonden/

Dan is al myn ſmart gedaan/

GEn die liefde/ eu die liefde/

Eudie liefbe/ naoit vergaan.
20. A

Liebe Jezus val ban trouwen/

Die myn Saligmaker 5pt/

'k 2eb nog an myn keus geen rouwen . A

"h Zou met U in eeuwigheid;

'k Blpf dan leggen aau uw voeten/

GP Zült nup mog ecus ontmoeten/

Aw verbond zaleeuwig ſtaan/

En die liefde/en die liefde/

Eu die liefde/ niet vergaan.

1 *
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1–

DEN ROEMENDEN CHRISTEN.

Stem: o Holland schoon.

1.

tomt Bondgenooten juicht den Meer/

WDilt uwen toning Prpzen/

Singt lieſde lied'ren tot zpm eer;

GEn wilt Hem lof bewpzen

d' CDneindig Oppermajeſteit

Wean ſchoone glans en Heerlpkheib/

TDie waardig is geprezen/

Weil ous genadig Wezen.

2.

Gods Soon treedt ban zUm Hemeltroon/

En maakt boor onš den breben/

Set op onshoofd een eerekroon/

In alle eeuwigheden:

God heeft van alle eenwigheid/

TPat volk Bereibt tot heerlpkheid/

TDie nameu opgeſchreben/

(Cot eeuwig Zalig leben.

3

In d' onbegonnen eeuwigheid/

WDierd Jezus onze Borge/

(Coen is dat Koningryk bereid/

TDuszyn wp vry van zorge:

Gns heil ſtaat als de Heem'len vaſt/

En hoe verwoed de helhond braſt/

ANooit wank’len Gods beſuiten/

Pp kan Gods Hand niet ſtuiten,
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4.

Gods Soon mam onze zondenſchuld/

Endroeg zyn Paders toorn/

Uit liefde met volmaakt geduld/

Hp werd voor ous geboren/

1Uit liefbegafons God zijn Soon/

WUit liefde treedt Äp van Zyn troon/

1Uit liefde moeſt Hp ſterben/

GEn kwam ons heil verwerben.

5. .

Eu Jezus ſtozt zyn hartebloeb/

Alan 't kruié vooronze zomden/

En bluſt daardoor Gods toorne gloeb,'

Prpſt Godmet hart en monden;

I?p ſtort zyn Godlpk menſchenbloed/

En heeft zoo onze ſchuld geboer/

WBilt uwen Jezus prpZen/

En lof en eer bewpzen.

6 -

MDat. Eng'lenbrein dit middel vond/

(Tot heil van doemelingen/

MPie in Gods raabsüeſluiten ſtand/

WDilt liefdelied'ren zingen;

Prpſt God en roemt zyn grooten naam

Dereerb en dankt ?em uu te zaam/

En werpt uw eere kroone -

Liecds voor zyn Hemeltraone.

7. -

En waarom u/ en WaaroU mp/

(Cot Zaligheid verkooren? -

Gfonze deugd de rede zy/

TDat wp miet gaan berloren:

Soo 'n walchlyk zondig Adamskind/

Spt gy van eenwigheid bemind/
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En is uw naamten leven/

TPaar boven aangeſchreven,

Z

- a WBonder hier bezwpkt mpn geeſt/

Gauſch im berwonderingen/

TDit dringt myn ziele allermeeſt/

(Cot liefde lied'ren zingen/

- Hier koom iſt in een Oceaam/

Een diepte daar ik miet kam ſtaan/

k Sal in verwouderinge /

Gods liefde eeuwigzingen.

9

CPrh dat mpn lage geest eens klan/

WPat Hooger op naar boveu/

En drong in 't Godlpft Heiligdom“

Gm God eens regt te looben;

MApu logge Geeſt mpn lage ziel/

TDie in het ſtaf gedurig viel /

CDch kon ik Jemelſch leben/

En Aau geen Zonden kleben.

10.

Weg wereld ſta wat uit het licht/

En wpk eens wat ter Zyde/

Dat iſt den Hemel krpg in 't zigt./

WZoe zou ik mp verblpden;

Weg wereld ſta wat aan eenzp/

En maak de weg wat ruim voor mp/

JlMyn ziel wil Hemelſch leven/

Gm naar den prpste ſtreven.
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LUST OM WOOR EN MET GOD

TE LEVEN.

Stem: Mijn Vader die mijn smarte ziet.

- 1. ,

G MLiefelijke eenzaamheid /

o Baete tijd / die iſt verſlijt/

JUAet God het Hoogſte goed ;

TPaar wandel ik met God/

TPaar wandel ik met Gob./

En ſpreek methem gemeen/

k Berbly mp in myn lot;

2.

Endaar ik met den Gemelheer / -

Geſtaag verkeer / in ootmoed teer /

En vindt mpn ziele ruſt; - -

TPaar is myn Hart gekeert /

TPaar is myn hart gekeert /

(Cot Gob het hoogſte goeb /

En mpnen druk gewWeert. -

3.

TPaar oberdenk ik 's Heeren weg/

JWHet overleg / en ernst / em zeg

Polzalig Gºpperheer:

1Uw weg in 't Heiligbom/

1Uw weg in 't Heiligdom /

TDie is oneimdig wps/

Boo prüſt ä t Englenbom.

4

Dolzalig algenoegzaam God /

o Salig lot / in 't Zoet genot /

Dan u mpn eeuwaig deel;
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(Ce leben in de tpd /

(Te leben in de tpd / -

Ontbloden 's werelds boos verderf/

In alle eeuwigheid.

- 5

WDat is dat wonder hemelšgroot/

Alan mp zoo ſmood / in zomden dood /

o Wonder van Menaë ;

o WBonder moout gebeurb /

o UDomder mooit gebeurd /

(Cot eeuwige verwondering /

Ban lof den Hemel ſcheurt.

6.

Ja zoo een zondig Adamskind /

Js die bemind / vau God bezind /

Pan alle eeuwigheid ;

o God mpn geest bezwpkt /

o Gob mpm geest bezwpkt /

In eeuwige verwondering/ -

TDat ik zoo ben verrpkt.

- 7.

Gch ! dat ik leefde nampn ſtaat/

En in Gods raab met woord en bacd/

GEens diende regt getrouw;

Jk leef zoo trouweloos /

Jk leef zoo trouweloos /

o Alèp ontrouwen Bondgenoot /

Soo Zondig en zoo boos.

8.

Ik moeſt mgm toning en mpn Heer,

Poe langs hoe meer / tot prps en eer

En roem zpn van Byn maam;

Ihleef zoover van God /

Ik Jeef zoo ver van God /
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Ik beu zoo vol ellendigheid /

Oppdelheit verzot.

9.

o Zeere Jezus mpne ziel!

Im zonden viel / en mog behiel

TPat oude Zondig hart:

Ik meet geen weg of raad /

Jkt weet geen weg of raad /

Om myn verdroben zondig hart/

(Ce redben uit Het kwaab.

10.

o Koning Iezus meemt mpn hart/

Soo volban ſmart / em zoo verwart/

Herſtel mp maar uw Becld; /

TPan zal iſt tot uw eer /

TPan zal ik tot uw eer /

Eens leven uaar uw heil'ge wil/

JWAet vlüt Hoe langs hoe meer.

AW 0 ND - GEZ AN G.

/ - Stem: 0 Kersnacht.

1.

CD Eeuwig WDezen aller WDezen /

Mimmermeer genoeg geprezen /

Een aard worm komt u ſpreken aan:

JWMet gunſtbewijzen overladen /

JUNet bele goebheiden welbaden /

GDoft deze dag aan mp gedaan.

- 2.

Wat is myn God geſtaag weldadig/

Barmhartigen ook zeer genädig /

En vol van goedertierenheid:
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En dat aan zulke trouweloozen/

En zulke zondigen en boozen /

Spm goedheit duurt in eeuwigheid.

3.

TDat goede land dat op bewaanen/

. Soo vol weldaan die als een kroonen /

Gmringen ligchaam en de geest;

Geeft ſtoffe uan verwonderinge;

Gm van de laf van Godte zingen /

Des abondé en des morgens meeſt.

4

Den dag is weer doorbü geblogen /

Geen Bonneglans verlicht ons oogen /

TPe fchrift des nachts de donkerheid /

CDmringt ons / o die liebe Sonne /

TPeszielen heils en levens bronne/

TDie Zanne der geregtigheid.

- 5 -

Schoot die zyn lieſſelüke ſtralen/

Ging die zyn glang nooit anderhalen/

Was 'tmaar in onze ziel geen uacht;

WDil Jezus maar ons hart beſchümen /

En alle wolken doen verbwünen/

TPan is ans legerſtebe zacht.

6

JWAgar och mijn zei houd rekeninge/

IWAet uwen Gad/ hoe ſtaan uw dingen /

PJoe hebt gp dezen dag gtleefd ?

WBat oberwinning over zomden /

WPat heeling uwer zielen wonden /

Heht gy na d' eere Gods geſtreeft /

- 7

Ilèpn ziel hoe ſlüt ar ume dagen /

Weeft hp am Iſezus re behagen?

Be3it gp Wael Godzaligheid ?
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WHat ſtraalt 'er van nwm ganſcße leben ?

Itumt gy die rekenſchap wel geben k

Zijt gp getrouw in uwem ſtrid ?

Z

MDat was uw denken en uw waorben /

TDie men uit uwem monde Hoorden /

WEas 't Jezug daar mW hart en mond

Boo vol van was ? leeft gp tot eere

Pan uwem toming uwen Heere ?

Is uw gebrek u wei tot ſmart.

9.

CDch kon ik maar mpn buile Zonden/

En myne diepe ziele wonden /

Beweenen im ootmoedigheid ;

En al mpn trouweloos gedragen /

Pton ik dat bitterlijk beklagen / .

En gaan tot Gods barmhartigheid.

10.

„Mapn Bader ik bcn vol ellenden /

WDilt in ontferming t' müwaards Wenden/

Awº Baderlüke liefde hart /

Gp Ziet geen Zonden in uw kind'ren /

GPm uwe liefbete vermind’ren /

TPit is tot troost in Zonden ſmart.

11.

WBaſch mp in 't bloed van uwem Zaone /

En laat uw geeſt myn geeſt bewamen /

CEn laat ik meer geheiligd Zyn ;

(Crek dan mym ziel die zande Kleeren /

En Wilt mp tach uw wegen leeren /

MPeeß een genädig God voor mp.

12. -

Caat onš alš uwe gumſtelingen /

Uw goedertierenheid omringen /

GEn dekken tegen alle naod;
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Gch: dat geen ſchrik des nachts ons kwelle/

Gcen vpand ons gemoed ontſtelle/

Bewaar ons boor een kwade dood.

13.

JLaat onze ziele in u ruſten/

GEn in uw Zoetheid Zich verluſten /

Em ruſten im uw liefde hartv/

TPoet ons in uw gemeeuſchap leben/

ICcert ons ua hemelruſten ſtreven /

GEn geeft ons rušt in alle ſmart.

s HEM ELs LE VEN.

Stem: Verblijd verblijd u aller tijd.

1.

UBelaau mym ziel myn waarde pant/

Berhef uw logge ziele/ logge ziele/

(Tot God em zoekt uw vaderland /

Gp dan uw rnst üehiele/

WDat is dat leben Zoet /

WDat is dat leven zoet.

2. -

TPat eenwige Paleis gebouwd/

Pan Godmet eigenhanden/ eigen handen/

TPaar 't bolk methaaren Goél trouwd/

TPAar Zpn geen enge banden /

In 't leven voor den troon/

In 't leben voor den troan.

In dat Paleis en Paderland

IF 'tal in eeuwige ruſten/ eeuwige ruſten/

„Men telt de dagen als het zant/
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WDie zou iets hoogerluſten /

Als 't leben voor den troom /

Als 't leben voor den troon.

4.

TPaar waait geen barre winterwind /

TPaar zyn geen onweersbup2/ onweersbupe /

TDie goed en rükdom al verſlind /

GEen zachte wind uit 't Supe /

WBaait in die Zemelſtad /

WPaait in die Jemelſtad.

5.

Geen booze wereld knelt hat volk.

Daar Üoben ZPm geen zonden/zyn geenzonden/

TPaar is geen donkerheid of walk /

Dan alle druk ontbonden/

WPat is dat leben zoet /

WDat is dat leven zoet.

- 6.

TPaar zalik eeuwig ongeſtoort/

Een zalig God aamſchouwen / God enz.

TDat is belaoft in 's Heeren WBoord /

k Berwacht dat in vertrouwen;

TPat lebeu voor den troom/

TPat leven voor den troon/

- 7.

Een Gad verbergt zyn lief aanſchijn /

JPiet voor de Jemelingen / Hemelingen /

Ja God zal eeuwig Bp Henzpn/

En met züngunſt omringen.

WPat is dat leven zoet /

WDat is dat leben zoet.

B.

TDes Duivels liſt / dien zwaren ſtrid /

Jš nooit in 't land daar bouen/ 't land enz.

TDien uijand Zal in eeuwigheid
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Gabs Bolk Huu trooſt niet rooben;

WDat is bat leben zoet/

WDat is dat leben zoet.

". 9.

TPaar zal iſt eeuwig in een zee / -

MDan alle welluſt zwemmen / welluſt enz.

TPaar zyn ze op een beilge ree /

Aiets kam de Vreugde ſtremmen.

In 's Hemels heerlükheid /

In 's Hemels heerlükheid.

10.

De zonue zal niet ondergaan/ -

TPaar is geen donkerhedem / donkerheden;

JW Maar eeuwig Aan den Jemel ſtaan /

En niemand ſtoort daar brede ;

Im bat geruſte land /

In dat geruſte land. -

- 11.

Münzondig vleeſch/ müm ouden menſch

Bal mu niet meer üeroeren, meer beroeren.

Die nu zoo tegen wil en wenſch /

JWHün ziel vau Jezus voeren;

CD 3alig Paderland /

GP Zalig Paderland.

DE 0VERTUIGENDE ZONDAAR.

Stem: Wanneer de Zon in 't morgenrood.

- 1.

CDneindig Oppermajeſteit/

En WDezen aller WDezen/

Gy Zyt vol goedertierenheis/

Eu eeuwig waard geprezen;

-
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TDienſtwaardig algenoegzaam God/

WUw kinderen hundeel en lot/

Gp zpt wolmaakt regtvaardig

Gm ik leg in myn zondenſchuld/

Jk tergde veel maal uw geduld/

Ik ben U toorn waardig.

2. –

WPatzal ikt boen ? ontfermend Heer/

't Js al bp mp verloren;

Jk weet geen raad of hulpe meer/

Wilt Gy mpn klagen hooren/

1Uwa raadsbeſluit en vrederaad /

TDie vaſter als den Zeuel ſtaat/

Bedacht een weg tot vreden;

Uw Some ſteldet Gp tot Bogg/

JW Maar mpue Zicl is vol van Zorg/

- Perbuld met bangigheden.

3. W

Sou Jezus my ook memen Aan/

Boo een verbloekte ſnoode/

Sou ik Uaar Jezus durven gaan?

Soo een: in zomde doode?

Ik vleide mp in Vroeger tpd/

Ik was bervuld met deugdzaamheid.

Ik had cen gaede wille;

Ik trad verwaand ter tempel in/

'k ºad in mpn doen een wond're zin/

Jk kon Gods toorn ſtillen.

4.

Ik had toen geen verdozven hart/

GEn was tochzeer regtbaardig /

JLapn booze wil was my geen ſmart/

Ik was het leden waardig;

Bou God dan zyn zoo ſtrengen wreed/
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GPm my om Adams appelbeet/

Poor eeuwigte berdoemen.

Pan zanden had ik geen berouw/

Ik was al in myn baden trouw/

Ik kon op deugden roemen.
5. "

Jk was gecn bpand van de deugd/

Geen hater Gods/ mpu leven/

WPas maar Gods WBet/ zelfs in mpm jeugd

Jk Kon mp 't leben geben;

'k Pond leven in mpn eigen hand/

- Mayn ziel was in de groud gekant/

En tegen Urp genade.

G God! 'tis uw langmoedigheid/

't Js enkel uw barmhartigheid/

WDat was ik dwaag beraden.

6.

TDat ik in mpn geregtigheid/

(Coen zocht een eeuwig levenf

JUAaar ach! wat had ik waardigheib/

Ik deed wat ſtaat geſchreven;

Jk dacht ik waš met deugd vervulb/

Ik zag toch weiuig van mpn ſchuld/

En was ook zeer zachtmoedig/

All werd iſt menigmaal geſuaad/

Jk droeg toch in mpn hart geen haat/

Gch myn natuur was goedig.

7.

De godsdienſt of het Avondmaal/

Eu alle goede pligten/

Die mam iſt waar/ ik zag geen ftwaal/

In al wat ik verrigte;

Maar ach! nu ben ik van rendom/

Ellendig/ dood en blind en ſtom/
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En walglyk in Gods oogen.

Eu enkel ongeregtighcib:

Gntbloot van alle Heiligheid/

En geeſtelpk vermogen.

Z

JAu wordt myn zicle üuiten raad/

Du zinken mpne gronden/

Geen cigen deugd mpn ziele Baat/

Jh heb er geen / maar zomben;

„Mºpm zoudenſchuld is hemelhoog/

„Wayn zondig hart vooz God niet Boog/

„MApn Ziele wil niet buigen/

Äft heb een diamanten hart/ -

JLºpn ſchuld bewpzen tot mym ſmart/

Beel duizende getuigen.

9

Och ! dat ik eens een vlcefchen hart /

Door 't ſteenen Hart mogt krügen/

JWDijn trotſche Ziel Gods hoogheid tart /

GEn alle vleeſch moet zwÜgen:

JUAijn vounis is geveld / Gods WHet/

Deroordeeld mp / ikt üen gezet /

(Cen doel van 's Zemelé wraken /

'k Ben in uyn 5ondenſchuld verſmoort/

God ſpreekt tot my geen troošt'lük woord/

WPat Zal ik nu gaan maken.

10.

Gntfermer / roept gy Zondaars niet !

Süt gp dan niet genadig ? -

AWDen zegt / dat gp pardon aanbied /

En dat gp roept geſtadig : -

Den armen Zondaar bol van ſchuld /

TDie altijd tergden Uw geduld /

Doch nu ootmoedig klagen;

15
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Ik onderſchrüfW Goddlük regt/

Liegtvaardig gp mpn gunſt ontzegt /

JK zal het echter wagen.

1 l.

CDm gok tot Uw genadetrOO11 /

Drijmdediglijk te treden;

Gy zyt in Uwem grooten Boom ;

Een God van Zaligheden ;

Gp wilt den roem van käwen naam

Derhoogen/ maakt münziel bekwaam /

GPm °t aanbod ball genade /

TDoor het geloof te grüpen aan /

CDch zet mpn voet op 's levensbaan /

En wil mijn Ziel verzaden.

J2.

TDe weg waarin men God ontmoet /

Jš Jezuš / Zondaars Borgen /

't Is Jezus dierbaar Gfferbloed /

TDat eene Ziel vol zorgen /

Bevrpd en eeuw'ge brede maakt /

MPaarna mijn zielgedurig haakt /

CD.ch / werd ift eeus gewlasſchen /

In Jezus zuiv're bloedfontein/

TDam wierd ih eerst volkomen rein /

TDan kon geen dood Uerrasſen.

13.

CD ! voelde iſt de kracht van 't bloeb /

Ban Iezus / voor de zonden;

Geſtort aan 't Kruis / hoe overzaet

Js 't wel van ſchuld gutbouden ;

En in het eeuwig Preverbond /

Dat waſter als den Hemel ſtond /

JlMet Godte Zyn getreden;

CD eindelooze Zaligheid /
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Dit is toch voor een eeuwigheid /

„MAet Godem Chriſtus vreden.

- *

* - -

-
- -

OP HET AWONDMAAL.

Stem: Wanneer de Zon, enz.

1.

Itomt hier begeerig oogen hart /

(Cot Jezus wol genade / -

UBaar vlucht gp met uw zielen fmart /

En wie zal u verzaden;

Bp Jezus Jezus ist alleen /

Bp Iſezus en by anders geen /

Js zielen heilte uinden.

In Jezus is de Batigheid /

lºp is bol algemoegZaamheid/

Doar alle zyn Beminden.

2.

Spt gy vervnld met zielendorſt/

WDie zal u water geben /

Perſmagt uw tong en drooge borſt/

Bp Jezus is het leben:

Gp kunt in ſchuld voor God niet ſtaau /

CDf uwe Biele moet bergaan /

Gp kunt geen Jezus derven /

Derzekert u doch van dat deel /

Geeft Jezus toch uw hart geheel.

CDf anders moet gy ſterben. « h

Z

o Jezus is een Heilfontein/

Pol WDäteren des Levens /

15*
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Syn MDateren die makeo rein /

TAe vuilſte ziel / en tevens /

Sp leſt de dorſt na 't Hoogſte Goeb /

WHat zyu de Wateren niet Zoet /

Poor een aamégtig harte /

TPe zoetſte TPranken beſte MPün/

Bal hier als gal en alzem Zyn /

TDit water ſtilt de ſmarte.

4.

Dan Alle Sielen die geWond./

Aa Zyn genezing hügen /

TDe Vuilſte wonden hp verbond /

't Jš al bp Hem te krügen.

't Is open tafel bp dien Dorſt/

All die maar honger heeft en dorſt /

JWNag tot zyn (Cafel mad'ren/

TDit regt heeft ieder onderdäAn /

CDm tot den toning zoo te gaan /

En daaglükste vergab'ren.

5.

TDe Koning is al weer traktant/

Geen einde bangeregten /

Ztaat op deez' tafel in 't Verband /

TDoor 't ſchikken uam Gods knechten / -

l?ier is het ware Cevens-Brood /

Dit ſtilt de grootſte hongersnood /

Geen vleeſch der offerdieren /

„Maar van Gods eengeboren Boom /

Geflacht tot eenen zondenloon /

Dit Briendenmaal verfieren.

6

De Zoetſte melkt / de ſchoonſte wijn /

All wat uw oog kam luſten /

Sal hier volop en rükelijk zyn /
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De toning lieſlijk kuſten/

En hp omhelsde metzpm min /

All wie tot zyt Paleis kwam in /

JUAet WAar aotmoedigheden /

Hier is een liefberijk anthaal /

Hier is een Hemelſch Auondmaal /

lºier is de regte vreden.

7.

Ellt gaſt hier met den toning trouwb /

Gods eengeboren Sone /

Eeu huwelijk / dat maoit berouwd ;

JlMen krügt hier toningskroone.

l?ier zit aan 's ltoniugs regterhand

Bpm , Bruid in een verheben ſtand /

Dervsert in reine minne:

In 't kleed mtt 't glansrijk Gfiršgoud /

Geſtikt / in 't nieuw en mooit in 't oud /

Als eeue Etoninginne.

8.

TDit Bruiloftsmaal is nu bereid/

WDoor arme Bedelareu/

Op ZSions berg van Heiligheid/

CDm met Gadé Soon te paren /

Geen rüken zyu hier wellekom;

Door armen is dit Heiligdom /

TDie 't leven niet en vinden/

Ja zelfs de ſnoadſte Küksrebel /

Die niet verwacht als vlock en Hel/

Sit hier ook by de vrinden.

9. - -

TDie toning Jezuš valt te boet/

En om pardon komt ſmeeken/

Dic vindt hem lieſfelijk en zoet

En hoort hem daar van vrede ſpreken;
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En luiſterrpke Zeiligheid /

Hp rükt eerlang zyn Srepter toe/

Aan alle die den sorlog moef

TDe waap'nen voor zpm boeten /

(Cer neberwcrpen hulde bien /

En im geloobe ap hem Zien /

En alzoo hem ontmoeteu.

10.

WDelzalig die in 't Albondmaal/

TDen Heere Jezus binden/

En in wiens geeſt Gods geeſt neerbaal/

TDie harc ziel verbiudeu/

Alau Jezus tot zym eigendom

En komt zoo tot Godé Heiligbom;

Gehleed met Bruiloftskleeren/

Dan ’s JWDiddelaars geregtigheib;

En zao met God verkeeren.

11. -

TDat is het Hemels voorportaal /

Dat is het ondertzouwen/

't Begin van eeuwge Zegepraal/

En hemels Bruiloft hauten;

Gelukhig Dollt in eeuwigheid/

Gy wardt verwacht in Heerlykheib/

Dat is u eeuwig erbe/ .

Gy 5pt de Bruid en 't WBpf van 't Cam/

TDie u voor eeuwig bp hem nam/

In 't purtje van uw ſtecven.
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DE MENsch ovERTUIGD

en zoekende naar

JE ZU S.

Stem: Wanneer de Zonenz.

1

Immanuel Gods wonder Soon/

Pan eeuwigheid gebooren/ -

TDie erfheer zyt van 's Hemels kroon/

Dan eeuwaigheid verktooren/

En afge3onden in de tpd/

CDm eindelooze Saligheib/

(Tot heil van Sterbelingen/

(Ce weegte brengen Boor Zpn dood/

o UBonder liefdem over groot/

Door Arme TPoemelingeu.

2.

Die kermen ober zondenſchuld/

En hun ellende zagen/

En die met, angſt en ſmart vervuld/

Zum Gob gemis beklagen:

Ontfermer 'k werp my vaor uw Ch2oon/

TDie waardig ben wuel duizend doon/

Die het leven heb verloren/.

Ik bcn cen diep ellendcling/

Die eeuwiglyk verloren ging/

TDoor Gods geduchte toorn.

a Liebe Jezus myne ſchuld/

Ishemel Hoog gereezen/
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Ift tergbe beelmaal uw gedulb/

UW regt moet zyn geprezen/

Gp 3pt regtvaardig iumpn dood/

Mpn 3onden zyn toch veel en groot/

Ift heb verbeurt het leven/ -

Ik werp de wapens voor u neer/

Ik raepparbon/ o Jemelheer,

WDilt mp genade geben.

4.

Um Bloed is magtig groote Borg/

Door müne ſchuld te boeten/

CDm Zonder vrees en zander zorg/

Een Heilig God 't ontmoeten/

Am kruisdood/ ist volmaakt rantzoen/

Ik heb geen ander prps van doen/

CDm mp te ramtzaemeereu/

o Iezus treed bog boor mp toe/

By God ik ben myn zomben moe/

Ik kan u miet antbeeren.

5. -

JLRaar myne zonden zpu zoo groot/

JWapn ſchuld is hoog geklomuen/

BP 3Pn als karmozyn zao rood/

2oe zal ik mog outkammen/

Ik mis Het Goddelpke Beeld/

Ik ben in 3Gnden uaortgeteeld/

MUm ziel is enkel zonden/

En vol ban ongeregtigheid/

Ik ſchrik voor doad em eeuwigheid /

Ik 3it Zoo vaſt gebonden.

- 6.

CDch wiſt ik maar eens myns gelpk/

Das die mag eenste vinden/

Ik ben van rondom walchelpk/
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Ik ben een dwaas en blinde/

JlMaar Iezuš weet gp dan geen raab/

Door mp in mpn verloren ſtaat/

Dntzegt gp myn het leven/

Ontfermer ! och ontfermend Heer/

Ik werp mp boor uw boeten meer

Metvreeze ende beveu.
7. -

„Mapn ſtaat die is nu radeloos/

Paar zal 'k het hemen wenden/

Ik ben ellendig hulpeloog/

En niemand die my ſenden;

JPaar gp alwetend Hemels oog/

Ach dat myn klagen: A bewoog/

GP kent mpn ziele wonden;

Ontferm/ ontferm A over mp/

Die toch alleen myn toevlucht zp/

Metal myn ſnoode zanden.

- 8.

Ihzal dan voor u blyben ſtaan/

Met mpne vuile kleeren/

't Balmp als Iſozua vergaan/

o Goedertierend Heere/

Gp 3pt gewilligen bereid /

En vol van goedertierendheid/

Een God van heilen even/

GP reikt uw gouden Scepter toe/

Ik ben het ommezwerven moe/

GP Zult mp miet begeven.

9.

Al heb ik miet verdiend als ſtraf/

En eeuwig God te derven/

Ulw bloed wiſt alle zonden af/

Ach! Waarom zou ik ſterven;
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En eeuwiglpk verloren gaan/

'k Zie Jezus zoo gewillig ſtaan/

„Met uitgebreide armen;

Hp raept en uoodigt: komt tot my/

JAAaar mpne ziel gebonden Zp!

Ach Jezus volontfermen.

10.

CDreik eens toe uw regterhand/

Perbreek mpn ongeloove/

En red mpn ziel uit dezen ſtandf

TPoor Hemel geeſt van Üobeu/

Em brengt myn ziele in 't Derbond/

Dat in uw oſſerbloed gegrond/

Paſt blpft in eeuwigheden;

JU2pn ziel bewilligt in Gods raab/

En in 't Berbond dat eeuwig ſtaat/

TDus krpg ikt eeuwig vrede.

DE R 0 EM WAN W R IJE GENADE.

Stem: Augustinus ging eens ziften.

1

Zalig Wezen/ vol genade

'kt WDenſch te roemen uwen noem/

Pol van goedheid zyn uw paben/

UDas ik tot uw lof bekwaam/

Eenwig zalik u bewpzen;

"Cof en dank en prys en eer/

Eeuwig uwen mame pryzen/

Als den grooteu EPpperheer.
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2. t

'ft MDas verloren door de Zondeu/

Ganſchelpk verdoemens weerd/

ºk Weas in Satans ſtrik gebouben /

En hp had mg oberheerb;

'k Leg tochonder vloek en tooren/

@vertreder van Gods WPet/

Ja in eeuwigheid verloreu/

TDoch ik ben van Gob gered.

3

Ja mpu gamſche hart en leben/

WPas den ZSatan toegewpb!

En een eeuwig wee en beben/

WDas mp door Gods regt bereid/

?k UDas oneimdig afgeſcheiden:

En van 't Godlpk Beeld beroofd/

Siel en ligchaam heb iſt beiden/

In de zomben afgeſloofd.“

4

Soo rampzalig in ellende/

Lag iſt in mpn zondenſchuld/

Dus kwam God zich tot mp wenden/

En Hp had met mp geduld;

Sao verzonken in münzonden/

Kwam die Hemel Majeſteit:

'k Sag mpn ziel vervuld van wonden/

En Gods regt en Heilgheid.

5.

'k Zag mp zelven onherboren/

Eindeloos verbreemd van God;

„MAy ſcheen anders miets beſchoren/

Als een biep rampzalig lat;

klagen/ Kermen/ ſchreien/ weencn/

WDas mpn cenig wapentUig;
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Buchten/btdden/ roepen/ ſteenen/

Alleš riep o ziele buig.

6

Buigt voor God Walt voor zyn boeten/

Werp de wapens voor hem neer/

Schikket u om God t' ontmoeten/

Buigt uw hart voor 's Hemels Peer/

(Coen kWlam God mpn ziele buigen/

IWAymen hals voor s Zemels zweert/

'k Moet boor God nu uog betuigen/

Geeſtes kracht heeft my üekeert.

7.

(Coen beweende ik mpne zonden/

Coen daormatte ik mpu bed/

Coen betreurde ik myn wonden/

'k WDerd veroordeeld van Gods luet/

'k Sag mp Hoopelaos verloren/

GEn ik was toem Buiten raad/

Sonde/ vloek der wet en toorn/

o Wat was 't een nare ſtaat.

8.

Alle helpers my ontuloden/

All het ſchepſel riep mp toe:

't Is Bp my miet/ a wat noden/

JWAaakten mpne ziele mae;

(Coen fk meendete verzinkten/

In een bloed bam ſmart en wee/

(Coen ik dachte te verziuken/

Kwammyn ſcheepje op de ree.

9.

Jezus kwam aan mij vertoonen/

Dat zyn naam Gntfermer is/

„God ontdekte mp zyn Soome/

TPit verdreef myn duiſternis;
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Jezug Zag mpn Ziels ellende/

Pºp entfermde over my/

Jezus Kwam zich tot my wenden/

En Äp kwam al nader üp.

10.

Jczug Zag ik/ boor de Zondc/

Alan 't vervloekte kruis gehecht/

Bol van ſtriemen en vau wanden

(Cot voldoening aan Gods regt;

's ?eeren geeſt die deed mp vluchten/

„Da de Hoorne des Altaars/

TPaar geen tooren was te duchten,

Bp die groote Middelaar.

1 1.

Em ikt ſchuilde in zyn wonden/

Gnder zyn geregtigheid/

God vergaf mpn fmoode Zonden/

ZSchonk mp recht op d' Heeripkheid/

Gad Zoo vol van zaligheden/

EPpenbaarde zich aan mü;

Ik sevoeldc eeuw'ge vrede/

En de liefbe Gods daarby.

12.

(Coen werd in verwonderinge/

JWAyne ziele weggevoerd/

TPenk ik aan die groote dingen/

TPan wordt mog myn hart beroerd ;

Eeuwig 5al ik Jezusprpzen/

Eeuwig werp it d'eerekroon/

Poor Het Lam/ en eer bewpzen/

Alan Gods eengeboren Boom.

13.

JWRogt ik in dit aarbſche levcn. -

JLeben tot Gods heerlükßeid;
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ton ik nu met Hellig beben/

WBerken myne zaligheid;

WBeg dau wereld en de zomden/

Jezug heeft alleen mpn hart/

Eeuwig ben ik nu ontbouden/

Eeuwig vrp ban alle ſmart.

z1 ELs BE GE ERT E T 0T | E zus

Stem: o Minnelijke Immanuêl.

1,

G Kots des heils/ o Levensvorſt/

G Lieve Jezug ! mp n beminde/

JAnnziel naar H gedurig dorſt; -

Im U is heil te binden!

Ik ben ontbloot/

Pam U/ im zomden dood/

Jk ben een bwaas en blinden.

2. .

CD treurig zwerven buiten am/

Dan God het zalig UDezen:

CD zoete Zeiland/ Kom/ ei kom/

En wilt mpn Ziel gemezen/

Pan't zonden kwaad/

Ik weet im mp geen raab/

'k ?eb im Uw UBoozd gelezeu.

3.

Dat läwen naam ontfermer is/

Dol liefde en genade/

JLApn ziel verbuld met droeffenis/

Creedt op de levenspaden;

En blucht naar U/
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'k Ben van geen Jezus ſcßuw/

Soa ben ikt dan te raden.

4.

Gm U te klagen mpnen nood/

„Il2et tranen en met Weenen; -

Mapn krachten werp ik in Kw ſchoot/

JWaet zuchteu en met ſteenen;

Sarhtmoedig Lam/

TDie müne Zonden nam/ -

WPaar Zou ik loopen heenen.

5.

Beſtraal my met uw godd'lpft licht/

En leer mp uwe wegen;

Bewerk mp toch eens tot nw pligt/

Beſpoel mp met den regen/

Pan LU gema/ -

CDpdat ik moedig ga/

Gp mpnen weg tot zegen.

/ 6. -

JWapn dorre Ziele die verlangt/

Haar geeſt en lichten leven/

„MAyn angſtig harte wordt geprangd/

Pol angſten en vol beven;

o Boon van God/

„MApn erfdeel en myn lot/

WPilt mp genade gehen.

7.

GDm altpd moedig in den ſtrpd/

lAet puer voort te loopen/

Getrouw en met gewilligheid/

Met luden uit te koopen.

'ft Heß geen kracht/

Jlºpm bange ziel verſmacht/

Ik wil toch blpven Hoopen.
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8.

JApn Iſezus is en Blpft getrouw/

Jk wil- Hem dan aanklebeu;

h Heß van mpn keuze geen berouw/

JWapn Iſezug is myn leben;

Ik hou ?em vaſt/

Gfſchoom de helhond braſt/

Pºp zal mU nict begeveu.

9

'k Sal moebig dan op s levens baan/

JM.Net groote ſtappen treden/

Ik zal het Pad des lebens gaan/

Als JeZils maar gaat mede;

Jkt tree dau boort/

'k Pertrouw op 's Pionings woard/

'k Beb met den Hemel vrede.
10

G Iſezus! maakt mp maar getrouw/

Gm tot Uweer te leven;

Als Uwe Bruid, en echte vrouw/

TPoet mp naar boven ſtreben.

JWAet moedigheid /

JPaar d'eeuwige zaligheid/

Die gp uw volk zult geven.

11.

Ik ben dir leben toch zoo moe/

TPat Zondig ommezwerven"

MAyn ziele moet maar Jezus toe/

JM2pn Ziele begeert te ſterven;

CDm zander ſmer/

En ut de ſtrik gered/

Een eeuwig heil te erben.
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HET WERMELDEN WAN GODS LOF.

Stem: Hoe schoon licht ons de Morgenster.

- 1.

CDneinbig Oppermajeſteit /

Bekleed met glans cn heerlijkheid /

In 'H Jemelshooge zalen;

Gp hebt den Hemel tot Uw troon /

Gy draagt van 't ganfch heelal de kroon /

1Uw magt en kent geenpalen/

Gp zpt / altpd / bol genade/

Uwe paden en Aw wegen /

TDie 3pn altpd tot eenzegen.

2.

1Uw blekkelooze helligheid /

Hw groote goedertierenheid /

Alan mpne ziel bewezen; -

Perpligt mym ziel tot eeuw'ge lof/

lier viudt myn ziele eeuwig ſtof/

1UW mäam moetzpm gepreZen/

Gp zyt/ altijd / vol genade /

Uwe paden en Uw wegen /

Die Zyn altjd tot eenzegen.

3.

Soo een walglük zondig Adamskind/

Hebt gy van eeuwigheid bemind /

En UWlen Boon gegeben;

Cot eenen JUAiddelaar en Borg/

En brpd mpn ziel van eeuw'ge zorg/

En ſchenkt mp zalig leven;

Gp Zyt / altyd / bol genade /

Uwe paden en Uw wegen/

TDie zpn altpd tot eenzegen.

16
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4.

Wlw Scon mpn Zonden op zich Ilam/

1Twº Boon die werd het Gfferlam;

Ein moeſt myn ſchuld betalen; -

Llw Boom betaald mpn ſchulden groot /

Uw Soon ſtierf in mpnplaats den dood /

o Liefde Zonderpalen.

Gp zyt / altpd / bol genade /

Uwe paden en uw wegen /

TDie zyn altpd tot eenzegen.

5. -

o Jezus riep : het iš Volbragt /

En Jezus heeft op mp mu kracht /

Jkt ben't verderfontvloden;

Byn bloed is het rantzoen voor my /

Paardoor ik eeuwig vrijman zy /

Gered Uit alle nooden;

Gp zyt / altpd / Vol genade/

Uwe paden en uw wegen/

Die Zyn altüd tot eenzegen.

6.

Im eeuwigheid zal ik uw lof/

Dermclden aan het hemelhof/

JWMet al de SerephUnen.

In eeuwigheid mpm hart en mond/

TDen roem en lof van God Uerkond /

Bebrüd van ſmart en ppne ;

Gp zyt / altpd / Uol genade ;

1Uwe paden en Aw wegen /

TDie Zyn altijd tot eenzegen.

7.

„Deemt uumpu hart voor u ter Woon /

En rigt daarop uw eeretroon /

UBilt daar uw ſcepter zwaaijen;

WDees ioning over mpne Ziel /
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Drüft uit / al wat u Buiten hiel /

Waat geegteswinden waaijen /

Gy Zpt / altüd / vol genade /

Uwe paden en Uw wegen/

Die Zpn altpb tat eenzegen.

".

8.

CDch / dat des ſatans heerfchappy /

In mpne Ziel verbroken zy /

Perdelgt Het rüſt der Zonden,

CDch oderwiut mpnzondig hart /

Gemeeſt mpn bitt're zieleſmart /

En reinigt myne wönden;

Gp zyt / altüd / vol genade /

Uwe Paden en Uw wegen /

Die Zpn altijd tot een Zegen.

9

Japn zombenkracht die is zoo ſterk/

Derbreekt toch eens des ſatans werk /

Laat 'k aan de wereld ſterven;

A2eem toch mpn ganſche harte in /

Enſtort daar in uw reinen min/

Danzal if troost verwerben,

GP zyt/ altüb / vol genade/

Uwe paden en uw wegen /

Die zyn altüd tot eenzegen.

10.

Derheldert torh mpn zielsgezigt /

Beſtraal mpu ziel, met goddijk licht/

Leer my mp zelven kennen;

Och "enderwüſt mp in uw mSet/

-lapn hart toch in uw wegen zet/

Laat iſt aan u gewemmen.

GP 3pt / altüd / vol genade/ -

Uwe paden en Uw wegen /

Die zum altijd tot eenzegen.

W. -

- 16*
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11.

Herſtel mp meer naar t heilig Beeld /

WPaarnaar mpn ziele is Herteeld/

TDoe my tot eere leven /

Pan ?em / die door 3pn bloed en dood /

ÄUMy redde uit een eeuw'ge nood /

WDil uwen Geeſt my geben.

Gp zyt / altüd / vol genade /

Uwe paden en Uw wegen:

TDie zyn altüd tot een zegen.

12.

JWAaakt my gcmoedigt im mpn Kruis /

Derlangend naar mpn Daders huis:

"Leert my het Dreemdelings leben.

Perroon mp veel het Paderland/

En ſterk mp met uw regterhand /

TDan Zal ik nimmer beben.

Gp zyt/ altüd / vol genade /

Uwe paden en lä wegen/

TDie zyn altijd tot een Zegen.

J EZ US SCH00 NH EI D.

Stem: Augustinus ging eens ziften.

1.

CD gy ſchoonſte aller uenſchen/

Henlel luiſter godlykt ſchoon/

Snt Het voorwerp aller wenſcheu/

Gods gebuchten grooten Soon;

CD gy WBelluſt aller Eng'lem/

Die daar zweven om Uw (Croon;

TDie hunſtenumen zamenmenglen/

„IWAet uw volk Uwn arbeidslooU:



LI E DER EN. 245

2.

Doorwerp van de Hoogſte Liefbe/

Dan het zegepralend Dolk;

TDie haar gamſche hact doorg2iefde/

WDant zy zien U 3ander walk.

JAiddelpunt van al 't verlangen

Dan het heilbegeerig hart/

TDie het misſen valt zoo bangen:

(Cot Haar ziele bitter ſmart.

3.

Bone Gods ! oneimdig WDezen/

"Leven/ Licht en ?eerlykheid/

ZSchoonheib! uooit genoeg geprezen/

Spt gp tot in eeuwigheid;

Alle goddelpke deugden/

TDie zyn in uw eeuwig zyn/

Gp bezit volmaakte vreugde/

Eeuwig Zander drnk of ppm.

4.

ZScßoomſte Beeld van uwen Dader /

God zyn eengeboren Soon /

Gp beſtaat de Gobheid, nader f

Gy braagt 's Hemels Gobheids kroon.

E> ! beminlijk CPpperwezen /

Zoo als 't in den Zone ſtraalt;

Eeuwig waard van mp geprezen

WDie heeft ooit U afgemaalt.

5

's Hemels Wonder ! Eng'lem koning/

Sielenhelper ! JLevensbron !

In den hemel iš uw woming /

CD gy goddelijke Soon.

TDie in goddelijken luiſter /

Aan den derben hemel ſtaat/
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Gy verdrijft het zondig duiſter /

Daar H ligt mooit oudergaat.

6.

D! hoe braud van Hemelminnen/

JUNijme ziele tot dat Cam/

TDie my brengt ten hemel binnen /

En myn ſchulden van my nam;

Siet mijn ziel in liefhe branden/

't Js een vlam die miets verteert ?

't Spn die zoete liefdebandeu /

„Ilºpme Ziel is averheert.

7 - .

Alle wezenlüke ſchoonheid /

Elf in Godes Sone bindt /

TDie op Zem zoo klaar ten toon leidt/

WDoor een hart die Zem bemind; -

Jezus ſchoonheid trekt het harte /

Än de liefbe maar Jem toe /•

Engeneeſt dezieleſmarten/

Miemand wordt be liefde moe.

- 8. -

't Js geen ſchoonheid zonberzoetheid /

Jet is magt en liefde t' zaam/

't Is geen groatheidzondcr goedheid;

TDugi Zoo prüs ik Sünen naam ;

All myn liefde is Hü waardig /

TDmizendmaal / em mog veel meer j

(Cot zpn dienſt ben ik volbaardig /

'k Buig mp boor 3pn Uoeten neer.

9.

TDuizeud levens heb ik voor Hem/

Mog beel meerder is Hij waard;

Alles kan iſt alleen door Hem/

Synen geeſt my alles leert;
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ZSchoone Jezus! boet my ſmakcn /

Uwe zoete liefdewijn /

Ti Aat ikt dan eens dronkten raken:

TDit is heilig dronken zün.

10.

Hier is Jezus; ºp Zoekt zielen /

Ban het heilbegeerig Polk;

JNAaar die voor dem Croon zich knielen /

En ?em Zonder ſchaduwwalk /

Ju Het Hemellicht aanſchouluen /

CD ! hoe lieſlük is lºy dan;

TPaar ze zander druk of rouwen /

JUNet ?em etet 's ?emels „WNan.

l 1.

lºp is baar 't becmaakt der menſchen

Die in 's Hemels leveu zyni;

En verbuld haar zieleweuſchen

Pry van alle leed eupijn;

Salig die / die eeuw'ge erve /

Erven zullen ma den dood ;

In het leven en in 't ſterven /

Is Hun heil omeindig groot.

W--------

Eene Heilbegeerige, die buiten Jezus niet

langer blijven kan, maar zich aan

Hem overgeeft.

Stem: 0 Kersnacht. *

1.

„Du kan myn ziel niet langer leven/ -

„MAet ſchuld enzonden obergeben /

En buiten een Uolzalig God;
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Em van een eeuwig God geſcheiden /

CPp wegen die ter Helle leiden /

Wie rust in zulk rampzalig lot.

IWApn ſchuld is tienmaal buizend ponden/

Als bergen mpne ſnoode zomden/

TDie laſt die balt ondraag'lijk zwaar.

Ik moet een Borge voor mpn ſchulden;

Die # Zemels regt boor mp verbulden !

CP God! wat is bat leben uaar.

3.

Soo buiten Iezus am te zwerven/

JWapn ziel moet eeuwig ten verberve;

(Cem 3p dat Jezus zich ontfermt.

Pan God verbreemd / is uiet te dragen/

JM2pm ziel bezwijkt van al het klagen /

SP zucht den ganſchen dag en kermt.

4.

Enroept a God vau zalighedeu/

- GDch / iš er dam voor mp geen breden;

Sluit Gab zyn oogen voor my tae

Bult gp mpu bange zieleklachten/

Altoos verſmaden en verachten/

CP God! 3pt gp mpn bidden moe ?

5.

't Is waar/ de Zeere is regtbaarbig/

Ik Zondaar ben miet andens waardig /

JWPaar ?eere / kam het miet Üeſtaan ?

TPat Zoo een zondaar kreeg berzoening /

In Iſezuš eenige voldaemitg?

CDch ! is er dau geen uredebaau/

6.

In 't CEvangelie opgeſtoßen /

Lebt gp Uw gramſchap uiet gewroften;
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Aan Uwen eengeboeen Soon.

In Itoming Jezuš is een leben /

E>m 't aan doodſchuldigen te geben /

TBit wordt mp vrijeljk aangeboon.

7.

Ja lieve Jezus! 's Baders toorn /

Hebt gy gedragen / eenen Hoorn -

Danzaligheid nu opgerigt; -

TPat bloed / 't welk vloeit uit uwe wonden

Derzoenen al be ſnoobe zonden :

Doldeedt aan Gods gebuchte regt.

- 8.

CDch! laat ik in die reine plasſen /

Pan uwen bloede zyn gewašſchen /

Eens onderbinden vrede Gods.

Ik wil uw eigendom dan wezen /

Ju eeuwigheid mordt GU geprezen;

UBeeſt Gp myn grond en zielerots.

9

'k Leem Hemel / aarbe tot getuigeu /

Ik wil mpn hart voar Jezus Buigen: ;

JWAyn ziel omhelsd de Predevon d.

Etam / eeuwig en bolmagtig toning /

J2eem in mpn ziel uw troom en woning/

'kt Beg amen op 't genaverbond.

10.

Ik heb Zoo lang door ongeloobe /

HWAyn arme Ziele gaan beroven /

Pan 't eeuwig heil / nu beu ik moe;

Ban üuiten Jezus om te zwerven /

GEn langer zulk een God te derben /

„Mayn Ziel moet nu naar Jezustae.

- 11.

CD eindelooze Saligheden /
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CD zee van hetl en eeuwge breden /

CD volle Jezus! Lebensbron.

E> rpke Borg voor ſchuldenaren/

CDm aard' en Hemel t' zaam te paren /

G Lieſfelijke Zemel-Son.

12.

JAu is het in mijn Hart gekomen /

CDm eeuwig eens met al de Promen /

TDes tonings Onderdaan te ZPn.

Mu is Het in myn hart te treden /

In Gods DerBond in eeuwigheden;

Em wandelen op 's lebensbaan.

13.

Gch! Jezus ſtaat met open armen /

CDm nu zich over my t' ontfermen;

Jkt zie IHem willigen Bereid.

Ik hoor een aanbad van genade /

Jk koom wel laat ; maar miette ſpade:

UPel ulu dan voor een eeuwigheid.

- 14.

Biet daar Gods hoog geduchten Soon /

Ik werp mym ziele voor uw troon /

Än. ootmoed en geloove neer.

TPaar is myn zielen almyn 5onden:

Gp hebt verzoeninge gebonden /

JWapn Gad! mpm toning en myn Jeer.

14. -

JAu voel ik kracht van uw valdoening /

Ik heb nu mct mpu God berzoening;

Jllºym ziel wordt mu vereend met God /

JAu voel ik blüdſchap / lichten vrede /

Dit is nu voor een eeuwigheden /

Soo treft mp 't allerzaligſt lot.
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EEN OVERTUIGENDE ZIELE BUITEN

RAAD.

Stem: Wanneer de Zon in 't Morgenrood

.
-

GP JAu ist alles Üuiten raad /

JWapme Ziele gaat verloren:

GDueindig is mpn Zondenkwaad/

CDch was iſt mooit geboren;

Ik heb een ziel vol 3ondeuſchuld /

GEn met ellenden opgevuld /

Ik heb verbeurd het leven;

Gods regt en eisch moet Zyn Uoldaan/

GEn hoe zal ik voor God beſtaan/

'k JLRoet voor den Liegter beven.

V 2.

JLMUn ſchulden magtig veel en groot /

lZoe zalik, die betalen/

't Hantzoen moet zyn een eeuwge daod /

- - Ik heb het buizend malen;

Derdiend dat God my gamſch verdelgt /

TDat d'aard in wrake my verzwelgt /

WDil God zyn regt uitvaeren/

o God 't is uw regtvaardigheid /

Die mp verdiende ſtraf toeleidt /

Äft durf mpu tong niet roeren.

Z

0 Ja de plagen van mpm hart/

Em mpn onreinigheden /

Geh ! die bergrooten myne ſmart /

Beſmet zyn al mpm leden,

JMpm ziel die is geheel omrein/
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En al myn krachten groot en klein /

't Js walgelük in Gods oogen;

IWAyn arme ziel is doof en blind /

TDe droefheid mp ſyna verflind;

GP God ! wierdt gp bewogen.

4. .

WBant ik ben dood'lük magteloos /

Dan alle hulp verſteken;

JApn zieleplagen die zyn boos;

- JWAyn harte ſchijnt te breken.

Jk kau geen ſtap naar Jezus doen /

Ik heb geengeld tot zielsrantzoen /

k Ceg hoopeloos bezweken.

Soo Jezus mpner miet ontfermt /

En Äp zich over my erbarmt

Soo blpf ik eeuwig ſteken.

5

In mpn verloren zombenſtaat /

Ditſchijut mp eeuwig erbenz

G God ! by A iš immers raad/

Im leben en in ſterben.

Gp waardt het magtig ſterke God /

TDes duivels ſterke magt en ſlot /

TDer helle los te Breken;

Itom ! toomt aan my u groote kracht/

Gp die den bijand t' onderbragt /

WDilt uwen Hoon eens wreeken.

6.

CD lieve Jezus / woudt gp mg

Dooc mw geregtigheden /

Met God verzoemen / maken vry/

Eu ſehenkeu eeuwig ureden;

Kw bloed is magtig / Gfferlam !

Gp kunt o Leeuw! uit Juda's ſtam/
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TDen ſatan overwinnen.

Äp is nog Itoning van myn ziel/

TDie mg mog in Zpn banden hiel:

CD trek, mp toch eeus binnen.

7. -

Maar ach! mpn hoop die is zoo klein/

TPaar ſchUnt voor mp geen leben;

Boo dood / zoo walglijk / zoo anrein/

Sou God my leben geben ?

Poor eeuwig is mp afgeſmeen /

TPe hoop van zaligheid / "t geween

Der helle maet ik wachtenz

TDoch Jezus is van Gad geſteld /

GPm Zondaars uit het helſch geweld /

Ce ruhkem door zpm krachten.

- 8.

Ja / Jezus heeft een Offerbloed /

Paar belen uitgegoten

Alan 't kruis / dat geeft mp ſomtldg moed /

Den hemel is ontfloten:

WDie weet/ wat my mog eens gebeurd /

G God! myn hardc hart verſcheurt/

En laat ons water bloeijen;

Perüreekt de fanden van myn hart /

Gemeeſt mpn bange ziele ſmart /

Em wilt myn ziel befproeijen.

9

AUAet wateren ban uwaen Geest /

Die uit den hemel komen/

(Cot Hartsverandring al'ermeest/

Als volle lebens ſtromen !

Segt eens in uwem bloede leeft /

Aan mp / een doode / leben geeft /

Cot roem vau nw gemade /

Och! overſtroomt dit dorreland /
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Dat door een heete zonne brand/

Belast is en beladen.

10.

Aan myne zy mpn Hoop vergaat/

't Schynt eeuwig al verloren /

't Is Hoopelaos met mpnen ſtaat /

Jlt ſchpm niet uitverkoren;

Godſluit zyn ooren voor mp toe /

WÄp ſchpnt myn bitter ſchreijen moe /

WPatzal ik bam nu mahen /

God is almagtig en 't is regt /

TPat God my alle heil ontzegt /

WDie zal Gods daden wrakten.

11. -

Jš God almagtig dat is goed /

TDan is er hoop geboren;

HAp is toch briendelpk en Zoet /

Dan is 't mog niet verloren:

Mºpn ſmart eu myue droeffenis /

Om dat iſt God en Chriſtus mis/

Geef my een deur der Hope /

Gad heeft myn ziel niet ganſch verhart/

-Ik voel nog bitter zielen ſmart/

Ikzal maar Jezus loöpen.

DE LIEFDE EN WEREENIGING TUS

SCHEN GODS VOLK.

Stem: Wie sleet ooit heuchelijker dagen.

1. -

Boete banden die my binden/ -

Alan het lieve volk van Gad/ -

JWApne ziele Haar beminden/

UPamtzp erven eenber lot/
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o Joe lieſlijk zyn bie banden/

o MDat is bat Zalig een/

Boo berecnigt harten handen/

Alles Hebben wy gemcen.

2.

t Spm myn broeders in den Meere/

't Byn mym vrienden na den Geeſt/

TDus in liefdc wp verkeeren/

En in Ureden onbebreeſt/ -

t Spn myus Daders liebe kind'ren/

WBy verkcerem hand aan hand/

JNiets kam deze brede hind'ren/

WDas de zanden uitgeband/

3.

Eenen Leibéman alle leiden/

Ecnen Geeſt ons allen leert/

Om hetzelfde alle ſchreiden/

't Hart ſtaat renen weg gekeerd/

WDe hebben 't zelve onbervonden/

Elſt praat uit des Anders hart/

Em van taal en ſpraak eu gronden/

Eene blpdſchap eene ſmart.

4.

'ft Jeb mpn Hart en Hand gegeven/

Alan Het volft dat Jezus kent;

Eeuwig Zullen Zamen leven/

't Polk dat zich aan God gewend:

UBeg dan arme UBereidlingen

Llw gezclſchap ons mishaagt;

Biomt gp Jezns lievelingen,

Die het beeld vau Jezns draagt.

5.

Gch! wat is het hart vervoerend/ -

Als dat volk ſpreekt uit myn hart/
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CDch! wat is dat zielberoerend/

Als het mp Zoo 'r harte treft;

Als ik zie deziele b2anden/

In de liefde tot Het Lam/

Als ik merkt de liefbebanden/

GEn hoe Jezug 't hart innam.

6

't Selfde werktc onderbinden/

JWMaakt de Ziel in liefde een;

TDoet de harten zamen binden/

Alzoo leeft men zeer gemeen/

CPubekende Zoetigheid;

TDie geen wereldling verſtaat/

Gmbegrppelpke brede/ -

TDie voor eeuwig looit bergaat.

7.

Ja zoo worbt myn ziel gedreben/

JAa dat liebevolk van God/

Eeuwig wou ik met haar leven/

Deelen mede in haar lot/

'k Ben van harte met de vromen/

Eens voor tpd en eeuwigheid/

JWHaar ik ben mog niet gehomen/

TPaar deziel zich regt verblpd;

- 8. -

'k WDil aan Jezus my verbiuden/

Eeulnig tot zyn eigendom/

lton ik Jezus mog cens binden/

Atomen tot zyn Zeiligdom;

CPch ! dat was mi2t om te dragen/

Eeuwig afgeſcheiden zyn/

Dat blpft nu mog al mpn klagen/

En mpn zwaren ziele ppm.
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P A U Z E.

9. –

'k UBilhet Jezus aan betrouwen/

WPant Zyn volk dat is myn volk/

WPaar Zal 't ongeloof op bouwen/

Die bedekt my met een wolk/

TDie koſt mü zao vele tranen/

M2pm Ziel ſchreit Jezug na/

li Wilhem op zyn liefde manen/

UBantik kam mog miette ſpa.

10.

Eeuwig van dat volk geſcheiden/

Ditte denken breeht mpn hart/

TDus mpn ziele bitter ſchreiben/

GEn vervuld met zielen ſmart/

'ft Bal dat volk toch niet verlaten/

(CoT mpn adem mp begeeft/

Alzoudt 't in mpn dooh miet baten/

„Wapme ziele aan haarkleeft .

- 1 1.

Schoon ik eenwig ging verloren/

k ?oußet met het volk van God“

WDas ik dan miet uitverkoren/

'ft WBildan liever nog mpu lot/

Altpd blpven hier betreuren/

„WAogt ik Zyn tot Godes eer/

Maar dat kan myn harte ſcheuren/

Als ik benk hae langs hoe meer,

- J2. *

Als ik dat zau aberleggen/

Hier Zoo by Gods volk te zyn/

o WPat zou dat zyn tezeggen /

o WBatmare ziele ppn;

17
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Als ik eeuwig haac moeſt misſen/

In een grondeloos verderf/

En in eeuw'ge duiſternisſe/

TPaar men eeuwig lebend ſterft.

13.

Bp de duivien en verdoemden/

Daar ik nu miet leven ſtan/

Daar men Jezns niet in roemden/

Och hoe ſtelde ik het dan?

ILieve Jezus! Sielen toning/

„Maaſt mp ook uw onderdaan;

JMeem mpn hart tot uwe woning/

Set mpn voet op § levens baan.

14.

UUUe find'ren zum myn vrinden/

'k Moeſt van hen dan zyn geſcheurt/

't Polk van God mgm zielbeminden/

JlMisik hen myn ziele treurt/

'ft Grüp die ſlippe van die jode/

Aan dat volf hou ik mp vaſt/

Je3us laat mp ooh mog noden/

Als de dood maar niet verraſt.

- 15.

Eenwig weuſch ik ook te leveu/

Bp bat volk iu 't Daderland/

o Zoe mo2dt mpn ziel gedreven/

JWapme ziel reikt hart en hand

Sie daar/ Iezus" zpm mpn zonden/

Sie daar / Jezus! is myn hart/

JAeem mp aan die uu gebonden/

Sit in angſt en zielen ſmart.

16.

Mamaals zal ik op de wolken/

Staanaan uwc regterhand;
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Ju 't gezigt van al de volken/

TDie zoo talrijft als het zanb/

1Uwen troom dan eens omringen/

Als gp 't laatſte vonnis ſlaat/

Eeuwig zal ik medezingen/

In dien heerelpken ſtaat.

JEZUS I S 'T ALLEEN.

Stem: o Jezus bron van zaligheid.

1.

Och waar zal ik mp wenden heen/

In myn üangen nood/

Jk ſpt met zuchten en geween/

Door dit lpden groot;

IAymen tpd/ in dit lanb/

Js vol ſtryd/ 't Padetland/ daarma/ .

Js mpn hoope vroeg en ſpa;

God alleen is 'tal/ die my trooſten zal/

God is 't Hoogſte goed/ die mpn druk verzoet.

2.

CDch! waar zal ik mp wenden heen /

In mpnen zwaren ſtrijd /

JURpm krachten 3pn geen ſtaal of ſteen /

Soo bergaat mijn tüd;

In getraan / eu zucht / 4

Ik Zal gaan/ en ift blugt / naar God /

Spns bolks hundeelenlot:

God alleen is 'tal / die mütroosten zal /

God is 'thoogſte goed / die myn druk verzoet.

17*



GEESTE LIJKE

3.

En och ! waar wend ik mp maar tae /

Än al mpn verdriet /

JWAyn zicle is het Zuchten moe /

Immers God het ziet /

"Lieve Acer / gceft my kracht

'k tan mict mcer / in onmagt / ik viel /

Soo bezwijkt mpu bange Ziel;

God alleen ist al/ die my troošten zal/

God is 't hoogſte goed / die mpn druk verzoet.

4.

Och! waar dat ik het Henen went /

Alles roept mp toe:

TPat God geem andere Heiland kent/

Jft Beu 't leben moe/

Buiten God / in het ſtof/

Salig lot / aan dat Hof / te zyn /

Eeuwig Uri van ramp en ppnf

God alleen is 't al / dic my troosten zal /

God is 't hoogſte goed / die mün drult verzoet.

5.

CDch! waar zal ik mi wenden heen,

In dit jammerdal /

„WAet vele tranen en gebeen/

Jlºpme Ziele Zal / -

J2emen vlugt / naar am hoog /

Is ecn Zugt / die op bloog / tot God /

s Püands magt is dan beſpot /

God alleen is 't al / die my troosten zal /

God is 'thoogſte gaed / die mpu druk berzoet.

. 6

CDch / Waar Zal ik mp wenden dan

„WAet mpuen zwaren lašt /

Ik heb geen krachten als een man
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Jezus is gepast;

Door münziel / die zoo zwak /

JAedcrviel / en verbrak/ in ſmart /

Jezus is de troost van 't hart/

God alleen is 't al / die mp troosten zal /

God is 't Hoogſte goed / dic mpn druk verzoet.

7. -

Gch ! waar bat ik my hemen leid/

- God alleen is °t al /

TDe ganſche wereld üdelheid /

Als cen waterbal;

Gch ! mün ziel ledig is /

Soo behiel / ik gewis / mijn Zugt /

(Cot myn God daar iſt naar vlugt /

Gab alleen is 't al / die my my trooſten zal /

God is 't Hoogſtc goed / die myn bruk verzoet.

CDrh! waar zal ik mp wenden heen /

JWAet myn ſchuld belaan /

TDat zuchten / ſchreien eu geſteen /

Over mpn misdaan;

JWayne ſchuld / is zoo groot/ -

ºft Ben vervuld / met ziel ſuood / onfermt

Wieve Jezus / ook ontfermt;

Jezus is yet al / die mp troošten zal /

En het hoogſte goed / die myn druk UerZOet.

9

Soo dan eens s Etonings goude kroon/

En die aardſche pracht/

Jap vrolyk nu wierdaangeboon/

Sou ik welbedacht / - 1

Heerlijkheid / eer en ſtaat /

Maajesteit / die vergaat / eerlang

Prolph laten vareu dän.
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o Ja God is 't al / die mg trooſten zal /

God is 't Haogſte goed / die mpn Drukt verzoct.

- 10.

Ik wil geen hemelzander God /

Bonder Jezug niet/

De Zeere is mijn deel en lat /

(Troosten in 't verdriet:

Heerlijkheid / eer en ſtaat

„Majesteit / die vergaat eerlang/

WDil ik laten waren dan/

o Iſa God is 'tal die mü troosten zal/

God is 't hoogſte goed / die mym druk verzoet.

VERARINGSGEDICHT.

Stem: Wanneer de Zon in 't morgenrood.

1.

Het wps en Goddelijk beſtel/

Ban 't eeuwig Opperwezen /

Beperke door 3pnhoog beſtel /

Em raad nu klaar telezen /

l Het Punt van Uw geboorte tüd.

't Beginſel van uw loop en ſtrid /

Juist twintig Zonne jaren /

A2og nader aan de mortel tijd /

Coen God die weomt in d' eeuwigheid /

Die 't ſchip bragt op de barcn.

2.

Zoo loopt / ja bliegt de blugge tih /

Met ſmelle Arendsvleuglen/

TDie ſtroom loopt naar de eeuwigheid/

GEn laat zich miet beteugelen;
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't WDas boor eeuwig met u hael /

TDat God u ſchiep naar Zyn bevel /

Dit was toen 't onbekende;

(Coen ift u in het TGoop verbond /

Alan Christus gaf/ had ik geengrond /

TDat God u eeuwig keude.

JUAaar 't Goddlijk eeuwig raadsbeſluit /

IPad juiſt um naam ten leben /

Als Daders kind Mesſias bruid :

(Ccn leven aangeſchrveu

o Salige gcboortedag /

Coen gp Het eerſte zonlicht zag /

(Cot eeuwig heil geboren;

Zpt gp dan zoo een Adamskind /

Poe kamt gy Zoo van God benmind

UBaard gº dan niet verloren.

- 4.

1Uw bader was een Amoriet /

WHaardt gp geen klnd des toorns :

Hw moeder was een Jethetiet /

En waardt gp banaluorens

In 's Daders liefde hart gedrukt/

l?et algemeen verderfontrukt/

TDit is eenzalig wonder;

TDat zag de Godheid in uw ſchoon/

't TPat Hyu huw.de aan Zyn Soon /

'kt Joor van geen Zorebs dander.

5.

Bpt gp miet in bat Bloek-verüomb /

In Adam oak geboren;

Bpt gp geruſt op baſteu grond /

TPat gy nietznt verloren ? -

Met uihtaal is uw hart vervuld /
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Gp hab een ziel vol ſchuld / toen gp /

Ik ſta voor Gob als zonber ſchuld /

WPaar is uw ſchuld gebleben ?

TDe eerſte reis geboren 3n: f

En och ! de bergeu beven.

6.

Door God / al§ 3pnen tooren ürand /

TDurft gp de Godheid mäken;

En reiken ?em uw regterhand /

CPm een berüond te malten;

Derdoemlüft Zondig Adams Kind /

Spt gy van zulk een God bemind /

kult gy met hem verheeren?

WDoor wien her heilig engclendom /

In ſchaamt en eerbied ſtaan rondom /

TPen troon van 's Hemels Heeren,

7.

Ja dat is wonder in mpn oog /

Dat 't eeuwig Gpperwezen/

In liefte zich tot my waards boog /

o Liefde waardt geprezen;

Ik zie geen toorn noch geen bloek /

Jkt lees in 't Goddelijke bock /

JAiet anders als van lief.de /

TDe liefde Gods myn hart bezet/

De liefde tat Gods heil'ge wet/

ILApn gamſche Ziel Doorgriefde.

Z

Jk bind in 't mad'ren tot Gods troon /

Een Borg voor mijne ſchnlden / *

't WPaš in mym plaats dat Godes Soon/

WZee regt der WHet vervulden:

Geen vloeft der WPet/ geen wreeden dood/

Been ouweersbui geen laatſten nood /
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TPoet mp uit ureeze beeven;

Ik ben het zaad van Abraham/

Syn zaad / verheerlikt offerlam /

WDerwierf my regt ten leven.

9.

TDen Berg waarop iſt God aaufrhouw /

ZStaat met geen palizaden.

Geen Ebals bloeft brengt mp in rouw /

't Is rondom vol gemaden /

Enzegen uit Gods regterhand /

Geen ZSinai zie ik im brand /

Geen Horeh hoor ik dond'ren/

WIct blikſemvuur / 't bazuingeluid /

t Js alles lieſlijk / het beduid;

Miets als müns Baders wand'ren.

10.

WPelzalig de geboortedag /

Cot eeuwig heil geboren /

Schoam gp in Satans banden lag /

Kamgzalig eu verloren:

God kwam na tien en zeveu jaar /

CDntbekte Zyne liefde klaar /

En overwon uwe ziele ; -

TDoor zyn genade geest en kracht/

TDoor Jezus touinglijke magt /

All uw vpandem vielen,

11.

Soo zyt gp dan nu duur verpligt/

Al uwen tüd en jaren /

(Ce wandelem voor God im 't licht;

God wil u lange ſparen;

Pºp doe u leben tot zum eer /

Als 't eigendom uam Sions Heer /

lºp rek uw levensbagen; -
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God kroom uw hoofd met Heil op heil/

Enzegen U net maat nog peil.

Zoo zyt gp Urp han klagen.

12. - -

JUNet zonne glans kroon God uw hoofd/

JWRethemel licht en leven/ -

TPat uwe ſchoonheid mooit verdooft /

TDe Zeere wil uw geben:

't Aanſchouwen 't goede van Gods volk /

Hy zp uw ſchaduw en uw walk /

Hy wil landen ſterk bewaren /

'e Sp brede em waarheid in uw tib ?

lºp boer u laat in de eeuwigheid /

Gm met het Lam te paren.

GEB00RTE DICH Ts.

Stem: 0 Kersnacht.

1 - -

Boogaat be tijd met groote ſchreden /

Boo vliegen zelfs de faren mede /

Een ſtroom die in de eeuwaigheid /

Eerst eilldigt / Zoo gaan uwe jaren /

2a vijf en twintig jaar gebaren /

Gp deze 3ee mee wmd en ſtrüd.

2.

TPat is het derde deel van 't leben /

TDoor JWAozes 't menſchdom boorgeſchrebrn /

Alweer een jaar aan d' eeuwigheid

Genaderd; ja zoo gaam uw dagen /

JlMetzingen / Zuchten / juichen / klagen /

„Met overwimming en met ſtrijd.
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3.

Gy hebt het uüfde van uw leben /

Bpna aan Iezuš mu gegeven /

'r Js nu vijf jaar dat gp met luſt/

1Uwu ziel de wereld had gegeben.

CDm na uw hartelust te leben/

En Zonder God geheel geruſt.

- 4.

„IWAAar uwe moeder die U Haarde /

GEn die geenzuchten voor u ſpaar.de /

Gebruikte God; gp viel ter ncer;

Als overwonnen / en aan 't klagen /

CDrß God wat heb ikt vele dagen /

Dertoorend God/ des Zemels Heer.

5 -

(Coen kont gy God miet meer omtwringen /

Gp gaf de hand Gods gumſtelingen/

GF kooſt party / em Gods verbond /

CDmhelsdet gy, van Mauſeher harten /

En God genas u 5iele ſmarten /

Soo dat uw ziel toem veilig ſtaud;

6.

Soo dat gy tweemaal 3pt geboren /

En anders Waardt gp ook verloren /

Perdoem'lijk zondig Adamskind ;

Een eeuwig grondeloos ontfermen.

Het batten van Gods liefdeermen /

Dat is de grond ; gp zpt bemind.

7.

JlMaar anders miet als toorn waardig

Waagt O' in de hel / God was regthaardig !

JUNAar eeuwige üarmßartigheid;

Bebrüden u van 't vuur der hellen /

Teeft nu geruſt en zonder kwellen /

Enzingt van goedertienheid
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8.

IWAaar ja Gok roept u tot Het ſtrijben /

Soo dat uw hart tot alle tüden /

In Gode niet kan blüde zun;

TDie donk're dagen en die machten /

Ban duisternis dat uw verwachten /

Geheel bezwükt van zielen ppn.

TDes vijands boosheiden zyn woede.

JAisgund uw t heil / hy is Gods roede /

Hou maed / God is altüd getrouw;

All waait en ſtormt Het vele dagen /

All treffen u de onweersvlagcm /

Gp krügt van uwe keus geen rouw.

- 10.

1Uw reis is kort / laat um verlaugen /

Alan God en aan den hemel Hangen:

Pertrouwd in Al uw duiſternis /

WDant Jezus zal u met uerlaten/

In alle tijd en alle ſtaten/

lºp zekerlük uw IHeiland is.

11. - .

WDilt uwe hoop en um vertroutmen/

CPp Jezuš maar beſtendig bouwen/

Geeft in geen moedeloosheid toe;

ADog twiſt met God niet in zyn wegen/

Ltlaagt God uw mood/Zyt gy verlegen;

Pºp wordt van weldoen nimmer moe;

12.

Set uwe reize maar den Hemel/ -

JWManmoedig voort het aardſch gewemel/ .

Js alles enkel ydelheid; -

TDe Heere leibt u im zyn wegen;

En overſtroome u met zegen/

Breide u tot heerlpkheid.
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13.

En leeft dam fierlpk leeft dan heilig,

"Leeft vrolpk/ leeft geruſt em beilig;

En wordt de weg van ſtrpd miet moe

CDmtrukt uw hart van 't aardsgewemel/

ZSpoed uw reize maar den Zemel/

Ja 't moet toch laar den Hemel toe.

«

EEN ELLENDIGE ZIELE.

Stem: 0 Kersnacht.

1

MDat benik vol van alle zomden !

Joe zit mpn ziele vaſt gebonden/

IZoe Zitik in des vpands magt/

Ik ellendig en onmagtig;

Mapn ziele is aau Iezus klagtig/

Ach ! Jezus flaat Cp my eens acht.

WPat Ben ik vol bau mpne ſchulden/

WDAarin ik lang de maat Uervulde

Pan mijne angeregtigheid.

GEn was myn ziele maar aotmoedig

Eu blugte ik naar Jezus ſpoedig/

CDm leven en om ZAligheid.

3.

WPat ben ik vol van zielsellende/

(Cot wie zal tk mp zelve wenden I

„MApu doode ziel heeft geen geboel;

Ik heb geen indruk van mpn plagen/

Ach was mpnziel vervuld met klagen

Ik leg als in een jammerpoe.
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4.

WPat ben ih vol van pdelheben;

Jkt tergde Gods geregtigheden/

IJet zwaard der goddelpke wraak;

„IMApn doode Ziele boelt geen womden/

'k Sitzorgeloos en vaſt gebonden /

En nimmer my dan onheil naak.

5.

Ach God! grpp my met kracht in 't harte!

CD doe mp voelen diepe ſmarte;

En och ! doorwond toch Upme ziel/

Pervulmpn hact met heilig üeven/

En ſchept in myne ziele leven/

Opdat ik in de ſchuld eens viel.

6.

WPat benik vol van zondig woelen/

Jm myne ziel is gecn gevoelen/

't Js alles angevoel'ge ppm.

In 's Heeren huis eu omder 't preken/

TPan ſcßpmt mpn hart wlel eens te Ürekens

JWPaar 'tis weer weg/ wat zal dat zyn.

7.

JWAet open oogente verderben/

CD bitter maberouw in 't ſterven/

LZoe Zal in d' ure ban den dood/

JApn bange Ziele dan welzuchten/

En waar Zalik dan Henen vluchteu/

Än 't barmeu van dien laatſten mood.

8.

Ach! als de dood eens de gordijue/

CPpſchuift/ wat Helſche marc pyne/

„Il2pn arme ziel dan voelen zal.

CD nare laatſte oogenblikken;

CD bange dood/ o laatſte ſnikken/

CD wat ontzaggelpften val.



L I E DE RE N. 271

9.

TDat zie iſt klaar mp oberkomen/

Daar misſchien dan nag wel de Uromen/

CDm mpne legerſtede ſtaan;

Eeu eeuwige vaarwel in 't ſcheiben/

TDit alles my 't geweten zeibe /

En mogtans blpf ik Henen gaau.

10.

CD nare dag/ teu jongſten dage/

Als Gods ba5uin Zal zijn geflagen:

ZStaat op gp dooden/ Kamt voor 't regt.

TDe regter komt op 's Hemels wolken/

Eul dagbaArd aauſtouds alle Uolken!

TDe toniug t Zamen met 3pm knerht.

- 11.

IHoezal ik daar dan ſtaan te beben/

WDie kam die Liegter Zien en leben :

Een toornig liegter bol van vUUr.

TDen hemel door het vuur ontſteken/

Zai 't Hardſtc Harte doen verbrekteu/

In beze laatſte dag en Uur.

12. -

En a dat roepen aan de ßergen/

En heuvelen/ en die te vergen:

Itomt balt op my en my verplet;

WPaar blpf ik in die dag der wrakeſ

WDat Zal mpn ziele dan gaan maken/

Als God my in de tpd miet red?

13.

CD God! mpn bloed en ad’ren ſtremmen /

CDp 't hoorel van die donderſtemmen /

Aluitgefprohen in Uw woord;

Gaat weg vervloekten / die mp ſmaben /

JWAet uwe goddelooze baden/ -

G ! die dat Pomnis dan eens hoort.
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14.

iZoe Zullen wy dan rouw bedryben/

WPaar zal myn arme Ziel dan Ülpven/

GH eindelooze Eeuwaigheid.

„Maar ach! mpn Ziel wil mietontſtellen,

Al Zag ikt reedé het vnur der Hellen/

CD die verbloekte hardnekkigheid.

15.

Dan mpne doobe ziel vol Zonden /

GP God ! wilt toch myn hart doorwomben/

Almagtig God ! verſtaat myn hart;

TDat ſteenen harte wilt dat breken

En pülen in mpu ziele ſtcken /

Dervul my maar met regte ſmart.

16.

CDf anders ſmoor ik im mpn zonden /

En ſterve eeuwig in mpn womben:

CDeh overtuig mp door Uw geeſt.

GEn ſchep ik mp dat mieuwe leben /

WPilt my 't geloof in Chriſtus geven/

Boo benik niet vergeefs op aard geweeſt.

HET ROEPEN VAN EEN ELLENDIGE.

Stem: Psalm 9.

1.

Helaaš ! hoe is dat aangezigt /

IAoe is dat goddelijke licht /

Boormpne ziel geheel verborgen /

'k Ben in 't gebaar en zander Zorgen.

2. “

Ach! dat Gods gecšt mp eens bewrogt/

En iumpn ziel Spn werk vollbragt !
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„Wayn wenſchen zyn toch / dat de Heere/

JWAP door Bºpn geeſt eens kwam bekeeren.

Jn ben de dienſt der zonde moe /

CD God ! waar gaat mpm Ziel maar tae /

Kuk my met kracht uit ſatans handen /

En maak eens los die helſche banden.

4

JWapn ziele wil/ en zy wil miet/

Gp Heece mpn ellende Ziet :

Ik legtoch doodelijk onmagtig /

Jk moet U altijd vallen klagtig.

Ach ! Had ik altijd aan 't gemoeb /

Indrukken Gods / dat was mp goed ;

Jk kam 't niet harden Bp de menſchen /

Die Jezus haten: och myu wenſchen.

- 6. "

Die zpm/ om bp Gods Bolk altüb

(Ce wezen / dat mog wat verblüd;

t Bedrukte volk dat zoude vluchten /

Haar Sion met haar bange zuchten.

7

Och Gad ! Uw geeſt moet in mpn geeſt /

Het alles werken minſt en meeſt;

'k Bal eeuwig in dezon.de blijven /

Ach! wil myn ziel maar Jezug drüben.

Z -

GP liebe Jezus! TDavids Soon /

TDie nu op Kwes Baders troon;

Pol majestet daar zijt gezeteu/

WBilt gy dam geen CDntfermer Hetten ?

13
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9.

Ik leg in mpn geboortebloed / -

Derſmoord / maar gp Hebt ſchuld geboet /

Gy hebt een gadd'lijk Midd'laars leben /

Gm mp de 3aligheid te geben.

10.

Ach Jezus/ kom iſt dan te laat /

Js 't hoopeloos met mpnen ſtaat?

Zebt gp mp eeuwig afgewezen ?

Dat Heß ik immers nooit geezen.

1 1.

't Is waar / mpn zielsgebrek is groot;

Jk leg hier midden in den bood /

Myn'zonbenſchuld is hoog geklommen /

't Spu groote overgroote ſommen.

12.

GEn och / had ik maar geeſt en kracht /

Dat is de ſtoffe van mpn klagt:

Joe word ik ooit mog uitgedreven /

JLApn ziele miſt toch geeſt en leben.

13.

UPatzal ik doen als God nu wykt /

Jlºpn hoope zinkt / Mpu geeſt bezwijkt/

ſtan iſt mp zelve dan bekceren ?

CDntfermt U TPavids Soam en Jeere.

14.

Ach! moet th dan berloren gaan ?

Lºeb ik in 't Godsboek mietzien ſtaan:

TPat Jezu ſtaat met open armen /

En ºp is lieſſ volontfermen.
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EEN KLAGENDE ZIELE.

Stem: Psalm 9.

1.

JApn zondig / dwaas en Übel hart /

Hoe woelt en werkt dat tot mgm ſmart;

WDat plagen my myn ſloade Zonden /

MDat ſtehen mp de Zielewomben.

2.

TPit maakt mp zelfs het leben moe/

„Mayn ziele blucht naar Jezustoe;

Ik zal mpn mood aan Iezus klagen/

Ach! kon ik dat maar t' alle dagen.

3.

Ach liebe Jezns! magtig Zeld /

„MAyn vijand ſtrijd en houd het veld/

"Leer mp toch eens mammoedig ſtrijden /

En ſterk mp om myn kruiste lüden.

* 4

Coen ik myn zielten eerſten ſtand /

Alan God en Chriſtus vaſt verbond /

(Coen werd mym ziele bry van zondcn/

En nU helaas! Meer baſtgebonden.

5.

„MApn onberloochend hart / dat wil

(Coch Zandig woelen en miet ſtil/

Jual de wegen Gods beruſten/

En Zich Alleen in God verluſten.

6.

TDe wereld met haar ijdelheid/

En Zondige begeerlijkheid / s

Japn harte jämmerlylt vervoeren/

En mpne zielgeſtaag beraeren. zk

- 13
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7.

En och ! mp dunkt zoo boos en ſnood /

Is niemand van Gods volk zoo dood

Als ikt / mpn Zielzoo ganſch onmagtig

En 't moedeloos hart balt altüb klagtig;

8.

CD toning Jezuš" help mpn ziel /

TDie mu oumagtig nederbiel /

Läuk mp uit mpnes büands handen /

En maak eens los die ſterke banden.

9.

Jk geef het menigmaal eens op /

TPan treed iſt al weer op den kop;

Dan 't helſehe ſlangezaad / geen wonder/

- „MAyn Jezus! helpt mU op en onder.

10.

o MLiefſte Jezus zmpnen Borg/

o Iton ik werpen al mpn zorg/

Op U / mpu Prieſter em myn toning/

„Deemt toch mpn harte tot H. wu wooning.

11,

GD komt er toch maar binnen in /

Berſiert het huis toch maar Uw zin;

TDoe my toe Uwe eere leben /

In heilig brezen eu im bcven.

12. -

IHerſtel my naar dat ſchoone becld /

TPe zondentoch mpn ziel verbeeld;

Geeft my gemade tot de pligten /

Die 'k t' Uwer eere moet verrigten.

13. -

CD Jezug ! iš zoo vol vau Heil/

Spu rpkdom Heeft geen maat of peil/

In Hem alleen is 't alte vinden/

Door allen die Hem regt üemindeu. -
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JEZUS SCHOONHEID.

„“

Stem: Zoet gezelschap dat met mij.

1.

Hemelingen / Heſt uw toon /

Singt eens van den grooten Boon;

TDie van eenwigheid geboren /

Js uit 't WDezen Gods / zyn lof/

Dat ist werk der Hitverkoren/

Eeuwig aan het Hemelhof.

2.

ZSchoomſte Jezu#! geeft mp licht/

WBaardigal myn lof en dicht;

"Leer mp liefde-lied'ren zingen.

(Cot den roem bam Uwen naam /

JWNaakt al Awe lievelingen/

(Cot Uw eer en roem hektwaan.

3.

Schoomſte Iſezus! Godej Soon/

Uwe ſchoonheid ſpant de kroon;

Boven alle ſterbelingen.

Gp 3pt God in eeuwigheid;

b' Engelen Uwen Croon amriugen/

In des hemels heerlükheid. -

4.

's Hemels monder ! God en menfch/

Aller Promen hartewenſch/ - *

't Doorwerp van de hoogſte liefde;

Die Aw Dader voor U heeft.

En die elft het hart doorgriefde /

TPie im Aw gemeenſchap leeft.
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5.

TDie het leben in zirh heeft/

TDie als CBod vol3alig leeft :

t Eeuwig zalig Opperwezen /

Eeuwig waardigal de lof;

Eeuwig waardiglijk geprezen/

Alan Het hooge Hemelhof.

6.

CD ! Hoe Buigen ZP zich meer /

Door dien hoogen Hemelheer;

CD ! hoe werpen zy huu kraonen;

Door de Voeten van dat Lam/

JAu verheerlükt op Spm troone/

TDie haarzonden op Zich nam.

7.

IHemelglans en majesteit/

Hemelluſter / Heerlijkheid /

ZStraalt in 't goddelijke WPezen;

Pan des Paders (Crcongenoot /

't Goddelijk Beeld op ?em telezen/

CD ! wat is die luiſter groot -

- 8.

ZSions Kind'ren buigt u neer /

Door uw grooten God en Heer /

GEn prüſt Hemdan met grzangen;

Lloemt Spu eer en grooten naam /

WDilt naar Bijne komft verlangen/

Dient en looft Hem al te zaam.

- - 9.

All uw liefde is Pºp waard /

JPNiemand is er toch op Kard" /

G>f den Hemel zijns gelijken;

Iezus is de harteluſt / -

Door SÜn ſchoon moet alles wijken /

Sezus is de zieleruſt.
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" , 10.

Dol ban glams en majesteit /

En met groote heerlükheid /

Sal Hp mamaals op de wolken;

Eeus verſchijnen op Spm troom /

(Tot een Liegter / om de Polken

Elk te geben zijnen loon.

- 11.

Sijme majesteit zoo groot/

Is des Daders Creoogcmoot;

Hy heeſt alles overwomen.

Duivel / wereld/ dood en hel/

Hºy alleen de lebensbronne /

Drüd zyn balk voor zielégekwel.

- J2.

t Jé de Dorst van 't Englenbom /

TDie zyn hemeltroou rondom /

TPaar üjduizendem omringen;

Em die geeſten die volmaakt /

Eeuwig hemel-lied’ren zingen/

TPaar hier ieder ziel naar haakt.

V

D000, OPSTANDING EN HET 00RDEEL.

Stem: Wanneer de zon in 't morgenrood.

1.

WDanneer Gods WDolk / gediend Gadg raad /

TPe reize zyn ten ende:

Derwišſelt eeuwig haren ſtaat/

In 't Zalig onbekeude

Genot van 't allerhoogſte goed /

TPat al haar druk em ſmart verzoet /
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TDe dood als bredebade;

Brengt haar het eeuwig leven toe/

TDit leben zyn ze veeltüdS moe /

WBclzalig zün die dogden. -

2.

TDie aldus ſterben in den Jeer /

De ziele bliegt naar boben;

All daalt het lüften grave meer /

De Ziel zal Gobe looven /

TDe Koning der verſchrikking is /

IIaar aangenaam / die duiſternis

Der nare grafſpelonke / -

Is haar tot liefelüke rust/

(Cerwijl Haar ziele Zich verlust /

JWàet die in glorie blonken.

3. -

Het ligchaam valt ter neer in 't ſtof/

En van den dood verwounen;

TBeziel vervult met 's Heeren lof/

Is / daar de Qemelzomme /

Soo lutſterrük en glansrijk ſchijnt /

TPaar alle aardſche ſchoon verdwijnt /

'r IHeihhalzende verlangen /

Ban 's Heeren Balk is ma den dood/

Om eens bevrijd van alle mood /

HJun erſemišt' ontbangen.

4

Sie ik een Prome naar Het graf/

In rouwkleed hemen dragen; -

t Schümt om dezonde ook tot ſtraf/

Jlºen hoort ook bitter klagen.

JWPaar ſchuft bat donker floers eens weg/

En denkt eens regt met overleg/

Hoe zweeft die geeſt daar üoben;
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En bp de geeſten boor dem Croon/

Dan God / huu arbeid tot een loon / -

CDm eeuwig God te looven. -

5.

TPit zigtbaar al Zal eens bergaan /

En d' Elementen branden;

Als aard en hemel zullen ſtaan /

Im vuur en vlam /'de banden

Des doods/ 't geweld des grafé / dat zal

Berbreken in den laatſten val/

Dan alle tomingrüften.

TPit groote ſchip vergaan op ſtrand

TDer eeuwigheid / wanneer Gods hand/

Sün wrake Zal doen blüken.

- 6.

ZStaat op / gn dooden ! komt vaot God /

TDie met Gods trouwe baden/

In uwe dagen dreef de ſpot /

TDie u zoo vriend'lüft nooben.

CD donderſtem ! o bangen mood !

CDp d' oever van eeu eeuw'ge dood /

Byn zielenſchip te ſtranden;

TDem Päcgter zittend op den Troon /

Sal rigten lebende en doön /

JPiemand ontvlucht Bºnn handen.

- 7.

't Berſchillend Dommis tat een ſlot /

Pan alle pleitgedingen;

MBüſt uit den graoten Soon van God /

Zegt tot zyn lievelingen:

komt gy / mpn Bolk in deugden rpk /

Bezit dat eeuwig toningrijk /

WPaartoe gp zyt verkoren;

G ! komt mpm vrijgekochte Bruib /
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't Js nu metal uw ſchreien uit/

WDie zal dan Wrede ſtaren?

8.

TPaar zal de toninginne ſtaan /

ILAet hemelgoud omhangen;

En op een vloer van wolkeu gaan /

En loonen Kroon ontvangen; -

TPe toninginne van bat land /

Staat aan des Kamings regterhand /

En is van liefde dronken;

Spié de Kroon al op Zyn ſtrüd /

Pºp is Haar beel in eeuwigheid /

Duš wordt haar 't heil geſchonken.

9

Maar een amtzaglik vonmiszal

TDen Liegter ock uitſpreken;

(Cot boos geſlacht/ in haren bal/

Bal hp zich eeuwig wrekten;

Gaat weg / vervloekten ! van mijn troon /

Die vijand waren van mijn kroom/

JPaar 't eeuwig buur der helle.

Dat tot in alle eeunigheid /

TDen buivel met m is bereid;

TPit vomniszal By vellen.

* 10.

Em dezen dalen in 't berderf/

E zyn in eeuw'ge pünen;

Cerwijl Gobs Bolk den hemel erft /

Bp al de ZSeraphijnen;

GPm eeuwig hunne eerekroon/

KCe werpen meder uaor den troon

Pan't Lam / em eer bewijzen/

Aan God den Baber/ Soon en Geeſt/

Tºit Zal Het werk zijn allermeest /

Den groaten God te prüzen.
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BEMOEDIGING IN BANGE DAGEN.

Stem: Psalm 25.

1.

Uit de diepten der bezwaren/

TDie Het lieve WDaberland/

TDie de Kerk nu zoo veel jaren/

Heeft omringt aan alle kant/

IJeffen wap cm hart en oog/

CPnder het angſtvallig klagen/

Groot' CDntfermer! maar omhoog/

In deez' diep bewolkte dagen.

Bouden dan all' die rekeſten/

TDoor uw volk vau tpd tat tpd .

Opgezonden/ mog ten Ieſten/

Blpven im vergetenheid?

Soud' uw lieve Sulamith/

Pruchtlooš bam haar tramen plengen/

Pzuchtloos/ in haar zielsverd2iet/

UBierook op uW altaar brengen?

3.

't Is wel waar/ bat thang de winden,

Sich verheffen als om ſtrpd/

JLRaar bp Jezus Zpnte binden/ .

Itameren van veiligheid.

JPaar die kam'ren zalik gaan/

'k Sal wanneer de winden huilen/

Bp 't berheffen der Jordaan/

TPan in bezen Bond-ark ſchuilen.
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4.

'k Sal ban uitzien naar den Heere/

'ft Sal mp in het hagchelykſt lot/

JPaar den troon der troonen keeren;

WPachten op dem Heer mpn God/

Ia/hoe donker het ook ziet/

TDuiſtere voorzienigheden/

Stremmen Spn beloften miet/ .

Srhoon die ons in 't zwart boen treden.

5.

J2een / be Heere die zal hooren/

WCuiſteren naar onze ſtem;

Geeft den mocd dns niet verlooen/

JPaar laat ook de tpd aan Zém.

t Is genoeg dat Jozef leeft/

Die Spm heil ons doet beérben/

En vermits hp 't koren heeft/

Sult geban gebrek niet ſterben.

- 6.

'S MAorgens zal 'k u briend'lpft namen/

Pader out 't noobwendig brood;

'# Avonds wederom myn tranen

Sto?ten in Uw liefbeſchoot.

'k Sal in Bange tegenſpoeb//

Groote Goél / Bron van 't leben!

U/ die zelfs de rauen voedt/

Dankbaar zoeken aan te kleven.

7. --

Soudt geboor uw kind niet Zorgen/

Dabcr! in deez rampwoeſtpn?

Sulkste dulden/ trouwe Bo2ge!

TPat zou ongeloovig ZP11. -

Mºetik hier langs ſteile paan/

MDandlen maar het juichend Eden /

Boben 3al 'k op ruimer baan/

Smaken Kanaans uettigheden.



LIE DER EN. 285

8.

Boorſmaak uit het puik der landen/

Geeft verkwikking/ ſterkte/ moed/

WHat de Hoop oait aan durft randen!

Jezus helpt in tegenſpocd.

't Heilgeloof vertrouwt op Hem;

WDanneer moeiteU Ons Omringen/

Teeren wy met kracht en klem/

TDan juiſt bau Gods wegen-Zingen.

9

(Tuigen 'slands hiſtorieblad'ren

„Diet/ wat God im vroeg're tyd/

Heeft gedaan aan onze Bad'ren ?

Is dat im vergetenheid?

Spm cr wond'rrn taen geſchied/ -

UBierd 's Lands breuk alstoen genezen;

Leeft die zelfde God mog miet?

WPaarom zou 't dan hoop'looš Wezen?

10.

Syn wp thans in diep' ellenden/

Siet/ des Heeren regterhand

Itan zich ſpoedig gunſtig wenden;

ITedden terk en Paderland.

By/ die met een ſtille traan/ - - A.

Afgematdoor duizend zorgeu/

's Avonds maar hun leger gaan/

Juichen wel eens in den morgen.

11. -

Houdt de Neere diepe wegen

JLAet ans/ in dit tpdsgewlricht;

Js de mood ten top geſtegen /

Bºwpgen is thans onze pligt.

JPamaals zullen inp ’t verſtaan/

TPan zal zich 't waarom ontvouwen;

Laat ons 'toog op Jezug flaan/

GPnze zaak Jem toebertrouwen
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DER DE

vERvoLG or AANHANGsEL

VAN DE

LOFZANGEN ISRA ELS.

Des Christens veiligheid in alle geraren.

Stem: 0 Holland schoon gij leeft in vreé.

1.

Berblpd u/'s Hemels gunſtgenoot !

1Uw ſtaat die is Zoo beilig;

TDreigt u gevaar of Zware mood/

IHoudt u geruſt en heilig.

En heilig/ ſtil en 3orgeloos/

All woed de wereld mag Zoo boos/

Pertrouw op uwen toning/

't JF peilig in Zyn Woning.

2.

loe ſtil/ hoe veilig en gcruſt/

Ben ik in alle tpden;

Soo leef ik maar myn harteluſt/

Soo kan iſt mp verblpden.

In God/ de God van 't heilberbond/

TPat eeuwig onbe3weken ſtond;

GP zalig heilig leben/

Behrpd van eeuwig beben.
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3.

HWAym toming die is eeuwig trouw/

Hü zal mp miet verlaten;

Soodat ik alles Jem vertrouw /

Geruſt in alle ſtaten;

All bruiſt de zee door üarre wind /

TDat memig ſchip en goed verſlind/

IWAHa ſcheepje zal Uiet Zinken.

En ik Zal mooit verdrinken.

4.

Gods almagt is een ſterke flot /

TDat is een veil'ge waning/

Bijn maam is Wäaad en ſterke Eod/

Hij is myn ziele koning.

Zoo ruſt iſt dan in God geruſt /

En leef zoo maar mijn harte luſt/

JM2pm ſtaat die is nu veilig.

GPch! was ik nu maar heilig.

5.

„MAym blind en ongeloabig Hart /

TDat Heß ik mog behoudem ;

TDat woelt uog tot mijn zieleufmart j

Jk durf my miet üetrouwen !

G ſnood ondankbaar angeloof/

WDoor Gads belofte blind en doof/

Zoe lang zult gp mog leben?

Eu myne ziel doen beven ?

- 6.

Derbreekt toch 't ongeloof 5pn kracht /

En werk in mp vertrouwen ;

CDch ! help en ſterk mj door Uw magt /

Em leer mp op U bouwen ;

TDan Ben ik veilig / hoe het WAai/

En blü/ ſchoon ik met tränen 3aai
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TPankau ik zoetlük ruſten /

GEn mp in God verlusten.

7.

o Heilig leven / in 't gevoel /

Pan Gods getrouwigheden;

Alleef ik dan in 't aardſeh gewoel /

TDan heb ik regte urede;

TDan is het op de Zeeganſch ſtil/

TDan ruſtik in müns Paders wil/

TPan leef ik brü em veilig /

TPau leef ik brij en heilig.

8.

o Salig leben in 't genot/

Dan Gods weldadigheden/

o Balig ruſten it myn God/

In zacht geboel ban breden;

Ik zet dan alle zorg ter Zy/

Ik leef dan vrolpk/ vri en Fly/

Ik ruſt optliefde harte

Des Paders vry van ſmarte.

9

Geen kruis of leed of wreede dood/

Itan mpne ziel beroeren/

Geen onweersbui noch laatſten mood/

Etan mp mpn ruſt ontvoeren;

Al ſpande dam de wereld zaam -

JWapn ſterken toorn is Godes naam/

TPaar vluchte ik veilig hemen/

En wozdt bevryd van weenen.

„10. -

GEn ma de docd in 'themelryk/

TPaar zyn toch geen vp.anden;

In 's hemelſtad zoo luiſterrpk/

TPaar Zal ik namaals landen.



LIE DEREN. 289

Mapn reis bünaten einde is /

IWAyn 3aligheid ſtaat vaſt gewis /

'k UBacht zaligheid en vreden/

In alle eeuwigheben.

CHRISTUS AAN HET KRUIS GED00D.

Stem: Psalm LXVIII.

1. /

TDaar hing ?M aan 't verblockte hout/

Alan wien ik mp heb toevertrouwd/

Alan 't kruiszoo vaſt genageld;

TPaar hing Gods eengcboren Soon/

In ſmaad / en ſterf wel duizend doon /

(Cerwpl het pplen hageld -

TPe vpand op Zyn ziele ſchoot /

En God hem weinig hulpe food.

Hoe zuur viel dat betalen

Pan myne groote zonden ſchuld/

TPaar Godes boek mee was gevuld !

o Wiefde zomder palen !

2.

„MApn lieve Jezus hing bebloed

Alan 't kruis/ als ?p mpn zomben üoet/

?p voelde over groote ſmart /

?p voelde vloek en tooren;

Pan bangigheden brak zyn hart/

Hºp dacht bpma te ſmooren;

Hem oberſt2oomde een gamſche See

Dan lpden / ſmart en angſtig wee/

Läiep waarom my verlaten; -

Jlºpm God mpn God verlaat gp ge
- - 1
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„Wapn Bader helpt enſtaat my bp/

JApn ſmart iszonder maten.

3.

Boo is mpn Zondenſchuld boldaan/

TDe ſchuld betaald maakt effen baan/

Derzoening is gewonben;

TPaar hing dat Godd'lpk Offerlam/

TDat mpne Zonden abermam /

En daarom wierd gebonden.

o God bat Godd'Iyk menſchenbloed /

Heeft immers al mpn ſchuld geüoet/

Soo heb ik dan lu brede ?

JWAgn Pader 3pt gp niet voldaan ?

JWAag ik mietvrolpft tot U gaan ?

Jft breng mpn Borge mede.

4.

Jk ſta boo2 God als Zonder ſchuld /

„MAyn ziel met brede is vervuld/

TDit doet my vrolpk lcven;

Jk ſtond in § Jeeren lebensboek,

Ik ben mu vrij van alle Uloeft/

Hoe werd mpn Ziel gebreven;

Cot blpbſchap en verwondering/ .

Coen ik dat vonmis eerſt, ontving /

Gods Geeſt is hier getuige;

GEn die getuigt met mpnen geeſt/

TDuš iS mpnziel mn onbevreeſt/

Jaaar wil ootmoedig huigen.

5. -

Em werpe myme eer en kroon/

Door 't lam / gezeten op zyn troon /

Door Syn weldadighedem ;

TPat bloed des Kruiſes mp üehoud/

Ik ben met Jezusondertrouwd/
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En leef in Zoete ureden

Myn nieuwe ſchulden die ik maak/

MPaardoor ik weer iu onruſt raak/ -

Die werp ik op mpn Bozge;

Zoo leef ik vºy en heilig blp/

Emmpne ziel vol liefde zp/

En ganſch bevryd van zogge.

6

Bp 't kruisban Iezus bpf ik ſtaan/

En durf er miet een tree van daan/

Ik wil ſy Jezus blyben;

Ik heb hem alle uur van doen /

Poor myne ziele tot een zoen/ «

MDat Zou mp van hem drpven/

o Iezus krnis is almpn ruſt /

Ia Sezus kruis mijn harte luſt/

Iſlapn trooſt / mpn heil/ mpn leben;

Synkruisdoob my den hemel geef!

Door Syne dood ik eeuwig leef/

Bebrpd van eeuwig beuen.

7

Mw geeſt toch rpklpk mederzend /

En maakt u veel aan ons bekend /

TPoor hemellicht van Boven?

Send toch de ſtzoomen van uw Geeſt/

Cot heilging wel allermeeſt/

Dan zullen wp U loven.

Doetons wat van den hemel zien;
GEn wiltons uwe hulpe bien/ A

GPm maar de kroon te ſtreben:

En leert ans leven in den ſtrpd/

GEn kroont uw werk in eeuwigheid/

En doet ons heilig leven.

-
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1 E zus OP GES TA AN.

Stem: Psalm LXVIII.

1.

Soo treed den held ten graue uit/

En vaert de dood als roof em Buit/

JPaar achter Spme wagen:

Soa triumpheert Hp over dood/

En graf em hel en laatſte mood/

Soo komt de Son opdagen ;

De lebenszon die leven geeft/

TDie mu iu eeuwigheden leeft/

CDm al zyn volk valkomen

Pan dood en graf te maken vry/

In Pem een eeuwig leven zp/

TPe helhaar kracht benomen.

- 2.

(Crillmph/ triumph/ de bitterheid

Pan dood en hel/ in eeuwigheid

Poor s Heerenvolk geweken;

o Allerſchoomſte morgenſtand/

Kamt ziele boor uw ziel gewand/

TDie ſchuld is doorgeſtreken/

TDe Pader is geheel voldaan/

GP moogt mu vrolpk troonwaards gaan/

twitamtie iš geſchreuen:

De ſchuld is dooz uw Bo?g betaald/

Gena/ genade Zegepraald;

GP Zult mu eeuwig leven.

3.

Mooit was er grooter zegepraal/
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ALRooit grooter breugd in § hemelszaal/

De dood is nu verſlonden; -

1Uw bruidegom komt berliefde bruid/

TPe dood ten trots/ten grabe uit/

WDan alle ſchuld omtbonden;

o TDood waar is uw helſch geweld/

WPaar ig uw magt ? gy legt geveld/

1Uw prikkel is ontmanien/

UBy zyn 't geweld des doods ontbloon/

CDnz toning wint de levenskroon/

IHet leben is gekomen.

4.

„MApn groate Itoming Jezus leeft/

TDie mp het eeuwig leben geeft/

De helſcße magten beven;

IWAyn Hoogeprieſter Jezus leeft/

TDie mp pardon en vrebe geeft/

En't eeuwig Zalig leben;

JWAyn Levensvorſt mpn Jezus leeft/

TDie my het zalig leben geeft /

CD dood gp Zyt geſtorben/

JLApn Jeiland mpnen Goël leeft/

TDie in myn plaats het losgeld geeft/

En't leven heeft verwozven.

5.

JAyn Bozg Immanuel die leeft/

De magt der Helle voo? Hem beeft/

Hy heeft de dood verflonden:

De dood is dood cm eeuwig dood/

JW2pn Jezmš leeft/ geet laatſten nood/

Itan uu mpm Ziel verwonden:

(Criumph triumph/ de dood is dood/

En eeuwig dood/ geen dood geen nood/

"Caat vrp de helle woelen;
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't Sal erung met ouš Wel bergaan/ -

TPeez zegepijlaar eeuwig ſtaan/

TPen vpand zal het voelen.

6

TDat anze töning Jezus leeft/

GEn na den troon gedurig ſtreeft;

CDm hem zyn troon te ſtooren;

o Jezus nu uw leven toomt/

En onze ziel met leven kroont;

JAu is de dag geboren:

Pan leben boor mpn doode Ziel/

TDie veel in onmagt nederviel/

ZSchier van de dood gewonnen;

o Salig leben in ons Hoofd/

TDie nu den draak van magt beroofd/

a Saal'ge Levenäzonne !

- 7.

TDie in den broegen morgenſtond/

Als oberwinnaar nu opſtond .

TDe helſche magt verſagen

(Triumph ! triumph! de toning leeft.

(Triumph! triumph ! de helhond beeft/

Gebonden aan een wagen

Pan dezen CDberwinnaar groot;

(Crimmph ! triumph! be dood is dood

En eeuwig oberwonnen;

Criumph ! triumph! de truišheld leeft

I?p overwion de dood: en heeft

Doen opgaan s leveus zomne.

8. -

TDe dood uu oberwonnen leidt/ -

leeft Gods volk in eeuwigheid;

En zal geen bood aanſchouwen.

Itticht op die aberwinning al/
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Waw vyand doet een eeuw'ge val/

Gp zyt bebryd van rouwe.

Dreeſt nu geen bange en mare doob/

En ſchrikt niet voor den laatſten moob/

TDie voerdt u in Gobs woming;

Derlangd maar Maar de ceUWigheid/

TPc Dorſt des doods gebangen leidt/

Au leeft uw groote toning.

Ez Us HE MEL VAART.

Stem: verblijd u's Hemels gunstgenoot.

1.

Soo rpbt diem Zeld op wollten wind/

CDm nu te zegepralen/ -

Ja zyn triumphe mu Begint/

Pºp zal de kroon behalem.

TPaar vaardt ?p maar den hemel heen/

Derlaat HP nu 3pm Volk ? omeen!

Äp ſcheid maar van de aarde/

Em aard en hemel paarde.

- G)

TPaar baart Äp naar zyn loon en kroon/

UJeeft alles overnommen:

TPaar erft Äp nu des Paders troom:

Peel hooger als de Zonne.

TPaar vaardt lp door de wolken heen/

Daar Zal Äp op de ſterren treen/

Spm troon baar Üoben ſtellen/

Geen vpand zal hem vellen.
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Z

TPaar gaat ºp naar zpm baderland/

Em in zym eeuwge ruſte/

. Om aan des Paders regterhand

Sich eeuwig te verluſten

Daar gaat Äp naar de heerlpkheid/

CDm al zijn volk in eeuwigheid

TPaar woning te bereiden/

TDie nu de tpd verbeiden,

4. - /

o Weent niet volk van Galileen/

ZSchoon Jezus van u ſcheide/

Pºp gaat toch maar den Hemel heen/

Let paſt niet dat gp ſchreide; -

En hebt ge Sem lief/ wel weeſt dan bly/

Dat Jezus in den hemel zp;

Hºyzal u bp zich halen/

CDm ook tezegepralen.
t 5.

o Jezus meem ons harte mee/

En ſcheidet van de aarde;

Perloſt ons van deez' woeſte zee/

IHier is toch miets ban waarde.

Mpn lageziel mpn zombig hart/

Dat is my tot myn grootſte ſmart;

CDch mogt ik Hemels leben/

En naar de kroome ſtreeben.

6.

Gch was myn wandel baven't ſtof/

o Iezus zend eens neder/

Kw geeſt/ opdat wp prus en lof

Uw mogen geben weder

Bend uwen geeſt tot onderpand/

Ulit dat gezegend Daberland,
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Opdat wü ans verblpden/

En altpd moedig ſtrpden.

7

Gmtdekt u toch wat vam maby /

Aam-onze ziele oogen/

(Coomt dat Gy on3e Ikoning zyt /

Em met'ons lced bewogen

a Sagen wap Il op 1lw troom/

En op uW Hoofd den hemelkroon/

o Bagen wp die ſchoonheid/

TDie nu op H ten toom leidt.

3.

Berlaat ons miet im 't breemde land/

TPaar wp nu droebig zwerven/

Gy zit aan 'S Dabers regterhand/

GPm UweU loon te erben.

WDees onze voorſpraaft bp den troon /

WBp gunnen U de hemelkroon/

WDp wachten ook dat leben /

TDoor liefde Aangedreben.

--
–––-

Psalm CXIX: vs. 15.

Stem: De 10 Geboden

1.

Jft had den enge weg ten leven/

TDie maar het Hemels Itanaan leid/

Gmhelſt/maar mp miet voorgeſchreven/

Gen weg bän zoo veel Kruis en ſtrpd.

2.

Ik dacht mag ik mpm zielen voeten

„Maar zetten ap het Hemels poor/
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UBat ramp of leeb mp mogt ontmoeten/

Jk kom er echter veilig door.

3.

All moeſt ik dan im ſmaab en ſchanden/

TDoor d'enge weg ten hemel in/

Als ik maar mogt im kanaan landen/

Jkt koos den weg toch miette min.

4. -

„Maar ach! myn ongelovig harte/

En mpn verdorvenheid vooral/

Gepaart met Kruis en bele ſmarte

TDie matten mp den weg Zoo ſmal.

5.

Ik beu onmagtig in het goede/

En baak onwillig onder 't kruis/

Jk vocl mp dikwyls mat en moebe/

Begeerig naar mpn Paders huis.

- 6. -

En ſamtyds koom ik ook in wegen

En paden van mp mooit bekend; .

TPat maakt mp mog te meer verlegen

DJoe ik mog komen zal aan tend.

- 7.

TDan moet ik eens iu 't duiſter treden/

En durf mpnpad miet maedig gaan/

o Sonne der geregtigheden:

Laat mp uw licht toch ſehouwen aan.

8. -

En laten de gebaande wegen/

(Cach binnen in mpu Harte zijn/

JAWn lichten kracht in u gelegen /

Dan Zal ik langs den regten lyn.

- 9

JWapn reis naar Kanaan henen ſpoeden/
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En lopen ſteeds van kracht tot kracht;

Geen uijand maakt het mp bam moebe/

En't zware kruis valt mp dan Zacht.

10.

Aluoet iſt dan nog al eens ſmafen

zoe dat den vromen maauwlyks wordt

Geluhkig / en kam Zalig raken/ –

Die ſtonden duren danmaar kort.

11. -

E>ch Jezus leer mp danmaar haaſten/

Geleid my door nw hand en raab

Gp zpt de eerſten en de laatſten/

Tºic mooit uw werken varen laat.

- 12.

En leer mp langs zoo meer uW" Wegen

IMAet my door duiſternis en licht/

Geloof en ongeloof daar tegen/

Cat dat mpn ziele in 't gezigt.

13.

Dan Sion 't Hemels tauaan boben/

TDat land van mijn volkommen ruſt/

TPaar ik dan God zal eeuwig loben!

TDat weet ik/ em ik ben bewuſt

14. -

Dat mp de weg miet zal verdrieten/

Ik ga dan voort in myne loop/

Als die eens eeuwig zal genieten

Het, eind van myn geloof em Hoop.
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Hooglied IV vs. 16.

Stem: Geeft een aalmoes voor den Blinde.

1. "Er

Geeſt des Jeeren die myn leben

En mpn ziele adem zpt;

Die aan ZSion heil kunt geben/

Door den Hemel mp üereid;

Atomt toch in myn harte Woncn/

En U heerlpkheid vertoonen/

Ach doorwaaid myn zielenhof/

(Cot u heerlpk / tot uheerlpk /

(Cat uw heerlpkheid en lof.

2

Ach hoe zou ik kunnen: leben/

Als gp miet mpn dorre ziel/

Licht en invloed Kwamte geben/

GEn mpn leben anderhiel

Suide winb/ wilt dan ontwaken/

WPilt mpn Hart en lippen raken/

TDoor een kool van hemclvuur;

„Deemt my tach in / neemt mp toch in/

„Deemt up toch in nw beſtuur.

3

WBilt toch uit myn ziele rukken/

Adams beeld dat in my is/

GEn verheben in mpn brukken

Kwes beelds gelpkenig

Laat ik walgen aan de loošheid/

Puilheid eu vervloekte boosheid

Dan mpn argeliſtig hart;

Al Kwam ſmarten / al Kwam ſmarten/
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Alkwam ſmarten tot mpn ſmart.

4.

Ach! mogt ik ootmoebig trenren/ ,

Several mpn ſnood Bedrpf/

En myn harte kunnen ſcheuren/

TDat was nuttig tpdverbrUf.

Meilt dan noorde wind antwaken/

Laat ik niet mpn kwaab miHzaken/

IMAaak het mp maar eng en bang ;

Leer my dan een/ leer my dan een/

JLeer my dan een treur gezang.

- 5. -

En ontdekt my de fonteinen

Dan HUMesſias dierÜAar bloed/

Als geopend voor onreimen/

Is de grond vau al dat gaeb ;

Ban die volheid der genade/

Die mpu ziele kam verzaden/

Send A waarheid en U licht/

Gnderwaps mp/ anderwps mp/

Gnderwps mp van mpnpligt.

6.

IAilt my maar U Beeld verand'ren/

TDoe my in 't genadedeel/

JAoedig ſtrpden tegen d' and'ren/

E>verwinnen/ laat iſt veel/

1U in myn verborgen hoeken/

JAet mpn gamſche harte Zoeken/

UDerk in mp eem liefdebrand ;

NLeid my in een/ leid mp in een/

Leid my in een effen land.

7.

Doe my nu de volle ſchoonheid/

WDam mpu Iezus/ al mpn Wenſch/
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En wat luiſter Gob ten toon ſpreidt/

Op Immanuél God en menſch;

JLeer mp veel in myn benouwen/

TDoor 't geloove hem aanſchouwen/

"Leer mp leunen op die läots/

JAaakt mpu ziele maakt mpn ziele/

IWAaäkt mpn ziele Heilig trots.

Z -

En gemoedigt in gebaren/

Geeft mp veel geloof en hoop/

Daar geen ſtormen/ mog geen baren/

ILAp verhind'ren in mpm loop.

Laat mym ziele aan H. kleven/ -

Gum my 't regte Gadeleben/

JW Maak mp van de 3anden vrp.

Leert/ verlicht en/ leert / verlicht en/

ILeert / verlicht en heiligt mp.

9

Wäomt torh in mpu Harte werken/

JLaak mp levend maar Uw WDoogd;

WHilt my met genade ſterken/ .

TDat ik wandel moedig voort;

Leer mp doen Aw welbehagen/

En mpn kruis gemoedig dragen;

Set mpn voet op effen baan/

TPoe mp moedig/ doe my moedig/

TDoe my moedig hemen gaan.

10.

In be mogendheid des Heeren/

Is mp alle bittec Zoet ;

Waat ik dan gedurig leeren/

Mat ik boen en laten moet.

Sterk mpn hart met U genaben/

GEn beZiel mpn werken daden/
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JWPAakt mp bAn dezonden vrp;

Leert/ regeert en/ leert/ regeert en

"Leert/ regeert en heiligt mp.

JER E M 1 A 52 vs. 59.

Stem: Zoet gezelschap dat met mij.

1.

Soet gezelſchap dat met my/

JNa den Hemel vry en blp/

ILAngs die hoog verheveu banen;

WHandeld in Uereeniging/

TDan im breugde/ dan iu tranen/

CDnder veel verwiſſeling.

2

JUAet die Godgewyde ſchaar/

TPaar ik Harten weuſch mee paar /

WDil ik ſterben en ookt leven;

JPaauw vereenigt in den ſtrpd.

- Doel ik daar mpn hart aan kleilen/

Als myn volk in eeuwigheid.

Z

Als ik aan die groote wolk /

Pan dat uitverkoren Dolk;

Alan dat ZSion mag gedenken

In myn ſtille eenzaamheid / -

En wat luiſter God komt ſchenken/

Alan bat volk hier in den tpd. -

- - 4.

Alan dat feeld/ dat in haar praalt ?

't Licht dat van die Godheid ſtraalt/

-
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E>! dan kan ik mp verblpden.

In verwachting van mpn God;

Tonder Zonden/ Zonder ſcheiden/

t’ Samen in een vol genot.

5.

Dan gemietingzouder ſtruis/

Boven in ons Baders huis/

Eeuwig dante zullen leven;

Daar men geen vervlocking hoord/

En geen ergemis zal geben!

JWMaar in liefde ongeſtoord.

6.

TDch! wat is 't een zielebreugd/

Em Wat is mpn hart verheugd/

Als wp met Gods lievelingen

In den geeſt met ruime ſtof/

Gode Psalmen mogen zingen/

En Jem geben ecr en lof.

7.

En wat hartsbereeniging/

WDinden wp ooft onderling/

Als wp in gebedem t' zamen/

JPaar den hoogen Hemel gaan/

En des Heeren groote namen/

JlMetelkander bidden aan.

8.

Als mem met den ander ſpreekt/

Dat daar onder 't hart verbreekt;

Pan dat worden uit genaden;

Salig doo? Mesſias ülaed/

Pan Zyn keus zoo wel beraben/

En van al dat heerlpk goed.

9.

Dat 3p als hundeel en lot/

In gemeenſchap mct hun God /
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Balig nu al onbervinden;

- En hoe God van eeuwigheid /

Haar uit vrije goebheid minden/

GEn verkoos tot zaligheid.

- 10.

Als daar onder 'tzalig licht/

Dan des Iceren aangezigt /

CDnze ziele komt beſtralen :

TDat is ong een Bruiloftsfeeſt /

TPaar wp dan malkaar verhalen /

Gnze liefde naar den geeſt.

11.

Sulke liefde denkt geen kwaad /

Sulke liefde leidt geen ſmaad:

Sulke liefde duld geen ſcheiden /

Als maar voor een korten tüd; -

TPaar zy mu Haar reeds verblüben /

TPat Zp eens in eeuwigheid.

12.

In den hemel voor dem Croon/

Bp den Bader en den Boom /

Bp elkander zullen wezen;

Im gemieting van den Heer /

Sonderszonden / Zonder brezen /

CDm te ſcheiden nimmermeer.

- 13.

WBordt de wereld uog zoo trotſch /

Plaken al de fanden los;

Door natuur of kunſt gebonden /

d’ CDnze blüven eeuwig vaſt /

TDoor geen mood of dood geſchanden!

PJoe de Helhond baar' op haſt. *

20
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14.

„Du dan/ Gadgewaüde Schaar !

Ceeft in liefde met elkaar /

Jezus duurgekochte leden /

TDenkt Aan geen geleden Hoon /

"Liefdcf godsvrucht/ eendragt/ vreden !

Bijn de parels van UW kroom. -

15. -

Zact gezelſchap / buigt de knieen/

Dat ben Hemel ons boetzien /

God des vredes ! wil dat geben /

TDie maar ſpreekt / of maar gebies /

TDoe Uwu volk bereenigd leben !

Maak ze tot een Sulamieth.

ROM. 7 vs. 23.

Stem: Psalm 9.

l.

WPat ben ikt vol van Zond' en ſchuld !

WPat is myn harte ſteeds berbuld

„MAet werelds zorg en Üdelheden /

Jft voel een Wet in mpne leben.

2. -

Die tegen licht en leven ſtrüd/

TDoor's Jeeren Geeſt im mp geleid/

Ik zit gedmrig in de banden /

Iſh vrees/ mym ſeheepje mog zal ſtranden.

Z

„MApn Hart wordt diktwijls weggevoerd/

TPoor duizend dingen/ en beroerd;

Ik leer en zweer in vele dingen /

GEn kan mpn harte miet bedwingen.
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4.

Enis mpm geeſt eens boor een tüd /

(Tot God geſtrekt en uitgebreid:

Jk zink en zak zoo aanſtondk weder;

Als magt- en moedelooster meder.

5.

Jk voel een zondig harts geſtel

Ban binnen / cn een Zlelsgekwel /

GEn neiging tot verdorben dingen /

Enzonden die mp ligt omringen.

6.

En kam ik dan mog naar mpu zin/

ÄUAaar vallem voor den Heere in :

GEn Zoo mpn ſchuld voor God belijben /

TPat zou myn ziele mog berblijdcn.

- 7.

Gch ! ſmolt mijn Hart maar voor den Heer /

Enzonk mpn Ziel in ootmoed meer/

TDat zou myn zielsbegeerte wezen /

Eu mp van ſchulden ſmart gemezen.

8. -

JWMaar dikwüls iš uün hart als ſteen /

En ih ga ongevoelig heen; -

En mis daardoor veel zielevreben/

Enzoo moet iſt den weg betreden.

9.

Iaaar dat's myn trooſt en älmpn zorg/

TDat Jezns is en ülüft myn Borg;

Spn bloed/zpu geeſt/ 3pn Middlaars leven/

JWap uit genade is gegeben.

10.

Ik meem dat nog voor eeuwig aan/

En wil / met al mpn ſchuld belaan /

Ilaydaar geloovig heen begeben /

Ik weet/ in Sezus is mpm leben.

20*
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11.

Gn dat 's myn trooſt in mpn ellend /

Dat God te voren Heeft gekend/

JWapn weg/ eer dat ik was geboren

Ja / toen Jºy mp heeft uitberkoren.

12.

Jk zalt dan wagen op die trouw /

Jß krig dan echter geen berouw /

Spm bloed en geeſt zal mp genezen/

En ik dezyme ceuwig wezen.

13.

CD Bonne der geregtigheid /

Zchenk my geloof en heiligheid /

CEn wilt Uw wetten in mp ſchrijben /

GEn lalat iſt in AW liefde blüven.

- 14.

- Dan zal iſt nog myn korte tüd /

IHier leven tot Uw heerlükheid;

God gun Het al zyn Polk te Zamen /

En daar op zegt mpn ziele Amen.

-

- PSALM 51 VS. 20.

Stem: Wanneer de Zon, enz.

1.

CD ZSions Koning ! Godes Boon / *

CDp 's Daders Croom verheben !

Jk werp my neder voor Aw (Croon !

Enſmeekt om geeſt en leben.

Pan Uwe Lterft en lieve Bruid /

E>ie hier op aard' moet women uit/

Dan H / Haar ziels bemiyden;
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Haar Hoofb/haartrooſ/haar Lebenshorſt/

WPaar maar Haar ziel gedurig dorſt/

CDch ! bat ik U mogt vinden.

2. -

Ik bib H / ZSions toning ! meeſt/

Poor zoa veel doode zielen;

CDch! dat Gy maakte door Uw Geeſt /

Dat Polken voor à vielen. -

Gch ! trekt dat Bolk door Kwekracht/

Poor wien Gp riept: het is voſbragt,

GEn doe den booden hooren;

Äw ſtem van kracht en heerlijkheid/

Dat elk te regt van Sion zeid /

Daar 's die en die geboren
3. --

JFontein des levens / ſterke Held:

't Is geeſt / waarmaar wp wenſchen /

GPch" doe eens liefderijſ gewelb /

GPp 't Hart van vele menſchen /

Breng Cyrier / Phileſtünen/ JLRoar /

Door WBoard en geeſt op 't regte ſpoor /

Al Zou de helle beben.

Gmtrooft door goddelijke kracht /

Die baten uit des ſatans magt./

En doe de dooden leven.

4.

TPaar leggen oak op 't ulakke beld /

Gewarpen beel gewonden;

Die reeds mel 3pn ter meergeveld /

Maar mog mietzpu verbanden.

Derbinbt de ziele in haar ſmart /

GEn breng hat woord eens aan Haar hart:

Ikzal my openbaren /

Aan u / im uwe zielsellend/
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Zoo als het mooit de wereld kent/

Dat zg Uw. lof verklaren.

5. -

En opent toch hun zielsgezigt /

Enzet be Poorten opcm /

En ſchenkt aan Huu geloof en licht /

TPat zy tot ZSion loopeu;

En komen met gejuich en breugd /

Als die tot heerlükheid en heugd /

Geroepen zyn ban boven;

GPpdat zp met de groote wolk /

Dan Uw mu reeds gezaligd volk /

1UW Daam voor eeuhmig looben.

6.

Berlbul uw terk met geeſt en licht /

„Met heerlükheid en breden;

Aw name worde daar geſticht /

CDch dat op al uw leden /

TPaar meer genade wierd geleidt /

1Uw üeeld/ uw glans en heerlykheid /

En dat de kroon magt bloeijen;

Gp 't hoofd van U / o Lebensvorſt

En laat uw volk / dat kruiſen torſt /

Als reder boomen groeijen. -

7, -

Bewaar uw wüngaard dag en macht/

En neemt die in u Hoeben /

Bechermee boor uwhooge magt/

ZSchoom leeuw en wolven woeden.

En ſterkt met kracht Uwerfenis /

WBanneer die mat geworden is.

En geeft de maeden krachten /

Pervul Het heilbegeerig hart /

Geeft breugd voor trauen / kruisen ſmart

Alan al die U verwacßten.
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8.

Perhaaſt toch Babels ondergang/

Vaat zirh bem Jood bekeeren /

En uwe Zaak mog eeuwen lang /

Polkomen triumpheeren;

CDch leer ons met de ganſche kerk

TDat groot en mög toekomſtig werS

All biddende verwachten.

En ma dien tijd van Babels val /

Als God Zal wezen Al 1 en Al !

Een eind ban alle klagten.

HET JUICHEND JUDA,

wegens de Verlossing uit de hand hunner

Vijanden, en derzelver Ondergang.

Of JESAIA 26 Berijmd

Stem: Psalm 68.

1

Meanmeer die blpde dag genaakt /

TPat Gp / o Heer ! de fanden ſaakt/

Dan Uw perdrebelingen/

TDan zal U Bolk dit zegelied /

WBanneer t Uw Cempel wederziet/

GDp blüde toomen zingen /

Uw Kerk / o Eppermäjeſteit !

Läuſt op de rots der eeuwigheid/

TDie ſtormen kan verburen;

De Heere is Sjn Dolk tot heil/

Haar ſterkte tegen Babels pijl/

HÄp waakt voor hare muren.
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2.

CDntgremdelt bp trompeten trom /

TPe deuren van het heiligbom/

Hºeft troonwaarts hart en handen /

WTaat Sions blüde tempelſchaar /

Izet offer op het dankaltaar /

„Du brolijk doen ontbranden;

WBantzeker / dit beſluit ſtaat pal:

Dat Sions Polk den prede zal

Bewaren en berkonden;

GDok hebbenzp op U vertrouwd/

En/ die op zulk een Piotsſteen bouwt/

Bouwt op geen losſe gronden.

't Hoogmoedig Polk zal miet beſtaan/

't Bal Babelzoo als Cprus gaan/

TDie 't hoort zal zich ontzetten;

't Ellendig Polk zal met den voet/

Äem / die de hoogmoed zwellen doet /

Dertreden en verpletten.

Poe veilig is het effen pab /

Pan 't Dolk dat reiſt naar Salems ſtad/

„Il Mesſias bredezalen;

Bp hügen in dit tranendal / .

JPaar die hun ſporen wegen zal/

Äu Welgeükte ſchalen.

4.

WPanneer gp ons im engtens bragt /

Heeft Juda ook op u gewacht/ h

In die Bewolkte dagen.

Soo Hebben zp 't betraande oog /

JPaar Aſſurntet / maar maar omhoog /

Gp u alleen geſlagen.

Cot Awes naams gedachtenis /
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d' Opregte menſch der zielen is

Ban al Uw keurelingen;

Dit is haär keus / haar Farteraal:

Wil Babel knielen voor dem Baal /

Ik zal den Heere zingen. -

5. »

Mayn ziel in deze bange ſtond/

TPeš machts Haar zuchten troonwaartszond /

CDoft zal ikt in den morgen /

1U zoeken met vernieuwde kracht /

En / daar ik op mpm Goél wacht/

WPerpik op Pem mpn zorgen;

WDanneer Aw hand een Bolk kaſtijdt /

Weert Adams krooſt geregtigheid;

JWHaar ſchoon Gp Aw genade / -

Alan hem betoomt / die U miet vreeſt/

lºy wandelt even trotſch van geeſt /

CPp zyn verdraaide paden.

Ja / ſchoom Gp boor haar oogen ſpreid /

TPe wlond'ren Awer mogendheid;

TDe grootheid Uwer werken;

Sp blüven mogtans doof en blind /

JWAaar namaals / als Hw hand hen bindt/

TPAn Zullen Zp 't bemerken: \

Gp zult de vrebe maar Uw. woord /

MZerleben doeu in Juda's oord /

Boo juichen ZSions tongen;

Gp hebt haar twistgeding beflecht/

Een Haak haar in den neus gelegd /

TDie maar ons leven domgeu.

7.

1Uw goedheid danken wij 't alleen /

Dat wp na zoo veel tegenheen /
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Geſpaard Zyn bp het leben;

Ja,/ daarvoor is Uw Bolk, o Heer

Perfchnidigd W alleen de eer

En glorte van te geben.

Behalbe U / o Bron van trooſt /

Boo heerſchte aber Jakobs krooſt /

Een Polk dat U nooit kuſte;

Laat Babels trotſche ſcepter miet/

TDie met verachting op hen ziet /

CDp 't lot van Juba ruſten.

8.

TPood zynbe/ zullen zy niet weer /

Herleven / woelen / ons niet meer

CDmtruſten noch verſchrikken;

JPiet meerber met haarphi en boog /

CPp Juda's hart / op Iſrels oog /

Zoo mrebelmoedig mikften:

Gp hadt nw Polk door uwe hand /

Als wilgen aan den waterkant/

TDoen wasſen en gedragen:

TDoch / wpl uw goedheid miets verwon:

Soo hebt gy hunte Babylon /

Alan ketenen geſlagen.

9

In dit zoo hachlük tüdägewuricht/

Heeft Juda ook uw aangezigt

GeZocht mec ſmeekgebeben;

Poor u zich in het ſtof en aſch

Dernederd / als 't hum bange was /

Haar ſchuld / o Zeer beleden.

Gelpk een vrouw in barensmood /

Ban weedom ſchreeuwt/ van hulp ontbloot.

BÜgt maar die üküden morgeu/

JPaar 't tüdſtip dat uw handzich wendt/
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Haar hart verblüdt/haar redding zendt/

Gmtheft van al haar zorgen.

10. Sº

Soa waren w' ooh met ſmart bezwaard/

JUNaar heüben niet als Wind gebgard /

's WLands breuk werd niet genezen/

Gelijk een morgenwalk werdWeen

De Hoop die ons zoo ſtreelend ſcheen/

Soo gunſtig darht te wezen;

TDe trotſche volk'rem dezer eeuw /

TDe Asſpriér en den Chaldeeuw /

Tag mem voor u miet bukken /

't Bewees ons im dicn bangen tijd /

Geen gunſt / geen goedertierenheid /

JWPaar bleef ons onderdrukken.

11.

De dooden die in u / o Heer !

Lier ſterben / leveu eeuwig weer:

- CDok zalik eens ontwaken

(Cer tüd / als Het bazuingeſchal /

De laatſte flagen geven zal /

JURp dus Zal wakker maken:

* WPaakt op! waakt op ! reiſt uit her ſtof:

WPaakt op / en juicht/zingt Gode lof /

CDp Blijde hemeltoanen!

GPmtbangt de kroon voor u bereid/

"Ceeft ! leeft ! ja / leeft in eeuwigheid /

JAu boor den troom der tcoonen !"

12.

Gelüft de baauw in d' abondſtand /

Zet kwünend krueb / ben draagen grond/

Derkwikt en doetherlebeu;

Sao zal de daauw van uwe jeugd/

CDok 3pn/ dan zult g' in God verheugd/
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GEen ſchoomer ſchijnſel geben.

TPan zal de zee / dan zal het land/

TPe dooden uit haar ingewand /

Ce voorſchün weer doen komen;

TPan wordt een ieders lot befliſt/

Dan feeve de ſnoode Atheiſt /

TPan juichen al de Promen.

- 13.

CP Polk ! bat zucht om ZSions ween /

Gaat maar uw binnenhamers heen /

Gm eenzaam daar te treuren;

Perberg u daar een karten ſtand /

En pleit daar op myn Heilverbond /

Mettoegeſloten deuren;

MPant ziet/ de IIegter ban't Peelal /

De Heere ! de Jehova zal -

Berſchijnen op de wolken;

Met luiſter en met majesteit /

Bezoeken d' ongeregtigheid/ -

De Boosheid aller Balken.

14. >

Danzal be aarde al het bloed /

Hetgeen m' in zoo veel euvelmoed /

GPmſchuldig hier zag plengen / -

En't welk / (ſchoon het verborgen lag)

GPm wraak riep / op dien grooten dag/

Poor't oog van ieder brengen.

MDanneer dan beze dag gemaakt /

TPat Gy/ a Feer ! de banden ſlaakt/

Pan uw verdrewelingen; -

TPan Zal H Dolk / a WLevensbron !

Maar Babcl miet / uoch Askelon/

't Triumph volkomen ziugen.
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JEZUS GOEDHEID.

Stem: 0p mijn neergebogen harte.

1

komt/ Jehova's lievelingen!

Zcft uw harte uit het ſtof/

JLaat ons juichen/ laat ons zingen/

(Cot des Zoogſten eer en lof;

Laat ons onze ſtemmen paren/

„MAet de rei der Eng'lenſcharen/

Jezus is de Briend in mood/

GEn Syn goedheid/ en Spn goedheid/

Blpft voor ons oneindig groot.

2

WHü / wp hebben ſtof totzingen/

Ja / ſchoon alles ons begeeft/

Al?ogen wy van breugd opſpzingen/

In CBoël die eeuwig leeft/

En voor ons Zal zo2ge dragen /

Maar zÜn gUnſtrykt welbehagen/

WPamt hy is de vriend in mood/

EnZpn goedheid / en 3pn goedheid/

Blpft boor ons oneindig groot.

EP -

WPp / wp mogen vrolyk juicßen/

En voor 't heil ons aangebragt/

CDnze danftbaarheid betuigen/

Iſezus heeft äam ons gedacht,

GEn ons naar zyn welbehagen /

Pan der hellen magt ontſagen/

Ä was de vriend in nood /

En Zyn goedheid / en Zpm goedheid /

Js voor ons oneindig groot.

4

Laat ons met een hart vol zonden/

ZSteeds maar onzen Jezus gaan/

Taat ons ſchulen in zyn wonden/
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Hºp/ ºp heeft Gods regt völdaan;

Vaat onS dan zon liefde zingen/
-

Hoe de bpand ons omringe/

Jezus blpft de vriend im mood!

Enzpn goedheid / en 3pn goedheid/

Jš voo? ous oneindig groot.

5. -

Schoon de Zonden dan mog wonen/

In ons diep verdo2ben hart/

En re menigwerf betoomen /

IIaar verinogen / ans tot ſmart/

Echter Ä er ſtof totzingen /

TPat het klinkt door 's Hemels kringen/

Jezus is de briend in mood/

En 3pn goedHeid / euzpm goedheid/

Blüft voor ons aneindig groot.

6

JLaat het ongeloof vrp woelen/

Atomt het op aan alle Kant/

Jezus blpft ons heil bedocleu/

WPant in zyn algoede Hand/

Js 't belang der kerk gegeben;

WPaarvoor zoudem wp dan beben ?

WDant hp is de briend in mood/

Enzpn goedheid/en zpm goedheid/

Blpft voor ans oneindig groot.

7

't truisgeloof hecft wisſe gzonben/

t Steunt op 't vaſt getuigemis /

Dan Hem/ die om onze zonden/

Aooit ontraubm bevonden
-

CPp wieus woogd men ſtaat kan maken/

En/ wat ons ooft maog" genaken/

Jezus is de vriend in mood

EnZpn goedheid/ enzym goedheid/

Bluft voo2 ons aneindig groot.

- 3.

WCſat ans 't haafd omhooge heffen/

GEn in 't Heetſte van den ſtrpd/

TPoor'r geloof ons heil beſeffen/
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WDeggelegd voor d' eeuwigheid;

Dat zal moeb eu krachten geben/

Zchoon up nog in 't ſtrpdperkleben;

Jezus blpft de vriend im nood /

Enzyn goedheid/ en Zyn goebheid/

Js voor ons oneindig groot.

9.

Spm we in wederwaardigheden/ -

ITaat ons zingen onder 't fruis/

Jezus heeft den ſtryd bolſtreben/

laaſt zyn wp in ''s Paders huis/

TPaar daar zullen wy ſteeds zingen/

JUAet de rei der Hemelingen/ ,

Jezug is de vriend im noad/

GFn Zyn goedheid/enzpm goedheid/

Blpft boor ons oneindig groot.

10.

2öndaars! wilt gp brede hebben/

WDoor uw rufteloas gemoed?

GEi/zoekt 't niet in ſpinnewebben/

MAaar im Jezug Gablpk bloed/

Jn Zyn Zoendood/ inzpm pden/

TPan zult g' u in Hem berblpden

TDie ſteeds is de vriend in mood/

En wiens goedheid/ em wiens goedheid/

Altoos is oneinbig groot.

11.

Alle Zondaars mogen komen/

PJoe ſtrafſchuldig/hoe amrein /

Sonbaars hebben niets te ſchromen/

JeZus, Zal hun helper zyn/

Sondaars hebben niets te duchten/

Als 3p maar maar Jezus vluchten/

WPant hp is de vriend in nood/

EnZpn goedhefd/ enzpm goedheid /

Blpft voor ons aneindig groot.



sLotzANG.

Groenewegen zijn gezangen

Die voldoen aan het verlangen,

Van het vroome christenhart,

Storten balsem in de smart.

--

Voor een beangstige in 't leven,

Zal zij ware zielrust geven

En gegrond op Godes woord -

Zijn de lied'ren die men hoord.

---

Waare godsvrucht aan 't gemoed

Liefde Gods die 't harte voed ,

Ware liefde tot Gods Zoon,

Spreiden zijalom ten toon.

't Zijin blijdschap of in smarte

Hier is stof voor ieders harte, ,

Dathem ware troost kan geven,

Voor dit en het volgend leven.

/










