
Over dit boek

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

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

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

Richtlijnen voor gebruik

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

Verder vragen we u het volgende:

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

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

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

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

Informatie over Zoeken naar boeken met Google

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

GESANGEN
VERTONENDE EEN :

UITVERKOREN SONDAAR |

I. In ſyne Natuirſtaat.

II. An ſig ſelfs Ontdekt, en

III. Geheyligt.

Opgeſtelt door

wILHELMUS SCHORTINGHUIS

- In leven, getrouw Bedienaar des

. H. Euangeliums in Midwolda.

Vyfde druk van merkelike fauten geſuivert, 5

Te GR ON IN GEN,

zep JURJEN SPAND Aw, aeruhher en

25oeäberkoper in De Stname-ſtraat/ in be

Jaieume 2ltlag. 1754,

Met Privilegie,



": na voorgaande Onder

oekinge en Goetkeuringe van het

Eerw. Coetus binnen Emden. r,

Er worden geen Exemplaren voor egt er

kent, als die door D2, Schortinghuis,

of aldus ondertekent zyn. - - - TN

, Vaya had ze



Extract uyt het Reſolutieboeck

iſ

der Stadt Groningen.

jovis den 7. April 174o.

T# Vergaderinge zynde geleſen de in

- L gediende Remonſtrance van de Schry

ver JURJEN SPANDAW Borger en

Boeckdrucker in deſe Stadt, waar by ver

toonde, dat reeds ten deele haddegedruckt

ſeeker werk genaamt het InnigeChriſtendom

tot overtuiging van onbegenadigde, beſtie

ring en#van begenadigdeZielen in

deſſelfs allerinnigſte en weſentlyckſte deelen

geſtaltelyck en bevindelyk voorgeſtelt, in

Samenſpraken door WILH ELMUS

SCHO RT IN GHU IS bedienaar des

H. Euangeliums tot Midwolda in Quarto.

En dat mede eenigeboecken door den ſelven

Autheur opgeſteld ſtond te herdrucken, ge

naamt Geeſtelycke Geſangen tot ontdec

king, overtuiging en opwecking van aller

ley ſoort van Menſchen, ſoo onbekeerde als

bekeerde, als mede eenige beknopte geſan

gen vande voornaamſte waarhedeninOctavo.

Bevindelycke Geſangen vértonende een

uitverkooren Sondaar 1" in ſyn natuur

ſtaat, 2de an ſigh ſelfs ontdekt 3tie gehei

ligt in Octavo. -

En noodige Waarheden in het hert van

een Chriſten tot dienſt van de toevertrouw

de Gemeinte opgeſtelt in Octavo.

Eghter bedugt zynde dat baatſoeckende
- A 2 mens



-E.

menſchen deſe Tractaten geheel of ten dee

le mogten nadrucken ten nadeele van Re

monſtr., verſogte dierhalven dat hem voor

een ſeeckeren tydt door haar Ed. Mog. een

Octrooy mogt worden verleendt, om deſel

ve met uitſluiting van alle andere alleen te

mogen drucken; Waarover gedelibereerdt,

hebben de H. Heeren Borgemeeſteren ende

Raadt, des Remonſtr. gedane verſoek ac

corderende, denſelven geöctrojeert gelyck

geöétrojecrt wordt by deſen om voor de

tydt van vyftyn aghter een volgende jaaren

voorſchreven tractaten alleen binnen deſe

Stadt met uitſluitinge van alle andere ge

hcel of ten dele te mogen drucken en uit

geven; voorts een jeder geinterdiceert ge

melde tractaten geheel of ten deele naa te r

drucken, of elders nagedrukt zynde binnen

deſe Stad te brengen, uit te geven of te

verkopen,by verbeurte van alle naagedruck

te ingebragte of verkogte exemplaren, bo

ven de breucke van vyfentwintigh Car.gld.

van ieder exemplaar ten profyte van de ge- ,
meene Armen deſer Stadt.

Galat. accord.

W. L AM AN

Secret.

VOOR
t



VOOR BE R I G T

S O A N

Onbegenadigde als Begenadigde

SANGERS en LEESERS

Van dit Werkje.

Veelgeagte Sangers en Leeſers.

De genade des Heeren Jeſu Chriſti zy,

en blyve metUE. in Eeuwigheyt.

53Nder alle de groote dog dier

#Nº bare pligten, die een getrouw

(ſij)ſ dienſtknegt Jeſu Chriſti heeft

#$% te betragten en waar te nemen,

#%G ſyn deſe twee geenfins demin

ſte, namelik, het Ontdekken

van allerley ſoort van onherborene en na

tuirlike Menſchen, en het beſtieren, op

beuren en vertrooſten van des Heeren kin

deren en gunſtgenoten. Pligten, ſo nodig

en te gelyk ſo gewigtig, dat er de Ge

trouwſte Leeraars van uitroepen, Wie is

tot deſe dingen bequaam ! Nogtans ook

pligten (hoe ſwaar ſe ook ſchynen voor vlees
t A 3 - CIA



V O OR BE R I G T.

en bloet) die de Grote Koning Jeſus, door

ſynen Medewerkenden Geeſt, tot een ligte

laſt en ſagt jock kan maken voor ſyne ern

ſtige en## geſanten. Ja: menig

maal geeft haar de Goedertierene Heere een

innige en hertelike ſugt, om deſe grote ſa

ken, in de Mogentheden des Heeren, ge

brekkelik dog opregt te ondernemen en te

volbrengen.

En geen wonder, want ſe ſien an de eene

kante, hoe groot een menigte van Blinde

Wagters dat er ſig overal in de Kerk op

doet, die, ſonder in 't openbaar of in't by

ſonder te ontdekken, ſlegs ſterven laten wat

ſterven wil, en die daar en boven het herte

der regtveerdigen door valsheyt bedroeven,

ende de handen der godloſen ſterken, dat ſe

ſig van haren boſen weg niet afkeeren. An

de andere kante, ſienſe, dat het ernſtige,

Meedlydende, en getrouwe ontdekken, en

beſtieren van onbekeerde en bekeerde, on

der des Heeren Medewerkende hant, de

weg ſoude banen, om onwetende, Sorgelo

ſe, en byſonder alleen maar Godsdienſtige

Naam-chriſtenen uit den droom van haare

# inbeeldingen, en Zielverdervend

elf-bedrog te doen ontwaken; En tot eeu•

wig voordeel van haare onſterfelike Zielen

op dien Rotſteen Jeſus, met verlochening

van al haare eygene krukken, gronden, en

ſteunſelen te doen bouwen. Als mede,#
- -- t- - - CS



V O O R B ER I G T,

t

des Heeren Sukkelende, Moedeloſe, Ver

drukte, Voortgedrevene, en ongetrooſte

kinderen tot haar opbeuringe, Moetge

vinge, en beveſtinge te doen ſien die din

gen, die haar van Godt geſchonken ſyn.

Deſe twee grote ſtukken ſyn het derhal

ven ook,, Waarde en Geagte Sangers en

Leeſers, die my, onweerdige dienſtknegt

in 't werk des Heeren, al een geruime tyt

eenigermate hebben op het herte gelegen,

Wenſchende, in de mogentheyt des Heeren,

ook eens verweerdigt te worden, om de

ſelve in getrouwigheyt, tot uitbreydinge

van het Koningryke der genade, te begin

nen en te volvoeren. Tot dat eynde, wen

ſche en hope ik althans, dat ook deſe Bevin

delike Geſangen mogen verſtrekken, dieik tot

ontdekkinge, en beſtieringe van natuirlike

en Geeſtelike Menſchen eenvoudig te voor

ſchyn brenge; En dewyl het de Goedertie

rene en ontfermende Godt gelyk is, of hy

door het woort onſer lippen, of door de

Schrift der penne werke, ſo ſoude ook dit

geringe werkje, onder ſynen Geeſtes in

vloet, tot uitbreydinge enbevorderinge van

ſyn Koningryk kunnen gediejen.

Dit werkje dan, ſo als het te voorſchyn

komt, draagt den naam van Bevindelike Ge

ſangen, om dat het (in drie onderſcheydene

deeltjes afgedeelt# niet anders ver

toont, als hoedanig ſig een uitverkoren

à 4 Son



V O OR BE R I G T.

Sondaar bevint, I. In ſyne natuirſtaat. II.

In de ſtaat van Ontdekkinge an ſig ſelfs, III.

Hoe, en wat hy Ondervint in ſyne Ziele,

als hy dadelik vernieuwt, geheyligt, en op

de weg der Godſaligheyt door allerley ver

ſcheydene wegen wort voort geleyt.

't Is derhalven eengaafje, dat ik voor eerſt

UE. opdrage, Geliefde Sangers en Leeſers,

die nog in Waarheyt uwe voeten op den

ſmallen dog ſaligen levensweg, door des

Geeſtes bewerkinge, niet geſet hebt: Maar

die tot nog toe van het bevindelike genade

werk, als natuirlike Menſchen den Geeſt

niet hebbende, Vervreemt ſyt. Niet, op

dat Gy. U ſelve deſe Geſangen alle, ſonder

onderſcheyt verkeerdelik, ſoud toepaſſen,

Neen, maar, op dat gy, als de Heere ligt

gave, onderſcheydentlik mogtet ſien, dat

uwe Ziele ſtaat ſodanig in waarheyt is, als

ſe hier in dit eerſte Deeltje wordt afgemaalt;

Ten eynde gy, dit alſo leſende of ſingen

de, uwe ſtaat openhartig voor den Heere

mogtet belyden, ſmekende en biddende

daar onder tot Hem, die lichamelike, en

niet min geeſtelike Blinde, Dove, Stomme,

Onreyne, &c. door ſyn bloet en geeſt

wil en kan geneſen: En wel voornament

lik, op dat Gy levendig mogt ſien, dat Gy

dien bevindeliken weg van ontdekt, gehey

ligt, en door den Geeſt van Godt bewerkt

en geleyt te worden, (welke in het tweede en

- - - -- -- derde



V O O R B ER I G T.

derde deel vertoont wort) nog nooit gepas

ſeert en doorgewandelt ſyt: OfU de Goe

dertierene Godt eens dede beſluiten, dat

uw' ſtaat onbekeert, elendig, en ſeer ge

vaarlik is, ja, dat alle uwe wegen, wegen

des doods ſyn, ſo lange gy deſe, hiervoor

geſtelde wegen, ten opſigte van het weſen,

niet kent, bevint, en# Gebruikt

dan voorſigtig, deſe byſonder, deop uw Zie

len toeſtant, paſſende geſangen, met boet

veerdige ſugtingen tot de Godt aller gena

de, ten eynde, hy UE. herte verandere, en

U doe treden van de paden der Helle, op

dien ſmallen levensweg, die den verſtandigen

na boven is.

Maar, Gy ſyt het byſonder, kinderen en

Gunſtgenoten van Godt, die ik deſe Bevin

delike Geſangen opoffere. Gy, die weet wat

het te ſeggen is, Godt in Chriſtus in het

herte te ondervinden, En uit dien hoofde

wat het is, Bevindelike Geſangen bevindelik.

te ſingen. Gy, die ſo menigmaal geſlingert

wort, of uw werk wel waarheyt is, die ſo

dikmaal het donkere dal der Moerbeſtbomen

doorwandelt, Ey komt, en ſiet, of hier

niet jets voor uwe Zielen te vinden is, of

Gy deſen bevindeliken weg niet gepaſſeert

ſyt, om tot Zion te komen. -

De ſaken, die ik UE. in dit werkje voor

drage, kunt gy ſelve by de ſtukken door

ſien, alleen ſeg ik 'er kortelik dit weynigje

A 5 Vaſlo



V O OR B ER I G T.

van. Het I. deeltje vertoont U uwe vorige

blinde,## en onheylige natuirſtaat,

Waar uit U de Heere door ſyne oneyndi

ge genade geredt en verloſt heeft. Het

II. deeltje vertoont U, hoe U de Heere

an U ſelven ontdekte, terwyl gy U ſelfs

bevindelik leerdet kennen, als grouwelik

en helweerdig, met droefheyt en ſmer

te, En te gelyk, Godt als Heylig en

## dreygende uwe boosheyt te

beſoeken, en byſonder, hoe gy, na veel

bidden, ſchreyen, onruſt, vreſe, en be

nautheyt, ja, na ſo veel werken in eyge

ne kragt, eyndelik den noodſakeliken

Borge Chriſtus Jeſus in het oog kreegt,

wenſchende alleen in Hem gevonden te

werden.

Het derde deeltje Vertoont U, Hoe U

de Heere door ſyn Geeſt bragt onder het

geſigte van ſyn Majeſteyt, Heyligheyt.

en Hoogheyt, met een inſinken, metſmel

tende tranen, in Uwe ſondige nietigheyt

en geringheyt, gepaart met een wonderli

ke Eerbiet, Heylige Vreſe, en eene ne

drige ſchaamte. Vorder, Hoe Gy leven

dig en bevindelik wierdet ingeleyt in het

geſigte van Jeſus gewilligheyt, volheyt,

en weergaloſe dierbaarheyt, Waar on

der Uwe Ziele allerley ſoete en heylige

bewegingen van liefde, blytſchap, ver

wondering, Vrede, ruſte &c."#
«



V O OR B ER I G T.

En eyndelik hoe U de Heere liet wande

len, onder verberginge van ſyn liefelik

angeſigt, in dodigheyt en duiſternis, tot

dat de dierbare Jeſus U by der hant nam,

En U dadelik van alle uwe ongeſtalten en

naarheden verloſte: Waar over U herte

ſo verblyt en vervrolikt wierde, dat gy,

nu verloſt ſynde, niet anders wenſchtet

als ſulk een goedertieren uithelper in tyt

en eeuwigheyt tot heerlikheyt te ſyn. Dit

alles, en meer ſulje in dit Werkje, hoe

wel ſeer gebrekkelik, tot uwe beſtie

#e, opbeuringe, en beveſtiginge, vin

CI1.

Leg dan uwe Zielen, met een opſiend'

oog na den Hemel, hier by , neder, en

Vraagt U ſelven, of gy niet deſe of dier

gelike wegen gepaſſeert ſyt, en word gy

van de Waarheyt overreedt, erkent dan

boven duiſenden uw voorregt, Geeft

Hem alleen de Eere, die de Alpha en

Omega van en in allen is, en wan

delt weerdig die genade, die U geſchon

ken is.

Ik eyndige, en Wenſche, dat de al

weerdige Drieëenige Godt, Vader, Soon,

en H. Geeſt, die magtig is meer als

overvloedig te doen, boven alles wat wy

kunnen bidden of denken, UE. te ſamen

leere ſingen, tot ontdekkinge, beſtierin

ge, en vertrooſtinge van uwe Zielen,#
y



V O OR BE R I G T.

byſonder tot lof van die alles weerdigeJe

hova, Die weerdig is te ontfangen alle lof,

dankſegginge, en Heerlikheyt in Eeuwig
heyt. Amen.

Dit wenſt UE. aller heylbegerende

wILHELMUS SCHORTINGHUIS.

Midwolda den

29. Januar. 1737.

BE
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B E V IN DE L I K E

GESANGEN.
V E R T o N E N D E 2

Een uitverkoren Sondaar in ſyne

Natuirſtaat.

Openb.3: 17.

Gyſegt, ik ben ryk en verrykt geworden,'

ende en hebbe geenes dings gebrek:

Endegy en weet niet, datgy ſyt

elendig, endejammerlyk, ende

arm, ende blint, ende naakt

I.

De Natuirling vertoont ſig als een

BL IN D E. - #

Abtem: Gavotte a la fronte:

GPf: Onherroepelike Jeugt:

“Pf: Soet geſelſchap dat met my:

Of: De blauwe vlagge:

I•

#$& Ch! hoe heuglih ig um' ligt!

# 15emelg honing/ boot 't geſigt

12an een 3iel / Die opgetogen

VS lift het buiſter / MII beſchoumt /

ºapie repithalſenb' bepb haar ogen

3 49p uwm'glantg en luiſter houtmt.

2, &alig



2 De Sondaar in ſyne Natuirſtaat

-

2.

balig ligt/ boel eer geplant

& In mijn 3iel/ alg 'g beeeren hant

32a ſijn beelt mp ging fogmeten

11Bijg en beplig ſomber finet/

Siegt brquaam / om Lºem te ceren /

&Bie De Zee haar palen ſet.

3

iſ Baat belaag! hoe tag berloog

#h beeg mijghept: en berhoog

Bet mijn iBabet 't mate buiſter

&Boog te mamb'Ien/ tot het bleek /

Pat gehobaag ligt en luiſter

ſlap begaf/ en ban mp bueeft.

4•

&Pug ban nu in Duiſternig/

3eie ik alle 309aarhept mig/

'à tien geen ſjeplig Opperweſen,

Aeo onepnDig/ mijg en goeb/

2Beerbig/ om te ſijn gepreſen

19an elk &chepſel / bat #p boeb.

J•

'g Baberg buitgefalfbe Soon

Beergeklommen ban ſijn (dIfjg00n/ ..

#g mp niet beintumeng meerbig;

HPijl mijn ſinneloog gemoet

#n 't beſchoumen ſo migbeerbig/

lºpen niet kent alg 't googſte got0,

6.

'g Levens Weg boo, 't beplig molk

3 Bierbaat / ig alg met een boolft

&Psog watjn bunaalfugt oberſchonen /

30 bat al mijn £ielg geſigt/

& Poot be firagt ban 't ongeloobſ'en

OPuiſtetnig/ ter onbetligt, is

7 keer



Eerſte Deel. 3

7.

#teer ik 't oog tot in mijn Here

2ich! hoe bunalenb' en berbuert

2,g het/ en ſchoon buſſenb ſomben

3 àp omtingen / 'k Han niet. Een

Sin ſijn regten aatb boo2gtonben/

Of belijden met gemeen.

8,

€2ok ſiet mijn bebgogen oog

Jaiet eenſ gemelmaatb om boog/

G9p bie meergaloſe Schatten

iBoo, eBobg erfbolh toeberept/

& Baat ſp met berbult eeng ſat en

39golfft ſijn in eeuboigbept,

9,

't Zielberberf en 't eeuwig Quaad -

12oo! ben gobbeloſen raab /

#Beth ik boo, mp niet berſchihlſh/

49m bat ik ban ligt ontbloot)

Biet begrijp / hoe 'ht ogenblikliſt

#Plotſen Han in bel en boobt.

1 O.,

'äßlaſt in 't buiſter met mijn hambt/

'allig een Blinde, na be manot7

3choon't gebaar mp bgepgt te maken

ſlàet een bobelift berberf/

'h &boek niet uit bten poel te raken/

2.Bijl ik bug in 't Duiſter funerf.

l I .

4 Dee mp ban! boat nare pijn

&al 't eeng boog mijn ziele ſijn/

25In mijn Blintheyt te berſmoren

#in een nagt aan bufſterhept /

&Pnner't ſien ban bel en toren/

iPgeeſelift in eeuwighept,

12 tntste



4 De Sondaar in ſyne Natuirſtaat,

I 2.

Epeere geſug mereltg Ligt,

Baberg Beeld, en Angeſigt,

Abtraal ep ſtraal met ligt ban boben

GIn het bonhet ban mijn bert/

309ilt beeg' magtgogbfuen hloben/

aPat mijn geeſt berligtet boert.

13.

aBoeb mp'g Baberg Beugben ſien/

Gºot iſ om um ſchoonhept ielſen/

UPie beſchoubdenb / Dat mijn ſinnen - *

't Stof berlieſen/ en beluſt

#bijn om eeuunig lºl te minnen/

#lig ber zieleu luſt en ruſt.

1 4.

#Leg mijn bett / in biepe noot/

12oo! mijn oog gantg naakt en bloot/

GBm mijn ſnobe boeſem-ſonben -

fiegt te ſpeuren/ en met ſmert zº

#n te bieben an uuo woonben/

(Lot mijn ziel geneſen mert. -- t



Eerſte Deel. 5'

le

II.

De Natuirl. Vertoont ſig als een
D OV E.

&tem: o Kersaagt ſchoonder dan:

. 42f: So gaat dat ryſend ligt:

42f: Doe Iſraël ſyn nare ſugten:

&Pf: Van de Student:

I • g

O leibbelaar/ en Iroume 25olge/

ilm merkig/ met een teen te ſoige

GIe maken ober 'g fonbaarg bepl:

d5p Hunt baat/ bie met alle quaben

5pa ziel en 3Lichaam ſijn belaben/

«Benefen en meer ſtellen bepl.

$ 2.

Ilm Homſt ter merelt beeb ong horen/

GEmmanuël / Dat GBp geboren -

1Baart tot bec htamäen incbicijn/

Göehomen / om tot ligt te tueſen

&Ben blinden/ om haar te geneſen

*UPie ſtom/ en Doof ja: kreupel ſijn.

3. -

GEen epmb'. De boetelt mogt geloben

JPit boomber gaf ubu' hant ban boben

3Pit heuchelift te ſchoumen aan

Tilm hert/ ſo bol uan mcbebogen/

ſetrap over jeberg quaal bemogen /

&Peeb âtanken meer geſont op ſtaan. A'

25 4. Göte
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4•

«Bemeeg #eer / ach! bit ſijn be gronben/

1Daar op ih mp heb onberbootaben

HIRijn Ziele plaag te brengen boog/

opf't nog um bant/ geteet tot beelen/

Jaiet t'eenemaal en mogt berueelen

KIZe taken an mijn Doofheits oog.

J.

gEn heilt 45p / bat ik 't open legge/

«En Il mijn quaal ronbbo?ſtig fegge/

iſleijn plaag/ G5emeeg #cer / ig/ h ben Doov,

't 45ebgeſt ban mijn ſo bpoebe quale

39eroo?ſaaht/ bat ik na ulu' tale

5.2iet boog / opmerh/# Die gelo0b.

Huu' Wet en b' Evangeli uJoogben)

#lig ſo ueel bgang en liefde-hoogben/

5Dog hoog / nog merkt / nog boel ik niet:

't ſ5eKlankt ban Zinaï met bonbet/

3Berbaſenb boog een 2iel o! 3Bomber

19eroogſaakt in mp geen berbgiet.

7.

lpoogt h'aarb en Igemel/ ach! mijn oren/

G5eſtopt boo? bloeken/ ſjel en toren/

1Beragten 't roepen ban ubu ſtem;

3ſteijn ſjertſ gelijk be biamanten

apie gaat ſelfg tegen rot3en hanten/

&Pntbuſjiit Den mennºn jaat Hlertl.

4ilm Lokken, o Göeſalfbe Koning,

Om in te Heeren tot uun' inoning/

Alm' Heilbeloften, Raad en Beed',

HIbo Roepen ban uun (Lin en GIempel

dBntfangt een lueerſtuit bp ben byempel

man 't hert/ en ſchijnt onnut beſteed.

9. Hun

»



Eerſte Deel.
7

- - " 9.

ilm & routine iPagterg/ bie tot pligten

dBpmehhen/ om ſe te berrigten/

«Pntmoeten een geſloten beur;

eſBelijk een abber ben beſefer

#eijn ore ſtopt / ſo ben iſt befer

* Detagtet / Dit jaar ſtel te leut.

MO,

't Geklank ber lºepligen op aarbe/

&Pſe, heeren daaru/fo hoog dan maatbe/
Hitgalmen al be molken boog/

##beemt boog mp; mijl ik in 't buiſiet

Z&o gretig na geſangen luiſter/

25eballig an mijn bleef ik oo!.
- I I•

JPijn boofhept hinbert mp te Heeten

âEijn epgen ziel berberf te Heeren/

&Poo, ſiecbg te roepen om genaab:

ºn bug ig ban mijn plage byeeſiſk/

&o bobeliſt en ongeneeſliſt/

&Ien 5p bp il tua# hulp en raab.

I 2,

@cb moub ºp ban uur binger tephen/

«En ſteken ºf in mijn no:/ ten tephen

1Pan utme kragt 7 o #ebecijn:

#laat in mijn oog uun balſem nopen/

«En roep maar Ephata moet open

&50 ſal fit byp ban boofljept fijn,

13.

G5emeeg mp/ libeet/ eet ſit berloten/

&O bomb'reno ſal boog 't oordeel beren/

- Sh riep il/ maar 't mag ongeagt:

SPug bang fá an om II te plaſſen
&#n ſal 11 boen in b afgrond b;agen

JPijn toogue bie gp hebt beragt. -

25 2 14, 49tſj
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I4

Och beplant / boet mp ban niet ſterben

## ſal ban ül beruuerben/ /

UPat ſh miju boofhept tahe qupt:

2Beueel maar an um dºeeft/ Die 't epgen

ggl om mijn oog tot il te nepgen/

«ſºn toont ſo / Dat GBp luagtig ſijt.

15.

oep miſt bambert en oo! ontſluiten

3eoo2 uube (Det / en 't falig uiten

1Ban b'Guangeli byee-trompet; *

50 fal ik goren en opmerhen/

dem tot uun' lof en eet te uberhen/

ſlap ban Il tot mijn boel geſet.

III. -

De Natuirl. Vertoont ſig als een

STOM ME.

5tem: Menuet de proſerpine:

GPf: Ach was ſal ich Sunder:

GPf: Als een uitgeſtorte Balſem : -

1 •

Het: gefug/ opper leeraar/

JPie in Albonb'ten ſo bermaart/

Ibebt ill ſelfg geopenbaart:

JBie optegt met Zielg begeer maat * *

Al ging ſoeſten heeft gemerkt/ -

JDat G5p niet alg Bomb'ren boerkiſ, -

.. ---- -- 2. &Pga



Eerſte Deel.

2•

3Boben rpſen uit haar graben/

&Poben hoten/ blinben ſien/

&tommen ſp?eehen noopt geſien:

2TBag bit! 3Laat um' momber gauen /

een uuo ſºyeeſteg niebicijn/

2in mp ooit geſchonken ſijn!

3.

5iet hier legt een Sprakeloſe,

Stom ban '# moeberg lichaam an/

UPie ubn Iof niet melden han;

ſBijl mijn tong / gement an 't boſe /

#2og geen amber fpgaaft geleert

geeft/ alg bie um 3Paam onteert.

4•

'k kan mijn hert tot al niet heffen/

Gén mijn tong / gekleeft an 't ſtof/

gepgeeft of ſingt niet tot um lof: ,

'kiſtan um UPeugben niet beſeffen/

2ilg te hoog boog mijn begrip /

QPat bepaalt ig in een ſtip,

5•

'hiſtan mijn zielen noot niet klagen

haoo! uum €hyoon/ o leeplig Igeer/

1Bijl ik hert en Tong ontbeer;

«En al henb ff / 't ſou migbagen

2in um Majeſteyt, 19erhoogt

JPie het minſte quaab niet boogt.

6

'k &pgeeft niet ban ben meg ten leben/

520g ban 't eng / bog falig ſpo02/

UPat uuo hinb'ren manb'len boog:

'k ſtoep geen ſonbaarg / oln te beben

iBoo2 uun iſlāajeſteptg ontfag/

'Abchoon use toren "#haat lag.

3

f
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7.

'k A5pprek niet met um iiebelingen

3eam het meergaloſe goet /

RPat baat bgoliſt juichen boet:

iſ Baat: ſpam an met buereltlingen/

«En berijef een Blinkend Niet,

3Pat geen ljepl of la: biet.

3ſch! mijn ſtomhept boet mp fuoigten

iBoo! uun bierſcljaar en gerigt/

'Etig b' amfilager imp betigt:

QEn ſo Bp na regt uilt rigten/

Abai ik ll op Duiſenb geen

2ºntbuoogb hunnen geeben een.

9.

#eer / mat heb ik ban te bmagten

2jn bien groten Rekendag?

Jſlap nu naber alg ſe plag/

UPuiſenben ban nare hlagten

Abullen boog mp ſijn berepb/

#eelt 45p mp niet ban ſtomljepb,

IO

Ilun Göerigte/ ſo regtbaarbig/

45al mijn bonnig oberluit

1Booy be toerelt ſpreken uit;

3elfg mijn tegen teDen/ maatbig

illboe grampſchap / ſullen fijn

&Po?ſaaft ban mijn belſche pijn

I Is

#$ie ban op mp / GIroutne 25opge/

&pgeeſt/ en bib/ en piept bo92 mp/

3làaah mp boo! utm' logºpgijg blp

#Ban uuu Baberg toogn / byaag fogge

2öp um Babet boo, mijn ſtaat.

(ºot geneſing ban mijn quaat.

12, ſtaalt



Eerſte Deel.

'I 2,

ſtaah mijn Lippen onbeſneben

apoo! um ſfeeſte# bier eeng aan

3Laat mijn tong il prijſen gaan.

62 ban foub Göp ſijn beleDen

12an een ſp?aheloſe tong/

2tig bie ſtof en ſtere &ong.

13.

#Schenk an mp um Meſt en Koren,

cijn berbult baat met mijn hert/

RPat mijn tong eenſ juichend voert/

dem/ gelijk een nieug geboren/

#mºet mijn lippen/ log ban 't ſtof/

#lit te galmen uuden lof.

IV.

De Natuirl. Vertoont ſig als een

KREUPEL E.

&tem: Pſalm 77.

def: Onveranderliche guthe:

ºf: Ach, myn borg myn uitverk

I•

eere gefuj bal ontfarmen/

#neiſt it omer mp erbarmen/

aeſe gant# Kreupel niet aan gaan

ep beg lebeng ſmalle paalt:

3Laat uun hert / bol mebebogen/

@pet mp nu ſijn beuogen /

den geneeſt mn / bat iſt botte

312anbele tot uuJet eet. "

25 4

- g

: - -

2. «Bp
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2 •

ºp quaamt buffenben ontmoeten/

&Pie gantg Kreupel an haar boeten

19oo? U lagen / en niet een

G5ing er ſomber trooſt useer heen:

«Elk beuonb/bat ºp gemabig/

Slaebelſjbig / en bmelbabig/ -

12aart / om tot een medicijn

3Boo! ben kreupelen te fijn.

3.

#iet ban ook op mijn elemben

3 Bet uun' hulp / bie ſomber enb en

ilàaat íg / in ontferming neer /

G9 Gedugte Godt en Heer!

&oon eeng an mp btreup'Ie armen/

UPat G5p ſijt genepgt t'erbarmen.

# betoning ban gemaab /

o anninlift byeeg en ſpaab'.

4.

'll kan niet op um megen treben/

SPie ſo bol ban foetigheden

Doo? uum gunſtgenoten ſijn/

Pie. Daar manb'Ien ſomber pijn:

'k Geboaal ban 't regte pat ter ſijben/

Cn kan geen bp-boegen mijben; -

#laaar betreeb bien meg/ bie regt

AEen berberbe bso, mp legt,

5.

Sºn ech! honb ik nog maar Kruipen;

'k 5ou miſſchien ten lºemel fluipen:

#2aat: ik leg/ alg boobſ in 't fant/

Sºn betroer nog boet nog hant:

'##tan mijn boeten niet benoegen/ -

Ona op Zions ſmalle megen

&#eng te treben maar beruſt -

Op mijn ſonben-tweg met ſtift. 6. ſh, 1/

i

t
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s

6.

itemſ ach! hem mp ban genaken/

geſug om mp an te raken/

ſtaakt mijn kreuple boeten aan /

&Pat íh tot ubo (Lij?oon mag gaan,

3Leer mp boog uun 45eeſt te komen

GPp ubu' paben) Daar be bgonnen

&teebg op mamb'len/ tot gp baat

19oert in 't Choor bet Engelſtijaar,

V.

De Natuirl. Vertoont ſig als een

D O DE,

zetem: Menuet de proſerpine:

9f: Ach was ſol ich ſunder machen:

9f: Als een uitgeſtorte balſem:

I

S3: hier leg ik / alg een Doden,

G3 %Jeljoba/ boe? lºl meet/

3Pie um lebeng 65eeſt ontbeer;

GEn bie uit mijn biepe noben

#iet kan opſtaan tot ubo &Lhgoon/

2lig boog 't htuigbloet ban uun' Aboon,

2 •

'lt TLeg in buſſenben migbaben

2lig berſio:ben/ ſchoon mijn hert

H#ier boog niet geb;ofien buert:

512aar beruſt ſig in mijn quaben/

&choon um gramſchap mp genaait/

UÇn gereet ig tot De MByaaft.

25 5 3. 'attan
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3.

'It Itan mijn ziele plaag niet boeien/

aPie/ ſo epnbeloog en ſmaat/

ſlap ſal ſtorten in 't gebaat:

maaar: ik blijf nog leggen moelen

opp ben byeeſem ban mijn ſchult/

?En be molken opgebult.

4

‘ſt Abie / of boog/ of richt/ of ſmaak niet

#Ban um' ſoete Abaligljept/

1Boog uun erfbolk toeberept,

'ä soek/ of merk) of ſtrijd / of raalt niet

#fan het ſtormen/ om van pijn/

Bel/ en toren blp te ſijn.

y.

Dreigementen, bie ſo byeeſlift

dBomb'ren/ krijgen geen geſj002

?In mijn toegeſloten oo! /

«En mijn hert/ alg ongeneeſliſt/

1Depgert ooit het ſoet geluit

19an ben GEbangeli F#.

'g Bemelg Gunſt, ſo onmaatbeerlifi/

&oeht mijn gantg berubert gemoet

5 àiet te hitſen tot haar goet.

aPuſbel/ boob / en al upat beetliſt

«En ſo gamtg berbaſenb quelt/

maakt mijn berte niet ontſtelt.

- 7.

3tch! mat ſal mp ban genaften;

#ig uun maah-ſmeert mp ontmoet/

gºn met bier en blam begroet/

52iet alg 't eeuunig eeuwig blaften

en een gloet man nare pijn/

&Paat maar enkel ſmerten ſijn,

w

8, lºgeete
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8. 7

Beere Jeſu / laat um armen/

geo bol magt en Iſaaieſtept/

âIn mijn berte ſijn geïrpt:

- , albiſt Hä goebiglift ontfarmen

&Pber ſulft een boben bombt/

qEer ik plot3'lift ga te gtonbt.

9.

GPch ! berſtoo? Die balſche ruſte we

Dan mijn hert/ geef/ bat ift treur / -

«En mijn herteng ſlot berſcheut:

Schelt ben bpant / bie mp ſuſt/ en

&lapenb hout/ Dat ik ontboaalt

ſlit mijn ſopgeloſe baah.

IO,

5eg eeng/ Laſare, komt opſtaan

ſioept eeng ban ben étarren-boog/

ſtom Talytha, rijſt om hoog:
GP ban ſou mijn ſterker op gaan/ ºr

2lig um' epnbeloſe kragt Y

e- Jººp/ alg boob / ten leben bgagt, /.

l I.

&Buiſenben hebt €5p geneſen

12an haat elenb angſt en noob/

ſieb mp Dan ooit ban ben boob/

d?p bat ik um Naam mag preſen * * *

eEn eerheffen alg gp mp/

Iſieb uit Deſe Slauernp.

I 2e

&Poben htinuen II niet loben /

&Boben binben ook geen ſtof / . .

q9m te roemen ubuen lof:

#eſu/ hom ban nu ban boben/

&Iteh mp/ meſt mp/ bat mijn tong

gPoit teng iſ ter ceren ſong,

/
w



16 De Sondaar in ſyne Natuirſtaat,

13.

meſt gp bam ban mp beltmeerbig'

3Lof en heerliäljept ontfaan/

JPoet mp uit Den Doob op ſtaan/

GEn maah / bat mijn lippen beerbig

fiuſteloog ubo 5?aam) o Ubeer/

5ingen eeuwig Göobt 3p b'eer.

V I.

De Natuirl. Vertoont ſig als een

NAAKT E.

&tem: Meyne hofnung ſtehet veſte:

9f: Myne hoop ſal nimmer wyken:

J•

Se:## G5ebugte lºtoning/

&Pſe / bekleet met maajcſtept/

5 In ben Haemel bout tum' iPoning/ .

3Pol ban glantg en Igeetlikhept:

ſiluben (Lij?oon/

G50beg &oon/

#g bet boben alle eBoon.

2,

«Bg alleen bebekt ben gemel

et um' Cljetubinen ſtoet;

6ſbp bekleet het aarbg gememel

&Boo! um hant ſo miſt en goet:

dſbp behleet/

eBp befileet /

2!! wat Naakt en attem jeet.

3. Illuen
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3•

3tunen mantel / û002 ubu' lijben

eEn gehoorſaangept gebueeft/

#an be Naakte £iel uerblijDen /

&Pie ontblogt ban behſel leeft :

't ºepſ-geuJaab

32gli Göenaab

#laaaht ben armen rijk ban ſtaat,

4.

(ſech! bat ik H. Honbe ſegge/

#emelg ſtoning/ hoe ik bloot /

Jaaaht/ en open boog H legge/

GPberbeht met Schulden droof;

* Abchoon mijn hert

JPet geen ſinert

(Lot #l heen geb?eben unett,

j',

'à qLeg boog utoen toon en bloeien

depen/ en um grimmighept ºf

3IPyengt mijn boogjept te beſoeken

#et uun oogaaſt in eeuwighept,

- 49cij! bebeh/

e &Pch ! bebeit/

5ome Davids, mijn gebgeh.

6

'h?Leg gantg open boog be klaumen

12an bien Zielen nuoogbemaat/

#Pie mijn ziel/ foeht te benauwden/

«En te ſleepen in 't gebaat:

&terhe (50bt/

253ech ſijn ſlot/

ſtuk mp uit / hem tot een ſpot.

7. 'axen
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7.

'ſ Leg boo? buiſenb ſnobe ſomben

&apen / bie met ſterke magt

klap eeng homben ſmert en toonben

25aten/ boog haar toberätagt:

ſtepnigt mp/

iſ aaaht mp b?p

*Ban bet ſomben heerſchappp.

8.

JDaat/ ach maar: mat ſal mp behſten

IBgo! Heijobaag angeſigt!

dPat mijn naakthept / ſcijuit) en blekſten

5?iet berſchijnen boog het ligt !

't Hºeplig itleeb

3Paat tft meeb

II)oeſt bebcht ſijn/ heb ik niet.

9.

'HU)eb um beplig beeld berloren/

«En mig um geregtigbept /

RPie mp Han boo? bel en toren

dPehlten tot in eeubuigbept:

#tom ban/ #eet/

&chenk mp meet

't It?eplig Cieraat tot uuo' eet.

IO•

Hºeere/ mogt fit in utu ogen/

“Doo! ben mantel ban um &oon/

&Boo! geloof mp angetogen/

19oo, il fuibet fijn en ſchoon;

&Pat mijn Ziel

WI geijiel/

#n um epgen &oon/gebiel:

11. hom
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I Is

#om ban/ geſu / boilt mp Hleeben/

3Pat mijn naakthept 3p bebeht;

1Bilt ubn' beplgemaat beſteden

2En mp / boog mijn zielg gebgth:

GBp alleen/

2ünberg geen/

&ijt het / bie mp âunt behleéu.

I 2.

week mijn hert/ berciet mijn baben

“Doo! um Naaktheyt: boet mp gaan

dPp beg Igemelg ſmalle paben/

«En eeng beplig boog in ſtaan:

«Beh! behleeb/

GPch! beåleeù

#ſlap / bat ik ten Haemel treeb.

- V II. -

De Natuirl. Vertoont ſig als een

ONREY N E.

&tem: Onherroepelike Jeugt:

GPf: Soet geſelſchap, dat met my;

QPf: De blauwe Vlagge: & -

U •

V# Bron, en #eplfontepn/

69pgebaan/ boo? Die onrepn

2. In haar ſomben neber leggen/

3TBalg'iſh boog uun' augeſigt:

'R25en genoobfaaht mee te ſeggen/

&Pat mijn ziel in 't ontepn ligt,

2, 'k zoch
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ee

2• -

'hºgen van boven tot beneén
32ol ball ongeregtigbeen/

3eoi oan groumelen en ſomben

g mijn gant# ontein G5etmoet/

etterbuilen/ſitieintij / woonben

Abonben-gif en belg gebgoet.

3•

mijn Verſtantl an 't ſtof gehegt/

g oerbuiſtert/ bmaag en ſlegt,

gooit mijn Wil, ſo omgebogen /

#ieft en mint een blindend niet/

«En moſt ſomber ſtrijt beboogen

dºot het geen flegg metelt biet

4•

«En mijn Oordeel, ſo berheert /

beeft het keuren niet geleert/

dem um ſchoonhept boog te ſchatten

aeqt maat maatbe: maat betijeft

zPingen/ bie geen bepal bebatten /

't #een mijn melſtant niet betreft

5•

5maijn Begeerten ſijn geſtrekt

ajot beg mereltg ſcbaan en byeh:

Qui mijn Droefheyt iſ om b' aarbe/

ºpgen intreſt treft mijn batt/

'giëtteltg ſchijngoetl :# geen maatbel

G5eeft mp obet 't m#n ſmatt.

b' gbelhept ban mooi en baabt

#eeft mp Blytſchap ſomber maat/

Gilg ſh mp in 't ſtof bermake;
#n mijn zielg Verwondering, t

apte een hoger mit moeſt raften/ -

## betruät in beufcling,

7, 25epb'
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7.

25cpb mijn Ogen ſien op 't fief/

en mijn Tong 3migt van lim iof/
't Oor tg voo! be merelt open/

«En mijn Voeten ſtaan gereet/

©m op 't ſeuben pat te lopen/

&Tot mijn epgen ziele#t

#eere/ bug ig al ben trepn

#Ban mijn lenen gantg onrepn; x

3Rogt ſk mp/ ſo bol eienben/

Liau begenen tot nu Gºh,oon/

«En met herte broefhept woenben

ſlºot het kruig-bloet ban um #oon,

9.

#eſu/ Middelaar en #oºg/

ºplaag nu noo! mijn ziele ſong;

iſiepnigt mp ban al mijn plagen ; ;

-32oo! um falig kruig en blott/ ,

G2at íh tºt eeng mag behagen -

#3et een Klein en Rein gemoet.

I O,

2ch! berligt mijn buyaag verſtaat,

#0 berbuiſtert, laat une bant

iſ?ijn nerbapbe Wil ombuigen/

&Pm begerig uit um boºſt

b'#emel-melk en mijn te fuigen/

&Pat íft nog na meerber bogſt.

I I ,

3ſ12aakt mijn Oordeel eeng bequaam f. •A.

«9m utu' Pienſt/ ſo angenaam/ . .

boog te ſchatten; nepgt be Togten

12an mijn bert tot uuJe met/

## be#
t lul t IMijn #fel beſmet,

- p/ Dat mij # 12. ©cij?
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I 2 •

GPch! laat bog mijn ziel geheel

# oerhieſen tot haar beel/

Rigt ook al mijn lichaam, Leeden

#otum aPienſt en #eerlihhept/

zPat th Ziel en lijf beſteeben

jaag tot uum gehoorſaamgept.
#3.

gaeemt mijn ſchulben millig an

ºp uun rech'ning/ bat ik han

ſtoemen met uto uitberhoren/

aPat 'er geen berboenenig/

gaſ geen bloeft/ geen bel/ of toren

#aeet noo, eeuwig boog mp i5.
I & •4

#beere geſu/ ſiet op mp/

jaaaht mp van ontepnbept blp/

Pat mijn roeb-geberfbe fönben ,

Witter 3ijn/ aig fmeentn en ubol/

Pan ſoub fit ºl lof betiionben

#et it Bolä ban blijdſchap bol.
I J. -

ech! wanneer ºp maat gebenfit

zin mp met een liefde-uurnh/

naaſt faſ mijn geſonthept rijſen/

GEn ik ſal blp benen gaan /

4pm uun''goethept fietbg te prijſen/

3Boog uuo gunſt an # gebaald,

I O,

dep/ bergeef ban uit gemaab

#ijn ontepnbrpt en mijn quaab/

g#n uertoon mn an uno' ºaber/

galg uun & Beef en rpgenbom /

Pp dat ik noo? eeuwig taber

#n uw falig bepligbom.
V 1 II,
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VIII.

De Natuirl. Vertoont ſig als een

SON DAAR.

&ten: Als brandend als een oven:

# «Pf: O opperweſig Heere:

GPf: Pſalm 6. Wilt my niet:

I.

H#/ en libeet ber 193omen)

&Zet merelt ingekomen

, &Iot ſonbaarg falighept;

dºp roept niet / Die regtbeerbig/

3Baat in ſijn ſchuit belmeetbig

1Poo: VI ter neber Iept.

- 2 •

& Pit ig het grote buonber/

&Pat Göp een IBurm/ bie onber

&ijn ſtraf-ſchult legt/ begeert.

Och ! mogt ban um mebebogen

3 ſlap brengen onber b'ogen

#et geene/ Dat mp beert!

- 3•

#laſjn Naam ig/ alg mijn baben /

«Een Sondaar, met beel quaben

«En groumelen berbult/

42an boben tot beneden

3Bol ongeregtigheben;

49nepnbig iſ mijn ſchult.

& 2 4. 4jk
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4•

eſk ben in ſchult geboren/ -

#n bab um beelo oerloren/

3ijg ik ter merelt quam;
gh ſag uol ſtriemen/ bm0n0ER

3ementelt in mijn ſomben/

moanneer men mp op nam,
5.

5o haaſt ik henbe ſpreken!

ºaf iſ een bloemig teehen

#an mijn werburuentbept;

gk ſogt mp niet te mennen
ſom umen Naam te hennen / - 1

Jaaar ſmom in van het

illum Wegen en um'Wetten,

ºnbaat op (h moeſte letten!

eetmierp ik t cellemaal,

maíjn berte miere genegen
#ot Kromme ſlinkſe 'megen/

Giot bloeit en leugentaal.

7.

zeug ben ik / alguerſtojuen /

Grot alle goet beboyben/

benepgt tot alle quaab 3

«En ſchep al mijn genoegen
5in't ſonbig ſtof te ſmoegen/

Gentbloot ban uuo' g:aan.

42 bemelg €beeſt/ milt merken /

zeoet mp mijn fouben merhen

aPoo, um gemabon ligt / -

23 eng imp met pijn en ſtilettº

#eijn boogbrut ºp mijn beste /

" en onder mijn geſigt.
9. @ch !
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- 9.

dBch! bat mijn ſonbig oge

een ſpring byon) nimmer boge/

19an tranen mogte ſijn!

42! #bat ik mp nlogt maſſeljen

2In heete tranen plaſſchen/

(Lot Ziele mebicijn!

w I O,

op! Pat mijn legerſtebe/

iBan tranen en gebeben/

19oo? ºf getuigen houb;

dDat ift in alle boeften

#l ruſteloog mogt ſoehen/

ſlot dat ik u eeng bonb.
I I •

G2% efu/ byeek in ſtukken

3 lafjn bert / Dat ik mp buäften

iſlaag boo, il an het ſtof/

&#p milt mp eeng ontſlagen

1Pan al mijn ziele plagen/

Om lºl te ſingen lof.

I 2.

3Laat bog ubn liefde gloren

#Pijn hert/ ſchier/ alg berbgoten/

“teng ſetten in be blann:

49! Bat uau ingemanben e

3Bol liefbe/ nu eeng bganben/

«En €5p mijn herte nam.
I 3•

3Paat Ban/ baat íg mijn harte/

3Laat het niet langer tarten

ilm goethept / maar geneeſt :

#et inoet bog bp in boefen/

Abo't eeng fal fijn geneſen -

&Boo! tſujen lºep!'gen €5teſt. »

*. & 3 IX,
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IX.

De Natuirl. Vertoont ſig als een

GOD LOS E.

#stem: O Heylig Salig Betlehem:

GPf: O Heylig heylig heylig ligt:

oPf: Pſalm 138.

I,

H# lg / o Bobt/ uum Naam en roem /

apat ºp gobloſen maakt tegtbeerbig;

aPug kom ik tot H/ Die mp noem

Godloos, boemſchulbig / en belupeerbig

2

HPijn Naam ig eben alg mijn Daad,

Godloos, en Los man um genabel

ga / Sonder 45obr / met ſonbig quaab

19an boben tot beneên belaben.

3

gh leef ban banben. Los en sap/

aPfe 't ſchepſel an um' bienſt berbinben/

qºn foch nogtang in ſlabermp

G5ebomben / al mijn luſt te binden,

4•

gk ben ten eenemaal/ alg Los .

3Ban um Gemeinſchap, met en negen /

GEn ben / met het betbunaalbe gt0#/

({ot ongebondenthept genegen,

er 5. Jºl?aat
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5. # . .

#Baat: och! bertoont mp lºepiig gee3Pat íft in ſatang ſttiſt## #eer /

IIm' bepl/ en trooſt / en gunſt ontbeer/

3Boog Duiſenben ban buſſe ſonben.

6.

Iaijn hert/ Gebonden an het ſtof/

#Legt open beo? uun bloeh en toren/

«En fal eeng/ ban ſijn luſten of

G5etroithen/ ſomber H berſmoren.

7,

'#25en ook in naam/ alg Sonder Godt

G5elijft het lºpeybenbom te leben/

't IBelft b'pbelheben tot haar lot

12erkieſt/ om 't hert baat an te geben.

8

50Pug leef ik Sonder mate ruſt/

Göepaart met innig Ziel genoegen/

9m bat mp 't Igoogſte goet niet luſt/

QPoo! in um ſlºemelg bienſt te ploegen.

- 9.

GP G52ote Rigter, boe mp ſien

49p 't epnb ban al mijn boſe ſeben/

49p Dat ift mag uun bnaaſt ontbſien/

«En tot ubu A&oon om rebbing tteben.

IO,

#g 't U?eplig boſft maat naum bebpijt

32an too?ne? HEBaar fal fit berſchijnen?

&Pfe Goddeloos mijn hragt en rijt

5n b'pbelheden liet berbmijnen?

- &# 4 11. ?Ich !
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e

t I Is

'Ach! eeumig/ eeumig/ eeuunig meee!

&al ik boo, eeuunig moeten Harmen!

iſBanneer um bert ſoo'n liefbe Zee/

Abig 't mpbuaatt# niet en gaat ontfarmen.

l 2.

gaan ſoub ik eeumig/ ſomber bobt/

?II# Goddeloos, ban Bobt geſchepben/

4Pen afgront kieſen tot mijn fot/

«En mp een gloet ban pijn berepben.

13,

Bl?aat / U2eplig Rigter, maakt gp blp -

39an ſchult en ſtraf ben gobbeloſen?

&o ſlaat ttuu' ogen ook op mp /

QBie Goddeloos, en ronogom boog ben.

I 4•

&P #eſu / Borg, en Advocaat,

1Bilt boo, mp gobbeloſe piepten/

«En ſtellen mp boo, um' genaab

25ebpijt van al mijn boſe fepten.

1 5.

25ebekt mp met het beplig Heet/

SUPeg hepig/ met um geregtſgijeben/

Abo ſal mijn Naam, bie Godloos jeet/

19an #l Regtveerdig ſijn beleben,

-1

i

X. De
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X.

i- De Natuirl. Vertoont ſig als een

O N HEY LIG E.

getem: Menuet de proſerpine:

G9f: Ach was ſol ieh ſunder machen :

&Pf: Als een uitgeſtorte balſem:

1 •

H*# lºeplig/ ſºeplig kutſen?

1Blehheloog in bepligijept

#g uub Baam in eeuwuigbept:

GP'Engelreyen, Die ill b?eſen/

ſteepen ſtabig oberluit

't Hºeplig/ #eplig/ #eplig uit.

2 •

2I be Zielen ber bolmaakte /

&Ingeboett in 'g gemelg Slot,

#juichen t'ſamen eer 3p 45oet;

GÈn bie flegg op aarben ſmaakte

't Hlainſte ban uur bepligbept:

Iſtoemt uum lof in neogtgljept.

3•

, &#n mie ſound um 52aam niet prijſen

19au baar ? bie) flegg in een Prent,

'tilainſte ban um 13oogbept Hient:

3Die foub H geen ſof bemijfen?

#Aſſer ſºepb'nen GBobt / en lºgeer/

IP??larb en lºemel ſingt il eet,

€ 5 4. Zon
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4.

Zon en Maan, met alle Sterren,

#lonh'renb an het firmament/

jlèahen IluJen lof beitent:

2illeg unat nabp en berre

iPott beſchouuut / ig bol ban ſtof/

GPm te toernen uupen lof,

5.

JE2aat/ ach maar / ik bie Onheylig

dPp mijn b?oeſem neber leg/

25en het / bie geen lof en ſeg/

#ſt alleen/ geruſt en beplig

#n mijn ſonben/ ben be geen/

JPie uun' lof niet heb #en.

#ſ?ijn berblint Onheylig oge

“Dat ſlegg op be merelt ſiet/

&fet uuu Ibeplig meſen niet;

G#n bug mozb ik niet bebmogen *

&Lot utu Pienſt / maar toen ! ſjelaag !

'g iDereltg ſchijngoet/ alg een bunaag.

7. * *

alPant be glantg ban al um ſchoonhept "

3inkt/ om dat ik ſigt ontbeet/

3?immer op mijn herte ncer /

«En mijn hert / bat III ten toon lept/

#g Onheylig en berbult

#l?et onrepnhept/ m: en ſchult.

(Puiſenben ban buile luſten

1Doelen in mijn ſombig hert/

QPaar het boog onthepligt mert; -

#Schoon ift met mijn ſchult getuft/ en

19enlig boobn/ baar bog um oog

't Pinſte quabe niet gedoogt. -

9. #Bijn
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9,

#ijn ontepne Zielg gebagten

héliegen ſegg op b'pbelbrên/

«En op bingen bier beneên/

«En mijn bert / bat ilt niet agt/ en

Ipoog ſchat lig een fonoen boog/

#bel/ mereltg/ tomeloog.
HO. -

ºli mijn Woorden, Werken, Daden,

Swygen, Spreken, in 't geiliegli/

gig ombeplig en onrepn;

G#n mat epnÜeloſe quaben

5ijn er in mp intnermeer

Pie 45p hent o #eplig #eet.

I I •

2ölijf ik bug/ o #enelg #oning/

2ïch! mat Han mijn cpnbe fijn/.

2lig een gloet ban nare pijn!

€2m bat 65p tot uude molling

Haiemant boert/ alg bie befileet

#laet uun beeſt tegt ſjeplig jeet.
I 2. »

geplant geſug/ hom ban boben

imaet um' geeſt) ſo buit berbient/

G9íe gp 't leeplig bulâ berlient:

#maaah mijn hert ooh / boo! geloob'l en

Zielg berambering geſomb /

5ea het 3eoogb ban Elm 12etbonb.
IJ 2: ,

Ibeplig) beplig mijn G#en,
#aak al mijn Genegenheyt

iſiegt beluſt op beplighept:

G99et mp mergeng meer op agten

2lig op um gebobt en ſleet/

iſlºp ten Doelwit boo? geſet,

14. Laat
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I 4.

3Laat bog al mijn Bidden, Leſen,

Denken, Malen, ſo geſchiên

&Pat ſh op til eer mag ſien:

OPch laat Alles beplig beeſeu/

ſbepligt/ bepligt/ hepligt mp/

en maah mp ban fonben bpp.

\

XI.
w, \

De Natuirl. Vertoont ſig als een

GE RUST E.

'Stem: Hoe ſchoon ligt ons de morg,

dPf: Ik hoor een ſtem uit 's Hemels:

'I •

S# meer / o Bobt / ban b' lºemel hoog/

«En ſlaat uuu medelijdend oog

GBp mp Geruſte neber/

3Pie fo?geloog / Geruſt, en baſt/

2#n 't opperſt' ſlape ball be maſt/

%jn ſtoymen en onmebet : * - ,

Pit Leg neer // GP Epeet / “t

12ol gebaren// #n be baten - , "

&chiet bebolben/ -

Abcljoon mp bgepgen al be golben.

;

2 •

H ſeple niet na 'g Igemelg huft/

m:# op b' lieolie Zee Geruſt,

Gén ſoek geen hab' of fanben;

2ll ſchoon mijn Schipken gantg betblinkt

«En anfterloog ter neber ſinitt / #k
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gä ſoch niet an te landen,

#aar ſing// Cn ſp;ing

(ſenbeſlommert // En bekommert

32oo! be morgen/

#onbet booſ gebaar te folgen.
3. -

gh hiop niet an be# #nnelg poogt /

#og woagt niet op het falig woogt

din Toeroep, hemt bier binnen:

meant al mijn ſlaperig gehlop

meteeg ſh) heeft 'g #etten oo! geſtopt :

#tch! mogt ik eeng beginnen

Beoo?taan// @Le ſlaan

3En be Deuren,, Batſe ſcheuten/

een op ſp;ingen/

en in b enge poogt te bgingen,

4•

«pcb toon mp/ pettl hot A op bal ºnb
#b afgrent ſta/ bp b bellen-byambl .

ſep bat ik mag ontmahen /

«En ſien/ bat ik niet ben/ an ſieel
jaaar ſlaap in 't bette ban. De Zee /

"Paar mp be golpen nahen:

eſach geef// ## beef

1eoo, um 'toten// Eer ik ſmore/

€ën berſintte *

gn ben afgront/ en berbyimke. » ,

5.

Hun gramſchap toogb niet uitgebluſt

3eoo:7 bie in ſomben ſo Geruſt,

geteebg blijben leggen moelen;

app brengt een gloet dan bellepijn

#Boon aiſe / bie bug ſcher ſijn/

dºn't fouten joch niet boeien?

t HO OIll

leert hom// &iet o jaa
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5Ba mijn herte// €5eeft mp ſmerte/

HIBilt het ſcheuren/ -

3Pat ift boog uu' ein: Iſlag treuten,

JBaat/ alg een Moorman, bie fijn buit

JPiet upafſchen han/ of ttelthen uit/

2Zo blijf tft in mijn ſonben:

«Een Luipaart, bie ſijn blekhen ſiet/

25ehoutſe bog/ ſo han ik niet

iBerloſt ſijn ban mijn boonben/

ábo en// Beter mp

3Pan mijn boogbept/7 «En goblooghept

5 àiet geileſen

45aat/iſt ſal nooit ſuiber boeſen.

7.

ilm Naam, o Igeet/ ig. Sterke GSobt/

&Bug hunt @Bp haaſt mijn herteng Slot

&Ppbreken en ontſluiten/

GEn hef ban maar nu ſterke hant

&#eng op/ ſo fal geen tegenſtant

iitu aimagt fiunnen ſtuiten;

illu taab// Cn baat

#g met magten // «En bol âragten/

#a um banden

25geelien D' allerſterkſte #amm.

&cheur Dan ben libernel/ magtig lºgeer/

g#n taal eeng in mijn herte neer /

12erſtoo? bie Valſche ruſte;

Emmanuël, o 45obeg Soon /

JPoet mp eeng foeften boo! uun & Zh;oon

litu' bepl/ tot 2ielg berluſten:

&Buyingt mp// .agingt mp/

GPm te ſtrijden // t'?lllen tijben/

(3Lot ift binÜe

Illupe gunſt/ o Zielg 25eminbe! 9, ſton
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9.

#tom geſu / neemt mijn hert ban aan/

#12et ſchuit en Valſche Ruſt belaan;

IBfit mp uuo gunſt beulijſen:

&p?eng maar um' (#eplig 25loet op inp/

50 ſal ift, ban Geruſtheyt b?p/

illus' ſaaam boo, eeuopig pgijſen:

&ſh fai// &teeDg al

#ſlâijne bagen // il behagen/

«En II roemen/

ga / mijn 45obt en Egeplant noemen.

X II.

De Natuirl. Vertoont ſig als een

AAR DS-GE S IN DE.

#Stem: Philis quam Philander tegen:

dPf: Roſemond die lag gedoken:

gaf: Soete Jeſu ſuiv're ſoetheyt:

(9f: Pſalm 146.

I •

A## GBppermeſen/

«En onepnbig Haoogſte 45oeb/

KPie het hert ban bie #l bgeſen

Jlaet uun' bolhept laaft en boeb ;'

«Bunt ooit an mijn lebig hert/

dPat het bol ban b ecmel mert.

2 •

#$choon 45p 't hert alleen bernoegen

Btunt/ Doo? ubn' genoegfaamljept/

&o ig nogtang al mijn fbnoegen

&legg in b' Aard en pbelhept;

'fi &oek mijn luſt niet in tibn lof/

#Raat in 't ſonbig Aſch en Stof.

- 3. 't Igert
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, 3

't Ibert geklonken en gebonben

#n De Werelt, blijft beneén

49p ben o;oeſem ban mijn ſonben/

GEn betagt ubu faligheên;

'H Denk, en Werk, en Spreek alleen

Aards bau D aarbſe nietigheên.

4.

GIreft mijn hert ban gantg ban b' aarbe/

«En bergun mp/ Dat ik mag

fiegt beſchoubben 'g ſchepſelg maatbe/

#n geen beplig oog geagt:

4Pch ! laat ik 't geen b'oge ſiet

Haoemen ſegg een Blinkend niet, .

5.

JPoet mp '# mereltg. Koſt'likheden,

dem haar onbeſtenbighept/

#ſlâerhen an met regt en reben

#n haar glantg/ alg Idelheyt;

#Beemt GBp al beg mereltg luſt

illit mijn bert / fo #n ih ruſt.

5choon ik al beg mereltg Schatten

“Bierig ſogt/ en ook eeng bond /

'# 5ou geen hepi of trooſt bebatten

aaie mijn ziel bernoegen Honb';

gefu/ treft mijn ſinnen ban

ºlif ban 't geen niet trooſten ſtall,

7.

GP debugte Leeer ber beeten/

3Poet mp na het eeuunig goet

#litſien/ en alleen begeren

't op een mijn ziele ſaai'gen moet;

## Cl#"
n mijn herte ſijn gelegt. -

8. Échenk
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8.

&chenk mp ban nu luſt en kragten/

&P geboba/ Dat mijn bert

ijl geſtabig mag in buagten/

GLot mijn 2iel geneſen mert:

aPoet mp enig tot ſil Bliên/

JPie mp trooſt en bepl hont bien.

, 9s

gefu/ geef mp til te kennen

2lig mijn geplant / of ik ſal

p nooit an uun &Bienſt gemennen/

gn bit ſonbig tranenbal:

- Thom ban nu met beplig ligt /

«En beſtraal mijn Zielg geſigt.

Ol o

aboet mp ſien/ bat ik moet ſterben

Sonder II in 't eeuunig mee /

. KEn um “Bunſt boo, altoog berben/

Zeo €5p mp niet ſchenkt ben byee: .

ſlaet uun' Baber/ en utn €5eeft/

libier en in uto glorifeeſt.
I- - I I • -

#ton ban / ſpemelg €5eeſt / ban boben/ .

19lant in mp / boog um' genaab/

Zielg Verand'ring en gelobe/

(Lot geneſing ban mijn quaab:

Abeg toch feg tot mijn gemoet

alPeeſt getrooſt / Ik ben Li Q5oet,

zo XIII. De
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XIII.

De Natuirl. Vertoont ſig als een

D WALEN D E.

getem: Illibata ter beata Jeſu natalitia,

oef: Hemels oge wilt gedogen:

Is

OPE#// Pie ubo iBolk Iept

&Boog uuo' ogt en gemelg G5eeſt/ -

Op bie paorn// Ple baat raden

#n te gaan in Aalting 3feeſt.

de geplig 1Ietraat t/ſbijſt nup het ſpoog naar

't ſecuulig gºalig bjeugde feeſt/

't Eeuunig &alig b?eugbe feeſt.

2. -

3Laat um Stralen // Beberbalen

&Pp mijn blint berbuiſtert beet;

Egemelg Sonne, #iele Bronne,

* 45eeft ) bat ik berligtet mert:

op beplig Attraat t Gt. -

,, 3,

'#25en gehluiſtert // #n het Duiſtere

» ' Haan beg &âtang belſcije Iſlagt /

hom/ o #toning // Haet betoutlig

12an uud meergaloſe fitagt:

de teeplig Heeraat: 4t.
4.

25leek be bamb// En ſterke banben

jean bien Zielen Moordenaar,

ſtom/ bebrijb mp // Pat ih blijb ſp/

#lg q:5p mp reb uit 't gebaat :

eplig #lettaſlt; &#t.éſ) n Plig &C. 5, 'lt 25eu
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S

5.

'#23en een boſe// #Sinneloſe/

daſe op 'g lacmelg enge paân/

Door mijn mallen/l &#nde ballen/

Jaiet een ſtap fian bootmaatog gaan:

GP beplig ſlecraat: de .

âDant iníjn banbel/H &#tt mijn ſpanbel

#g niet na um iBoomb en HDet/

&Bug genafte// &ën gerake

$h in 'g bpanbg ſttiſt en net.

49 lºeplig Heeraat: (tc.

7,

lºgeer bet ºeeren// ſlotſt mp Heeren

&Poo? uum falig l9elnel-ligt/

32at mijn oge/l &tecog om hoge/

iſ 2erken mag op mijnen pligt:

49 Ereplig #leeraat: «,

TIcert mp merken // ſpilt mp ſietken/

3Pat ift Il geſtabig bien/

qºn niet ſtafie // Gºer ift ſmafte

't 45oebe, Dat uun' kinb'ten ſïen:

49 (2eplig Leeraat: Gºt.

9, *

«Beeft mp àtaptenſ/ en te toagten

42p um goethrpt bepliglijk j

3Laat mn binben // o 25enninbe!

ilm' 45emepnſchap ttooſierijk:

&P Lºepiig 3leeraat: 6tc.

IO.

3Laat be Aarde, ſtiepn ban 319aarde

ábijn/ met al haar nietig ſtof

&In mijn oge// Pat ift hoge

T iſlaoet op heffen/ tot um lof:

49 ſºeplig literaar: Git, 39 2. 11, 303iſt
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I I ,

apſſt mijn boſel/ illuſteloſe

#ziel/ boo! uune liefbe-gloet

«teng ontuonäen// Patºſh bonhen

#ijn mag oan um liefde &oet:

42 Bepúg 3Leeraat: Gt.
I 2.

Ieeer Almeerbig l/ nadat ºp 19eerbig/

om te lopen 't Smalle Pat,

3Laat ſh roemen// En il noemen.'
ſpeer / mijn allerhoogſte Schat:

62 leeplig 3Leetaat: (#t.

I
3

geeft mp luſt/l en minne tiiſie
gin uuo' aaienſt/ ſo faliglijk/

atot ik home// Paar de bomen# lof ſingen eeuwiglijſt: w

@ leeplig Heeraat // 1ièijft mp het ſpoo? maat

't Eeumig goalig b?eugbe feeſt /

't Eeuwig &alig bjeugot feeſt.

XIV. De
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x 1 v.

De Natuirl. Vertoont ſig als een

VERLORENE. -

Stern: O Heylig Salig Betlehem:

“Pf: O Heylig heylig heylig ligt:

&Pf: Pſalm 138.

*,

e

I •

O#n: (Bobg/ «En Iſlaenſchen 5oon/ - ,

Gbp &aligt baat bie ſijn Verloren: . . .

&Pcb! &iet ban meer ban umen (II)goon

«Pp mp/ in fonoen-ſchuit geboren. . . . . .
2 •

#ft Dwaal, o Herder, ban het ſpoo? 2 -

#n Duiſenben ban hromme 3dBegem/ . . . . . .

KIot bat ik in mijn bunaalfugt ſmoo2 / "

3Paat toe mijn hert ſo ig geliegen.

3- *

'k Hºeb uur gemepnſchap / Hºoge Bobt/

1Berloren boo? 't onſinnig Dwalen,

«En ſtieg be IIBrrelt tot mijn lot/

en bierſcheg ſuſten te behalen. " . . . . . .
4

Hum' 25eelb/ bol glantg en ſºeplighept /

#g t'eenemaal in mp geſchonben/

&o bat 'er niet bati pbelbept

G#n onbeugt mogt in tulp gebonben.

5 % e

«En Waarheyt, Liefd', en Nedrigheyt,

2ilg ſo beel bierb're Zielen gaben/ -

#eijn in mijn hert in b'afch gelept/

n net uun 23eelij geplotſt in ſtabell,g: - ' 23 º: ſt 6, QPen
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6.

apen bºemel/ boog um beplig &aab

GIe IPagten/ i3 noo! mp geſloten

apoo! ongeloof / om dat mijn quaab

Jºep heeft uit ulue gunſt geſtoten,
7.

UPen Beemel bug berloren / Doet

Hlap o afgtunt oau uu gramſchap Binben/

ilm toren ogepgt in D' belſcije gloet

#n eeumigbept mp te #nen.

qEn och ! bit maakt mijn zielberberf

GIe groter / bat ik tot mijn 25oºge -

Hem niet en ſoek/ bie 't geplbechmerft/

4pm ooo! ſijn epgenbom te ſoggen.

9.

3mbee mp! ik ſinh ban plot5 ter meet

gun afgrond van mijn built onbent

"gnbien ik niet/ berloren/ alheet

Gºe tegt gebgagt 5p/ en gebouben.
I O,

eP Eperber bam utu Schaapjes, honi /

goeh My ſo t' eenennaal Verloren,

giet met um mebelijden om

5ea mp/ en Iept mp in uuo Sporen,
- J I ,

«Bp ſoekt niet bie Regtveerdig fijn /

of reebg gebomben in gaat ogen /

ſºaat die met fmert en ſticle pijn

gstecog ſchepen en nu mebebogen.
2,ſ! Zº, ,

«En miſt inp indruk ban mijn ſtaat!

#so fal het groter uêonber ſlºefen/

spat Bp an ſulft een un' genaab

&Bob ſchenken wilt/ en bit geritſen.
13- G5p

,

r
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13.

«Bp ſijt het bog/ bie Druk en ſinect

«En 't Sien ban al mijn Zielg elenben

Iaqet merhen / eer ik met mijn bert

#ſlap regt tot uunen ſtijgoon ſal wennen,
1 4.

maaah mp ban bp mp felben/ #eet/

zeerlegen/ alſ een Radeloºs'...," :

op bat ik mp teng tot Li heer/

em op te mogben ban bit boſe.

Iy.

GPch! Sone ſhobg) och! #aligt titel

ſtampfalige boog utme Donben/

&o ſal ift / # ten Schaapken blp /

«Eeng ſeggen/ 'f bell": gebgnbril,

19,

«Bp laat Il binben ban bie npoit

HIm'Ipetberg opſigt ooo, haar ſgatth/

Bean bie haar groubbelbaden ooit

Jaet berte opoefhegt boo? H hºogten. *
l
7.

ofp/ ſoub 45p mp ban laten gaan!

GPmiumerbemb' op Deg merelfg ber
Il *

#Been bog: neen/ # een# ſtaan!

G5emeeſt mp / ſo ift 't 1 #w Bergen,

1ö,

19erblijb ber ſtºemelingen &chaat/

n mp Verlorene te ſoehen/

geo ſal ſft eeumiglift met haat /

#p tot um lof en eer herſtlothen,

o 4 XV, De
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XV.

De Natuirling Vertoont ſig als

SONDER CHRISTUS.

Stem: Meyne hofnung ſtehet veſte:

Of: Myne hoop ſal nimmer wyken:

I •

Is 'er ooit een menſch te binben/

&Pie rampſalig leeft en ſterft/

't Gig bp/ bie ben Hoogbeminden

Heylant Chriſtus Jeſus berft:

Chriſtus ig

Boog gemig

3Jſſer Zielen lafenig. ”

2.

Abiennant kan gelukkig leben/

3g fijn leben Chriſtus niet/

3aiennant Han ten ſeemeſ ſtregen/

&Bie geen bepl in Chriſtus ſiet;

ºp alleen

# be geen /

&aſe ong boet ten leben trten.

3.

5eher íg ſijn ſtaat elemöig/ -

&ale het hoogſte 45oet ontbeert/

G#n bug ben fit / bie 't onenbig '-

lgepl ban Chriſtus'Jeſus beert.

Hºoge Bobt /

11Beeſt mijn lot /

«Bat ik met de lBereſt ſpot,

-

4. #ig



Eerſte Deel.
4f

4•

Hººig ilt alleg op bet aarbe/

«En geniet it / 45obeg soon/

43 ban ben ik rijh ban HIPaarbe/

39ette b0ben alle GBoon : -

- - 4TBant ben Glantg

r 'Ban um' (ILb2ang

Etan mijn Ziel oerſaben gantg.

J.

&Pch! laat ik Il ban bebínben/

Beere 3eſu) tot mijn Borg,

«En H noemen mijn beminben

3Pie ſteebg boog mp bgaagt De ſo?g /

geplamb &choon /

JTBaak ubu' (Lb300n

3 In mijn hert/ en bp mp HBoon.

6

Sonder II Han ik niet maken

&Lot uun Baberg liefbe-&choot/

(8f ooit in ſijn GSunſt geraften/

192p ban toren/ bel en boobt /

GSeeft Dan itragt/

&Pat íh 3TBagt/

op um G5oethept bag en nagt.

- 7.

Sonder Ul Han ik niet treben

GPI beg Ugemelg Smalle paân/

GPf# 't geen beneben

/ om 1l ten Bienſt te ſtaan/

45eeft ban/ lºgeer /

(Pat ift leer /

«Eerg te âBethen tot uun eer.

&P 5 8. Son
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Sonder El Han fft niet ſterben

Hmoet bc 450buerligte &Schaat 3

gsomber il kan ik niet ergen

't Leben/ bat 4,5p ſchemät biet maat;

49clj betept/

«En gelept

GBp mp ban tot Zalighept,

- - 9.

GPch! 119eeſt ºp ban Al in Allen,

deeere geſu/ bpop mijn ziel/

q#n boet uit mijn hert eenſ ballen

?EIleg mat uun oog miguiel:

(Ereh trip ef

13an het ſtof/

en bemerkt inp tot uun' lof.
HO,

65p alleen/ o (bp ſijt beetliſt/

ipeere geſu/ Göobeg &oon/

Alme (Bunſt tg onulaarbeerlih/

apie ºp ſchenht pan umen &#399n/

efit baan -

#u bog?taan

't Pat om #ipij in te gaan

BE
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G E SAN GE N.

T w E E DE DE E L,

V E R T o N EN D E

Een Uitverkoren Sondaar aan ſig

ſelfs Ontdekt. -

Ezech. 36: 31. *

'Danſultgygedenken anuwe boſe wegen,

ende uwe handelingen die niet goet en

waren, Ende gy ſult een walginge

an uzz” ſêlven hebben over uwe

ongeregtigheden, ende over

uwe grouwelen.

I.

De Ontdekte Sondaar beſchouwt de

nietigheyt van het aardſche.

#tem: Philis quam Philander tegen:

f: Roſemond die lag gedoken:

f: Soete Jeſu ſuiv're ſoetheyt:

«ff: Pſalm 146. -

&I-

* WNTESKe ? ſh! hoe binb hp ſig beblogen/

#%Nºº), gºeie ontbloot ban't joogſte boet/

#%#AV&#&lrgf De luſt ban bepp ſijn ogen
N / A S# #n be bgſe merelt boet:

Abelter uuo?t hp bmaag getoetnt

89ſe ſijn ſjtpl bewerelt noemt
2, &eg/
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2 •

geg/ mijn ziel / mat hunt gp binbeu

in het geen ſlegg ſl2etelt het?

55 'et beul/ of trooſtſtof in ben

ſpeaalſtroom uan een blinkenb niet ?

ſacen / o meen/ maar alleg ig

otmäel Schyngoet, en Bernig.

3.

#ſraech bog/ bat De Goude Bergen,

JPic be uuetelt II toeſept/ -

dºmhel ſijn / om II te bergen

't 2lfſtaan ban uun &alighept:

#ogo ban mij#/ o Ziel/ en leun

#aooit op beſcn balſchen ſteun.

4• - - -

23ien be aſbereſt Ul. Vermogen, ,, '-

Gout, of rijhbom/ Staat of Eer,

&iet / ſe ſteelt een ſlaap uun ogen /

Jaeemt ll ruſt/ en geeft ill meet

d@nruſt/ en bug uuo;t uuo bert

&tcebg omringt met pijn en ſtuittt.

- 5.

UPenh eeng/ mat bog al uno' ploegen

#n be inertIt ig gemeeſt/ - * *

gen mat bepl uuo laſtig fmorgen -

#eeft uerulo,ben booſ, uuu Gheeſt;

glg het niet / regt uitgeſept/ .

3ïrbepb/ moept en pbelhept.
6

#ll uun' Eeten, en ubu Drinken,

Slapen, Waken, Werk en Ruſt,

2ül uuo Lopen, Rennen, Hinken,

Singen, Schreyen, Droefheyt, Luſt,

Spreken, Swygen, Sorg en Vlyt,

iëebben la nooit tegt Perblijt. - - -..
- 7. Stae
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7.

getapel alleg op malhamber/

5ujem in 'g IlPerelrg ourrbloet /

3Dolg um luſten b een na b'amber/

&maalt en proeb het foetſte &oet,

122aag ijl bun/ o Ziel / en fict/

&Pf 45p mate ruſt #nuit

3egaag haar / bie op Hºoge (Elyzonen

&ijn geklommen/ ell baat Illagt

3Luiſt'rijh an be IDerelt tonen/

&Poo? Ijaar Abcepter en gefing; . .

49f haar goube throon en Staat/

't pert met Ware Ruſt uetſaat.

9.

gimmer kan het Onbeſtendig'

team be 1Detelt/ uub gein0et

gn begeerten ſo onenbig/

3eiet berfaben met haar goet :

't Eeuwig, Eeuwig Han alleen

G5eben tuſt/ en 4Daare 19geên.

IO,

op mijn ziel! laat ban utm ſinnen

Tog ban b aarb en 1Bereſt fijn /

dem een eeumig goet te minnen/

Somber onruſt/ ſong en pijn/

&oeh / ep &och het A1 in Al,

GPat Ill Bergenoegen fal.

l I • -

gLaat be ſBetelt boo? be fotten /

II betaamt een ambet fo2g/

49m gehoba tot um Bobt/ en

geſtig tot uun &icle bog :

Steebg te foehen: ep '9etgeet '

#u ban al mat Werelt heet.

12, #Laat
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lib,

3Laat um hert / ſo lang betobert

apoo! beg IBerelta toortp/

GEn buo; Abatang liſt berobert/

25!eehen uit beeg flabertip:

#tom bah / geſu / meeſt mijn lot /

(Pat ift met De HIBetelt ſpot. -

II.

De Ontdekte Sondaar beklaagt ſig, dat

hy het heyl in de Werelt heeft

geſogt, En ſiet nu, dat het

alleen in Godt is.

stem: wie ſleet heuchelſker dagen:

of: Digter die de blinde Werelt:

ef: Auguſtinus ging eens Siften:

la

Is 'er ergeng bepi te Binben

23uiten ſáebt in 't aarbfcbe ſtof?

gaten: het leoogſte ſºort Iept in ben

gllerhoogſtenſ en fijn lof:

gn bem/ Die alleen onenbig

2tſgenoegſaam igl en goet/

#tan het òchepſel/ ſchoon elembig /

geijn berquiſit/ gelaaft / geboebt.
2•

meee mp! Dat ik ſo mijn ſinnen/

2In een ſombig blinkenb niet/

ſpeb beſteeb / om ſirgg te minnen

&Pat geen trooſt bf buipt bitt: -ge buip #tch!



Tweede Deel.

2Ich! hoe ben ik bug brbyogen

iſèoo, Drg mereltg balſche ſchijn/

&Pat ift b pbeltjept mijn ogen

Heeb geleent/ tot #iele pijn.

, 3°.

11Biſt ik niet/ bat al be breugde

1Ban be IBerelt Dolheyt ijſet ?

«En bat bpſ ble fig berbeugte

3jn be ſprtelt finert geniet ? ..

âBiſt ik niet! Dat b' aatbſche ſchatten/

&choon in groten ouerbloet)

't iſlainſte zielen hepi niet batten

1eoo! een hongerenb gemort?

4. , -,

2lch! maar ging mijn tuijghepb bellen/

«En maar booibe mijn netſtant;

Pat ik 't ſtof mijn bert ging ſeenen /

gº'n bergat het eeuwig pant/

't &eumig pant alleen gelegen

#n 't onepnoig hoogſte lot)

«Pat boo! 't Strijben moet werkregen

19an #ehoba/ b'#oogſte Göobt.

5.

GEp mat ſot en ſinneſooghept -

## het/ Dat een schepſel Droomt

&Poo! fijn meergaloſe booghept / .

QPat 'er bepl ban 't &cljepſel Hoonint:

TIeert niet ſelfg Natuir en Reden,

3Pat be &bchepper maar alleen

't Igert geruſt en mel te byebeu

#stellen han/ en anÜcrg geeit,

* 6,

Och! mogt fit ban nut gelopen/

GP Jehova, leueng äragt! .

&Pat het ſerpt alleen ban boben ,

19an um gotthept wet oerwagt, ce
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«Bp. Alleen beſit het leben/

#n al mat genoegen han/

€5n. Alleen kunt trooſthof gebºn

#In haar) bie il roepen ân.
7.

«Bp hunt hem met trooſt berfaben/

#Pie in brult en treurigbept

geeer gefonhen/ ſomber raap en

#ulp / met tranen tot il ſcijgept:

«Bpf 6 Springbron aller gamen/

géijt bet/ ble een lebig hect

ſtint uerquihhen ende lauen/
JDat het uol en en", bUEtt.

GII mat heuchliſt/ gort en heerlift / .

#trauſhiih ig en ſchoon/
g bp ill / ſo onumaatbeerlift

in te treffen in uuo Áooon;

«tºp wetgunt an ieberſonbaai,
't megagen na uun' Abaligheên /

GEn ontbeht uuo ſºepl berbomb haar

apie ootmoebig tot u trten.'
9.

apenſt 'er iemant eet of ſtaaten/

meijgbept/ hragt 1 of beplighept/

2Illeg ig/ tot '# #schepſelg bate/

#n um', bont toeberept:

den bug ig in il te blutſen/
© ſºmepmbig ſºppet (geet!

“Atleg wat een schepſel in DEIl

drijt/ en eeuwigbrpt begeert.

IG).

#eer/ bergun rug ban nu ttragten/

apat ik inp boo?taan \Jerhloch /

dpun be abeteſt te betaſten /

#n na uw gemeenſchap ſothº
e

#Laat
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3Laat mijn hert ban ſtof en aarbe . . .

3Log gemaakt / ban All Alleen

&oeften/ bie ſo hoog ban buaatbe

#n ben gemel mogt beleên.

- - 11 I. -

De Ontdekte Sond. Siet, dat het heyl

boven alleen door Chriſtus , .

moet geſogt worden. -

Stem: Menuet de proſerpine:

GPf: Ach was ſol ich ſunder machen :

“Pf: Als een uitgeſtorte balſem: ,

“w - I . -

S3: baar breng fit mp te binnen/

qDat mijn &ochen booſ gemig

Buiten ſtijgiſtug pbel ig:

'á 5al ben gemel nooit beminnen/ -

gaf berkrijgen 1 ſomber 't Lam, -

&Pat Deg uJetelt# &chulben nam.

2. * * *

JBiennant Homt ben Bemel naber

Sonder Chriſtus, bie Alleen

'g (Benelg ſlBeg ong boet betreên:

5Pietnant Homt tot abobt ben Babet/

Jaie niet Chriſtus tot fijn 25oºg

l?eeft / Die boo? fijn Ziele ſongt.

3.

G5p 1 o Geſu / fijt gant# heerlik/

25lanſt en roob / gn boet uns' baalt

250ben tien maal Duiſent ſtaan/

«En um lºooft / fo gantg begeerlijk/

### g0ut/ hout

aat ubu' ſjaat oog op ſjout,
* «E g 4, 2illeg
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- 4,

'2ulieg wat maat ſchoonhept heetenaan beſit gp rijhellfil gee

Heeere geful eeuuuígſſh/

glunen glantg iſ ongemeten/

(ſp.nunaareeertſh/ ſombet enb /

#balig oie ſig tot 11 uuenb.

5,

abuiſemben oan Leemelingen/

ſtontgom uuo' gemaben-tbgoon

gieu la luiſterift en fcboon:

3 aug baat uurth tg blp te fingen

gin oeg gemelg l9eplig lºof/

#eſug/ #efug/3p ":"f.

6Pch! boet ook een ſtaaltje blinken/

#eplant geſug/hl mijn Ziet/

iedt th boog Ul nebet fitniel/

ſline Schoonhept Doe mp ſtuhen

gn oeruuono'ring uon? #l meetſ

43 leerljeben 2 tong lºgeet!

7

zPoo! II han mijn ziel op klimmen

2In het glantgrijk &terren Daft/

alaat ik nooit ueer ueder ſafil

apoo! ul han th'á metelt5 fttrumen

Gouer ſtappen/ Dat mijn 00g

G5ubt anſcijoubutu Ha, 0ml ).00g

Ook beſpeur ik nul bat Boven

't Tienen maar te binnen igl

GEn niet in beeg mildernig:

# ſu / gun map ban geloou / en

gLiefbe tot Ut/ bat ih ſtaan

#laag op 'g leueng ſlualle baail

,”
--

9. Bo
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is vººr

9,

Boven, Boven iſ het leven/

Boven iſ alleen het goet/ <

'Dat mijn ziel hernoegen moeth

&Poet mp ban na Boven ſtreben/

3 leſu/ boog uur geeft en kragt/

JPie ik tot mijn hulp herwagt.

JO,

eBobt U2?ie-eenig hoog gepreſen/

i2aber / &oon/ en dºeplºge eBeeſt/

3/9oont op aarb/ maar Boven meeſt:

Boven fijn ſe/ bie 45oot b;eſen

#lekkelooſ iſ hie tong en hert

#Paten) Dat Çobt ſpeeriſis mert,

I Is

3ll be Zielen bet boſmaakte/

Atp ban kommer en berbiet/

#ebben Boven 't bol geniet:

*##G U80 n/ Jogg en

Boven, baat ºp eeuwig fijn.
p I 2 •

tſu/ Doet gp mp ban binnen

st, Baetſpoo?/ en het ſmalle#

3Pat baat lept na Saïeing #tat;

Eton/ o geplant/ zielg beminne/

3lept gp mp be 3Bolhen boog

5n het &alig eng'len gijoor.

GE 2 IV, De
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IV.

De Ontd. Sond, wort kragtig over

reed, om ſig te bekeeren.

&tem: Liebſter Emmanuël:

Of: Al wat men doet, men kan:

I,

PK #eb nu eeng alleg rijh'lift obermogen/

Çn ban nabp tot in. De grond beſchouuut:

ſpaat ach! ik merh/ Ijoe ſeer ik ben bebogen/

aPie ſlegtg op Huſſe gtonben heb gebouuot/

#h fogt op aarde

't #epl/ en Bergaarbe

#2iet auberg / aig het geen mp nu beroutmt.

- 2.

gh fogt mijn Ruſt in 'g ſchepſelg Ruſteloosheyt,

G#n groeb nup ſelfg geb?ohen baſiften uit:

#laaar: bond geen mater: mant mijn ſjert/ bol

boogbept/

32ergat bien Beek, bie b?on an bgon ontſluits

3Pug moet ik qupmen/

" #In bo? 4IPoeſtijnen/

32an Pogſt/ en ſtopten nare hlagten uit.

- 3

gk mepn be meetelt 1 bol ban pbelheben/

5ou al mijn Zielg begeerten gantg boſboen:

Jpaat ach! mijn Hebbeluſt ig nooit te bieden;

319ant D'aatbſche Drafen kan geen Žielen 190ën:

3Pug fal fit ruſten

1Ban 'g HPereltg ſuſten/

«En ſoelten 't eeuwig ljep! in 3eſug. Soën.

- 4, 30ub'
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4. -

Aboub ik mijn hert be metelt obergeben/

GEn boeben mp met ſtof en ſombig ſtaf?

&oub ih mijn eb'le ſinnen laten ſmeben

Op b'pbelljeben? Die mp trehhen af

19an 't 4Ppper-meſen

&o lºoog gepreſen/

(19 #aeen: mijn Ziel: 0 neen: bit ig te laf.

j'. -

Abou Dit Verſtant, gemaakt om 45obt te kennen/

Aêlegg malen op een ſonbig blinhenb niet?

GEn Dit mijn Oordeel fig alleen gemennen/

6Ee roemen 't geen maat byeh en ſchaben giet?

&P 5?een / mijn finnen/

Göp ſtuit nu minnen

liet eeubmig gepl/ Dat ll Heljoba biet,

6

#Soub 't niet na ſinueloſe fothept ſmaken /

(£e ſpelen met Deg buereltg poppe-goet? - -

## 45oot het googſte “Boet/ ſo moet ift ſtaften

&Le ſuperben buiten Lºcm / bie 't alleg boebt.

- #p ig/ bie 't leben

ilàijn Ziel. Han geben/

3Pug ſal iſt neb'tig ballen hem te boet,

7.

Elm ligt / um gepl/ o Bobt / uun' faligheben/

ſlim 65unſt / gemepnſchap/en um libeerliftbept /

&bal 't HPit fijn/ Daar iſ nu met blugge ſchgeben

€9p miääen ſal/ tot in der eeumighept: '

319ant bog be itrone

Lºangt nog ten tone /

“En #g boog hem/ bie âlopt en ſtrijt/ berept.

GE 3 8, 3ft
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w' 8.

ga hen ban nu/ o &#ontlboomtaat geſtegen

3ean 't Sombig tuint ſpoor te treben of/

dem fierbij nauheurig in nu dºet en #n

#e neaire len/ en te userhen tot uun' lof/

Abo tuun' gemabe - --

ſmaat bloeg en ſpabe

Heijn hert berbeſſen uit an 'g gemelg lºof

aPog al mijn beuken om uun' gunſt te foeften

#g/ alſ een morgen inclf bie rag ucrgaat/

*#"Ill 5g qºp laat##

apan op mp komen/

de stemclg beeſt/ m wietſt mijn hulp en raabt.

-

V.

De ontd. Sond, siet dat hy ſig, tot
bekering moet haaſten, dewyl

de tyd kort is.

stem: Gavotte a la fronte:

dPf: Onherroepelike Jeugt:

q9f: Soet geſelſchap, dat met my:

f,

Enia 4Bobt/ och ! boe mp ſien/ .

Egoe mijn Dagen van mp blien/

en alg b'buſie tooh berbuijnen

gſm ben ruimen terunel-lugt/

#onber ooit voert te verſchijnen

garinen ſe ben ſtellen ulugt, - -

t - 2. ?tilg
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j

2.

/ #tig een meeberg Spoel ſig meno

1ean bet een tot 't anort eno /

Glifo ſpoedig ook ong bagen;

ga: peeſ taſſer als een ſpoel/

GEn ſo imp be Snelheyt fagen /

aleig mp merkten op ong. Doel.

3.

't G5een ſo eben boo? mp buag

gg berbuenen blug en tagl

GEn mijn lebeng-bgaab / an 't koſten/

/ IPogt geſtabig Afgeknaagt,

GIet dat mp ben tijt eenſ moet ten

ceum / öie al mijn tijt betjaagt.

4

eer mp homt ben morgen bp/

JPunkt mp / bat bet aboub Epy

een bug gaat mijn Tytſtip henen:

*, gonähept bolgt tag ouberbom/

'h &ie mijn leeftijt íg betbmenen/ - ,

«ter ſâ 't agt/ of benk er om, -

J,

'ä Jaagt mijn jeugt fou boeg ben ºm een

Zeijn geoffert: maar in ieet /

Seat mijn jeugben-blonnt aan 't ſterbenſ

ſlap mijft tot ben ouben bag/

&Bie mp / rag ontbohen/ troen

RPoen aan 't eeuuutg mee en ach,

6.

Abehet ig bat schepſel kloeit/

JBat gebuírig Heden ſoekt

#bijnen &chepper te weerhieſen /

naaar 't ig bmaaghrpt / bie ſtegen bººg，

OPp ben Morgen 1ſep betiieſen

onſentijt/ eet 't"# gebogt,

4

t

t

7 mate

A
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7.

#eete geſu / geef mp Dan

3Bijghept / bat ift Tellen Han

2lſ mijn Dagen / bie uueg bliegen; - - ,

«Eer ik al te laat beſchouuu /

RPat betijt mp ſal beb?iegen

- jlàet een celluoig ma:aan.

qLeert mp 't Kopen van mijn tijt / .

dPie ſo tag ten epilbe glijt: .

3Poet inp jebet Uir en Stonde

ſtechning houben / Dat tft ubeet

#oe mijn tijt boog iſ gebonben

119ogt/ en boog ijl ig beſteed.

- 9,

#Leert nup 't grote boerit / bat gp

HBilt betrigtet ſien ban imp /

GPp bat ik met al mijn ftragten

ſlPerften mag termijf ik han/

qEn 't nog Dag íg/ eer ben nagt / en

't «Eeuunig buiſiet komen an.

I O,

3Leer mp ſterben/ eet iſt fterb

5,In mijn buuaagljept/ en berberb

Poo? ubu' gramſchap en tuuu toren/

&In een gloet ban belſche pijn:

geſu / laat mp ban niet ſmoren;

JIBaat beeſt gp mijn medicijn.

I I •

aPoet mp merken/ hoe iſt leeb -

25uiten H / en b?oebig fuſeeu

#In 't gebaat ban filip en ſtranden/

&Boobt in ſonben/ en ontbloot

12an uun gunſt; bug ftan iſt landen/

#n ben alletbiepſten noot,

* * . * * " 12. geſuſ

e
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12.

geſu/ laat ban al mijn ſchult/

Boo? uhm goetljept en gebult/

gnum foenbloet ſijn nergenen/

aPat ih buiſenb ſchuldenaar/

qter th ep.nbcn fal mijn leben/

Haog mijn rekening binbe itlaat.

1 3.

5chenſt mijn ziel een ſtage luſt/

aPat ih nooit met ſoehen ruſt/

qter ift H. eeng heb gebonben/

«En geniet het bepltijft goet/

aPat mp baſt en ſterke gtonben

«Beeft/ ten ttot5 ban 't belg geboet. »

* - I 4. -

ſPeeft mijn Leven, Schilt en Steun; !

3Pat iſt beplig op Il leun/ s

(Legen buifenben opamben/

@Bie mp brengen ſterk en bang/

dPat íh uuo?ſt'ie uit haar banben/
&Lot Den ruimen Bemelgang. p

1 5.

#eplant/ geef mp / bat ik ſeg/

2ılg ik op mijn boobhoetg leg/.

'H Ipeb ben goeben ſtrijt geſtreben/

«En mijn lebeng loop bolepnb:

'ä libeb in mijn geloof beleben

Haem/ bie 't Al teg", en Eynd,

I

JPug ig mp ben gemel-hroon / .

2tig een eeuunig b?eugbe-loon/

309eg gelegt en toe gebuefen/ , v ..'

(Lot gehobaag eer en lof/ . - ..."

39ie boo, eeuunig nu gep?eſen

&ijn moet/ in Deg#ns lºof. . .

- 5 -
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VI.

De Ontd. Sond. Siet met Verbaaſtheyt

ſyne Sonden.

&tem : Polyphemus: Of: Pſ. 38. en 61,

49f: Als den Hemel in erbarmen:

CPf: Ach was bin ich meyn erretter;

Je

AG: tmat komt mp baat ontmoeten!

«En begroeten; -

GEp mat ſmeeft baat boo? mijn oog?

Glch! het fijn Bloetrode Sonden,

&Bie mijn monben

#ſlap bertonen gemelboog.

«n Me

't 5ijn beel buiſenben talenten/

ſlâet haat renten/

aſeie baat op mijn rech'ning ſtaan?

3a: be ſchulden/ fo onenbig/

3Poen nootboenbig

ſlap in ſchult te gtombe gaan,

- 3- - -

25eef/ o beef mijn ziel moat is er? e

«Een regiſter / | |

&Baat ig nimmer tellen aan!

G5antiſche bepren mp omringen

o:Eanaargat lli Iligt bißlt Jºlg

- 4. 'k &ie

/
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4•

'H &ie een bneergaloſe boogbept/

gÉn goblooghept

gin mijn iPanbel/ bpoogb/ en baab:

#a: oan bomen tot beneden

&ijn mijn leben

G5antg omringt met ſonbig quaab,

- f

?Ech! mijn &onben ſijn alg bergen/

@Bie mp bergen

&teebg te roepen ooeriuit;

OPnoer beſen laſt/ bie fumaat iſ

«En ſo naat ig/

&togt ih bele klagtenu: - + - ,

3tch! ik Honbe nooit geloben/

GPgt ih boben

2ll mijn naaſten ſchulbig ſtonb :

312aar: nu ben ik ben Voornaamſten

«En befaamſten

#Sonbaat/ bie ben ſtigter bomb.

7.

'h ſleepn ik habbe ſtof ban Breugbe

$In mijn beugben;

Ilhaar: nu ſïe ift/ bat be ſchijn

3Pan mijn beugben/ boog mijn ogen

&o bebgogen /

3 ME2aat Vernis ig entang

'h Pagte/ bat mijn Bidden, Leſen,

lftomben boeſen -

25lijhen ban mijn beplighept:

#laaat nu fie ff / bat mijn pligteſt

&ijn bertigt/ en -

1ïſtgeboert in epgenbeet, 's
- : 9.
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9.

'# ſlºepn ſh ſtonbe boel beſeffen# ift Effen ffen/

GEn 45obgbiemſtig bab geleeft:

JIPaar: nu ſic iſt / tot mijn ſmette /

(Pat mijn bette

2In be ſomben ig gekleeft.

IO,

'k ſlBag Regtveerdig in mijn ogen/

(Lot bien Hºogen

gemelg geeft mp na be moet/

jlâet mijn herte/ bebe ſteeten/

(Paat ift Heeren

#ſaoet mijn booghept / ſchult en finet.
I I

GP Pie Toetſteen! beeb mp ſchoubuen

iſàet benoubuen

5chulben ſomber epub en maat!

gÉn ſtelt mp tot een ontaatbe/

«En bloehlmaatbe/ -

&Pie gereet boog b afgront ſtaat.

I 2 •

'k &ie / o ſtigter/ bat ift ſnoben

Ander Goden

heb behaluen iſl gebient/

Kibat ih ſo beei Beelden Eere,

&#n Onteere.

ſtuden Naam, bie lof betbient.

13.

'R Reeb um Sabbath niet gehouben/

5àog mijn Ouden,

fiegt geëert / o ſºeplig GBobt!

Doodſlag, Overſpel, Onkuisheyt,

gin mijn hert ſept/ *

&Iegen b epg ban mum gebobt. ' ,

* *
14. Ste

t



Tweede Deel. 65'

g

. I 4.

Stelen, Valſchelik te ſmeren/

qEn Begeren

't CBeen mijn naaſteng epgen íg /

3Bag ben trepn ban al mijn banbel/

UPug mijn manbel

3Bol ban alle groum'Ien ig.

I 5,

#laaar/ o geſu/ toon Elm Ibomb'ren

gn 't afſonb'ren

3Ban een Aeonbaat/ fiet op mp)

#ſlaaah mp ban mijn gobbeloogſjept/

G#n be booghept/

JPoo! uun httuigbloet/ blank en b?p.

VII.

De Ontd. Sond. Siet de Sonden van

ſyn Jeugt. ,

Steun: Onſe Vader:

of: So ſolich dan nu meer aufſtehen:
. ; *

I•

E# mp/ mat ſta ik nu bebeeſt/ | | |

&#n gantg verſlagen in ben geeſt! :

3Dat ig 'er bog/ bat mp ſo quelt/

qEn mijn benaube geeſt ontſtelt?

iſleſjn &onben/ ach! mijn &onben al

25eſpeut iä ſonÜet maat of tal!

2• GP 3120ne
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2• A

&B InBomber €5obt! mat HPonbetijeën

25eſchoum (ft nu ſo ongemeen/

't ſheen nooit mijn oog te boren ſag/ - &

25eſchouuot ſe int ſo hlaat alg bag / 4

't &chijnt of ban mijn geheugenig

Jiaijn blintheptg 1Bolh uetbmenen ig.

, 3•

SUPaat komen ſombeng bergen aan/

dPie uoo! mijn oog gebuitig ſtaan/

dBm mp te b2uhhen / Dat mijn hert

q5equeſt/ en ſeer beangſtigt mett;

Abo bat ik roepen moet / helaag?

Ik ben, Ik ben be grootſte Dwaas,

4

aae fotte baben ban mijn jeugt,

3Paar in ift mp lang heb berheugt/

betbemh th muf en fie berbaart

Hilaijn loſſe jonhhept / en haar aatb;

ga: merh/ bat b'pbelljept al tag
#n bert en Ziel gebomben mag, A

S.

Hier, ſit th 't Speelen op be ſtraat!

Daar, 't ſpotten met mijn oub'ten taab/

Hier, ſie ift 't bertel lachen aan

2tig boſjept/ Daar, het blijtig gaan

#leet quaat gefriſtijap/ Daar, bemerkt

|

-

#h b' afheet ban een: Ieuig be ſterft,

Nu, ſie ift ſomber epnb of paal - -

iſ Aijn Sweeren, Vloek, en Leugentaal/ - l
#Pijn Afkeer ban 45obbyugtigljept/

«En luſt tot alle bettelbept/

#l?ijn Tyt-Verſuim in bol geneugt /

il?ijn blonfien ſijn ban fotte bgeugt. 7, Rijn
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t

7.

aafjn Wrevel en Wraak-Gierigheyt,

JPie biep in 't bert berboggen iept/

Ontbcht ſig nu in groter maat/

2 in bert/ en manbel/ uuooge en baab:

den bug ig ſo mijn fotºhhept been
Göetogen in Olltugtight# r

«En ach! mat buil en ſmoob geboet

25ebeerſchte niet mijn boos gemoet/

Zºo trot5/ hoogmoebig/ itefbcloog/

Abo (gemeltergend / ſnaoo en boog/

&o bol ban ureumelen/ ble boog

€9pfilimmen an ben &terren hoog.

9.

3 Pee mp ! mat monſter en geblogt

3Bag ih 1 bie niet als onbeugt mºogt/

dP (Bonbet! Dat beg gemelg oog

#lap nog op aarben baagt en boogt,

GEp uDaarom leg ik niet alree

2in D afgront van een eeuwig mee?
IO.

2 #eer / ºp bab mijn Wieg ten hel/

#laſjn jonhhept5 luſten tot een quei

32an nate pijnen en berbpſet

32u Hunnen ſtellen: maat gp biet

3Langmoebig / en bit ig be tº én/

& Pat ik niet al in b' afgtent ineen, n

ſ! We

dPch toon mp regt met berte pijn /.

#oe gtoum'lih al mijn baben ſijn/

Gfp Doe mp boog uun (gentel-dIb?oen

3 Betfoening binden in uun &boon;

GPp bat mijn jonäljeptg pbelhept

#Bergeten ºp in eeuwigljept. V III
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vIII.

De Ontd. Sond. Siet ſyne sonden in hare

verſwarende omſtandigheden.

#stem: Pſalm 77.

o@f: Onveranderliche guthe:
def: Ach! myn borg myn uitverkoren: : -

1. "

A# ift eeng begin te malen v

(A ºp be grootbept van mijn qualen!

poe omcpnbig dat mijn ſchult

#ë ten hemel op geoult,

g) apan bumht mp/ Dat mijn leven " " -

#an mijn ogen nooit te ogenen

#unnen ſijn/ eer 't bette legt

#cijgepend en betbgohen legt.

" - * . - - 2. - - ee

327aag ik een g? Wie ig be lºgeere/ .

aPie ih boog mijn ſchult onteere ? .

't gg Jehova, b googſte boot/

gin beg leemeig leeplig Ablot:

't #g bp) bie/ net bonen b' gemel/

GPnber't dEberubijng gememel/

#eeft ſijn glantg en ſlaajeſtent/

€5abeloog in #eerliäbent.

3

't gië / bie Iboog Bebugte honing/

Tegeefſih in fijn GPpper-moning/

dBiej met beplighept beſtleet/

I?eer bet #eperſchaten heet:

r

e

3Pit



Tweede Deel. 6

#ie fijn ſlagaaiifmeert/ ſo berſchlſhlſh/
HIittrekt / en mp ogenbiſhlift

#epgt te ſtraffen; mijl mijn quaab

Hitroept om ſijn ongenaab.

4

oEn Wie ben ik? bie het,magen 45

3Purf/ De gramſchap uit te bagen is

12an bien ?lllerhoogſten 45obt7

JPie ik ſo lang heb beſpot:

'#33en een Wurm, een Stof, en Aarde,

Jºhimber in Bobg oog ban 3Baatbe/

2ïlg een Emmerdrup, of ſtof/

&tuibenb' ban ben meegſchaai of.

j'.

319ee mp! Dat ift ooit ging benhen

'# #emelg JBajeſtept te hrenhen/

ilbre mp! bat ik ooit be meet/

32an mijn ſchepper heb berplet/

Gaat ilt/ tegen regt en rebenj

&ijn #laraten heb bertreben/

opie ſo beplig/ buijg/ en goet/ .

't 19oogſcijgift ſijn/ va: mijn gemoet.

&eg mijn ziel/ ep ſeg/ mat gronben

l?ebt gp ooit met regt gebonben/

42nl u &chepper af te gaan/'.

@Legen fijn geboben aan?

IËeeft bp ouít nerheerbe meegen

3ngeſlagen/ om II tegen

liegt te bergen/ bat uun' hert

lºem alleen gehoo!faam mert?

7.

Jhten? oneen: ºp ſg ben enomen

&Lot een ſtot5ſteen/ bie bolhomen/

ârgt/ en jeplig ig/ fijn faam/

ſioen en lof g/ alg fijn naam; *

jf &Pilie
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#Puiſenb goebettietentbeben

35ing bp ſteeng an il beſteden/
&o bat gp moet heffen aan/

iep beeft alleg mel a:aan.

op mat ſchanbellke boo#ljept/

dEn uerbloehte gobbeloogſjept

#g het ban/ om fulft een bobt

#iet te hitſen tot ſijn lot!

de nat onbefonnen quaathept/

oEn ſpoorloſe beſperaatljept

gg bet/ bat ik heb geſpot

#et bien ?üllerhoogſten. «bobt!

- 9.

opcij! ſentfermer/ laat uw abºalie

man ontaarde niet gemahen/

&#5eeft bat ik in millileng tijt

iſiahe mijn goölooghept quijt /

aDoe mp b ongemeten grootbept/

gÉn be gabeloſe ſnoobijept .

3Ban mijn baben ſo beſien /

aeat ik tot uun &oon mag blieit.
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IX.

De Ontd. Sond. merkt, dat hy tegen

een geduirige Weldoende Godt

heeft geſondigt.

3tem: Pſalm 25.

«Pf: Ich wil gants und gar nicht zweyſſen,

I•

O «Bebugte eBobt um meſen/

#aan/ #n haan iſ enkel goet/
#Poo! baat/ bie Wi teber bºeien

Hilaet een filepn en repn gemoet:

ºp laat roepen/ bat ºp fijt

25arrembertig/ en IBeltabig)

ºgeot van goedertierenthept/

&eer langmoedig en getlabig.

2•

©ch! Dit moet ik mee betuigen/

&Pat um 33aam ig alg um ſof/

&choon ff mp niet dankbaat buige

#Boog iſ an het Sterren-leef/

&ogtang weet ik / bat gp mp

RPuiſeliben ban fegeningen

hebt geſchonften/ baar ík blp

cteuinig moet H. Hof boog ſingen.

3•

«En helaag! bit ſijn be reben/ .

&Pie mp treurig boen berſtaan/

SPat mijn#

0gºt alſ Den Håemel gaan;#ogct alg er jf 2 (9 3Bant
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312ant alg 45p uuo milbe hant |

getrehtet ober mp ten goebe/ l

iBag iſt tegen ill gehant/

ſpooit uan quaab en onbank moebe.

4•

GBp hebt mp an 'g ſlaoeberg botſten

&Ppgebocb boog um beſtier/

gºn gp laaft imp / alg mijn bo?ſt/ en

ſhonger groot mag / goeJettiet/

giën alg ſh mp ſtelde bloot

3Boog beel buifenben gebaten/

#eeft uuo goethept boo? ben noot

JIBp geſtabig Doen beboaten,

S's .

GBp beeb mp ter merelt homen

&Pmber 't GEuangelt ligt/

3Paar mijn ziel/ met Ziong b?omen/

ſton geleert ſijn en geſtigt:

à 12aat ift / bie in 't duiſter Sweef,

OPmber 't ligt/ bergat bien luiſter/ -

«En oerblint boog bunaalfugt bleef /

Abo tampfalig / in het Duiſter.

6.

&o beel gºttangeli boben

&Beeb gp roepen oberſuit/

GPm mp tot um gunſt te noben:

iſlàaat ift/ bie mijn oren ſluit

19oog haar roepen/ gaf mijn 00?

2lan beg HPereltg pbelbeben/

«En betHoog op 't ruime ſpoo?

#Ret be 3Derelt voort te treben.

r

7. 't ſteu
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7,

't gºeuunig bepI/ ſo onmaatbeerlſk/

25ien gpſclfg mijn ziel nog aan;

JABaat ben #emelſ niet begeerliä

ºooo? Inp/ laat ik henen gaan:

Abogt ºp mp ban ſpel en boob

3Lo# te binden tot mijn booſbeef/

Slft belaag! bleef in mijn noot

Abo?geloog/ mp tot een oogbeei.

8.

«Bp/ in goethept ongemeten/

#ebt uu goethept bug getoont/

iſlaaar iltſ onbankbaar geheeten/

Hºeb lºl met onbank beloont:

©ch! ontfermenb 45obt en peer/

&iet eeiig op mp gantg ontaar.be/

3Pie bier leg fo maig'iiſt meet /

?ºlg een bloeit en belle maatbe.

9,

(P3uit mp mijn onbanlibaat ieben

30 met Hragt ceng op mijn bert /

Dat ift boo? uum toogne beben

ſlaagſ met Ziele-pijn en ſmert:

beplant / 25ogg / en JBibbelaar/

âºpgeng uun bloet eeng op mijn iPomben

&Pat ik reng berfgent/ hier maat

&#eubuig ubuen lof 19erhonbe,

# 3 X, De
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X

De Ontd. Sond. beſchreyt ſyne ſonden

met ſmerte. --

stem: Pſalm 77.

GPf: Onveranderliche guthe:

I.

H# #toning milt gebogen/

Spat ift nu eeiig bepb lulijn ogen /

13ol ban tranen met gehlag/

(dlot um &ijgoon berijeffen imag:

GPm met ſugten / hçrmen/ fieenen/

#maijn trouumlooghept te bemenen/

dêf ih boon mijn ſch?epen 't hart

#ton berligten ban be fmatt.
2.

meiſt mp bog een nepnig bgagen/

gn mijn fouben H te filagen/

CPie almetenb / mijn elemû

qEn mijn bmaaghept hebt gefient.

gLaat um toren niet ontſtelten/

RPat ik ſchgepe tot een tehen

3ean een feet benautube geeſt /

zeie nu boog uuu' too?ne ſegeeſt.

3

GPcb! mogt ik mijn beet eeng maſſchen

gn een beek ban tranen plaſſchen/

&P dat nu mijn ſonúig oog

3TBierb ban tranen nimmer bg00g;

3Pat iä eeng ben bºemel blepen

#onbe met mijn bitt're ſchgepen/

(GLot ontferming ober een /

OPíe 45p billift moogt bettteën.

4. ?tch ! ,

:

i
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t

1

4.

Etch! wat bloefhept pijn en ſinerte

#g het mp / met Sulk een Herte

49m te bgagen/ bat met ſchult

#g ban binnen gantg berbult !

GPch! unie ſal mp nog ontſlagen

39an mijn ſtriemen/ ende plagen /

&Pie nu boog mijn ogen ſtaan/

GEn tot an De Dolfien gaan,

J.

TBaar ift ooit mijn oog mag houbuen/

dem mijn ſomben te beſchoumen/

'# #ie bng oberal mijn quaab/

GEII beg lºemelg ongenaab:

1Boog en agter ſtaan mijn ſonben/

&#n mijn ſtriemen/ builen / monben!

Z&o onepnbig leggen mp

?In mijn tegt en ſlimher Zp.

6

&ta ift ban mijn legerſtebe

'g #120?geng op/ om mijn gebeben

iſit te ſtopten boog ben #eer/

'# 3ie al Vroeg mijn ſchulden boeet:

dPie beg nagtg niet fijn berbuJenen/

#Baat mp ſtof tot bitter boeenen

'g IE20!geng geben/ en mijn jatt

#9gangen met een bgoebe ſmart.

7.

'h b3eb mijn ſpijg en bloot te eeten

QPoo? mijn tranen ſchier bergeten/

qën mijn branſt/ Die 't lichaaml bgenât

#g met tranen ſteebg gemenfit:

'H 45a alleen / om maat te treuten/

&Pf mijn Harde hart mogt Scheuren,

GÉn tnijn nat behreten oog

&iet ten hemelnaar omhoog, f 4 8. Of
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8

daf ben gemel in erbarmen

&Pber mp ſig mogt ontfatmen/

&Pf ſijn medelijdend hert

&Pber mp beuuogen buert: '

3tl mijn roepen ende hiagen/

3 g/ om dan mijn Ziele plagen

123p te mogben/ boo, het Lam,

&Pat Deg uJeteltg ſchulben uain.

9.

«En bug ga ik alg te ſuffen/

&#n ben gantſchen Dag te buffen

#n mijn naarhept ! en uerbmijn

2öphang in mijn ziele pijn:

3lſleg ſtaat mijn Ziele tegen /

TIPijl ik meche/ bat mijn buegen

J. #Paben ſijn / Die na ben boot

RPalen/ tot mijn Zielen noot.

IO.

Hºeere 3leſu/ moub (bp komen/

Om mijn hert met alle b?omen

&#eng te tebben uit mijn bguſt/

GÉn mijn eeumig ongeluft:

#Laat uun teeb'te ingebuanben

49ber mp in liefde bganben/

ſlāet ontferming / bat mijn hert

&Poo, uw bloet geſuibert wert.

ri

XI. De
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XI.

De Ontd. Sond. Belyt, en beſchryſt

ſig voor den Heere,

ſo als hy is.

&tem: Hoe ſchoon ligt ons de Morgenſter.

GPf: Ik hoor cen ſtem uit 's Hemels Throon.

I,

W# fal ik nu/ maat fal ih heen

ilàet al mijn ongeregtigheên?

(Pie an be uuolften fmenen/

31Bie ſal ik nu mijn lebeng trepn/

&o grouubelſh en gantg onrepn)

iſiont uit te ſtemmen geben ?

IBte ſal/ / #ft al

à laſjne bnoghept // «En goblooghept

#tunnen Hlagen /

GPm mijn ſchult hem boog te bgagen?

2. .

319ie ig 'er/ bie mijn bbnaagljept meet/

&#n al mijn 'g ljerten ſomben-leet.

@Ban 45p / o 4,59bt bet (Boben!

HIBie fal/ mie ſal mp rebben gaan

1Ban al mijn filobe grouubelbaân /

3HPie han mp uit mijn noben)

&Pfe naar // &En ſmaat

&ijn uit trehſten // «En opbuehlien

&Lot het leben ?

RBie boog bel en tooglie heben.

5 5 3 GBp
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3•

«Bp ſijt het / ô Jehova «Bobt!

zeer egommen Rotzſteen, Schilt en Lot,

apen aller herten neger:

It feg iä treurig / Dat mijn ſtaat

#g onbegrijplift beſolaat,

#gk ben een ſomben pleger /

aait niet // Hitgiet/

2tig um mºbetten// En geſetten

KIZe bertteben /

aPoo! mijn ongeregtigſjtben

4• f

op leeplig ſtigter/ fit behen

Rondborſtig noo! #l/ bat iſt ben

gn ſonben-ſchult geboren/

ga/ bat ih buiſenbunaal ben fpot

oºgcogenen heb met uur gebobt /

GEn meerbig ben uur toten /

ſlàijn ruſt// En luft

âDag in ſomben // @ugebombell

ſlàp te baben/

G#n met bgaf mp te berfaben.

5.

'R 25ehen met b?oefhept finett en pijn/

Gaat al mijn banen enhet fijn

«Een Klomp ban buile ſomben *

g#en Monſter in ontepnigſjept/

een meergaloog in bertelljept/

25en ih boo? #l gebonden:

&#ft fogt/ / «En mgogt

Jaiet als boogbept // En goblo05hept

3in mijn bagen

Qn mijn bleegſtift te bejageil,

6. &ie
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w 6.

5ie baat / ô @Bobt/ baat legt een Kint

&Peg toreng / Dat niet auberg mint

2ºlg 't geen utu” too?n boet blaften;

SBaat legt een Spotter boo! utu &Ibgoon/

«Een Atheïſt, die tot ſijn loon

Hun gramſchap moeſte ſmaken;

G9 | 2eer// iPoe feer

&ijn mijn plagen/ / t'?lIſen bagen

&Leegenomen/

&#n ſchiet hemelboog gehomen.

7.

&P ſtigter ban tegtbaarbe Ibraak/

ãºien: gramſchap/ al# een blirem/ naaht/

heerſchoon mp/ ſchoon belmeerbig/

3lBilt (5p mp boo, um ſtegtet-haut ' ------

32erboerpen in een belſche baanb? -e-r-"

'#23ehen/ €bp ſijt tegtbeerbig:

ſBont groot// «En ſnoeb

4ëijn mijn quaben// «En migbaben

#n um' ogen/

& Bie geen quaat of onregt bogen.

8.

jl?aat och! gebenk nog an um' n

Stin Kruis en Dood, en#,
#nſchoumt mp in bien 23ogge/

dPie boog 45obloſe lijb en ſterft,7

etn boog ben ſonbaar 't hepi permerft/

ºach laat ble boo, mp forgen/
GP Dan / / &oum 'f an ſ

illu genabe/ / 123oeg en ſpabe

#og gebenſten/ -

2ºlg gp't leutn mp moub ſchenken,

XII, De
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XII.

De Ontd. Sond. Wort beſtreden,

of die weg, die hy nu inſlaat

de regte wel is

getem: Jets moet ik U Laura vragen:

def: Waarom ſoud ik met vermaken:

GPf: Albeſittend ligten Vader:

I.

E# boat ig baat boog geluiſter

#In mijn oog / maat boo? #t buiſter -

gſm berumegring ſta en ſch?iſt?

RIPat bie uJeg niet lept ten leben/

aPie iſt foeft met angſt en beben/

JEtaat mp ſtreâlten ſal ten ſtrik.

2.

soum be Hemel bit Perhonben

#in mijn oo?? of ſijn het bonben

3Ban mijn Argeliſtig hert?

d©f foub ooh bien ouben Slange,

dBin mijn ziel te maken bange /

ſpit inblaſen tot mijn ſmett? - s

3•

Jeaat / mijn ziel) mie fai't il ſeggen/

otti JetrouuJelift uitleggen

GBf dit ſpoo, ten leben gaat ?

#ombe niet. Dit Spoor ubel miſſen/

gºn gp bascuig #l bergiſſen

#n berg uun beoguhte ſtaat?

4, 25m
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4.

ZEImmerg fijn 'et buiſenb menſchen/

&Pieſſegg leben ma baat menſchen/

«En genieten ruſt en b2ee/

3Paat gp moet geheele Dagen/

?Angſtig fugten/ hetmen/ filagen/

3in een pijnlih ach en mee.

- J.

#mmer fijn 'er ſo beel mijſen/

QPie bit Tranen-Pat migp?ijſen/

zilg een meg/ bie onruſt geeft.

3oub gp ban niet beplig meſen/

2ºlg gp ooſt / op 't ſpoo? ban beſcn/

5?a um' oube hoegen leeft.

6.

iſ?aat/ houb ſtil/ o Ziel/ mijn oren

#ſtomt een amber ſtem te boren/

&Die baat roept / Dit is de Weg,

GÉn ik merk/ bit b?eemb geluiſter

JIBaaft be Vorſt ban 't belſche buiſter /

&Pie la baiſche ſtrifthen legt.

7.

30Beg ban/ boeg ban/ Menſchen Moorder,

2llier bomen ruſtberſtoorber/

Duivel meg/ mat quelt gp mp?

2,Immer ig uun merk maar liegen/

GEn niet anberg alg bebgiegen/

319eg ban met une Tovery.

8.

Leugengeeſt, ep ſtaaft um plagen/

«En geef antbooopt op mijn b?agen/

&eg Verleyder boog en ſnoob/

GIreffen bie ben meg na boben/

QPie/ onhunbig ban geloob / en

gemelg ligt/ nog fijn ontbloot?

9. &ijn
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9.

5ijn bet/ bie op ſagte roſen

#Slapen/ alg be foggeioſen/

GDie be boeg ten leben gaan ?

opf bie op be leugen-banhen

IP:onken fijn ban ſterfte baanhen/

opp be belſche b?eebe paân?
l O.

(ſof ſijn ſp het / bie gantg eben/

Gilig een eerlift bepben/ leben/

gn een ſchijn-berniſie beugt?

gaf bie in haar ep'gen Hragten

'g Epemelg gunſt alleen bermagten/

dBp mat ingebeelde Ugeugt?
I I -

Neen: Verleyder, bie meet mieten

5»ullen 'ë ligceren bozaalt genieten/

5aa ben inhout ban «Boog HBGogt/

qºn Geruſte, bie baat ſlapen,

tegengt begi &eeren 39ietter-buapen

(Te berbuerpen buiten boogt.

- I 2.

3Pieſſegg Seggen, Heere, Heere,

GEn @ſboog ſtaan niet ijfplig eeten /

&ijn ljet/ Die ben {geet niet hent:

&#n bie op haar Selven Bouwen,

G#n op epgen bmeth berttoubuen/

#rijgen b' afgrond tot haat enb,

13

SDug beſluit ift/ bat haar 't leben

5eal boo?ſefter ſijn gegeben/

&Die ban herten tot ben Igeet

&clj;epen / roepen/ enbe hatinen/

dººf ben ſºennel in erbarmen

gaat wou tebben tot ſijn eet. . . .

't Hºep
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I 4.

't Hºeplig moogt/ alleen be maarhept#bit me fll ſo beri# pt/

2lig een onberbugſhb're grond:

&alig Dan / Die 'g fatang leugen

iſian perD?ijben / en berijeugen

&ig in 't uuoogb ban '# #eeren mond.
I
y.

3Peeſt gebanht/ gebugte #toning/

“Dat ih boog uuo Hragtg betoning/

25en beg fatang ſtrilt ontulugt:

#l?aat bergeef mp / bat mijn oren

5?a Deeg iiſten qtlamlen hoten/

2lig een loog en wat gaat
t

GP Hehoba / geef ban ftragten/

dPat fli foeh bp bag en magten

52a Dit eng en ſmalle pat/

'Boet mp ſchiepen / filoppen/ ſtrijben/

ſlºot ik mp ceng Han berblijben

iſ?et uun' bolli in Salemig &tabt,

XIII. De
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x III.

De Ontd. Sond. Vreeſt voor Sondige

geruſtheyt, en bidt om Hey

1 lige onruſt. - *

getem: Schoon Bloem gewas in 'ts

def: Prins Roberts Mars:

of: Terwyl de blytſchap binnen:

I

Ge:# 3p Gºobt / bie mp gemig
igeeft upanbg #Liſt ontbefst /

apte mp bug tot een beſpee i3/
#n noot en zielg gebºekt V

apen fatan ſchelt bp/ Bat fijn imagt

dier meber moet gebelt/

so bat mijn ziel/ uit 't net gebgagt/

#n ruimte moet geſtelt,
2.

jaaar ach! mijn Abcheppet! ſiet baat bmeet

en quaat / Dat mp benart/

dºn't treurig bert ſo buigt ter meet

gn Hommer / bluft en ſmart:
gft oreſe / bat ſh Weer Geruſt

oep 't oube ſomben ſpoot

gºal treben/ om mijn uleeſcheg luſt

HE)eer an te bien mijn 002.

3

19et ſmert mp/ Dat ſft onbebagt

T. gn ſomben heb geleeft/

G#n al mijn bagen booggebgagt

#n 't geen be abeteſt geeft, -

GPch
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42ch bat ban nu mijn buiſt're ziel/

&Boog '# mereltg toberluſt

25ebgogen / in bfen, fuinneſ-buiel

JPiet ſtopt en won geruſt,

- 4

à laaat geeft mp onruſt / bynh en ſmart/

3Poet mp ſteebg tot #l bliên/

(Lot bat “bp boo! tuun &#eeſt mijn hart

A5ult mate ruſte biêll:

ePch! Doet mp ſch?epen om mijn quaat

19oo2 uun' genaben (GIljgoon/

KIot bat ift uit mijn tlate ſtaat

ièerloſt 3p boog uun &ooii.

5.

&## beuft met b?oefhept am be geeu

&Díe na bp 'g #emeig flitſt

45ebaren/ meer te rugge treen

#a 'g bueteltg beaab' en ruſt /

&#n b?eeg ooit / bat bit ooit mijn lot

iſiatupfalig inlogte ſijn/ -

@at ſli imp ſteet ban b' gemel tot

&Bet fonÜen boog fenijn.

6

'ämpert/bat ben ſlaap geen ſchuldenaat
12oo, ſijn betaling paſt /

3Boo? bat ijp met ſijn reeh'ning ſlaat

iBan ſchulben ig ontlaſt:

&o paſt het mp niet/ bat ift ſtil

«En tuftig meber leg/

(Iot bat ben 25oºg tot mp / ik miſ

âBogt nu gerepuigt / ſeg,

- 7.

49ch ! foub fft ſingen / baat 't gebaat

ſlap brengt an alle fant/

&Pf 't anfter merpen/ eet ik maar

«Beſeplt aan ſigaab en#"

*
ºn

* * *

GP titell :
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E7

€9 neen: mijn ziel / gp moet met Hrag?

#au roejen/ mijl ben tp

#aog bloept/ eer. Dat H. onbettoagt

aPen ſtroomtijt gaat boogbp.

8

3Laat lachen en ſteebg byolik ſijn 4

dPie 't bettel lachen ſmaakt:

#H paſt nu beter ziele pijn/

«En ſmert / bie't hjette raakt:

GEn ach / mat ſtof hebt gp ban b?eugt?

&Paar b gemel/ op H gram/

#l brengt te ſtraffen boe? b'onbeugt /

Jſlâet onuitblugh'te blam,

9,

Hºlm' ſomben / alg ſcharlaken root/

&ijn H geen b?eugbt-fang/

#ſlaaat perſen al met angſt en noot

&Ze ſch?epen Dagen lang :

GEp treur ban/ o mijn 2iele/ laat

ilm' ogen nimmer moe -

32an ſchepen ſijn/ eer 45obg gemaab'

ill roept bau bgebe toe.

IC,

GPch Igeplant! hom/ geef mp bootaan

3 àu tranen en geboten/

UPat ift mag treurig tot ſlºt gaan

#et fugten en geſteen:

iſlaaaſt mp onruſtig/ tot mijn hert

G#eng mate ruſte binb

#n uuje ingnben/ baar mijn ſmett/

3lig gp 't bebeelt/ betſumint.

-,

XIV.
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XIV.

De Ontd. Sond. Siet en belyt ſyn

hinderpalen, en wenſt er van

verloſt te worden.

&tem: Pſalm 3. Pf: Pſalm 19.

GPf: Als ik nog Jongeling:

Of: 2 Verſen van 1. O onbedagte Jeugt:

- 1 •

I# um hant

4Berht ſomber tegenſtant /

GPm herten te berb?ehen/

45p hont boo? uune magt

«Eeng ſlaag# Der ſomben âragt

39ergruiſen / op uuo ſp?eiten:

«Pch! Dat gp ban an mp

Hun grote heerſchappp

dſbenabig moub betonen/

GBp bat ik eeng berſmaab'

KPer ſlBereſtlingen taab/

&Pm bp uun' Bolſt te monen.

2•

gh ſie/ o Heemelg leeer!

ziaat ift um gunſt ontbeer

GEn eeumiglijft moet berben/

23mbien uun' ſtruig en 25loet

HBijn buil en boog gemoet

#iet repmigt / boog mijn ſterben : |

gift foth Wl menigmaal

cºöantg treurig in mijn 3aalf

(ſºf ift |I mogte binben:

#ſt ſtopt moel oberluit

19eel nare Hilagten uit /

om ii/ o Zielg 25eminbe !

- éſ; 2. 3, HRaat
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3

512aar ach! mijn busaſe 3 ziel

ſtan nog ben tuimel-luiel

3Peg merelt# niet ontblugten/

#ſlâaat blijft in b' heerſchappp

19an '# #Bereſt# flauernp *

Jàog aligftig leggen fugten:

't Geſelſchap, en ben &toet

3Pet goûbelofen / Üoet

Jºlijn Ziel uuo' gunſte miſſen/

#ft ga mp in ben b?af

39an 't pûel ſombig #taf/

50 jammerlift vergiſſen.

4•

JPijn Vrienden, bie uum 3:9et/

«En 450bbelift geſet

#iet ljepſiglit berftomben /

TºBetlohiten mp in ſchijn

19an 33ſenbfchap/ Doo: 't fellijn

apet muereſtmin tot fouben:

#3aat agting/ eer en gunſt

«Baat met een Loſe ſtunſt/

Alºijn arme #iel betſtrififten :

dP geſtt3/ leeut um tjant

#p/ Die an alle kant

#oet in mijn boogbept ſtiliſten.

- 5 •

&#n mag het bit Alleen,

ſBaat boog iſ met getueen

jl)ijn Zieſe boele pgangen!

#aar ach! ift b?eeg ben Spot

32eg boereſtg tot mijn lot

GAGH binnig te erlangen:

g#p toont mp / bat haat haat /

«En bitt're laſtet-finaat

iſ!?p
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##*

JElp beter ſou bekomen/

2lig ban bet 3gonnen 5chaar

G5eſchepben/ erng met jaar

Iſtanpfalig om te komen.

6.

Doe mp ban ſien) o Higeer!

daat in Ituu” (Bienſt en ſter

#eer blijtſchap ig te ſmaſten/

2#lg bp het fnoob gebgoet

RBeg buereltg fijn gemoet

#n ſomben te bermaften:

't #g Beter met um Zaat /

3Pat ſig op til berlaat/

gn tºt het #ep! te foeften/

2ïlg in begalBereſtg hting

#Bet een 13etboemeling

&Le buagten op tuuu KPloeken.

7.

Hºi om ban/ o geſu ſtotn!

39erb?eeft en ujetp eeing Olli

#ijn filobe Hinderpalen,

aſpoet mp / alg Naakt en Bloot,

#een blugten tot uuo' &cljoot/

dPm 't Heben baat te halen:

dBch ! laat ſh/ boo2 uub Ettagt

Göeruät uit 'g meteitg magt/

&#eng eruen met be logomein:

3 Perfoemt mijn ſonbeng trepn/

GPp bat iſt eenmaal repn

Blºet gaat in Zion ſtolue.



SJO De Sondaar Ontdekt

X V.

De Ontd. Sond. Siet der Werelt

lingen gevaar levendig in , en

waarſchouwt ſe trouhertig.

Stern: Och dat ik voor U leven mogt:

GPf: Pſalm 9.

GPf; 't Sa Matroos:

W## fal het grote Zielg Gevaar,

A50 eeuunig ſnettelift en maat/

3.Dan b'onberboogne menſch bepalen/

GPf naat ben epſch te regt afmalen ?

2

2lch ach ! mp bunht/ ift ſie geen maat

Ban't onuitſprekelifte quaat

SPer gener/ bie in bleegluſt Ieben/

Gèn't ſjert ah b'pbelheben geben.

3•

2lch! 3ltme Schepfel/ ach ontbuaalt!

19erblijf uum fopgeloſe baalt

#lit hert en ogen/ om te nethen/

3Dat bog bet epnb' ig ban ubu IBethten.

4•

G5p leeft geruſt in b' pbelhept/

(Lerbuijl Den Bemel reebg berept/

ãijn Wraakphiool en gramſchapg ſtralen

GBrit 3'op gl te boen neoerbalen, -

S- * * 5. @Beij!
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5.

doch! bat um oog eenſ regt het ligt

#on methen op bat blirting ligt/
aPat 1l eenſ fal Doei! ommekomen /

neijimp oerſulaat Goot en be #9gomeſt,

6

Hm nepamb ig bien bogen 45obtA

inbaar met gp ſo uitſlunig ſpot/

5ijn gunſtig bert / boo, il geſloten!

#sal ſi rampfalig ban hem ſloten,

7.

5ijn toren/ ſo herbaarlik /'

#elijk een laſt/ homt ſmarelift

op H meer plot3en/ bat beſlagen

Hij tarten tot een eeuuuig lilagen.

8.

5ijn biochen leggen op um hert/

aeat eeng rampfalig tot haat ſmert/

ape 2Bergen hieſen ſal/ om t' ballen/

GLermijl il geen bebeht ban allen.

9•

O Eeuwig Bloot boog hem te ſtaan!

queieng toren/ alg een 2ee-GPghaan/

aeen ſonbaar plotgliä boet betoginhen/

en in ben afgronb neberſinfien. -

- IO,

O Eeuwig Bloot boog hem te ſlaan /

tºpie iſ hier booo fijn monben aan/

GIot tebbing/ maat bie ban met bloeien

iego, eeuwig ſal uun ziel beſochºn,

ds 4 st: Bit.



92 De Sondaar Ontdekt

1 1.

Dit ſal tl treffen en nog meer /

gmbien uum' bett ſig tot ben ſpeer

#n minneng tijt niet uit gemennen/

«9m iigein/ alg b' Opper-ipeet/ t' erſteunen.

w- - I 2 • w

OEn och! matig ben lºemel goet/

UPat ijp ül nog fgo'n Salig Bloet

$ban fijn geſtruiſte Soon mil bieben/

«Pin al't gebgepgüe quaat t ontblieben.

." I 3,

GEp Hoop ban/ ſonbaar / roep en hſop

#n tijtg/ eer b ſpemel ill betſchop

32002 eeuuuig / eer ben Deur geſloten

ââu arme Ziel ſal buiten ſtoten.

14, •

GEp laat beg #eeten ſch;iſt uub' hert

dagen benen / met een bitt'ren ſinect/

25eſchgept uur rood geuerfbe funben/

«En bliet na #efug httuig en 31)onben.

ºm -- -- 15.

&Pch laat um' epgen Zalighept

&Piep op uuo herte fijn geſept;

3Pogd urijg/ en lifeſt uuo; H ijet leben/

«Pat b' #einei it nog foeit te geurſi.

16. r

#Pit toep iſ tot ti/ afg bie meet

illu' mate toeſtant, en met icet

#n ogeef jept fie/bat in fuſt ſterben/

&#n eetlugig '##ceren alſ jejjn berucn.

- - 17, 49 laat

re

f
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n

» -

17.

GP laat ban nu mijn troubme taab

H eeng boen benhen op ubu' ſtaat /

iſlaet herte-pijn/ en ſocht uu boogbeel/

«ter b Hºoge Rigter komt ten ®orbeel.

18.

G9 ſpeer! bemerkt bit boo? uïn ſfeeſt

GBp 't hert/ ban bie nog onbebgeeſt/

&#n ſo?geloog in ſomben ruſten/

25etobett boog baat ſnobe luſten.

19.

«En och! ontfermt Il ober mp /

JPie ooit nog in ben ſſabermp

UPer ſomben ſch?ep / ep laat uun handen

iſ?ijn Ziel berloſſen uit mijn banben.

XVI.

De Ontd. Sond. merkende, dat ſyn

waarſchouwen vrugteloos is, bid

dat God kragtig wil Werken.

&term: Du unbegreyflik Hoögſte guth:

G9f: O Starken Godt ô Zeelen Kragt:

dPf: Veni creator Spiritus:

&Pf: Pſalm 1oo. ©f: 134.

H#t hom ik tot il ſºepſig beer /

«En leg mijn Hlaſtten boog ijl neer /

d?p hope/ Dat uub' regter-hant

#p ſai betigenen tlbo' bpfiant.

G5 5 2. Sjft
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2 •

#ſt roep tot jeber / Dat de tipgaaf

iBan uuu Uerbolgenthept gemaaht/

3Pat cih in minneng tijt ben bag

Dan lu' genaab bebenſten mag.

3.

4jft ſoek meeb'lijnig jeber een

Kºe boen op 'g &emelg paben treén/

een toon ooh/ Dat um grimmighept

Leaar 309,aah-phiolen teeng berept.

4• t

ſeaat ach! mijn roepen ig om niet ? t

GLermijf ik nog geen u3ugt geniet

3Ban al mijn atbept; buant haar ſjert

2ölijft Ongevoelig ſolibet ſtiaert,

- 5.

#Pijn moonben ſchijnen kragteloog

d2p b'hetten / bieſo erg en boog

#n fouben boobt ſijn/ en mijn ſtem

Hi?eeft op Dees Rotzen nog geen filelul.

6.

#aat Oog, bebekt met meeb'Ien fmaat/ »

#siet in um' bgepgen geen gebaat /

#aar Tong, onſtunbig ban het mee/

stoept ſomber benen ſlegg om byte.

7.

#ben baat tot een Snarenſpel,

JPie falien ban geen nut bertel/

#ijn ſchºepen om haar zalighept

$5 bp gaat alg uitginnighept,

8. Pug
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8.

aPug ben ik Moedeloos, en merft/

apat al ben pber ban mijn uperft

dºgantg o;ugteloog igl en om niet/

#o ſjp geen kragt oan boben biet.

9.

aam hant/ o Bobt! die alleâ Han/

#g magtig/ om ben ſoubaat al
#ig ſtijgt ontbehäen/ bat fijn hett

#Berbroken en berbomben mert.

IO,

eep ſenb ban nu um ſierlite meet/
dºen bit berſtokte bolft beheer

atot uur gemepnſchap/ boog uw beeſt/

op bat gp mogb ban haat gebgeeft.

I I •

oep toon maar eenſ um heerſchapppl

den ruit haar uit ben ſlaberlip

aber ſomben/ tot uun heerliäbent/

gsm mob um Jaaam en 3Lof betogept

XVI I,



- 96 De Sondaar Ontdekt

x VI I.

De Ontd. Sond. Klaagt, dat ſyne

liefſte Vrienden hem nu tot

vyanden werden. " -

&ttm: Abermaal eyn jaar verfloſſen:

GPf: Werde munter meyn gemuthe:

GPf: Pſalm 42, Als een hert:

I.

AM: gp mp liet benen manb'len/

#eet / in ongeregtigheén / .

#onb' iſt met De HPerelt hamb'ſen

#Aan De Dingen ban üeneen:

'ſ: #pgah met haat/ en ſp met mp

30uber homniet bnp en blp /

'R &chepten in jaar doen behagen /

«En hon gaat goblooghept bgagen.

2, -

?Iſ mijn Vrienden / onbeb?eben

#n uun ſaegen/ ſchenen mp

GIgegebaan/ Olm. Dat mijn ſeben

#bel mag / en een ſlopp

#an be ſBettit/ ſp getuft

#n jaar fonben/ ſchepten luſt

egin mijn filobe pbelheden /

ciën gantg Ollbetogen ſteden.

- - 3- -

## ſft met haar at en bgonk en

13;oliſt Yuag in Edelhept/

# # # Jai!## -

#ul gag vaſt tlitſinnigſjtpt/

ſ@ag
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apag ik haar een Lieve #9;inb /

JPic een b2cliſt leben inigt /

gºn haar oog geupenb an fonten !

&ag in 1up geen uich of uJonDeil

- 4.

maaar: o mºonber! nu mijn ogen /

aBoo! een bonhcr Nagt Gordyn,

So peel jaren ouertogen / .

JEethen op mijn plaag met pijn/

#sie ift/ bat ben lebeng treft!

32an mijn Makkers in 't genir!'n

gig onhepifg/ bat be bloeligii

#aat en mp ſtaan te brfoeften.

5

Heuſh haar ban bel/ en boob / en

't dºenudig mee te reböen feeſt !

Hau iſt metſt mijn ºpgen nooien /

5ta iſt Dwaas bp baat te botſi:

#n ik haar met tranen ſeg

#Baat be uſeg ten leben legt /

ſqIoont een jeber / bat bp fot en

aPul ig/ in 't uitſínnig ſpottell,

6

goeh iſ 't eeumig #ept te roeimºil

#n het rituig bloºt dan um #oon/

een jaar fot en bmaag te noemen!

apje niet naften tot uum &#300t!?

't gig alg of haar oog en gett

(4 tegen mp berbittert unett /

«En uno! Agting, bie 'fi boc, beſeft * *

25p haar uomb/ ſtaat Haat te lifett

- 7.

5elfg mijn Allerliefſte eginben!

Gie mp / boo, een liefbe ballt !

#Bieriglift en teÜet minben/

#eijn nu tegen mp gefiant: ga/
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ga/ mijn Huisgenoten fijn

ſap een ſtof ban herte-pijn/

3Boog haar af heet ban uun' paben/

JPie ſp tonen in haar baben.

8.

Haiemant ig 'er / Die ſijn oren

&Lot ll nepgt/ om uit ubu Bct

't &balig lebeng booo?0 te horen /

(GLot een regel ingeſet:

qclft berbeeld fig / bat ſijn pabt

3Leiben ſal na '# #emelg &tabt/

Échoon unu &oon/ Die ſelfg be ſlºeg ig/

#pooit bp baat ten grond gelegt ig.

9.

Ibrer / hoe naar íg Dit mijn batte/

SPat 'er niemant ig beluſt/

GPm boo? Ziele pijn en finarte

&#n uun &oon te ſoehen ruſt:

dBch ®ntfermer ! laat ubu' ljant

3IPerhen ſomber tegenſtant/

dBm Dees Doden op te mekken/

gºn uit 't ſomben-gtaf te trekken,

I O,

##'er ban Niemant genegen

dIot titu ſpienſt? o Hºeplig |Heet!

qPch! geeft mp ban/ Dat mijn boegen

#3ijn gerigtet tot um ſtet:

#ieſt een jeber 't byeebe &poo?/

3laat ik 't Gºnge manb'len b003;

+3ſſ fig elf ban H afſchepben /

Laat ift nogtang lºl betbepben.

v,

XVIII.
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XV I II.

De ontd. Sond. beſchouwt het grote

Geluk van Gods Volk.

5tem: Hoog om hoog myn Ziel:

&Pf: Un jour :

I •

Wse ſal ooit be &aligheden -

tean ſyong erfbolſa fpgeſien uit/

5o onepnbig/ Dat ſg reden
#ebben/ om te galmen uit /

ſeoe groot igl Egeer/ bat goet!

#oe groot ig/ #eer / bat goet!

Grotberept noo, bie Wi baeſen/ byefen/

ſpoe groot ig/ #eetl. Dat gort!

zeat al um Heurelingen boe0.

2.

Godt Drie-eenig ig baat Vader,

giantgrijſt op fijn gemel-&#bgoon/

aPie be fcljep5'len al te gabet

#Boortbrengt Beereliſt en ſchoon/

gehoua ig ſijn jaaam/

#ebopa ig fijn 52aam/

een miglift te prijſen/ p?ijſen/ p?ijſen/

geboua ig fijn ſtaaul/

39an ong te prijſen al te faam.

3

Jeſus íg haar Oudſte Broeder,

Heeplant / 2öogg en jaibbelaat /

honing/ #cerſcijer/ en 23ebotnet

3boog gemelt en Zielg gebaat/
haar
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#aat Goël en haar gezinbt/

#aar Goël en haar iP,inbt/

ampeerbig/ om te prijſen lintjſen/ prijſen/

gaat Goël en haar 12,inbt/

apie baat ſo hertelift beminbt.

4•

'g Hemels Geeſt, ſo hoog oan ſpaarbe/

gig haar Trooſter, hulp en taab/

wDie baat Zielen ueberbaatbe/

JPoo! fijn inulocb en gemaab /

Epdat Ieptgman tot ben enb/

#aar 3Leptgman tot ben enb/ .

ar eeroig / om te p?ijſen/ p?ijſen / p?ijſen /

ipaar Meptgman tot ben enb /

aaie baat beujaart/ mitg bp ſe fient. -

5.

Duiſenden ban Zeraphine :

gn beg gemelg bulbe &hoog)

«En uolmaakte Gººijerubinen/ -

apie ben 13emel bliegen boo? / .
geijn gaat Dienſtknegten al !

#lju fjaar Dienſtknegten al/ . -

ga/ nog tienmaal buifent/ buſſent/ buifent/

geijn haat Dienſtknegten al/

qDit jaar beſchermen ſomber tal.

6

#l be #ielen bet Volmaakten,

3Bielthcloog in beplighept /

geijn haat. Vrienden, die fe nahen -

#a teeg tijd in b eeumigbept / *

paat Storberg/ reebg berept! -

#aar 25 ocberg/ reebg berept / | | | |

en ſlaat in te nuagten/ in te buagten /

#aat 23;oeberg / reebg berept /

&#e ſingen lof in eeuwigbrpt,

N

7. Alles
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7.

2Iſſeg wat haar han berblijben/

lgeeft baat 12eplant haar berbient/

«En fal eeuunig haar beu!ijben/ ,

2|lg ſijn liefſte en hun 123ienb:

Hit alle noob en pijn/

Hit alle nood en pijn/

Opm #em eeumiglijſt te p?ijſen / p?ijſen/

iſlft alle noob en pijn

32erloſt ſap / bie be Zijne ſijn.

8

GEcuimig reumig ſal haar herte

iBol ban alle blijtſchap 3ijn/

&omber onruſt/ pijn en ſmerte/

aplonken van abobg liefbe a Pijn:

lºoe groot ig ban het goet !

&#oe groot ig ban het goet!

3Boo! bed Ibeeren Liebe #Liebelingen/

t?oe groot ig ban het goet /

gpat 'g leemeig heutelingen botbt!
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XIX.

De Ontd. Sond. Scheyt ſig af van de

Wereltlingen, en verkieſt het

geſelſchap der Vrome.

gitem: Polyphemus: «Pf: Pſ; 38.

oef: Ach was bin ich meyn efretters

def: Als den Hemel in erbarmen:

1. -

Z3#/ ſeg mp/ milt gp lopen

HIB?t be hopen

3eau te ſpereſt na 't berbetf?

ſpijt ſjn op be bycbe paben/

CPie II ſcijaben/ e

25ijgen/ baat gp eeuwig ſterft?

2•

Neen: o Neen! mijn arme ziele/

ill gebiele
«Eertijbg beſen boſſen raab / .

#aat nu meet ſh/ bat 1I Ittſt iſ

GEn uum cuſt ig

25p gehooaag #eplig %aab,

3.

&eg mat hebt g? bog geuonbelt

#n be somben

3ean een bertel uwereitling?

alPag 'er boogbeel bp te binben/

&Bat gp in bell

staat bet gobbeloſen ging?
- 4, 53eën :
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4•

JBeen: gp hebt er niet bekomen/

2lig maat Dromen

#2an onnutte berteiſjept/

«En nu baard het ii maat ſmerte/

&Bat ubu' ljette

#n beeg ſtrihiten ig gelept.

5.

'it &eg ban nu/ ep laat mp ruſten/

Huje luſten/

25oſe mereſù/ ſijn alg roet/

ſlºgang en bitter/ bol ban ſmerte/

3Pat mijn herte

5?t1 / helaag! betreuren moet

6.

3ll um lachen/ ſpelen/ fingen/

&ijn maar bingen/

3Pie mijn hert niet meerbig 3ijn;

2ël uun eeten en uun blinken/

GEn uun' klinken/

## mp nu alg ſjelg femijn.

7• *

'ſt Spot met al um &otternp/ en

1Bleperpen/

3ll um bgeugt ig maar berbgiet;

'H &eg tot al uun' fotte byeugbe/

19ol onbeugbe/

Huu' bermaait en ſuft mp niet,

8.

'It Sal mijn finnen nu begeben

(Eot het leben

12an &#efjobaag #eplig Zaabt/

&Pat ban herten ig genegen

(Iot be megen/

RPaat men op na Žion gaat,

2 9. #iſt
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9.

Blaiſt ik al mijn liefſte 123inben/

3Pie iſt in Den

25oſen ſDerelt heb geſïen/

gºp boat n00b/ ik hoop te ſtomen

25p De 19gonnen/

JPie mp gunſt en bgienbſchap bien,

IO.

'ä ſlºeng nu geſug tot mijn 19,inb/ en

Zielg beminben

(Ie beräieſen/ met um Polit/

JPie alleen ban bguit en lijben

#tan beb?ijben/

2tig een trouube Ziele Tolk.

II •

#omt ban/ Ziong 3Liebelingen/

#Laat mp ſingen

iſl2et H/ tot 3jeljobaag lof/

«Bull mp / Dat ift met #l lecte

& Ze berHeeren

#iet/ en in het lºgemelg lºof.

I 2 •

«En 45p / ô Getrouwe Borge!

GP2aag nu ſogge/

Pat ff met um hinb'ren erb/

3laat fit il mijn herte geben

#In mijn leben/

&#n boog eeumig/ alg ik ſterf,

XX.
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X X.

De Ontd. Sond. Komt in 't geſelſchap

der Vrome, en heft ſyn ſtem

ſtem met haar op.

&tem: Hoe ſchoon ligt ons de Morgenſt.

I•

D# ga ik / allerhoogſte Bobt /

2ll bibbenb' heen/ op uun gebobt/

@Lot uuo' berloſte &bcbaten/

gEn magt op uuben 450eben 45eeſt/

UPat bie mijn fitanhe #fel geueeft

12an ſomben en gebaren;

#ft paat // #ijn ſnaar

q#n mijn ſteele // 49m te queelen

JBet unj' ſtinD'ren/

G#n ſing bgoliſt ſombet ijinb'ten.

2,

dBp fcgt/ o ſobt! bat GSp um' Jaaam

3l3ilt openbaten/ baat bnp t” ſaain

3Perſgatten in itun' bgeeſe/

d?ch juiſt dan nu in 't mibben ſtaan/

gººit nooit ban olig bueer heenen gaan/

#aat ecubpig bp oing butſen/

#toin Eeer // Paal neer/

3Bilt iiti ſcheuren // b? #erten-beuren/

n: Daat binnen liefh f

omen/ met ubo liefh' en milne.

# 3 3. 3bie
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* 3e

HBie ſal ong nu met trooſt en raab

#erſoggen tegen b' ongenaab

Jean HBerelt en 19panbell ?

zijt G5p het niet/ o #iging ſpeer!

apie al ong boogten buerpt ter liter/

dEn byecht be ſierſtſte baſtben;

ilm magt / / &#ll ſitagt

gin't worrien // abomber ſterft en

©mberboinlift/

geſu/ en ong ſo beminlift.

4*

3meie ſal ong b'ſ:3emel mel# en 3Pijn

#oerſchaffen tot een medicijn

Ban onſe bogte #ielen ?

«Bp Volle Jeſu, Göp alleen

3Perquifit en laaft ong, algeinten/

aláanneer uup noo? il linielen/

qEn 't oog / / 49ſu booſ,

(Iot H Heeren// &#n Degeeten

âPat gn ſttOlmen

3Laat ban bouen neber ſtortten

- 5. -

GEp ſpreek ong nu teng toe ban 193te

GEn trooſt / ſo ſal ong &tele mee

19erantºren in een tepe /

#ocheut o gemel/ ſcheut / ſtoºt op ong hert,

jun âBat'ren/ bat het ººgugtöaat buert

gin plaatſ; ban een ſoaliege/

#Laat map // Hau blp

#epſig ſingen // Pat jet hlingen

ſlag na bGijen /

&Paat #i b & Etigeltepen tobell.

XXI.
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XX I.

De Ontd. Sond. Dankt Godt, dat

hy verweerdigt is, in 't geſel

ſchap der Vromen te ſyn.

Stem : Hoe ſchoon ligt ons de Morgenſter.

I•

G# gunt mp / ſheet/ boo? itun' gemaab

't Beſelſchap ban utu' Hºeplig 2aab/

Zo bierbaar in uun ogen/

dBp boet mp boren uit haar monb/

aBe Hragt ban't &alig Hºeplberbomb /

3Pat b'betten boert om hoge /

Sjft roem// &#n noem

't Bolſt gang beplig/ 3Bijg en ſºeplig/

3Pat berboten

3g/ en tot uun' Pienſt berhoren.

2 •

gEſhg tong ban tſun 12erbonbg Bolít ſept/

#oe 't ligt mag in haar bert gelept/

(@Lot toen ban uube beugben:

GElſt ſtamtelt ban het unijg beſtiet

âDaat boog tum' ſbeeſt tum' erfbeel ſjiet

«Baat iepben / tot baat b?eugÜe /

H#oe goet / / #n ſoet

#g het #eere // @Ie berHeeren

ſt)ct be i3yoinen/

QPie in 'g #2cmelg Zion komen,

lº 4 3. 45p

t
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3

«ºp gaaft mp / lºter/ bat mijn Talent,

#oe filein het igl 1: angebufilt

grºot onderlinge ſtigting :
ſpel falig ig hp/ bie't fijn Hulſt

3ean herten i57 tot #iele ruſt

Gºe zijn tot onbertigting:

Étaat mp / / lºcer bp

mºet uum segen7/ 2uller megen/

HLaat ûe mo0;ben

3ean uuj 19olſt mijn bert boogboogbelt.

- 4.

Boe ſoet iſ het en angenaaml

#tig 25;oeberen in liefde t'faam

#Bergaberen eenbaagtig;

“ſtºp bieb / o 45obt! um ſegen baat /

een hroomt uun erfbeel boog en maat

ſpet uule treuun maatagtig:

Beoogtaam// ilBilt aan

+ame #inb'ren // Haooit berbinb'ten
t ABaam te leben/ à

#laaat haar plaatſ en herte geben

5.3maaat / o Göebugte ſ5obt en lºgeer! t

#eetgun mp bog tot uujer dºet

«En maathept il te b?efen/

dep dat ſit ooh boo, uuu genaab'!
niet ſlegg in ſchijn/ maar ººk baab /

Haag broom en beplig uutſen/

Sean fal// #h al

#Bijne bagen / / Il beljagen

HE?et be ngonnen/

&#n met jaat in #ion foltifil.

X X II.
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XXII.

De Ontd. Sond. Krygt liefde voor

de Vrome: En wenſt met

haar te erven.

#stem: Menuet de proſerpine:

GPf: Ach was ſol ich ſunder machen :

GPf: Als een uitgeſtorte balſem:

A&# hoe #alig fijn be 12?omen /

&Pie/ ontlaſt man 't aarbfe ſtof/

#Leben en het tot 65obg lof:

&alig bie op 't ºpnb eeng homen/

3Pa ben ſirijt in Saleing &tabt /

32an Deg #eintig bgeugben fat.

2 •

JIBaar och lºgeer! boat fou het boeſen

1Boo? mp/ aig iſ tot Ilub' eet

HPiet regt met um' bolli berheer/

&Bf ih boog ſcijat bie ill bgeſcn/

't 25aat mijn arme Ziele niet /

&0 ih Selfs niet Heylig hiet.

3

JPog mijn meng ig om um ſtinb'ren/

25oben 'g 11Bereſtg filoob geb?oet/

3Bel te boen ban al mijn goet:

d©oft laat iſ, mp niet berijinb'ren

1Pan 't gefelſchap / bat met luſt

ſiepſt en baart iig # #entelg #uſt.

- 3 5. 4 #ag

/
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4.

JIBag ift eeng een boogt ontfangen

13002 mp uit baat trottuue inonb/

't 3g mp/ of ift Scijatten bonb:

'à $ing met haar beel lieber &angen

19an Dell #toning/ alg 't geluit

t' lipoten/ bat be âl2etelt uit.

5.

'h ſtoem haar hert en manbel heerlſh/

2llg een bolli / bat beugben mint/

“En udat i3emelg ig beſint:

Jil)aat: och maat! ſli ben nog beerlift

dºboobt in Sonben/ en geniet

33an Üeeg &aligheden niet.

6.

gºn) o ſpeer! mat fal 't mp baten/

&Pfiſt u?n ban 't grobe quaat/

##p berfelle met um #aat?

49 umat baat het mp te praten

jf et tum' 1Bolſt / uuat gefug ig /

?ilg fit #efug liefde mig.

7.

2II mijn manb'Ien met be #330inen

#al mijn hel en oordeel maar

g#eng berfluaren/ alg 't gebaat

Op mijn 2iel ſal nebetkomen/

#n bien groten Rekendag

jl het een bitter buee en acij.

-8.

#cere GTefitg / geef ban ogen/

4Beeſt mijn ligt/ en Žiele tolſt /

Gleert en Iept mp met uuo bolſt:

&Iteit / ach treft mijn jett om hoge /

gechenſt geloof/ en doet mp gaan

#Eet uu0 bolft op 'g lebeng paân,

9. 3Poet
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9,

UBoet mp met be 192omen erben

'g Baberg gunſt en heerlihhept/

Hàu en tot in eeuboigbept:

JPoe mp leben/ boe inp ſterben

HE2et ulu' erfbeel/ bat bep?ijt

ſ2an ubu' t0ten / buerb betblijb,

IO,

GPch ! bergun mn ſfeebg te lopen

#n uun megen/ rigt mijn pabt

deoo? beeg aarb na Ziong &tabt:

#eere geſu / ſet nip open

'g gemelg poogt/ '#fal ban boo;taan

iſlaet ubu' bolh ten leben gaan.

XXIII.

De Ontd. Sond. begint alles te

reformeren en wort nu ſeer

ſedig en Godsdienſtig.

&tem: 's Morgens in 't krieken:

49f: Jeſus myn Middelaar, Heylant en Koning:

I,

Gis boet/ o 45obt! tuun'(GLh2oon in eeuunigheben

42nmanſtelbaar beſtaan boo, billighept/

«En tufit baarom/ bat ſp bie tot Il treben7

H#aat boog H buigen in ootmoedighept/

GBp fpſcht ban mp ban't fonben-pat te gaan /

GBln baatbfſt op ubp menit berept te ſtaan/

«fp upfit bat Ziel en 3Lichaam 3p gerigt

&Lot uuben Dienſt/ maar toe fit ben verpligt. den

- 2 • E!
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2,

gſt ben / o Igeer! ſo alg iſ mepn / genegen

@Lotum 45ebod / en ſchrp al mijn betmaaä/

dBin ſlecbg te unantelen in effen megen/

âDaat in um' beplig moob mp ſtrekt ten baalt:

JPug upil iſt / tºeet / mijn moo;ben / bert en baab

Herformen, en inrigten na uum raad:

@Lerbuijl ih buect / Dat gp alleen beſint

OPen menſch/ Die ſjertelſh be beugt bemint,

3.

't #g mp genoeg/ Dat al mijn tijt en bagen

42nmutlih fijn in ſomben booggebgagt/

qEn Unenſte nu boo?taan ll te behagen/

3Boo? fn uur Dienſt te merken dag en nagt/

Gift loop niet meer met het gobloſe rot

(Per fanbaerg / bat tnet uuu Göeboben ſpot/

Jl)aat fieer mp liebet tot um &Dienſt en ilBet/

2Baat op inijn oog begerig ſiet en ſet.

4•

3h heh ſo menigmaal ulu ſl2et en ſlºegen

1Beragt / en mp geſteert tot pbeltjept/

JIBaat acij! Dit unalgt mp nu/ en ſtaat nl!l tegell/

Tàug ſchaatn fft mp in biepe mebrighept /

G#n umcng nu boben al op ulu' gebiet

(Ee umagten/ en op 't gene gp mp biet:

€PoH plept fit nu boo? 't eetcn ban uun' bag /

GEn nueſn't mijn luſt/ alg ilt bie bieren mag,

* 5.

#ſpaiin ſlaakherg fijn geen ſnobe (Bloehberboanten/

HE)aat 't foet geſelſchap ban unu ſºeplig Zaab:

#h ter/ en buig mp noo! uun' Hruiggefanten/

g#n fiel mp tegen bie um Hinegten ſmaab:

't #5 nu mijn luſt te 3ijn in 't geplig Cij002/

'Blig ih na 't Guangelium mijn oog/

HEaag ieenen / om um lºooggebugte mil

Gºe jöfgen regt gehoorſaamlift en ſtil,g gt geij.00gſ 6. ##
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6.

gk ſpeelt en ſing met luſt heel ziel-gefangen/

1Baar boo! mijn berte bilimaal íg berquiſit:

&#n ben beluſt om in mijn huig t' ontfaligen

#em / Die ſig tot ubu IPienſt en ſloegen ſcijfſtt:

#ft ſchift mp'g moggeng tot uuu KPieliſt / en ſocht

illàijn buiggenoten tot titu' A&alig boeft

Gle lepben / oin uun' monb'ten te berſtaan/ .

“Pp. Dat fit mag met ijaat ten leben gaan.

7.

#ſlap bunät / fft ſpot nu met be bofe 119ereſt /

«En allegulat ſe biet in baiſche fcljijn:

4Dant bog th merft/ bat al het ſchoon gepcreſt

àl2aar ſchijngoet ig/ en enkel b00g fcnijn:

42oft mepn ift/ bat fft malgaan 't aarúſche niet/

«Dat buifent en plotſ neber in 't bero;iet/

«En meng nu gantg mijn hert en mijn gemoet

& Ze nepgen tot een tegt beſtenbig goet.

8.

3Beeſt gp baat toe/ o geſu! nu mijn leben/

iſ 2ijn 25ong en geplant in bit tranenbal,

&Pch! laat ift inp geheel tot 1l begeven /

GPp bat gp boog tmp fijn moogt Al in Al,

JPoet mp op 1'ſ bien Vaſt en Sterke Rotz

3àu boumen boog geſcoff ten ſpijt en trot5

32an buibel/ boobt/ en beſ; ep ſchenh mp ätagt/

UPat fit 11 bien geſtabig bag en nagt.

XXIV.



114 De Sondaar Ontdekt

r

X X IV.

De Ontd. Sond. Soekt den Heere by

allerley gelegentheden, en wel

des Morgens ontwakende.

&tem: Hoe ſchoon ligt ons de morgenſt.

1 •

G# 3n Bobtl ble mp ophaaft/

gEn met fijn goetljept bueer gemaakt

&#n beſen b?oegen morgen: ,

dſbelooft 3p 45obt / Die mp gefoub - --

&P0ct opſtaan in ben mo?genſtont/

3Boo? fijn getroubne fo?ge:

&Die mp / #og b?p

32an fijn toren/ / datet boet ſmoren

&Df berberben/

5àog in mijn goölooghept ſterben.

2 •

'f heb buiſenbmaal um' grimmighept

#n beſen nagt op mp gelept/

GIerubijl ih fonbig ſDaher/

GOf ſlaper/ fopgeloog en traag /

gIn 't mibben ban be magt niet b?aag/

#paar ig nu 45obt mijn ſlaaäct?

qP 25ogg // GP2aag fo2g/

3Pat mijn ſonben// JPog betſſomben

#n uur ſijten

#ogen 3ijn/ (en allen tijben.

3. G5n
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3.

G5p behtet boo, um bleug'len mp/

&Pat ift/ ban bguſt en lijben uyp j

#làogt' beplig leggen ruſten/

2lig iſt / ban fo?g en arbegb inge/

#l?ijn ogen ſloot ggo? 't buiſter toe/

G2ualn inititiant mijn ontruſten;

Hup' atnl // &#n ſchattu

&Peeb mp ſlapen // «En mijn 33apen

&ijn uïn' ogen/

&Pbet mp fo luebebogen,

4 •

#ſlâijn lebematen ſijn berquiſit/

«En boo? ben ruſt op 't nieuun geſchiſit/

dBm tot ubu 3Pienſt te merken/

2ſch! maak mijn ziel en 3Lichaam bepb

25equaam boo2 uuu goetgunſtighept/

dP)m ubmen iof te ſterften:

JPoet mp // «Bantg blp

Alm' gemabe // 192oeg en ſpabe

2üſtijt roemen/

G#n III mijn 23eſcijutter noemen,

5',

GEn ach ! 't ig goedertierenthept/

dPat ik beeg Dag ban &alighept/

3àGg tneber mag anſclj0uupen /

TPat nog bien gefug boog mp ſtaat

#làet ſo beel bolſjepb ban gemaab ;

dP! mogt iſ op ſlºem bottunen:

GPch quam // GPat Lam,

2,In mijn ljette) / Op ban ſmette/

Schult en ſomben

3/lap te reüben/ Doo, ſijn 319onben.

6, ſtom,
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6.

#tom ban/ o &#eft!! Morgen-Son,

dºntſluit ubu bolgeptg liefde-bgon/

'Detligt mijn Žielen ogen/

JDat ilt bp 't ing;genligt um ligt

?Enſcijouuul en hepiig inijn geſigt

Grot ijl betijef om hoge:

&Dcij! toon / / #oe &choon

G5n / o Itoning / / #n uu' ſlPoning

žijt/ en becrſiſt/

GEn boog al uu' bolſt begeerliſt.

7,

&#p boet het buiſiet ban be magt

33:toerijnen boog ben filaren bag /

gLaat ooft ubu' geeſieg ſtralen

3Pan 'g #emelg #of/ bat gepi-p2ieel/

(JZot binnen in ttlijn Utliſt'te âZiel /

30 glantgrijſt nieberbalen:

(9 bail / Sal't all

#stof niet ſcheelen t / Onl te gueelen/

#looft ben geete/

de mijn ziel! en geeft #em Eete.

, 8.

HPepgt hert en tong/ en buanbel/ Egeet/

#2u beſen bag tot uuJet eer/

o@m II Alleen te b?eeſen; -

o@ci) laat ilt/ aig een bijremg ligt/

##ijn naaſten ſtralen in 't geſigt/

&#n haat ten boogbeeld butſein:

#ſlâaaiit ſip // #eet tulp

KIot een treitliet// En opgehfier

1Bain & Bobigſe/

&#u beſteert glu gaat ban't û0ſe,

9, UPoet
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9,

3Boet mp ook met um |Brplig Zaabt

19eeheercn/ en haat. Zielen-ſtaat

25eborberen en ſtigten:

3Laat buſbel / merelt/ bleeg/ en al

3Bat imp baat in berhinb'ren ſal

19oo2 uun' bebelmagt ſubigten:

alPeeft 45p// 25p mp

&Pp mijn toegen/ / JIàet uuo' ſegen/

&Bat mijn leben

&ijn mag Heylig, Reyn en Even.

I G.

dPch leibbelaar en Ibeplanb ! geef '

@Pat ik eeng eeuunig boog ll leef)

ſlºanneer ift ſal ontbmaſten:

3Boet mp oprijfen met um 2aabt/

@Pat boo, uku' bloet ten gemel gaat /

49m ll baar groot te maken:

GP ban / &al 't an

Stof niet ſcheelen // Om te queeſen/

3Looft ben gecre/

q? mijn Ziel! geeft geſug. «Eete.

X X V.

Sig ankleedende.

&tem: Meyne hofnung ſtehet veſte:

49f: Myne hoop ſal nimmer wyken:

I.

PK Ašie mijn naakte lichaamg leben

25p het blanke morgen-roobt/

RPat mp roept om mp te âlceben/

«Eer be ſºulbe #bon mp noob

@Lot mijn pligt/

p p. JBie betrigt

Abíjn moet/ boo, C5obgangeſigt,

# 2. #ecte
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2 •

#eere geſug/ miſt mp letten

apoo, mijn Naaktheyt, bat iſt buig/

4H geſegent beeld ontbeet / en

dPat uun' toten op trip ig ;

HBant mijn bert

3Legt met fimert /

5aaakt in foneen-ſchult beetoert.

3»

'# 25en ontbloot ban geeſtlift leben/

, &bomber ligt of ſj /

#meet een ſomben tof omgenen/

19uil ban ongeregtighept /

&#n ift bmeet /

- RPat mijn kleeb

Adams Beeld en onbrugt heet.

4•

Naakt ig mijn Verſtant ban mij#hept/

Naakt mijn Wil ban bepliggept/

Naakt mijn Oordeel dan p?ecijgſgept

gn het heuten met belept;

't Lichaam ig

Poit getuig ,

Naakt ban al obat beplig ig.

5.

Hſlaaat 45p hebt geregtigheben

aPoo; tien littuigboobt angebgagt/

q9m ben maakten te bekleeben /

3Pie ſijn naaktſjepb tegt bettagt,

«Beef mp ban

&Pat ift ſtan

TIbben mantel trefthen an.

6. PGet
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Ó.

JPoet mn ſo mijn naakthept ſpeuren/

(Pat íh tot ill benen ga /

dPm met ſtermen/ filagen / treuren )

11 te ſmelten om gena/

(ILot iſt blp

&#eng fie mp

19an mijn engen bobben op.

7 •

ſBiſt imp bog um ſloitte Hitleeren/

#n um Hºttuig-bloet buit gemaaltt/

Uit een enkel gunſt bereeren/

&Dat ift niet meer upalib'Ie naakt:

49ch ! behleet/

ePch! behleet/

#eſu / mp bie arrem beet.

8.

zecht mp / itleeb mn / bat fft ſinge/

'ft 25en feet bgoliſt in ben ſºccr/

G#n berheugt u00; alle bingen

gºn mijn 45obt / bie tot fijn eer,

#ſlap ontaatb'

Eeeeft beſchaart

't Kleed des Heyls, ſo hoog ban waarb'.

9s

4Liefſte geſu / ſet ban neber

&Pp mp Wurmken maakt en bloot/

Göeeft mp ubmen Mantel toebrt/

daa ubu' goethept obergroot:

& Dat iſ ſtof

6 tot +4 lof

iPinb en ga na 'g hemelg #of,

2, 2 XXVI,
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XXVI.

Sig Waſſchende.

getem: Ach was ſolich ſunder machen :
def: Als een uitgeſtorte balſem:

def: Menuet de proſerpine:

I«

Azië ik op mijn lichaamg Smetten,

Vuilheyt en Onreinheyt merft/

gig mijn allereerſte meth/

zpat ik 't IBater boog mp ſet/ en

impaſch mijn lichaam / bat ift mag

#buiber komen boog beu Dag,

2

#laaat helaag! hoe gantg onbeplig

gig mijn gantg bebogben hart/

âDat ben Heemel tergt en tact/

GEn nogtang leg ift al# beplig

dPp mijn bloeſemſ en bergeet

Reem/ bie't leueng 3Bater heet,

3•

Hºeere geſu/ Heylfonteyne,

3Leer mp buile ſonbaar ſien/

Teat ift nu moet tot II bliën

JBet mijn ſmetten / gp Alleyne

#tunt boo? Water enbe Bloet

Suiberen mijn b00g gemoet,

4. Pluk
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4.

&Pyuk mp b002 uun & Beeſt mijn ſomben .

«En onrepnijfpt op mijn batt/

iſlaet een bitt're zielen ſmart/

G5un mp eeng tot utme monben !

heen te lopen/ Dat iſ repn

&ijn mag ban mijn ſonben-trepu.

5.

G5p/ ô Springbron, hunt mp aſch en

&oubig ſtofje maſten b2p \

1Pan ber ſomben ſtabernp/

«En um #tuig-bloet han mp maſſchen/

laat mijn hert/ gantg repn en nieuun/

ſBitter mogü / alg buitte fnieuuu.

6.

#ſlaaaft niet ſlegg mijn Hooft en 'Voeten,

Heeere #efu/ Babibg &oon/

jàaat ooit 't Hert en Handen ſchoon/

ePp bat fft H. mag ontmoeten

#Beeb'rig/ ſºeplig / om boo?taan

19aarbig tot utu bienſt te ſtaan.

- 7. -

GPch! 't ig maat/ fit ben onmeetbig -

&buift een boelbaab / en berbien -

5 àooit uuo gunſt en bepl te ſien:

Jºſèaat/ om. Dat gp altijt beerbig

&ijt tot melboen/ ſo begeer

#h geneſing tot uu eer.

- 8

#Jimmer ſtaat gp bol ontfarmen /

42m haar / bie baat builhept ſicil

2ll uun' monben an te biên: -

GP ! laat ban um' liefbeng armen w

ſlap omhelſen / bie ooit graag

4Bag geneſen ban mijn plaag, pe

# 3 9. &ijn
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9.

&ijn mijn ſonbem/ leeer / alg bergen/

#gotet ig nog um genaab'/

aaſe geen epub heeft of geen maat/

aputo' ſh't banum goethept bergen/

aleerp mijn booghept nu ook met

3in ben grunbeitſen ºet.

IO.

apafcht/ och! maſcbt mijn hert en banen

riepu en ſuiber / en bemoon

ºp Myn Hert alg uulen (Eſgooiil

dP! ban fal ik bloeg en ſpabe

3egoïſh fingen/ Ul ter ter / .

'Een gemaſchen ban ben #ttt.

XXVII.

A -

's Morgens ſig afſonderende tot
danken en bidden.

#stem: Reveylles Vous:

def: X. Geboden.

ef: Doet jemant ſorg of jaren beven:

I •

Dwig woont het tijt/ 9 trage Zicie!

aPat gp in een ſaamhept opregt.
geboekt boo, uuu &Schepper neer te ânielen/

«En uuu gebgeiten open legt.

:
w 2 •

ſtom maah H Los ban al tſuo Sorgen,

GEn allegulat uun' ijino'ten mag/

4Pm amftonbg in ben u;oegen ino?gen

ſet genu te nat'ven met onjug; . - - iem
3. R
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3.

gem moet gp b eerſte #ielf gebagten

ſepofferen / bie H behoet/ -

ſ?em moet jp b eerſte lichaamg ſitagten

Opbgagen/ bie u ſterhen moet.

4.

«Ep heet il ban mijn ziel om hoge

Gºot Hem, bie ſomber cpnben leeft/

«En ſlaat eerbiebiglitt uuo' (Pgen

GBp €5obt/ en ſeg/ ô Heere! Geeft,

5.

32at bog mijn bert mag ſijn genegen

(@Lot uujen laf en beetliftbept:

3Poet mp uun ºfficeſteg miloen &egels

&Pntfangen in ootmoebigbept,

6.

«Bebanät moet ep/ o Schepper/ botſen/

19oog uune geethept mp betoont /

3Pat ift ban elenb / ſchrift en b?efen/

&Poo? uun beſcherming ben berſchoont.

7,

«Bp beëb mp fagt en beplig ſlapen/

ſ?ebt My, en Al het Myn bewaart

1Boo? Vyer en Waters Noot, en 't Hapen !

SPet toberg / boog en gantg ontaatb.

8

aeug mierb ſh maäher/ en bebombe/

Bat gp## en goet/

aPſe mp7 ſoo'n Wurmken, t'aſſen ſtonden

iPerſo2gt/ beſchettelult en beboet. *.

9.

4Pch laat mijn bert en tong ban ſingen/

(ſbelooft 3p Çöoot in eeuunigjept:

dPie met fijn gunſt mp gaat omringen/

&elf; alg inijn lichaam neber lept.

# 4 1o, #aat
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IO,

#maaat Hertenkenner / acb! mat ſomben

ſpebt bp in 't buiſter ban be nagt

gn mp trouwnloſe niet gebonden?

HIBanneer iſt ſliep til lleber lag.

I l •

@ch upilt ſe mp bp 't ligt bertonen

ſlaet b?oefhept / bat ift hlop en ſtrijb /

dem in het Hruig-bloet ban uun &one

ſlàijn booghept al te boogben qupt.
I 2. •

(ſP!' laat um' ſpeeft mp nu berſterften/

3Pat ift boog tl ben gamtſen bag

- graag Leven, Spreken, en De Werken,

Op bat ih II behagen mag,

I3

&Poe mp um' Naam geſtabig loben/

ſlâijn Naaſten ſtigten / ſo 't behoopt /

Heijn ziel ten buit/ berg aarb' ontrouen/

«En H opb?agen / na tuuu’ uu00gb.

I 4 •

#ſlaaaft mp getrouin tot an ben enbe

gn uunen bienſt/ en alg fft ſchepb' /

50 milt Il tot mijn ziele ubenben/

«En nemen g” op in li?eetliſiljept.

XXV I II.
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X XV I II.

Coffy of Thee drinkende.

Stem: Ach was ſol ich ſunder machen:

dPf: Als een uitgeſtorte balſem:

GPf: Menuet de proſerpine:

I.

Gºto: &chepper/ al uïn ſpethen/

3JPijg en heerlift boortgeb?agt /

ſioemen ſteebg uun grote magt:

G#n bie op uub' baben merken/

Lºeffen op en ſtemmen aan/

GBp Hebt Alles Wel Gedaan.

2.

Gbp hebt buiſemben ban gaben/

ipeerlik / ſchoon en angenaam /

HPoo! mijn fujah en b?oog lichaam /

49m ljet immer meer te laten/

2tig het ig met bo?ſt belaan/

«Bp Hebt Alles Wel Gedaan.

3.

't Ooſten brengt ong Coffy-Bonen,

Jlſ)et ben angenamen Thee,

iſiijftlift tot berquihhing mee /

G#n het Water bûn uun' (Ih?oon en

IDolfien/ boet gp ong ontfaan:

Göp Hebt Alles Wel Gedaan.

4.

3Peſen b?ugt ſcert gp berenben

KIot een angemannen Drank,

GPp bat clft / met lof en banâ /

4luxe goetbcpt inout uerbrepben/

«En een Palifi-lifcb heffen aan:

Göp Hebt Alles Wel Gedaan.

- # 5 5. Hºeerel
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J.

lºcere/ boet mp ban um' beugben

gu uum ſchone gauen ſien/

#Pie gp rijſiliſt gaat ambien/

3Laat ſh mp niet ſlegg berheugen

#In Dit ittuit/ maar hoger gaan:

G5p Hebt Alles Wel Gedaan,

- 6.

#g 'er ooit een Drank te binben/

& Bie ong tot berquihiting ig/

't #g ben Thee tot laaffenig/

gºn bitg moeſt fit billiſt in ben

2Ingenamen Thee berſtaan:

GBp. Hebt Alles Wel Gedaan.

7.

gimmer roepen al uun merken/

ASclf3 be minſten ouerluit

4Hunen lof en goethept uit:

oa built ban mijn ziel berſterken/#

eDm te roemen ſonbet maan :

«pp Hebt Alles Wel Gedaan.

- 8.

&Poet mp ſien/ bat fft / ontneerbig/

3Pie ubu goethept niet erken/

't iſlainſte Dropje Water ben :

49 ! nuogt fit il/ Die ſo uneerbig

#ijt / ban p?ijſen nu boogtaat:

«Bp Hebt Alles Wel Gedaan.

9.

lheere 3eſu! Al in Allen, -

dPch ontſluit um ºrpſ-fonttpn/

3Pat mijn 2ºirl mag uuo;ben repn:

3Laat uud Beeſieg byopp'len mallen

&Pp mijn hert / ſo ſtein ift aan:

65p Hebt Alles Wel Gedaan.

1o. #laat
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1o.

3Laat 'er in een Dor Woeſtyne

2Dater byuipen / Dat mijn hert

aegugtbaatlift en beplig mert:

GP ! ban ſoub ik II al mijne

193ugten meber boen ontfaan:

G5p Hebt Alles Wel Gedaan.

II »

49ch bergun imp eenſ te komen

25p ben kriſtalſitten byon

19ette boben #aan en A50lt:

GB! ban ſal ik met be 19gonnen

gºeubnig bgolſk jeſſen aan:

opp Hebt Alles Wel Gedaan,

XXIX.

Syn Beroep Waarnemende.

&tem: Soet geſelſchap dat met my:

GPf: Onherroepelike Jeugt:

(ſPf: Gavotte a la fronte: ,

I•

G#% mijn echepper/ hebt gefept/

&Pat het mp iſ opgelept /

2,In mijn anſchijng ſubeet te eeten

't 25goobt ban mijn beſchepben beel/

&Pug tg 't billift/ bat ik meet/ en

50eit te b0en # Wil geſjeel, -

2, iſ Baat:
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2 •

Haaar: o I#eer! berleent mp luſt/

a Pat ik alg geen ſupaatb ruſt /

5ſlaaat gehoogfaamliſt mag merken

gn het geen uub bant en raabt

#p geſet heeft/ om te merken

Taibat mp te betragten ſtaat.

4. 3

d©ch! ik ben ban ſitagt ontbloot/

gPin te merhen/ oln bet b200bt/

aPat mp bageliftg moet boeben/

ſheetſ ſet gp mp Hragten bp/

apat ik boog uun hulp mp ſpoebe

KIot mijn Arbeyd b?p en blp.

4•

gLaat ift nimmer met verbgiet

HIDerſten 't geen um' mond gebiet/

#aat met luſt mijn banden ſlagen

2ïn ben Arbeyd blp en ſtil/ -

GEn iſ! / o mijn Maker, b?agen/

#oe ih 't boen ſal na um miſ.

- 5.

3Laat mp/ o 45ebugte bobt!

2Lltijt 't oog op uum Gºebobt

Ibouben) om tot umer ceren

ſpijn Beroep te nemen maat/

gu geloof/ op bat ik leere

Al te foeken boog en maat.

6.

#2aar/ o gefu! troume 250!g /

TIaat mp bouen al ben ſogg

3Doo! mijn zielen uuelſtant bgagen;

apat ift eerſt uun honingrijk

«En geregtighept bejagen -

ſlaagſ en biet en eeuwiglijk, ... -

e

7. Post
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7.

#Poet mp al het aardſe ſtof

HI?imber agten alg uïn lof/

#Laat het mp Dog nooit beletten/

, 49m tot ubuen Dienſt te ſtaan /

CPie bog na um' moogb en ubetten

?lItijt boben al moet gaan.

8.

dPch ! bergun mp / bat ff mag

2Beräen ſtabig nagt en Dag

gn um' bienſt/ om H te teren/

QPie alleen ſo meerbig ſijt/

aPat gp boben allen 13eeren

ſpeet/ en 45obt bet bobcn ſijt.

º 9.

“Boet mp methen hoe mijn tijt

#lap al ſlapenb' rag ontglijt)

3Pat iä bog eeng ltete ſoggen -

3eoo! een Schat in b eeiinsighept/

aPie bog Heden en niet Morgen

19oog mijn ziel moet fijn betept.

- IO.

Ibeplant geſug/ laat uun bloet

riepmigen mijn boog gemoct/

«En gun mp um ſbeeſt ban bouen/

apat iſ, mag blpmoebig gaan

gln um megen/ en it lopen

#ſer en in het Canaän.

n XXX.
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X XX.

Voor het Eeten Biddende.

Abtem: Liebſter Immanuël Hertzog der:

Of: Al wat men doet, men kan:

I•

Dag roept gp mp al boeet tot nieuboe gauen/

9 Schepper! banhetgeen op aarbenfumeeft/

GEn bieb um goethept an/ om mp te laben

52a 't lichaam / bat nu treft na boetſel heeft:

1Im milben ſegen

#g allet megen

49p mp) bie boo! um (Lhtoon niet heb gebeeft.

2•

€5p ſijt ban out# gemeeſt. Die troume Etoning/

&o bol ontferming en goetgunſtighept /

& Bie Menſch en Vee en Vis ban unue ſDoning

12aat boetſel rijkelift hebt toeberept:

&o bat #l D'garbe

30 àet al haar buaatbe

JI)oet lof toegalmen in bet eeubnighept.
*,

3•

dºp ſenb um Manna boo, um bolâ ban boben/

JEn ſpijft um Iſraël in 't moeſie 12elt/

«Bp brenht met Water uit ber Rotzen hloben

't ?tmiegtig bolit/ met bitt en bo?ft gequelt:

dPch! boet mp meriten

HIbu buonbetuJethen

&Pie gp alon op aarden hebt geſtelt.

«Bp
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*

|

#

#

4.

GBp laat ben Ravens Jongen tot 14 ſchgepen

«En laaftſe tot uun eet met ſpijg en oganh/

Bug fult gp mp / bie met gebeden uſepe /

19etfaben/ na tuun' gunſt mijn leben ſanft:

€5eef ban maar firagten/

JBat ik mag tpagten

GBp ubn' getiaab / ſo mueerbig lof en bank,

5 •

«Boet mp erkennen / Reeth bat utme goethept

&Pen Springbron ban mijn lichaamg boetſei g;

&Pog gun mp/. Dat iſ ſmahen mag uim'feetgept/

& Bie beter alg het beſte boetſel ig:

Abo ſal mijn eeten

iſiegt mogen ſjeeten

&Bat het geſchiftt tot umer ceren ig.

6.

## maah nlp gant# ombueerbig/ boog mijnſonben/

illuj goethept en um gaben al te ſaam/

#eſur betſoen mijn ſchulden boo! uun monben/

«En maalt mp uunen Baber angenaam/

* (9p. Dat um gaben

à l'ap mogen laben

#n uum Gunſt, ter eeren ban um Aaam,

7.

dPch gefu/ Levensbrood, ſie na beneben/

2lclj! Dat mijn hong'rig berte il bebiel /

309fit utm' genaben bolhept nu beſteden

?En mp / ten boogbeel ban mijn bogte Ziel.

3Berbult mijn mond / en,

H#ert t aller ſtonden/

50 roem iä II/fo alg het El geuiel.

• \

8, 190tt
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8

3Poet mp met #iong Schaat eeng Hºeplig ſpijſen

gin't ſjºemelg Hof bp 't Engelen getal/
dPaar tienmaal buiſenöen H Iof betuijſen *A

12oog eeuuuig met een ſºeplig blp geſchat:

&D &alig eeten!

&ig ſclfg bergeten

"En 't Lam, bat eeuuuig baat betſaben ſal.

X X X I.

Na het Eeten dankende.

&tem: Ach was ſol ich ſunder: “A

49f: Als een uitgeſtorte balſem:

dPf: Menuet de proſerpine:

I .

Lo# ben Gºoten ſpobt bet boben/

&P mijn #iele! looft ben #ect/

KPie ll boog.ſijn goethept meer

Hºgeeft berfo?gt in al um noben/ - - |

ga: bie rijhliſt alleg geeft/ - |

3i)at uun lichaam nodig heeft,

2

Sclf3 bc beſte lichaamg gaben

#cijenht ijn aan een Sondig Niet,

JDat een Wurm en Miertjen hiet:

gºn / 0 TDonbet! 450b upil Iaben -

3. @P mijn j
Haar, die niet alg bo?ſt en pijn

om baat boogbrpt ueertig ſijn.

,
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3.

de tuijn &chepper / Doet mp ſingen

aeoo! uuo goethept Hof en bank/

5au en al mijn leben lanſt /

GEn laat mp boog alle Dingen

2Ultijt feggen/ ſpoot ig goet/

(Pie imp ſondig Stofje boebt.

* 4.

«Bp berleent mp nieume Hragten/

aPoo2 uur gaben bat ift ſterft

geijn kan in um' bienſt en uberh/

«Beef banſ dat ik mag betragten

illum' gebobt in meerſtighept /

(@Lot mijn bepi en &alighept.

5.

gefu/ leert mp ſteebg te beniten

dBm het byoob / Dat nooit bergaat /

#laaat in eeuboigbent berfaabt/

#Laat mijn ſpijg fijn/ op uuo uienhen

«En bepelen agt te ſlaan/

(9In tl ſteeùg te fileben aan,

6. -

49ch berfoemt mijn ſonbig ecten

ſBan um gaben/ biefſt niet

2ligt / of tot uub' eer geniet;

3Laat mijn Misbruik fijn bergeten

gin uuo ſittuig-bloet / bat ift ſtof

Binben inag tot tibben lof.

7.

Lºtere geſu broob beg leueng /

Hemels Manna, 120ebſter-E)eet/

#efet nu op mijn lºerte licet /

3Pat met ſomben omme geben

# olitbloot ball##"/
Illet aſch en Ugaf Uttſaa0.

als met een moºi 8, 69 ſlâaaſt
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z

8.

49 jaaalt gp mijn ziel begeerig

#a het operbierbaat goet/

zpat uïn gunſtgenoten boebt/

#eijnen uoet 5p nopt afherig

#an op 'g iebeng ſmalle paân

#epſig banäbaatlift te gaan.

9• -

gaat be firagt ban't Hemels Koren

#ap tot ſterkt en lenen fijn

gu ben groten aarbmoeſtijn:

apoc mp ceng boo;'t oogbeel horen/

gk mºag hong'rig en um' banb

35af mg bood tot onbetſtanb.
I Os

gliefſte geſu / milt mp Iepben

#n het &alig «Ianaan:

â¢aat geen honger ſal ontſtaan:

#haar baat Göp in groene boepben

GEeuuuig/ fonder borſt en pijn /

#lººp kunt tot een ſpijſe fijn.

XXX II.

's Avonds ſig afſonderende tot

danken ende bidden.

#stem: Schoon Bloem gewas in 't:

def: 2 Verſen in een Prins Roberts Mars.

of: So haaſt de blytſchap binnen.

Is

Gº heen mijn ziel in uuo bertrek/

gºn ſluit um Kamers Slot,

3Leg al ium moob en Zielg gebgek

3Bou; b. ?Allerhoogſte 45obt 4 - g:

II
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l

*

«En ſeg hem/ ſet bier leg ik neer/

GP Egoge IT2ajeſiept!

12oo; uuge boeten/ en begeer

HIm' goeJettierentheib.

- 2,

«Bp hebt mp cpnbelo5e ſtof

#n ücſen bag berlient /

gom ubuen naam te ſingen lof

vibie altpb lof berbient:

dPch geeft dan bert en luſt en firagt/

gbo faſ tft ſomber ruſt /

illm' goertjept p?pfen bag en nagt

#ct bipbfcijap en met luſt.

3•

aBe Sonne gaf mp ligt/ be glant#

qBe# 12emelg mp omſcheen/ -

35an boben ban ben ſterren tijgang/

&og bol van liefſihijten,

#Pe Werelt met haar ouerbaab

3Perſchafte mp mijn beel

32an ſpijg en bzanſt/ na ubmen raab/

#n meptig of in beel.
4.

#ft At en Dronk en boebe mp/

#h mag Geſont en Sterk,

en been/ man pijn en ſmertelt u p/

#2et luſt mijn banden beth:

#ijn Tonge ſp;ah / mijn Oge ſag/

###n Oor heeft angeboot/

#ijn Voet btſubeeſt niet f bug iſt mag

illitroepen ball nu b00?t.

5.

d3elooft 3,1 GBob bie mp betuaart

HP002 mochten en berögſet/

apie mp ban bel en toren ſpaarb/

gºn in? fijn ſjilip? bieb.
- #t 2 iſ dat
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a

::5aat buifent ſinhen mag ift ſtaan /

aBaat buiſenb mee en ach !

illitſchreeumen / bieb gp mp nog aan

#ium gunſt / op Defen Dag.

6, -

«Bp hebt mp tot um UPienſt genoob /

ofºn tot um faligbeen/

goo onmaatbeecelift en groot /

@ geſuf ach! mat reén?

ſpat Reden ſijn 'et? | 2eplig lºgeet/

ſBat Reden? och! geboi3/

45p boet bit al 1 en epnb'loog meer/

GPm bat uuo 3:2aam g0et ig.

7.

ſlaaat/ o Bobt 1Baber/ ſchelt ooſt qupt

@m 't bloet ban uuben &oon/

3Pat gp niet regt gepreſen ſijt

32an mp boo? uuben (Lij?oonl/

3Perfoemt mijn ſonben/ bie ift thanſ ſ

gn hert en moob en baabt

23ebgeben heb t en ſtel mp gant#

25curijt ban alle quaabt.

8. - -

25emerkt mp boo; uim 45eeſt/ berept - t
#laſjn bert en ooit mijn tong/

âDat ift ubm lof in eeuunig!)ept 3

#Bet blijtſchap nog eená ſong/

dPntfangt bit offer / neemt het aan/

3Perſoent en bepligt mp /

&o ſal iſt byolift ſlapen gaan /

«En ruſten b?p en blp.

. - XXX I II. |
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xx x 11 1.

's Avonds ſig uitkleedende.

gstem: Meyne hofnung ſtehet veſte:

&Pf: Myne hoop ſal nimmer wyken:

I.

PK 'Leg mijn Kleed'ren bp mp neber/

aaie mijn Schepper mp betlient/

G#n ontbloot mijn lichaam buebec

12an het behſel/ Dat mp bient/

geſu leer/

#lººp nu meer / C - 3 :

&Pat iſ 't itleet Deg #epig ontbeet, -

2

3Laat iä / met be Ciergeupaben

Ban mijn lichaam / leggen af

2!! het Eygen, bat mp na Den

2tfgrond ſleept boo; 't mate graf?

GB 't ig tijt!

OP 't ig tijt!

aPat ik 't epgen uuo;be qupt.

3

geſu miſt mp bog uittrehlien

't #leet banepgen maarbigljept/

RPat ift ſie hoe mijn gebgeh en

Haaahtijcpt u00? H open lept;

dPch bebeh/

(ſ)ch bebeſt/

& Poo! uun' bepläleet mijn geb?eft,

lft 3 4. iBilt



138 De Sondaar Ontdekt

r

4.

âIPſſt mp 't buile Hitleet ter fonben

âBoog uun' Gbeeſt ooſt tteliſten uit /

&#n mp bekſten niet uuo uJongen /

g#et fſt nog mijn ogen ſluit:

- - - - - 3iaat ulu' ftleet !

3iaat uuo filtet/

?In Rip maakte fijn beſteeb. -

5,

#Baaft tmp naaât/ en beſt mp boebee

#et uun iſ Bantel/ gitgebaan)

#5al iſt mei/ bekleet / mp uitbet/

#Leggen en betblijb opſtaan,

&P &Ban 3ing /

9 JPan Abing/

gft iſ Iof boog alle bing,

XXXIV.

's Avonds te bedde gaande.

Abtein: Menuet de proſerpine:

Of: Ach was ſol ich ſunder machen:

GPf: Als een uitgeſtorte balſem:

I•

2 K #5al mp tot ben Slaap begelen

#n het Domhet bal. De nagt /

Daar ilt ruſt en Slape fagt:

5ſlaaat: och geplaut/ huiſt nu geben/

&Pat mijn ſlaap geijepligt 3p /

13an onnutte tgomen byp,

," « | »

2. &#n
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2

&#n laat nog boo? al mijn herte

19002 uuo' (Ib?oon ſijn uitgebgept /

GE'er mijn lichaam neÜet lept/

49p bat ih ban feijult en ſmerte

192p mag bu0;ben/ eet ik mp

3leg te ſlapen b2anh en b?p.

3

G5p hebt beſen bag ubu' ſegen

HIºp geſchonften/ en gemaakt

&Pat geen onbepl mp gemaakt:

C5p maatü ſteeùg op al mijn boegen

2in mijn regt en ſlinker hand

390llù iſt WH tot onberſtand,

4.

#Baar/ o I#cer/ mijn tong en baben

Abijn/ in plaatg ban ſjepſigljept/

qBantg bebleht met pöetijept:

'h heb um ſegeng en ubelbaben

Jºãp gefcijonfäen klepn geagt /

«En onnutlift D002 geb;agt.

5.

'HJſlâoeſt mijn ziel en iijf opbgagen

OLot uïn bienſt en heerlikljept/

3tig een blijft ban banäbaarljept;

3 Paat : helaag / ik ſlijt mijn bagen

#Booy be merelt/ in het goet /

3Pat geen bep! geeft an 't gemoet,

6.

#eere Heſu/ laat um boonben

en ubu falig offer-bloet

fitpnigen mijn buil geniGet/

GEn laat mp eeug fijn ontbonden

### ſonben-treun/

0 0njeplig en ontepil, - -

it 4 7, 't Nigt
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7.

't TIigt beg baagg iſ nu getnehen/

&#n be &on beÜelit baat ſchijn

Jibet een bomhet nagt gogdijn:

#ou nu / geſu / geef een teſten

J2an ubu ſtralell in mijn hert/

aPat het gantg berligtet ubert.

- 8.

âBilt mijn Afgematte Leden

aPoo? ben ſlaap berquiſiften meet/

GPnl te beherſtell tot uuu' eet/

gºn ucrgunt Inn om in b?eden

52eer te leggen/ b?p ban 't quaab /

&Boog uuo goethept en gemaab.

9.

&Poet ban nu mijn £iele boaften/

iſlāaaſt bie metfifaam in haar pligt/

2lig mijn lichaam neber ligt:

JPoet mp malen op bie falien/

aPaar mijn ziel bp leben fian /

3Boeb mp ſtaag met hemel mall.

IO,

AP?aag gp ober mp be fogge

gIn het buffier ban be nagt/

ãoo! uun trouuwe liefde magt:

iſlaaaſt mp mafilter in Den moggel!

1Bol beg geeſteg/ Dat ih ſtof

1Binb' om il te ſingen lof.
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X XXV.

Des Ruſtdags Na de Kerk gaande.

#stem: Jehovah Zions Son:

dPf: ô Twyfelende Maagt :

def: De Lofzang Mariae:

I.

E9:#n ban &alighept /

11m goebertierenthept

gig groot en onmaatbeerlift!

aPat gp in 't openbaar

1Im' moogt en Kandelaar

3Laat ſchijnen/ ſo gant# beetlift.

2,

2lch! maarom ben ik niet/

(Eot eeuunig Ziel-berbgiet/

sin't Heydendom geboren?

2Ich ! maarom hebt gp in!”

“gn Babels Slaverny

#iet eeuunig laten ſmoren?

e 3

gä hab in 't Turkendom

oſjantg ſinneſoog alom

#aar afgob honnen eeren;

#h bab in balſche ſchijn/

Arrius of Soeyn -

Ibaat bmaling hunnen letten,

4.

#maaar €5p / 45ebugte «Bobt !

#ebt hier mijn ſnoer en lot

sjn Zion laten ballen/

3Paar't &#uangclie-u0003öt

#o fuiber boogt gehoogt /

GPaat gp ſiſt Al in Allen
lºt 5 5, 65p
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5.

dºp roept en mobigt tup

Hjiit Abatang flagfritp/

Om tot uup GLblogit te ſlaken/

4Pºp feno gefanten uit / -

&Pfe bo0? een foet geluit

MIm' tu0020 t0ellitugtig #aal.

G5p regent ban uun &Lhgoon/

9 geſu / 3Pabibg Soon/

I#et Hemels Manna neber/

eBp ſterkt uun erfenig

QPie mat getnogben íg/

&#il lept ſe fagt en tebet.

7.

ſtom ban/ 65emabig #eer/

HLaat ooit een Dropje neer

39an ubu' genaben tegen /

32oet mp in 't Lºepiigbom

gin trebenſ en meet oun

19etguiſen met uun' ſta:

25uigt boo? uun moogb mijn hert/

GBp dat het innig boert

&ot uunen Pienſt noibeerbig /

Göeeft mp gehoorſaamhept /

&Bat iſ, in tebetſjept

+Hu JPaalm berijef ſo bueerbig.

9.

##aaât bat mijn bette beeft/

gºn aan nºn' maarhept kleeft

dPeo? taluen €5eeſt ban boben:

&et luſt en ſiragten bn/

dPp bat ift b2p en blp/

illu ſtaaln mag eeuwig i9ben,

1C. 25ge
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y

IO,

25eunerf uuo Teienaarſ, geeſt/

aPat bp nu onbebgeeſt

HIup mond'ren mag berftlaten/

âBilt an het Dood Gebeent'

12ergaart bp utu' gemeent'

#H &elben opctlijateil.

II •

1ectuult um Heylig Zaad

#Haet boſbepb ban genaab

GPp bat haar lippen ſingen;

iBergun mp/ na beeg tijt

#ſlāet al uun' bolſt/ berblijt

#et Peel ber gemelingen,

XXXVI.

Uit de Kerk komende.

5tem: Jehova Zions Son:

oPf: o Twyfelende maagt:

def: De Lofſang Mariac:

1 •

U# lof/ o Ziong #eer f

#Laoct buifentmaal en nuttt

#an mp fijn opgeſollgen/

op #aak mijn hert betept/

#o fal uuu heerliftijept

25efictben op mijn tonge.



144 De Sondaar Ontdekt

2.

GBp hebt ulu' ſºep ligt om

4311tſloteII / en uJaa on ?

49In 't Jeueng bºooo t' ontfangen:

“Bp hebt u uu gººiëtinatg nuono

45eopent/ en 't Berbonog.

#bolſt pleeg iſ, met geſangen.

- 3. -

45p beeb um' ſnaam en lof

(GLot an het Sterren-hof

Militgalmen enbe noemen/

“En ſenb mij met utu uuoogt/

&Lot 2Zieſen-hep! gehoogt /

&Le rug/ om ijſ te ſfaemen.

4.

#ſt boog mp/ ſºeplig Lºret/

#n ubmen &Lernpeſ neer

3Bet fugten en geürben:

#aar acb! betfuent mijn quaat/

3Pat gp in 't bibben haat/

«ën hoopt mijn tegte recen.

- 5. -

#ft hoogbe 't hepſ-berbomb

1Bethlaren in fijn grond |

#Dergeeft mijn ſonbig boren/

&#n 't geen gp ijcbt geunecht/

HLaat in mn fijn geſterfit

#het al um uituerhoren.

6.

#ft hief mijn hert en ſtern

3àa't iſ?ieuun 3etufalen

#n iPſalmen op te ſingen:

49ch ! laat ift niet alleen

Sºn't booghof algemeen/
JBaat in Den 12ein: bjingen, e )

» - 7. Op
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|

7.

dPp bat ift baat tilm ſlaan

gºn bleRſteloſe iſ aan º

«Eeng lºpenligliſt belijbe/

qEn mn met b &#ngel-ſchaat/

qPntlaſt ban al 't gebaat /

3Polmaaltt in II betblijbe.

8.

«ſºp liet uun' fegen ſpraaſt /

JBie ziong bomen raaht/

GPp mp ooſt tºcberbalen:

q2 &cgenrijſie &Bobt!

39ergun mp ooſt Dit fot

2in Salemg 4?pper &alen.

9.

iſ Raaſt mp nu ban ituu” ſê00gt/

30 eben angelj002t /

oſten Dader en Betragter:

ſlàaaſt mn ban 't aarbſche ſtof/ .

(&Lot roein ban ubJen lof/

qEen babeliſt Veragter.

,' ! G.

25eſteert het bluafe bolſt /

25cnebelt met een ſlPoift

39an Priſtel btuiſterniſſen/

gºn milt um' beplig #aab

12aat ſchulben uit genaao

G5cnabiglift uitboiſſen.

I : ,

«Ep meeſt ban Al in Al

&#n bit mijn fonten bal

3Boo2 mp / en miſt mp geben/

aPat ik in 't #emelg lºof

m: blefiltefoſe# H

ag eeuunig boog iſ, ſtucn.

* " " xxx v11.
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X XXV I I.

Na een Catechizatie of Oefeninge

- gaande.

&tem : Hoe ſchoon ligt ons de Morgenſter.

49f: Ik hoor een ſtem uit 's Hemels:

I.

G# roept mp tot titu' #epligbom/

* Sºaat time buaatijept nu alom

(ſyrroemt boogt ell gepgeſen/

dº) #ect / berept mn/ bat iſ, mag /

KIot tituen (@Lettipei met ontſlag/

#Steebg nab'ten in tutu' ugeſe:

'23eljoct // #lºlijn boet

g#n talijn ſinnen // zilg iſt binnen

Hyu' ſyntig Home

#Ett ûe &#300 getligte i330inen.

2,

Ontfoniſt ti'n finegt niet beplig ligt /

&p dat ijl, bietiglift fijn pligt

&#etroliuj an mp bertigte/

3P;tiſi al fijn boGo!ben boo, um 45teſt

&Piep in mijn hert/ Üat het H 19geeſt/

G9 â¢abet allet ligten!

&pgeeft gp// #n mp

32u ban boben// âBilt geloof en

#Liefbe geben/

#n nip/ oln boo? II te leben.

3, 3Beeſt
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- 3.

319eeſt bp mp niet ubo geeſïeg ligt/

25eſtraal mijn bert en angeſigt/

6Pin op uu0 uugogt te merken/

45eeft ambagt en eerbiedighept /

JBat ik bebaart in ſtillighept

#ſlaag boog mijn #iele tnerſten/

3Beer ban// jl?p Dall/

gb'ſe ſinnen // Qaie ban binnen

#p berſtoren/

d@m uuo uJuggt met b?tigt te ſj0ren,

4

da geſt! / #ibbelaat en 30?g/

JPoet mp/ ontlaſt dan b aardſe ſopg/

2Illeen ubu' gunſt begeten/

«Beeft ogen/ Dat ift merhe aan/

Eeoe 't hect tot il ig angebaan /

JPoet mn na binnen Heeren:

GPm 't hert // Betubert

aPoo2 te foeften // #n fijn boeken/

(9f 'et mºgen

&ijn/ uur' luiſ en Detten tegen.

- 5.

«Beeft oorbeel/bat fſt regt ter beeg

litu' buijfc uponb'ten ober meeg/

«En in haar fragt beſcijcutme/

32et ſterftt ooit mijn geljeug?nig/

«Pp bat iſ 't geen geſp;eiten ig/

#ag ſjepiiglift beijoubuen :

#om #eer // dPaal Ileet/

- G5eeft iiip liragten// 49m te tragten/

3Pat mijn leden

# #tijoo faaln 3!! gegeben,

6. Ont
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6.

Ontwaak, o ſterke Noorde Wint,

eerblijf/ en in mijn hert oerſlint

#Pie ſterhe magt ber ſomben /

3Perfoent en fuibert gp mijn bert

#oo, beoefhept/ #ſcie-pijn en fmert/

egin gefu ſtruig en ſlPouben:

front gp // Heier bp
Zuide Winden,, JPoet inp billben/

g#n brengt niebe

Deo um ſuiſing trooſt en bgcbe.

'n 7.

Och mogt ift in uuo' #epligbom

«Beijepligt Hommen / en alom

Häus iaeetlihhept uermelben/

go fout, ik byoliſi benen gaan/

&#n ilt berept ten bienſte ſtaall/

gaſ bank en lof bergelden:

'Ít 5ou can// Beet ban

Huube moegen// Aeter genegen/

13;oſik fingen/

qEn in 11 ban Ugeugt opſpgingen.

8.

23egint ban/ #efu/ baar beſtem
iDeg gleeraar# epntigt/ en geeft Hletti

dEn áragt an al be falien:

doch ſpreeh en Piech gy boog un' G5eeſt

50 ſitagtig in ſup/ bat ift mºeſt
illuy #Daine groot mag maſten:

3Pan fal // #lt al

ilube beugbeu7) Boſ ban b;eugben

Stabtg p?ijſen/

den H eruujig tof beluijſen.

XXXVIII,
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149

Uit een Catechizatie of Oefeninge

komende. v

Abtem: Hoe ſchoon ligt ons de Morgenſter.

GPf: Ik hoor een ſtem uit 's Hemels Throon.

G# 5p bobt/ bie mp berleent

&Le homen/ baat ook fijn 45emeent'

ſºaat hert en banden paren/

(gºot lof ban leem / Die eeuuuig leeft/

«En al ſijn gunſtgenoten geeft

&ijn beugden te berklaren:

lege goet // &#n ſoet

##'t te homen// Paat het bomen

lºert en Lieclen

&ot #eſjobaag eete queeſen.

2.

iſ? Heful maarom gunt gp mp/

12an Babels Valſche Dwaling unp/

illum ſuiber HIBoogt te horen?

49ch uiaarom mag ik bp De Schaat

Ban't henlig Bolh/ in 't openbaar

19erſchijnen ſomber ſtoren?

dD't ig / / 45emig/

69m te tonen/ / 3Pat gp momen

&#n berftetten

19fit bp't bolſt/ bat III gaat eeten.
\

TI 3* &#5n
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3•

G5p ſenb um kruig-geſanten uit

## GEuangeliumg geluit/ /

gbo &alig te ſtrompetten/

dBp ſchemät um trouuwe hoben geeft

eſºn ligt / om blp en onbebgeeſt

(Ce ſpreken ban um 1 eettent

ieaat ziel// #eeft bfel

#n uuo' monben// UPieg haar mouben

ſïegt getuigen/

poe ſig elft moet boo? lºl buigen.

, 4,

3Perſoent be ſomben ban um Knegt -

3in 't ſp;ehen/ en bergun hem 't regt 3

19an 't geen fijn monb berkonbe:

Ontdek, Bekeer, en Heyligt thang

't Perblinde bolſt / in ſomben gantg:

dBekluiſtert en gebomben:

JPoet haat / / 't Göebaat

Iſiegt beſpeuten // «En betreuren

(Iot ſe Homen *

ſlºot het erfdeel ban. De 19gomeu.

Je

Beeckmakkert en betttooſt ubu Zaad,

«En ſchenk ben ſfeeſt ban ubu gemaab

2lu gaat met bolle ſtromen:

39erſterkt het Rietje, Dat geärookt

#g/ en het Lemmer, bat 'er fmooht/

GEn meeſt een 45obt Der 19gonnen:

dPp bat// «Elfig pat

3au gamtg eben/ / #n bit leben/

123p ban fonben/

19oog uun oog mag ſijn bebollben,

-

p

6, GP?ſea
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6,

Spgie-eenig en 2llmeetbig €5obt/

?Ach! maaht mp nu man um gebobt

CEen Hoorder en een Dader:

Laat utmen G5eeft mp alieg meer

3nbagtig maken tot um eer/

GP lºeplig gemelg Babet ! -

3Leert Bp// &elfg mp * .

3in uun maatſjeptſ) Poo! uur klaarhept/
&Pat mijn ziele

'El / o #eet te regt bebſele.

7.

ºach hemelg GBeeſt/ maak mp bequaamſ

G9m lof te 'ſingen ubuen Baam

1900? uhn boelbaDigijeben: -

#aait nu boogtaan mijn moogb en baan

&Ie regt geſchikt boog um genaab/

G9m pb'rig boogt te treden

d2p 't ſpoo?// Pat boog

b'?latb om boog ig// En boo, oog ig

1Ban be 2gomen/

&Pie in 't Hemels Zion ſtomen,

3E 2 XXXIX,
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XXXIX.

De Ontdekte Sondaar beſchouwt Gods

ſtrenge Regtveerdigheyt.

stem: was grimes du dich meyne zeel :

def: Wat is 't myu Ziel hoe dus ontſtelt ?

ef: De liefelyke tyt komt an:

GPf: Pſ, 24, €9f: 11 1: s

I

Ume ſtijgoon/ ô lºoog gebugte G5obt/

5ig in beg Reemelg beplig ſlot

25eueſtigt booſ geregtigheben/

Hitte iPaarhept en ſiegtbeerbigbept

Heebt 45pl, alg gronben/ baſt gelept

3ean um' gebiet in eeuunigjeben.

2•

Hun GPogbeel ig in billigſjept/

cijn heurt niet alg geregtighept "

«En maarljept in beg menſchen babtil?

G5p baat met afkeer al het quaat /

GPat tegen um geboben ſtaat/

dºm malgt an alle ſomben paben. e

3•

aPit heb ik uit um leeplig ſºoogt

3Boommaal# mei buiſeubmaal geb00 t/

«En bleef nogtang geruſt in ſoftbanl

#Haaat ach ! nu ſïet la mijn geſigt

#n um' geregtighept / bp 't ligt

19an uwen beeſt nip toegeſoll0ën.l

2 . . . 2 . 4, ºp
- --
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4•

«ſ ºp ſijt fiegtbeerbig/ die mijn ſchult/

&Lot an De HIBolſten opgebult/

53iet ſomber Losprys hunù bergeben:

Hilm Regt berepſt het / bat ik moet

GBm al mijn ſchulden in ben gloet

&Per eeuunigjept rampfalig beben.

5.

o5p kunb mp niet ban ſchuit ontſlaan/

(Ien ſp ubn Regten ſijn Voldaan

&Boo! My, of boog um Soon ben Borge,

«En ach! bien 25ogg en ſlâibbelaat/

JPie buiſenben reb uit 't gebaat /

Ontbreekt inp/ om boo, mp te folgen.

6.

iſlaſjn ſchulden fijn oneinbig groot/

gEn boen mp in Den bangſten moet

lhelaag rampfalig meberſinhen:

gElk ſchulb/ bie iH thang heb gemaakt/

Iſtoept ſomber uitſtel / om um' ingaaft,

&#n gtalnſchapg beker in te bginäen.

7. * . . *** e

3IPſſt gp ban in 't gerigte treên? -

ºgſt faſ op Duiſend ll niet. Een -

1900, mp tot antimoogt konnen geben/

&#p gaat ban niet met mp boo? 't tegt/

3Pie alg een ongehoogfaam Knegt

Abou boog ubu Ereplig ?Enſchijn beben.

3

32ogtang hebt gp mp reebg Gedaagt

iBoog um' gerigt/ bie angehlaagt

25en ban mijn epgen Zielg gemeten:

deug ſta ik gantg omſet met ſchrift /

eÉn b?eeg in jebet ogenblift

#ſn't maar betDerf te ſijn geſmeten.

HE 3 9, 49cij

-
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9.

GPch Heylig Rigter, ſtel mp byp

19an ſchult en finet en heerſchappp /

GEn ſchenh nup in ubu &oon genabe:

neergeeft/ op bat gp mogt geogeeſt

'Ban mp / alg gp mijn ziel geneeſt

19an ſo beel ſomben en tuigbaden,

X L.

De Ontd. Sond. Siet uit anmerkinge

van Gods Regtveerdigheyt

ſyn verderf te gemoete:

En ſmeekt om genade.

#tem: Philis quam Philander tegen:

G2f: Soete Jeſu ſuiv're ſoetheyt:

Of: Roſemond die lag gedoken:

Of: Pſalm 146.

I

*K Abie mel/ o ſiegtbeerbig ſtigter/

&Pat uum 419,aafſmeert ruſt op mp:

ſpant mijn ſchult en boogjept ligt er

2 in mijn regt en flinher ſp/

'k &ie mijn ſomben boog mp ſtaan/

«En tot an De Sterren gaan.

2•

3Baat ik mp nu heer of menbe/

25en tft tonbgoin in gebaat/

3Duiſenben ban #ielg clenbeu

HBaſten mp benaut en naar:

42cb ! of eeng uw grimmighept

3Piett geſtilt en neergelept,

-

- --
3. Be
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!

Boven fie ſh b' Hemel Baken

Bean um toren/ en Beneen

Abíjn beg afgroutg Holle Kaken

ſpijt geopent / en met reën;

aïbant mijn ſn0De ſonDen fept

ſtoept ſteebg om ubu' grimmighept.

4•

'it gie/ bunkt mp/ bien Menſchen Moorder,

#tilg een leeum ſo brullenb ſtaan/

Om mp / alg een ruſtbetſtoogber:

't G#eumig mee te ſeggen aan:

#p/ genepgt tot mijn berberf/

Éegt mp / bat ik b'afgrond erb.

5. -

apaat en boben ſtaan mijn Sonden . . . .

#aeerber alg het Zamb ber: Zee /

aPſe mp hel en boob berhouben

#ſaet een eeumig bitter ſpee:

#ſaijn gemiſſen pijnigt mp /

Éo. Dat iſt nu ſmerten ip.

6.

'It ſpeet / o I#eer/ gp ſijt ſïegtbeerbig/

GEn um' boen ig jTBajeſtept /

#lig gp mp / bie hellemeerbig

#5en/ boe; eeuunig ban El fchept:

areant ik heb met al mijn quaab

Baiet berbient aig ongenaab. '

7.

'k zal um' gramſchap moeten bagtml

Eig gp mp ban il berſtoot/

meiji'ſh ban mijn epgen plagen

Öorſaak ben en ban mijn moot;

opug ſh/ Ibeet/ woon in behen/

* Dat ik b afgtonb meerbig ben.

- #L 4 8. #aat

e
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8.

iſBaat ach! Waarom foub ik ſterben

“In ben afgrond ban 't oerbriet?

G#n ubm' lieflikt anſchijn berben

& In een zieluerquinenb lieb ?

ºp umat voorbeel fou't H ſijn)

3ilg ik ſmoogb' in b'belſche pijn.

9

5ult 45p op een Stoppel toren/

q#n berijmijfelen een Blad?

#bal een Wurmken eeumig ſnoten/

&al een Stof een Lemen Vat

dBantg bergruiſt fijn ? Siet/ o heer/

&Pan nog in ontferming neet.

IO,

5iet nu op het ſtruig en Lijben

1eam um buitgeſalfbe Soon/

ſmelt mp ban uw toorn bebrijben/

«En ban fatané ſpot en hoon/

ſieb mp / reb mn/ Ueeplig Ipeet/

SPat th ſing/ lun Jaaam 5p b'eet,

w

XL I.
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XL I.

De Ontd. Sond. Siet Gods Heyligheyt,

en wort beſchaamt over ſyne

onheylige Naaktheyt

3tem: Phantaſtyke:

GPf: O Minnelykſte Immanuël:

GPf: De laſterſugt en bitt're:

I

O beplig ſºepſig beplig Meer/

' HPieng beplig beplig IBtſen

%jn eeuunighept en immermeer

âDogb ban uuo' bolh gepreſen;

&Pp buieng geſigt

2lltijt het leeplig ligt

So luiſt'rijk ſtaat te leſen.

2 •

(Be blehheloſe Engel-ſchaat

25ebekt ſig met haar IBIerken/

ga kruipen meg/ om Dat ſp haar)

Göeringbept ſien en merken:

t)et ig haar luſt

CEempatig ſomber ruſt

Illum' lof en eer te ſterken,

ſ

3

Elin ligt ban boben meer gebaalt

#o glantgrijk en ſo heerlih /

lgeeft in mijn bonh're Ziel geſtraalt/

eEn mp getoont ) hoe beetlift

#h boo? H lag/

GLermijl ik mp beſag/

GEen monſter ontmaatbeerlih.

* ** 3L 5 4 #lbu'
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4•

Hun ſºeplig ligt ontbekt mp nu

JBe naahthept ban mijn leben/ .

«En bug ben ift beſch?oont en ſchuuus/

49m tot utn @Lb30on te treben;

#h ſie nu hiaat

HTaijn naahthept en gebaat/

Glch mp! âBie ſal mp Hleben?

5,

Hun ſºeplig en ontſachlift oog/

3Pat niet en kan beſchoubuen

2!lg leeplighept/ merk ift/ geboogt

&P5een ſonbaat/ bie 't betroumen

#2iet op ubu &oon

G5gonbueſt / Die ban um (Lij?oon

3Paalt om fijn ſterk te boumen,

*, 6,

web mp, maar al in Doeming ben
iſ?et mijn bloetrobe ſomben ? *

(Ierlmijl mijn ongeregtigheen -

áštaan boo, mp t'alſen ſtonben?

G5een amber meg/

alg dat ik bloebig feg/

gä Sink, ik Sink te gtonbe.

7.

Gaf fal ik tot mijn ſtigter gaan

#2et al mijn groumelbaden?

GP neen! ik burb geen oog opſlaan/

GPIn bat ik fijn geſlabell t

&teebg heb getergt/

GEn buifentmaal gebergt

& Zot ſtraffe ban mijn quaben,

- -- ---
8. Pug
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r

8. 1

zeug leg ik) ô ontſachlift lºgeer!

jeet Schaamte gantg bebangen/

gIn mijn onbepligbept ter neer/

eEn toep/ ach mp i# bange !

gft ſterf/ ik ſterf

gin't eeumig Ziel berberf/

50 'k geen genaab erlange.

9.

«En gp kunt uube ſlaajeſtept

opm mijnent míl niet hrenhen/

69f mp um' goedertierenthept 's

&legg ſomber log-p?ijg ſchenken /

- 30 niet De 250?g

&Pgaagt boo? mijn ſchulDell ſong /

Cºn Ell boet om mp benËten.

IC,

2lch ! maakt ban nu in 2Jeſu bloet!

#Pijn Ziel eeng repn en ſºeplig/

3Pat iä II nebgig bal te boet

&Doo? Igem / ſo fal fit beplig

«ºn byp ban't quaab /

25cëtben uum gemaab /

«En fingen Göobt íg lieplig.

##

#
gF

* *

XL II.
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XLII.

De Ontd. Sond. Siet nu ook klaar, dat

al ſyn Godsdienſtig reformeren

maar helweerdig is.

#étem: Groſſe Prophete meyn hertze begcret:

Heplant en JBibbelaat/ boo? uuu' genabe

gºeie ik mijn omaag en betiteerthept nu aan/

'Al mijn berbeteren b?oeg embe ſpabe /

$g maat berſlimmeren ban mijn beſtaan:

'All mijne beugben in mepning en giffen t

2. Ig maar een meg/ Om ben i3elnel te uniſſen,

2 •

3JI mijn gebeben/ mijn leſen en horen

1Ban um' geboben met puet en ſuſt/

2il mijn betragten/ om fonben te ſmoren/

&#n VI te bienen / buaat in iſt beritſt/

5ie iä nu naahter: 'tubag pbeliſt pogen /

3Paat ift mp ſelben lnet hebbe bebgogen.

3.

'It mean/ bat um'gunſte mp niet foub'ontglijben/

dBm bat ift ruſteloog ſomber uitſtel

#!/ o Q5ebugte €5obt / fogt te belijden

iſ eet ſo beel Woorden en Lippen Gerel,

iſ Baat nu beſpeut ift / Dat bit Reformeren

ſion0gom geſchikt mag) om ijl te ontreren.

4. ?tcij!
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4.

2ſch! al mijn Bidden mag ſomber het herte/

fiegt Phariſeus, en ſomber uud Göeeft /

'Hºt fag nooit inulenbig met bloefhept en ſmerte/

CPp mijn berkeerthept) maat bagt onbebgeeſt/

aPat Hl mijn Lippen Werk foube behagen/

#@o menigbulbig in uiten en bagen.

5.

2Ich! mijn Doorſoeken ban Uwe Geboden

319ag maar uit mretluſt en epgen belang !

't Igert/ fonûet inlºguit ban epgene noben/ .

2öeefbe nooit boe? uuo' (@Trompetten gehſang/

'ſtfogt in utu iBaatbeptum 3Baam niet te hennen/

Haog nip geijoogfaam an ºl te geujennen.

6,

#ſch! mijn Verlaten ban Grouw'len en Sonden

ſBag niet uit bgeſe boo? 't Kºeplig gebobt/

32og uit anmerking ban't bitt're bet monben/

dBf ban onteering ban b' Hºepligſte «Bobt /

#ſt)aat / oln ben bºemel baat boog te bekomen/

d?f oin in agtilig te ſijn bp Den Ogomen.

7.

2tch! mijn Befragting ban Heydenſe Deugden

al?ag om in anſien en gunſte te fijn/

«En ou inp pbelift felfg te betbgeugben

#n een geberfbe bermiſte beugb-ſchijn/

63aultier inlijn herte genepgt te berlepben/

25leef ſierbg gettiſt Ill bit leben te lepben,

8,

3JBee mp ban! IDre mp! #ſlâijn pbele merken

&teiten ben toren Deg ºpeeten an b?amb/

'g gemelg oog altijt gereet op te merken/

#teft uiijn ſchijnotugûen in'tSchult bock geplant/

&#n
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dEm byepgt mp boo! ſijn-berbolgene bloehen!

# berbaaſt te beſoehen, (

- 9• " 4

itom ban ach! IIaibbelaar/ geplant en koning/

ſlBeeſt nu ben 25ogg en 19erſoener boog mp / .

23luſt bog ben toren/ en gun mp berſchoning

12an um' berbolgenthept/ eer ſft eeng lp :

göchenkt um geregtighept/ miſt mp bekleeben

#Eaet um #epſ / bat ik ten Haemel kan treben.

XL III.

De Ontd. Sond. Siet met ſmerte

de inwendige godloosheyt

ſynes herten,

&tem: Reveylles Vous:

dBf: Doet jemant ſorg of jaren beven:

GPf: X, Geboden.

I•

Nu ſie iſt eerſt / ô Hert Doorgronder,

25p 't ligt ban um ſo ſºeplig ligt /

jl?ijng herten ſnoobijept/ en betuponbet

jlàp buifenbmaal in. Dit geſigt.

2 •

GP mat een Moord-Kuil ig mijn harte!

iBat Stink-Kolk ban onreynighept!

&Pch ſtomb iſt tegt/ ift fou het tarten

(Eot ſteinlen in beel treurigſjept! *s

3. 49cij
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3

&Pth mat een Modder-Poel ban ſomben

Gentbeht ift in mp! en boat Hragt

39an booghept boogt 'er nu gebonden

'En beſen Grondeloſen Gragt.

4•

Heijn hert bol Atheïſteriejen,

Gºthent geen Bobt of 42pper Elect/

HIBaar gaat fig in gobloogjept blepen;

2 a biet ben gemel tegenmeer.

5

#et noemt ſig beer ban al ſijn baben/

«En ſegt ſtoutmoebig maar iſ bobt ?

3Baar Wet of Euangeli Paden?

3. Daar b' Eeuboigbept à bie't Ooh beſpot,

6.

Trotsheyt, Verkeertheyt, Liefdeloosheyt,

Wraakſugt, Viandſchap, Haat en Nyt, J)

Vermetelheyt, en Reukeloosheyt,

Traagheyt, Verſuimen ban mijn tijt.

7.

Verſtoktheyt, Blintheyt, Aardsgeſintheyt,

Afkerigheyt ban '# #eeren 3,2et/

&Pat íg 't Gebroet bat in mijn ſin ſept,

&#n inp ban binnen ſo beſmet.

8.

«En ach! 349at buiſenbein ban ſuſſell/

3Pie in mp ârielen! en acij! ach !

3Pat Wispelturigheyt, Onruſt en

Afzwerving Homt'er boo! ben Dag!

9. ?Ach !
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9.

2tch! mp / maar ſal ih bog beginnen ?

ſieant al mijn boogbrpt heeft geen emb/

“ſpin bat mijn ſonbig bett ban binnen

Jaiet anberg alg Godloosheyt kent.

IO,

GIch! bat ik fulft een hert ombgage!

#at alg een klomp ban grouus'ien i5/

&P Homb ſh regt mijn elemD filagen!

gh Hlaagde ſomber epub gemiſt.

I I •

mp! meaar' (g 'er ſulft een ſnoben

#ampfalig ſchepſel ooit gemeeſt?

Teſt tºenemaal in fouben boob ben/

ontbloot ban lenen/ ligt en geeſt.

I 2.

d:p mp! ſpaar iſ er een Vileyner,
Bedorven en Godloſer ljett?

gn muile luſten ooit onregner/

#tig. Dit, bat ik ombaag met ſmert? .

13.

ſpie ſal 'er mp bog ban ontlaben

#n maken op ? @pp ſijt het ſpeet /

apſe 't in um' bioet en uuonben babeul

ga usaſſchen huno/ tot uuurt ttt.

-

e 14

ſech lºsplant geſug! och! ontlaſt mp/

dºet ih 'er met in b' afgronb baal?

ſpaaft mp ban beſen builen gaſt up/

«En ban beeg bloebe Zielen quaal.

I 5. 39gra
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15

3eerblijf Dit Helgeſpuis na buiten/

«En geeft mp ceng een Vleeſchen Hert,

“Dat beplig uuben lof Han uiten/

3Baat boo, gp Dog betſjeetlifit buerb.

X L I V.

De Ontd. Sond. Bevind ſyn onmagt, en

wagt, als een gants ontblote,

alleen op vrye genade.

#stem: Ach was ſol ich ſunder machen:

4Pf: Als een uitgeſtorte balſem:

f.

S3, hier leg ift gantg clenbig/

'Allg een Radeloſe neer

19oog uuo (Lb2uon / o #elig lºgeer!

ilàet mijn booghept/ Die onenbig

«ſspoot en ſubaat i3 / bat ben maat

't Zand bet Zee te bouen gaat,

2•

2tch! bier legt een Magteloſen,

JPie/ uan alle ſteunt ontbloot

#2iet beru)agt alg ljet en ûggüt /

g#en Onheyligen en Boſen

Overtreeder balf uuu' ibet!

UDie 1up tg ten boel gefet.

- # 3 #cg ! !
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2lcij! mtt fie ilt/ bat mijn pogen /

2ïtbepb/ moepten en berbgiet/

39;ugteloog iſ en om niet/ .

qºn bat al mijn zielg-bermogen/

#terinen / ſcij?epen/ bag en magt/

#p geen boogbeel heeft geb?agt.

4.

'# #an met al mijn bitter ſtatmen/;

g#n inet al mijn ljette-liet

ſpp niet rebben uit 't berbiet/

#o niet une ſfebhept# armen

#p onhelfen/ en un' firagt

gii tuijn fujaſiljept uuogt boſbgagt. 3

5.

*ft 5ta nu alg Gereet te ſmoren

a2go, um' unaalt en grimmighept

42go: mp Doemeling berept/

&o ºp mn bali bel en toren

#iet ontſlaat / en boen mp b2p

45aan uit Satang flanermp.

6.

3ïeiſt 45n mp boen neberſinften

e in een gloei, ban nare pijn/

geet / ljet ſal regtbeerbig ſijn;

ſpijl iſt ſtabig ging inü2inſten

in ºngeregtigileptl en maakt

dièp bug kueetbig ubue ilè?aaft,

7.

'ft TIeg nu open boo2 ubu' ogen /

2lºg een ſnoben Hellewigt,

3Pie gantg boobt in fonden ligt:

#2aar / och laat uun medebogen

&ſ, onepnbig f nogtang b?p /

#eſu / ſijn Üct00ïlt an imp.

8. #olm
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nette gefu troutue 25orge/

8.

ſtom ban #eplaub en ontfarmet/

&iet tulp in nie00gen aan /

4Diſt ubu' ogen op mp ſlaan/

q) laat bog geen mate iftarmer

iBan uun' gunſt berſtoten fijn

#n een eeuunig mee en pijn.

9. -

gmmerg miſt gp/ bie Ontbloot ſyn,

Hèan haar epgen ubeerbighept/

&chenken I2epl en Salighept:

#Immerg bieb gp haar / bie boob ſijn

gIn haat ſomben/ 't leben aan!

3Laat mp dan ooit hulp ontfaan.

IO.

'# 112agt ban nu alg Buiten Hope, .

HPet mijn Radeloſe Staat,

Enkel op utm hulp en raabt/

fieb gp mp/ ſo ſal iſt lopen

gln uuo megen/ en ſo niet

GB ban Sink ilt in 't betbgiet.

U I ,

Red my, Red my, eer ift ſterf/

gºn unu gunſt boo? eeuunig berf/

Draag, Ö Draag nu boo? mp fo?ge/

Helpt, Geneeſt en Reynigt mp /

#aaht mp ban ulu' toren b?p.

- JI) 2 XLV
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X L V.

De Ontd. Sond. verwondert ſig over

Gods eyndeloſe langmoedigheyt

t hemwaarts.

stem: Polyphemus:

ºf: Pſalm 38. 9f: 61.

def: Als den Hemel in erbarmen:

&Pf: Ach was bin ich meyn erretter:

O 3Langmoebig bobt! 't ig ſbomber

JPat iſ 0110ct 1

Haag niet in ben afgrond leeb'/

#at tft niet boog vele jaren

25en gebattll/

5baat men noo; uun gramſchap beeſt.

2 •

abomber ig bet/ batuun ogen

5?og gebogen

getilh een Monſter, alg iſt ben /

#ie met buiſenben man ſomben

t' allen ſtonben

itunen jaaam en ubetten ſcijtih

3•

'ä Beg niet amberg ooit bebgeben

gjin mijn leben
aïlg gobloogh-pt/ bloeg en ſpaab /

# mijn uptrit uJag enfiel boogijſºpt

den geblooâljept l ..

#a/ curpnoig wag mijll gtlaat), -

4, 4'n

-
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4.

GEn nog maaf; ift fonbeng bergen/

o@m tc tetgell

Hºlm''gebuit/ ſo epilbeloog/

'# #tan niet auberg üden of benken

2tig te ſtrenhem

Hmen ſpaan / fo botergaloog.

5 •

«En nogtang miſt gn mp ſparen

G#n beluaren /

2Ich ! matig be reben Egger?

&al een Doden Hond uuo iſBetten

#ao berpletten/

«En niet Sinken plotg ter meer ?

6.

GEn @ch! boomber/ aller toegen

&#g nog &etgen

3Boo! trip ſnobe Hellekint,

5pijg en b?ank geeft mn uun' ſo?ge

'Alle mo?gen /

GEn al mat mijn ſjert Geſint.

7.

5o beel mibb'ſen bet genade

12goeg en ſpabe /

QPie mp Hofthen boog en maat /

G5eeft gp | tot mijn 2ielen boogbeel/

&Baat mijn oogheel

iton gebelt ſijn menig jaar.

8

'# #ab boo, eeuwig kunnen ſterben/

GEn beröerben

# een gronb'loog GEcuunighept/

aan mijn tanden huunen iitiagen /

zo:# | mp b3 Degeng 't onberl mp berept,

- # 3 9, lºcer /
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9.

#eer/ hoe fal iä ban booggronbengEn berftonben g /

3ibde langm0et ſombet maat /

ſpelp mp beſen & Peugb te inciben/

qEn bergelden

3Lof en bank b00; um' gemaab.

H O.,

GPch het ig boo! mp nog ijcben!

&Pnl te tteÜen

ſalot beu &Iljgoon ban uïn gemaab/

aPaat 'er reebg mill'joenen leggen

OPíe baat ſeggelt

q#eumig/ Ach! het is te laat.

I 1 •

62 gehoba) miſt mp ſparen

G#n bebdaten/

got bat ik um gunſte ſmaah/ .

dEn ach! laat mp bog niet ſteruen/

qger ſft ecben

gºal um bepl/ en tet um naaſt.
I 2•

(ſD ball fal ift II nog roemen/

GEn Il noemen

goeer ſalignmoedig ober ing/

#ſe mijn ziel niet motto perfſinben/

#aat nip in Den

#auen moeten blank en blp,

XLVI.
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X L VI.

De Ontd. Sond. Siet de abſoluite nood

ſakelikheyt van Chriſtus Jeſus.

getem : Hoe ſchoon ligt ons de Morgenſter. s

(9f: Ik hoor een ſtem uit 's Hemels Throon:

I•

E# inp/bdat ben ik ſinneſoog /

JPat iſ ooit buiten #efug âgog

#ijn gepi en ruſt te binden/

r de tenlaſe &iel/ mat gaat il aan!

aDat gp uan ii laat henen gaan

Bien 25ogg/ bien zielg-6cminben?

#ef mp ºf #oub gn

dslagen beloen// #n uuu felben/

gaf rip #chatten

#n uuo ſciusn hond bebatten.

t 2,

4ef moub gp boo; uim balſche ſchijn

3Pam Fugen deugd geholpen fijn ?

l 49 #tel boat toffe gtonben!

GEp ſchaam iſ nog met pijn en ſnert/

apat uoit in 't binnenſt van ubu bett

aaeeg liften fijn gebonden,

ſpel an/ / 25getli bain

3lſ um hruähen/ / 4.5ant# in ſtuliften:

#eert nettraumen

eep ſpotg &oon/ en op lºgen houtjell.

# 4 3. &#p
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3.

“En ſiet ban ronbgain / bat bien grond/

aPie niet op't Etruiä uan #efug ſtond/

ſji eetltuig foit b? Jetten:

3Pien Rietſtaf ban Grnpten ig

aPoorboort / en fot! #i boa? geurig

JPoen ballen en ûgen benen:

oach ſeun // &#n ſteun te

dBp bien rotſteen/ / 3Pie bog alleen

#Booy gebaren -

ſziel en lichaam fian bematen.

4.

gſt fie ban/ Sefu/ en bemerk/

&Pat 45p alleen onepmbig ſterft

&ſjt/ om mijn laſt te b?agen:

GBp ſijt het / bie uit Satang magt

3Peel Duiſenben hebt uitgebaagt /

GPm II ſteebg te behagen:

G5p trekt // &#n uneht

30 beel b0ben// Ilit haat noben/

&Pat ſe lewaen/

Om 11 lof en eer te geben.

5.

dººp binb ben fierhen/ en beſpot -

&ijn tnagt/ en ſlaat het Herten-Slot *

?ln ſtufiften en in buigen:

65p reb ban boob / en bel en pijn / '-

&#n boet haar / bie ontkomen fijn/ 1

i2an uuJe magt getuigen:

JPug ig// 45emig

't liepen in ben // dºoienſt te pinten

Ban bien 25orge/

3Pie boo, fonbaatg b;aagt be forge.

r

6. jl?aat:

t
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*,

s

6.

5meaat: #eplamb geſug/ ach! iſ, futeru

32an um' gemeinſchap af/ en Derb

+lm «Breſt en 25loeb en lbanden/

oEn nogtang fie ift & onmehlaar /

Bieb gp mp niet uit tnijn gebaat /

250 ſterf ik in mijn fonben/

49ch leer/ / Bn Lºgeet /

All beſchoumen // «En betroutuen

GPp Ilbo lijben/

apaat gp mp boo? Hunb bebpijben.

- 7.

#ſdaar: geplanb/ och! mat baat het mp/

dPf 45p mp ſo noobfaahlih 3p/

gnöfen ſft II moet miſſen /

aſeit fou mijn oogbecl bog hier maat/

59 onuitſpycheliſt en fmaat/

Vergroten en Verwiſſen:

#om heer / / Sie neer /

giën ontbeft ll // ? In mijn 2iel ntt/

gºer iſ ſinhe

den in b'afgcomb gantg berbyinfie.

8,

gft kan niet totuw 13aberg GLhroon

#lg boo! (l/ o 5p Paping &oon/

deuregt ootmoedig maab'ren/

fi fian uit mijn berloren ſtaat

gaſet uitgaan/ alg me um genaan

32iet tot H gaat bergaab'ren /

reant gp) / #tumb mp

ſpaat alleene // zinberg gerne

#egt geneſen's lft te b?ef

2m H met uub' bolli te b2cten.(ſg) #2 5 9. ©ch
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9.

ſpch! Igeplanb/ laat mp lieber al

d@n bºchcn/ mat ontbgefien fal/

Hig iſt H maat geuinne:

gLaat Duiſend Werelts agter ſtaan/

#ig iſ, maar mag um gunſt ontfaan/

den in ban ljetten minilen:

5cijenh (#eet // ſlap luleet

3Ligt oan bugen// «En gelone/

43in1 te Hollleil

ſlot uud bloeb en geeſteâ ſtromen.

XLVII.

De Ontd. Sond. Siet, dat Jeſus

algenoegſaam en magtig is,

om hem te Saligen.

gºten: Soet geſelſchap dat met my:

GBf: Onherroepelike Jeugt: -

dPf: De blauwe Vlagge:

*

Is

H# geſug/ #iele-GLofſt/

#ccc en honing ball uun iPoiſt/

- 4Pch mie ftan il regt befcijoutnen

<jn um abeugten luiſtertift?

t 't #ijnſe / bie op kl betroumen

Kºot belt laaſten ogenblift,
as 2. Göp
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l

- 2 •

«En bott treben in't eerbonnt
oep uun bloed en boob gegronbt/

«En doen ziel en 3Lichaam geben

aLot uun & Bienſt en #eerliiiljept/

G5p ſchenkt al uuo bolh het lepen

Tipſetſ en in bet eeuwigbept.

3.

25p um tg genoegſaanhegt
iedo? ben &onbaat meggelept/

«Bp ſijt boo, haar/ bie #l roenten/

Grot een #ligenoegfaam 12ett/

gSaiig ſijnſe/ bie il noemen

#unnen gepland tot uw eet

4.

2IIgenoegſaam ig uuo, boont /
Heeere geſu / boog mijn moot/

doni mijn ſchulden te oerſoenen/

#p um '1eaber/ bie ſijn oog

gelaat alleen op um boldoen en

#ijden: htagt / uit b' hemel boog.
5.

inhaat wat ſou uw boogne #troon/ .

#g um booft met ſpot en hoon

3eaſt geklonken/ mp ooit baten?

### gn niet in't fumarte graf

#ab um boobgemaat gelaten/

ciën van tl geupolpen af,

6.

zpog nu ºp op b' Hºoogſte tc!?

#certift fijt gebaren op!
#an uun erfbolis byolif fingen /

4Eiji ga buigel/ boont en bel

#go? baat / alg uuo' #eutelingen/

gantg tet meter hebt geoelt. -

- 7. #oge
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7.

Thoge ſgobt/ bie/ bol ban htagt /

'Alieg hebt te uueeg geb?agt/

45eeft nup nu ooſt ban ilus' gaben

Elit uuo algemeegſaamhept/

4Bm mijn Porte Ziel te laben/

apie amegtig neber lepb.

8.

GEteh mp boo! uto lief be-bant

«Iot II / en ounbat mijn hant/

eBln tot umen & Lij?oon te treben/

aPaat gp Volop miſt ambien/

ga: baat gp genoegſaamheben

2In een ſebig 49og boeb ſien.

9, z

«Tjp alleen/ o Salig Lam,

Hett, en Leeuw uit Paufbg &Stam /

#imb mp in um' ſloouben maſten

Ipitter alg be &neeuun of ſlºol/

apgo, um #oen-bloeb / en boen nalien

Kºot uur schoot/ ban &egen# bol.

IO,

Ibelp mp ban uit mijn berb?iet/

apoo! uun 65obbelilt gebiet;

apijt mn tot um Hiruig gelepben

#gnet mijn fonnen/ bat ik baat

32an mijn booggept mag afſchepben/

gºn H p!ijſen u00, en maat.

XLV III.
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X LV III.

De Ontd. Sond. Vreeſt, dat Jeſus hem

niet ſal willen annemen, om dat

hy ſo ſondig is.

&tern: O Heylig Salig Betlehem: .

GPf: O Heylig heylig heylig ligt:

w I •

Men hbaarbe 2iel/ ſjoe mag ljet ſijn ?

3Pat gefug il niet heeft geneſen

12an fouben/ herte-leed en pijnſ

«Pm leem gehoo?ſaamlift te bgeſcn?

2.

Of buenſt gp |eem niet tot um 2502g/

dPrn al um ſchulden uit te miſſcijen?

d9f ig 't um Hommer / angſt en fo;g/

&Pat Heſug borgtogt u ſal miſſen ?

3

49f benkt gp/ bat uun ſomben-ſcijuit

JBie an be ſBolften ſg gekomen /

&Ze gtoot ig/ en «Bcbg ongebitſt /

“En gramſchap ſal op u Doen Holtien ?

4•

9. Ha! mijn ziel / baar legt be fuloop/

gên bit betuueht u b?oebig fugten /

JPit ſlaat um neer/ en bot0 uuo' U9egj,

19an Zielg-geneſing ban u Ullagtell.

5 •

€5p &ch:ept en 25ibt ubel naat en balig/

«Bin #efti ljulp te mogen uitlûen/

ſlāaat acij! uud Schult-Regiller lang

«En fujaar gaat al uw boog vaſuna: e

, &#!!
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* - 6.

sou gefug ſuſh een ſchulbenaat/

3Dan hoºibert buiſemben talenten/

Jaoj rebben uit fijn â¢ielg gebaat /

g#n botten in ſijn liefde tenten ?

7.

#ooit gefug fulſt een Yſelik

Rampſalig Schepſel, met fijn armen

#o lºeplig en oliffachelifi/

dentmoeten upillen in erbarmen?

- 8.

5ou fulft een filoben Atheïſt

gºn Godverloochenaar nog leben ?

JPie al ſijn ſiragten heeft berquiſt,

g#n an bet ſonÜen Dienſt gegebell.

9.

sou fulft een Terger dan fijn 65obt

Hoog butuen om betſoenilig bellſien?

#ie met fijn &chepper 52ijft ben ſpot/

GEn ſocht fijn laajeſtept te latenfitil.

I O.,

GP meen: mijn ziel / een ſºeplig 490g !

GIe repn/ om 't minſte quaat te bulben/

&bai III niet anſien ban om hoog /

#aat boen uerſinften in uun ſchulden.

E I a

TPien ſpepſamb hoopt uur ſcijgepen niet/

em. Dat ijn't Offer ber goblofen/

niet auberg/ aig met afkeer ſiet /
ga: brengt fijn alP:aak fuleert an ben boſen.

H 2 •

't gig unaat/ hp roept nog tot fijn dºlygoon

zDen #onbaar/ om hem ban fijn ſonben

@Le rebben, maar helaag! iſt toon

#l?ijn groutubelen ten allen ſtonden.

e

13. Dug
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l

# x

13,

"Bug maaht mijn bert bit maar beſluit /

3Pat iſ: ſtampfalig en bettoren

zoal ſijn/ indien ben Egelmel ilſt

OPntferming mp niet homt te boven.

I 4,

dP ſlPomber #eplanb! fijt Qn ban

4Benegen/ om mijn ziel t'ontinueten /

&o homt/ en doet eeng u!Cnb'ren an

jl?p Dode, bie leg Ugo; talu' botten.

XL I X.

De Ontd. Sond. Toont grote ernſt om

Jeſus tot ſyn Borg te ondervinden.

&tem: Pſalm 77.

Of: Onveranderliche guthe:

GPf: Ach! myn borg myn uitverkoren:

I,

L#fit gefil/ ach! mijn herte

#g met bgoefhept/ angſt en ſtilette /

deuer 't ſomben paſt belaan /

gºn beſchgeomt tot ll te gaan:

'H 4,5a gebuitig / alg gebogen/

#lºpt mijn mat betraande ogen

5#cergetyuht / en foeft / of gp

JElp niet maakt ban follÜen 03p.

2, 3 Pant
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2.

ſpant ík meet / bat Anders Geene

Gilg Gy, Middelaar, Alleene,

#ºp ball ongeregtigbeen

#an genefen/ en niet reëll;

mpºnt ºp ſijt in magt onenbig/

dom een sombaar/ Die clenbig/

neuſ en boog 1g/ uit ſijn noot
t 13elpen boog uuo' iittttig en boobt,

doch! hoe geerne uuout, ift Homen
#ot uit, bloed en geeſieâ ſitoinen/ w

gefu/ om ball al mijn quaab n

bºp te mogben tuit genaa0 :

alſ mijn bibbenſ hermen/ fieenen/

gecij:epen/ filagen enue meemen/

##7 o Ziele #ERebecijn!

#n Door U betſoent te fijn.
- 4, -

?II mijn lopen / rennen/ b;aben/

#n om U, met Al Uw” Gaven,

#e berkrijgen boon mijn beel/

«Tot u ig mijn luſt geheel.
'ſ gºoch. Geen Ander goed te minuten /

## om gefug te gewºnnen;
jeſus Jeſus 1# het buig /

#Bic mp ſo noobfaaliiiii i3.
5.

Ibeplanb geſug/ #chat en HLeben/# ik toch niet angſt en bruin/ r

#ub ih it nietſ acb! ik ſterf
geomber tij in 't maat berbetf:

«Eeeft uctfoening en gellabe/

G#n uriloft tiip Uan ljet quabe/

3Pat/ ſo urel en meniguout/

#lºp gebuſtig uiaalit btilout, - -

* 6, âl?ilt
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6.

3TBfſt 45p/ o Bebugte ioning/

gn mijn ziele mahen IBoning?

d9 Sie Daar, li?iet íg um Winegt/

25geng mp bnpalend ſchaap te regt.

312iſt gp bobe 30nbaarg bueâhen

Hit haar graf en tot ill trekhen/

op geſe baar / ſjier legt 'er een/

dPie maar leben bmenſt alleen.

7.

ſBiſt ift/ bat gp maart genegen

iſlºp te &chenhen illumen &egen/

d9 45cmig if ſou terſtonb t

JBet lI treden in 't Berbonb: - ,

419iſt iſt/bat gp ſulft een ſnooben 4

&Pie geheel in ſomben boob ben

ſlBoutb geneſen/ Och tft quant

&Lot ill/ ô Geſlagte l:n.

Beere geſu/ laat ban blijken

?ln mp atme/ Dat gp rijft/ en

45?oot ſijt in barmhertighept /

(Eoon um' goedertierenthept:

ſtepnigt en geneeſt mijn herte

39an mijn ſonben/ bpuft en ſmette /

«En geeft mp, eeng tuime ſtof/

9m te fingen 450bt 5n lof,

-

,

5，9 L. De
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- L.

De Ontdekte Sondaar ſchreyt en Bidt

Onophoudelik, om door Chriſtus

met Godt Verſoent te worden.

Stem: Gyb eyn aalmoes eynen blinden,

A&# hoe brolijk foub in éingen/

isab iá Zeſtig in mijn hert/

gaet beg toeeren Wientelingen

moag ik fatang ſtrift ontmoett.

"ft 5ou mp ſteuunig &alig noemen/

en imp ſelf geluähig toemen:

eee..re 2 leſu/##
#ee..re geſu/ 45p,..alleen/

itunt.. mp't leben/ kunt... mp 't Ieben/

&Boo; uim #ttuig. ,en lijnen bien:

aſpoot um #ttuig., en lijden bien

2•

gLiefſte geſu/ troume 25orge/

neplant geplant / ſlaat um Oog

opp mp neber / en baagt ſogge

ieoo, mp / treft mijn ziel om hoogt

Reoo! mijn bibben/ ſchgepen/ âlagen

dám uum gunſt / en neem behagen

gin.. mijn ttallen/ en... gehlag/

#jn.. mijn tranen/ en... gehlag:

«Dcij... mijn herte! @Pch... mijn herte!

Échgept om ill... ſteebg nagt en bag/

Abcijgept om H., ſteeùg llagt en Dag.

3. 'k &terf!

C

!
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- 3

'kgterf! och sterf! ſo in en miſſe/ e

3In mijn ſonbent en berfmoog

En ben afgrond boo, getuiſſe/

&o ſit op ſil geen gehoog

#an bermerben en bekomen /

Jaet De Duitgekofte i2gonnen:

3Laat...# binnen/ au.. ik ſoek/

ſlaat. • Gl binben/ 3 àu.. ſhſoek/

&Poet.. mp open/ UPoet.. mp open?

32a ben in... ſjout ban uum boek/

3àa ben in..hout ban um' boeit.

4.

'H &oeft Il fieebg bp bag en magten/

6Jteurig in mijn binnen-3aal/

'# #oep te ſamen al mijn kragten/

«En bechef tot ll mijn taal7

42f iä iſl eenſ hon bemegen

&Lot ontferming om II begen/

3 ap, te schenken boog.,um opeeſ /

#ſlap., te &cgenken boog. ,um €5eeſt/

&Paal, .ban neber/ Paal..ban neber/

#eplant #je.. ſug/ en geneeſt/

#eplant #e..ſug/ en geneeſt.

5.

Sºmmer hunt gp al mijn ſonben

Lºaaſt berſoenen in um' bloet/

Çn boog uuu bioetrobe 3Bonben

ſiepmigen mijn buit gemoet/

#tom/ en hom/ milt maar gebieben/

€n mijn ſchuit ſal ban mp blieben/.

&#n. , mp nooit omrin.. gen meer /

«En... mp nooit omrin..gen meer l

130... geprieſter! leo... geprieſter!

# Imp# 0 @###
St|Cºgt Iljº ſtij, , U2C t0 gº,jt lup fui ,, 52 2. 6. 49 5e,
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1 6

49 «Bebugte zion##toning /
#eem mp &ombig Miertjen aan/

25/engt mp ooit tot uitje âDoning

#In het éalig (Lanaän:

de apan ſal ik t met De repen/

Help ban al mijn bitter &cbgepen/

#eu., mig eingen/# •ster eer/

ogen,. mig &ingen/ I . . ttº eetl
'h%en...behouben/ '#2ben:behouben /

ºeumig ºp.. nu lof ben ºpeet/

geumig #p.. nu lof ben jeeet.



#
N.

VE R T o N E N DE

Een uitverkoren Sondaar Geheyligt.

Pſalm 84: 6, 7, 8.

Welgelukſalig is de menſche wiens ſterkte

in 'O is, in welker herte de gebaande

wegen ſyn: Als ſy door het dalder

moerbeſtebomen doorgaan, ſtellen

ſy Hem tot eenfonteine, ook ſal

de regen haargants rykelik

overdekken: ſygaan van

kragt tot kragt, een

jegelik van haarſal,

verſchynen voor

Godt in Zion.

I

De Geheiligde Sondaar beſchouwt

Gods Majeſteyt en Weerdigheyt.

&tem : Hoe ſchoon ligt ons de Morgenſter.

“Pf: Ik hoor een ſtem uit 's Hemels Throon: -

#%#N: Hoogheyt ſomber epub of maat!

(# O Majeſteyt, die hoger gaat

&S 2llg ſpenneſ embe aarbe!

#Sºij 4D e?eegliſt en ontfacijiiá G5cbt!

#3ieng buccrgaloſe groothept tot

IPtn Lºennel/ boog ban braarÜt/ -

- 5ſ) 3 Opa
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-E==-

deprijf// «En mijft

maputo'ſchoonhept// Dit ten toon legt

Door mijn ogen/

#au ten bemel opgetogen.

2 • .

Nu ſtraalt um groot en googhept# ligt

geubanig op Myn Ziels Geſigt,

aaat ik / als opgetogeli/

- zaíet auberg ſien of merfien han

#ig luiſter/ glantg en ſieraad an

| | Hun ebºom/ gebouuut in 't boge; .

#ijn oog / / # # boog

. ſepgenomen // «En gehomen

# # #n't beſchouwen

gotisem/ baat ik kan op bouwen,

| | | 3

GP €5obt ber €5oben! Igeplig Beet

zeer leeeren! 45p ſijt immermeet

&o groot/ fo hoog in luiſter/

Illup Hºgajeſtept woogt ſombet enig

#n b meemeſ en op aarb belient/

#elfg in het maatſte buiſiet/

delft roemt / / «En noemt

ſtgantg heerlih// «En begeerlift /

@jn um' boetſen

meot ban buffeuben gepgeſtm

4•

13et Zeraphinen groot getal/

#Pat ceumig boo! Gºobt blij ben fal

Sn't galmen ſo uolbeetbig /

3bet heft ſteebg/ inet een biep ontſag.)

Ilul weeerliäljept en nagt en bag/

Cn toept uit Godt is weerdig,

#aat
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#aat ruſt // «En luſt

gg met ſpſalmen// Viſt te galmen

gn uum aboning/

«Eet 3p €5obt ber eeren #toning.

5 •

&Pe Vlekkeloſe Geeſten &chaat

ieerheft ſig ſºeplig/ om met haar

Hilum Egoogheptg lof te fingen:

't Geſelſchap ban um ºpgenbom

eep aarb /'uerbrepb um lof alom/

GEn ſchijnt ban b?eugt te ſpringen/

'REig gp// lgaar blp /

G5aat begroeten/ / En ontmoeten

#2et uum' gabeteſ/

en gaat tºert en Ziel te laben.

6.

aeug Stem Ik byolift met haar in/

een maah gebgehhelift 't begin

12an uuren ſof te noemen/ -

illu leaſeſtept/ reebg op Myn Hert

&#ebaait/ ontlaſt mp ban Myn Smert,

«En geeft mp ſtof te roemen/

4pm 't Lam,, GPat Hualſ!

geoon mijn ſombentſ die uitkomben
«En te p?ijſen /

ga/ boo; eeuwig lof bemijſen.

7.

op Ebeet! hoe falſh met geluit/.

#un jeajeſtept Nu galmen uit/

aPie alleg gaat te boben :

#oe ſal ſh't minſte ban utu' Hof

#ermeloen? ach, ik Aſch en Stof

#ou maar uw glautº uitbollen/
5, 4 #k
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gft ſal/ / Bog al

44men luiſter // ſlèaſten btrffiet/

?Illg mijn ſteele

&ombig uupen lof ſou #n.

de hemel! Schenh nip ban um 45eeſt/

aPat ift Nu tºep!tg onbeugeeft

Huu' iſ?aam en tof berb?epbe:

QPoe inp met itun' betiigte Schaat

#Ium' lof opſingen b002 en maat/

&Lot bat ik ban hier ſchepbe /

GEn ban/ / &al 'ft an

't Ennb eeng Honten// Baar be iPgomen

«Eeuunig ſingen

GEn ban enkel blijtſchap ſpringen.

II.

De Geheyligde Sondaar Siet, wat voor

regt dat het is, die alles weer

dige Godt te dienen. ' .

r 1

&tem : Menuet de proſerpine:

€2f: Ach was ſol ich ſunder machen:

C3f: Als een uitgeſtorte balſem :

I ,

Wo: 'er ooit een menſch gebonben/

&Bie gelukkig leeft en ſterft/

't Hig bl! Die 45ong gunſt betuJetft/

gºn bie (2eplig mag betHomben

'# #eeren lof en ſpeerliäljept t

J3u en in Uer eeuunigjept, ... ,

. - i - 2- Gich
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l

|

A

i

2•

2ïch mat Han een Miertje roemen/

&Die ſlrgg an een honingg hant

3fbogt in eer en ſtaat geplant !

&a: men gaat gelukkig noemen/

3Die man ſtoningſthcII bloet

33galen op gaat iſ??agt en &toet. .

3.

Bl:2aar ! ach maar ! trat fal fijn lot fijn

âBie niet anberg alg maat p?agt

&#n bit leben foeht en agt ?

'##toningg gunſt ſal bog maar tot ſijn

&ziel-berberf fijn/ binb bp niet

't &#eumig bepl/ bat gefug biet.,

4.

5ther ig hp ban te ſchatten

firgt geluftHig / bie baat ſegt

ſarct) ik ben, ik ben uw' knegt,

3Pie fijn boet op 't ſmalle pat en

3Lebeng boegen heeft geſet/

«En op 'g #eeren Daben let.

- J.

#an een 2Eat.bbnogm groterg menſchen/

2Elg een uurrelt af te gaan/

«En bien ſBobt ten bienſt te ſtaan/

RPie ban al ben reehg ber menſchen

I#eer ig/ en in reumighept

#0ub ſijn &Lb30on en #2ajeſtent,

6.

&alig b?iemaal / ja onenbig

&alig ſijnſe / Die ban 't ſtof

3Leg gemadft/ geljobaag ſof

'A&trtbg verheffen/ maat clenbig

&Bte 't hart luſt ig poogt te tteên

#li beg buertig"#

-

- - - -

7. Pri) !
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7.

Och! nooit ſult gp gtotet gamen

2In mp ſchenhen/ tºeplig beet/

GEig bat ik um lof bermeer:

ſnaogt ik lopen enbe bgaben

3 in um Pienſt/ het foube fijn

iBoog mijn Ziel tot medicijn. -

8.

gbalig ig um bienſt en heerlſh /

&alig/ €alig/ it be ſtroon

Opgehangen tot een loont

&alig ig het en begeerliſt/

ſleet uun' buut gehogte &chaat

ijl te roemen boog en maat.

9,

'It beb mijn tijb en kragt betſieten

gn be metelt, maar btgeet

#alt te leben tot um eer / .

«En hoe &alig foub' iſt beten !

2llig mijn ziel en lijf poogtaan

#ſlàogten Il ten bienſte ſtaan.

I Oe.

'ä meerk ban bat het groot en beetlift,

g te roemen Deſen Heer, -

iëeerbig banit en p?ij# en eet; .

4Bun mp ban/ o G5oot / al eet ik

#terf) te ſimgen uupen lof

piet/ en ban in 't een teef.

III. De
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I I I.

De Geh. Sond. Nodigt alle ſchepſelen,

Om die Weerdige Godt te

Verheerliken.

&tem: Philis quam Philander tegen:

GPf: Roſemond die lag gedoken:

«9f: Pſalm 146.

LOºſt ben groten ceren honing/

119ant fijn lof en #ajeſtept 1.

#g in geaſemg 49pper-mening * . . .

&o ontſachlift uitgebgept: * * *

&ingt / o fingt ſºenn al te ſaam/

Gögoot en mºeilig ig fijn naaill.

2 •

Vlekkeloſe Zeraphinen,

3Pie ban Igemel liefbe bJamb/

69 45p blugge Cherubinen/

2ïſtijt baatbig aan ſpoög hanb

GIot ſijn ſpienſt; o &#p hebt ſtoff

&bingt in roem #ebodaag tof.

* 3

?II gp Geeſten der Volmaakten,

#log ban al mat buerelt biet/

&Bie in liefde gloreu blaaſhen

hiumb/ en 't bolle ligt genirt: -

ſioent en prijſt Boèt ſomber enòt/ -

âDant gp fijt fijn lof getuent, 4, ſtºn
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-

4•

«En gp/ o Myn Ziele-vrinden,

jean mp boo? ben boobt geruſt /

3Pſe nu eeuwig b?oliſt in ben

ſeemel al be beugten plukt

jean uun ſchgepen: och / befan

ſtºot ſijn lof u0at juichen Han.

S.

(ſ) ºp Hemels Opperſalen,

apie oan 't Hof uitgalmen b?eunt /

abſſt be grootbepb ſteebg afmalen

#an Eem bie ben gemel ſteunt/

o gp boogt bien groten rep

ſtof opſingen/ ſingt ooit blp.

6

Zon en Maan en Gulde Sterren

#lit beg #elnelg fittnament/

apte uun glantg nabp en uette

ſpeetlik toont/ maaat lof behant;

'dºch uun geheppcrg lof oerſterft/

#aut gp fijt fijn banden weth

7.

ſ «En gp Wolken, bie ben tegen

ºp bet aarben uebecſiogt/

f zºie beneden tot een fegen/
Z Hijhlilt uitgegoten wºont,

i #oen uuo Baker en bettel
t Pat ſiju botn (g regt en bocl.

8.

n Vogclkens berljeft ubu heelen

'# #hoºgeng/ fabonbg en bp magtl

3Piſt geſtabig hitten/ queelen/

2tig u 't Zonneligt toelagt:

adat het op fijn berte hlem.
- ---

* - - - -

#ht een meniëh op voor uw ſtem!
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9.

Menſchen, bie begaaft met reben

2iel en lichaam hebt ontfaan /

QBaat eenpatig tot 450Dt treeben/

GPm ſijn lof te ſtemmen aan /

1l betaamt het / €5p hebt ſlof/

&ingt geDuitig tot fijn lof.

IO

Alles wat er leeft op Aarde,

«En mat Lamb en 2ee bepat/

?ll mat groot of klepn ban uJaarbe

3lDem ooit of leben babt/

&ingt/ o Singt Li Schepperg p!ijg/

«ën Igem eeuboig lof bebopg.

I I

Gy mijn Ziel, bie nu bien ipogen

Abchepper ſiet alg in een pgent/

lºef bog boogtaan bepb uun ogen

@Lot gem/ maakt ſijn lof behent/

#H betaamt het / bie fijn glantg?

li?ebt geſien an 'g #eumelg th?and.

I 2

69%Hehoba/ geeft mp Hragten/

Om te loben byoeg en ſpaab/ -

&Ireft mijn ziel en Zielg gebagten

(ILot 1I gamtg boog uto gemaab/

&Pat ſit eeumgig eeuunig bing/

«Bobt 3p lof boo; alle bing.

:

IV. De
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IV. * *

De Geh. Sond. Beſchouwt ſodanig Gods

weerdigheyt, dat hy niet kan

uitdrukken.

Stem: Meyne hofnung ſtehet veſte:

ef: Myne hoop ſal nimmer wyken:

I •

A&# Weerdig, Weerdig, Weerdig,

gig gehoua b' Eeoogſte boot/

«En hoe beetbfg/ beerbig / beerbig/

ſtan ik hieſen tot mijn lot /

(Pat íſt roem /

UPat iſ toem/ --

den gehoba Weerdig noem. -

2.

45obt Prie-eenig hoog gepreſen -

#g Alweerdig ſomber enö/ - - - - - -

de tien ſlotgſteen uitgeleſen *,

#aaät mp nu ſijn lof behenb? -

Qrij Hººp ig

GPch lººp ig -

gulk een 65obt/ bie Weerdig ig. - 4

3•

Weerdig ig bien &roumen ſeaber/ . -

gechepper van het gant# #eel al/

3tliet ſpiing en bolljeptg aber

#ban ſijn 25onbguolft groot getal:

'ä IBeng geheel

'halaeng geheel

ij/ 6 Paber/ tot mijn Peel.

4. Weer

|
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4 •

Weerdig fijt GBp / GIroume 25orgef

&one 3Pabibg / mant uto iBerti

#/ om boeg mijn 3 ziel te fo:gen /

Gºot mijn bepl/ op bat ià uneilt /

3Pat Qp ſijt /

JPie baar lijt.

19oo! mp / en mijn Ziel berblijt.

y.

Weerdig ſijt (5p Zielen GIrooſter/

&Pien uuo' gOcDe gaben booët

#in mp / alg ift ſnoob en boog ter

52eber lag / alg gantg ontbloot:

Bemelg beeſt /

G5p geneeſt

ſlap/ en maakt mp onbebgeeſt.

6.

Weerdig ig ben ſbobt ber 45oben/

“b300t en ſlaagtig/ 3Pie alleen

&oonbaarg optocht uit ben boben

49m met hem te mogben gBen:

£iel/ och nierft/

€52oot en ſterft

#g bie G5oct/ Die 319onb'ten metht.

7, -

Weerdig ig bien Bobt bebonben/

CPie ben blinden ogen greft/

&Pie/ ſo beel/ bie baſt gebonben

3Paren/ gant# ontlietent heeft;

3Pie mp ſtof/

JPie mp ſtof

#eeft gegeben tot fijn lof.

* * - 8. %cij!
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8.

#tch! boe Weerdig en hoe #eerlijk

#ijt gp/ Heeetel voor mijn ziel!

apie maſt eeuwig bepl begeerlift
#lap nepgt bat,iſt boog ill finiel:

Weerdig ſijt /

Weerdig ſijt

45p gehoba t aller tijt.
9.

Weerdig, Weerdig, Weerdig, Weerdig

sijt gpſ beetj alg't leoogſte bocot

3peo: mp/ bie in ootmoet beerbig

Hit 45cnaalt / en bal te boet:

Weerdig ſijt/

Weerdig fijt

dºöp/ geſjoba / t aller tijt.

v.

De Geh. Sond. Verwondert ſig, dat iſ

hy ſulk een Godt niet eer ge

koren en gedient heeft.

stem: werde munter meyn gemuthe: --

oef: Abermaal cyn jaar verfloſſen:

GPf: Pſalm 42. Als een hert: - -

I•

Sº:/ o ziel/ maar fijn um ſinnen - - -

#og te boren met geneeſt/ -

apot gp ſuik een ſºobt niet minnen ,HºogſtSet met ubo gamtſe geeſt? r

aaie fo ubeerbig en ſo hoog

&ig quam tonen an uuo oog/

asie ſe doet en uol ontfarmen

#3Beub' lochten in ſijn armen,

*
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2•

doch mijn ziel/ hoe hon het meſen/

abat gp ban Dien 45goten beer /

3elet en ſongt / Bobt ſp gepreſen/

«Eeuwig 5p fijn #2aame b eer ?

gimmerg mag ºp bog. Die 450ht/

äpie baat mooiit in 't Veenelg ſlot /

een bie ronbgom op bet aarbe

&#oont hoe gtoot bp #3 ban boaatbe.

3

gimmerg heeft bp il gegenen

spijg en bgauh / ſo miſbelijk/

den beljaſoen 't bierbaat leben

Haog fijn tuoogt ſo trooſterijk /

itenbet 45p niet bie um uoco /

qºn um Ziel en Hlijf behoeb'?

googt ap Hem niet / Die ſijn gauen

gecljonft om ſtabig ui te lauen.

4•

2tch! berbmaalbe Ziel uun ogen

HÈaren / boo? Den loſſen ſchijn

#Dan be buerelt/ ſo bebgogein

gºn boog 'g &atang belg fenijn/

gaat gp/t' eenemaal berblint/

3 niet aig buereſt hebt bemint/

GEn bug liet gp Hem ſlegg baten/

&Bie uud leben moeſt betmaten.

5,

32eeſt dan nu gebanfit / mijn fiotgſteen/

&Pat mp um ſiegtbeerbighept

5Piet al lang geſtelt heeft tot een

1)oogumerp ban ubu' grimmighept :

Gy, Getrouwe Zebaoth,

cºöp alleen 3Languloebig G50bt/

#bijt het / bie mp boog uum toren

3?iet al lang ſjebt laten ſmoren. w

» " &P 6, 49 19tte
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6

de neergeeft mijn ſinneloogjept

#a nu goethept en gebult/

jarem Dees ſchanbellie boogiept,

meeg/ en repmigt mp ban ſchult/

#n het #tuig-bloet uan lim' &300ll /

äeat ſh beplig tot uur (dIbzoon

(attebell mag/ om baat um âDethen

3Booztaan altijt op te merken.

7.

ºp #lmeerbig Bont/ mijn negen

T &ijn nu boo, uun GSeeſie# #ragt

GZot um' apienſt en eet genegen/

dBeef maar / bat ift Dag en nagt

al mijn gechepper lof benoij#1

dEn in al uun meriten prij#l

grºot bat eeng mijn ziel hier boben

jf ſal eeuunig eeuusig loben.

e-asses

V I.

De Geh. Sond. Word op 't Sien van Gods

weerdigheyt eerbiedig en bevende.

Stein: o Heylig Salig Betlehem:

def: O Heylig heylig heylig ligt:

-w

I ,

O 312eerbig en ontſachliſt tºeet!

1uuu googhept boet mijn ziele beben/

goo bat tſt mn eerbiebig fieer

GIot 1l/ en meng boo; H. te leben
2, Tilbu”
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22

4aus' googhept maakt mijn moefte bett

go fmeroetin in beeg milberniſſen

«Behee! Bedaart en bug fo boete

Geſliſt mijn ongeruſt gewiſſelt.

3•

Hºrdijn hert/ ſo eben boo? onruſt

«Beſlingert alg be upoeſte baren/

#Post gantg Geſtilt, en íg beluſt

&Lot #li na bijben op te baten.

4•

Ehet fugt en ſchiept! al Toegekeert

(Lot ijl / bie eenig 't fan geneſen/

't geeft eerbiet en ontfag geleert

ieoo! il/ ſo ugteſtlili in weſen.

5

Huu' geeſt/ bie nu mijn hert beboetät/

ziPoet mp gantg innig tot il fugten/ -

abo haaſt mijn oog uun hand bemetfit/

aPie 't niet en han/ nog mil ontblugten,

6.

Y ihijn zielig gebagten/ ſo bermatt/

#beginnen iig bp een te Garen,

«ijn tiepgcn eeng geſint mijn ſjatt

GEe b?agen/ Ach, Wat ſal dit Baren?

7,

gp been nip benäen/ mil nu ºobt

3Ban 't Geelnel tot een Miertje hollen/

#ſt bij ban 't 49pper-lgeluclg ſlot

#ijn bett nu tot ſijn (Pienſt betonlen?

- - -- d2 2. 8, Iget
- -

-

-

-
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8,

#et iſ nu / of mijn angeſigt ! *

25ebeftt mopt met um' jepigemaben/

&Ierwijl ben #emel met fijn ligt

3Bp gant# omſchittert uit genaten.

9.

#ijn Ogen, an het ſtof gement/

#berheffen ſig al ſagt na boijen/

«En ſien/ alg in een klare pient/

Dien Q5obt / ſo meer big om te ſollen.

IO,

&he blijsen ſtaan en ſtarten baſt

49p 't boogumerp bat haar gaat beſtralen

“En laten ſig/ ban 't ſtof ontlaſt/

&eer ligt al #emeimaatb' opſjalen.

I I •

tºet boomber ban utu #ajeſtept

25ebruipt mijn oog/ en doet de behen

dontſp2ingen/ feifg mijn bette ſchgept/

Op 't ſien ban bit Soo'n Wonder Teken,

I 2 •

't #g of mijn tranen Peerlen ſijn/

&Pſe langg mijn wangen beenen lopen/

3Elg of een ſagte faebicijn

ãºp balſem liet in't berte blopen.

I 3.

#ijn Handen mringen fig te ſaam/

«ën laten ſig boo? 't harte ſenben/

3a/gaan ſig nu in geſu naam /

«terblebiguoo; uun dijſoon ltitbgepben.

14. Jºlijn
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I 4.

iſ Aijn Kniejen buigen ſiſſ Deboot/

2Del cer ſo ongenepgt tot buigen/

een 't ſchijnt nu/ of mijn hoogmoet gtoot/

39erbmeijnt/ en plotgliſt balt in buigen.

I 5.

5ſaijn Tong maaht op / en roept thang uit

69 Weerdig,k: Weerdig #toning! /

oEn bit ſo lieffelift geluit

39erheft mijn Efel tot utme 1Boning.

16.

49 4.5obt berleen mp 1 bat fit mag

Hm HBomberheden ſtabig roemen/

€n beplig met een biep ontfag

19oo; eeuuuig tºt mijn fºtoning noemen.

1 7. -

HIAogt hert en oog/ tot 11 geheert /

ſl bicnen / en gehoo?ſaam boefen /

gEn laat mijn bett boo? II geleett

1900? #d ſijil/ Dat gp bu0,0 gepgeſcil.

&P 3 V II.
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r

V I I.

De Geh. Sond. Wort op 't Sien van

Gods Heiligheyt en Hoogheyt

needrig en beſchaamt.

Stem : Ach was ſol ich ſunder:

€9f: Als een uitgeſtorte balſem:

I

Z## bie ſnel eet hoogmoebig

(GLot #ehouaag @Iempel quaamt

5omber eerbiet/ byeeg of ſchaamt'/

géeg bog/ maarom gp bemoebig

5äu al bloſenb en beſchroomt

GLot Dit QPppetboeſen Hoomt?

2•

gg um herte niet genegen

GLot Lºem / bie gp boog geboig

5Bu gelooft bat lieflift ig?

3TBaarom ban nu ſo berlegen/

Om tot 05obt um hert en oog

49p te heffen blp om hoog ?

3•

Glch! Segt Gy, bit Hºeplig 3Deſen

(Ioont mp / bmat onhepligijfpt

23innen in mijn berte Iept /

gºn be reben ban mijn bleſen /

g3/ bat ift bien gogen Q5obt

RPutſenbmalen heb beſpot. -

- 4

- - 4, GEn
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4 •

een bug ig mijn hert met beerbig -

@Lot bien #oning uit te gaan / -

«En om in ſijn pienſt te ſtaan; -

#ſlaaar mijn ſonben ſo belmeerbig/ -

JPoen mp / alg in Diepe noot/

1Poo! #em ſtaan alg bleeft en t00t.

- 5.

#ef ik 't oog tot 11 / o honing /

dBm uuo' ſchoonhept ongemeen

«Eeng nauäeurig te ontleên/

2tch! het haalt van ºude ſlDoning

&#anig beſchaamt ſo tag intet nett/

#lg ik tot mp felben heet.

6.

'g seg al ſchapenb/g mijn ſtigter!

#cht mic ſal mooi in beſtaan

&#n tot umen (GIempel gaan ?
albant mijn ſnoob en boogbrpt ligt 'er

Haacht en open boo2 uun' oog/

#at het minſte quaad niet boogt.

7.

meie ſou bog bicm (Bobt anſchoubben/

go ontfacijlih boog mijn ziel/

#atſe plots ter neber biel?
3Jeſe Ram op bien ſtotáf een boubUen /

#o berſchlialth / ſo ſijn hett

#aſet ban fcbult geſuibert boert ?

8

e mijn ziele! milt u buigen
#oo! bien Beerſchºt an het ſtof,

#ſe ſo breeglik ig in lof: v

areiſt met ſchaamte nu getuigen/ º

#at um hert en tong getuig -

(ºot ſijn (of onweerbig ig, -

S G9 4 9, 2ſch!
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9. \

zich ! bebeh uïn hert en atiſchijn/

gaf bebeſt un gantſe ziel/

&ſlotſe ſchaamroot neberbiel.

&#n betuig eerbiebig ban fijn

#laajeſtept/ ſo luiſterrijk )

Ieter en ban teng eeuasiglijſt,

O,

45un mp egter / o berheben

ſlaajeſtept / tot UI te treên /

iſ 2et mijn ſugten en gebeên;

3Laat mp noo! utn aanſchijn leben/

3àeebgig/ en in biep ootmoet/

2lltijt ballen ill te boet,

I I •

5iet hier legt mijn ziel ban neber /

eÉn berfoept ſig buiſenbmaal

1eoo! um 6Thtoon en ſpemclg-Zaal/

5àogtang magt íh / Dat gp tnebet

Iſlap oprigten fuſt uit 't ſtof/

GPnn um' Jaaam te ſingen lof.

V I I I.

De Geh. Sond. Sinkt als weg in ſyne

ſondige nietigheyt met tranen.

zetem: o Salig Heylig Betlehem:

G9f: O Heylig Heylig Heylig ligt:

I•

O 19gceglift en ontſachliſt ligt! - -

GBp boet mijn ziel ſchiet neber finſten/

UPie neebnig boG2 uum googljept fumigt/

«En ſchijnt in tranen te oerbyinſten.

2 2. #ct
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2 •

#et ig/ alg of een bliremſtraal

#ijn Ziel ban ronbgom heeft 0inſcijk: cn/

âDaar 000? mijn trotſäljept al te maal

#n buigen balt en tg uerbuenen.

3

egh ben mijn ºpgen imaatbe qupt /

#k ben een Wurmken in mijn ogen /

«En ſeg mijn Trotzend Hert ten ſpyt,

S&#h ben an't ſtof ter meer gebogen. .

4• *

gif ben een Stof, een Sondig Niet, -

«Een Stro en Halm, een Blad en Veder,

«Een Gras en Bloem, een Brooſen Riet,

«Een Miertjen, &Pat bier legt ter uitbet.

5.

'Dug ſta ik in bermbombering / -

«En nºaag met buiſenbmaal mijn ſlâaliſt/

#ie ben ik bog? een Doemeling,

eten Doden Hond, een Godverſaltcr.

6.

mèijn mij#hept ſterft / ſh mobe Dwaas,

JBijn hragten uuo?ben Kragteloosheyt,

ſlâijn beugben-ſchijn tg nu belaag

3?iet anberg alg tnaat Goddeloosheyt.

7.

3Pug &inft ift alg belbueerbig mcg

iBoo; ill/?lſmeerbig 45obt en ſtomting /

4En roep al bebenb uit en feſt/

H#ier legt een Miertje boo2 uuu IDoning.

4D 5 8. 't gg
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8,

't gg of mijn lichaam betro booGEn neber legt in falt en# ? II/

49oft ſchijnt het / of mijn anſchijn nu

&ig in mijn tranen-bloet han maſchen,

9,

Wie ben ik? ach ! Wie ben ik, #eer/

Wie ben ik Wurmken? ach! mijn imaatbe

#g honbert buifenb-maal en meer

«Beringer/ alg het ſtof ber aatbe.

I O.,

2ich ach! ſkſte boo? 't heuglik ligt

32an uune ſlaajeſtept mijn filepnhept/

«En ſtel mijn oog en Zielg geſigt

2úl bebenb' op uug &oubetepanſjept.

II.

op onbegrijplift eeumig oboet!

de onbepeplbaar leeplig ſlBefen!

gp boet mijn ſjert en mijn gelnoet

aºgo: ume 4,5goothept teber bgeſen. -

I 2 •

TIof 3p um Haaam bie ump berleent,

#ap felben ban nabp te hennen/

3i of 3p um 3Baam bie mp bethleent/

G#n nepgt/ om mp an il te wennen.

I 3.

&P 5alig / &alig beſen baq l

3Paat op ſh ſeer mp ſelfg beſchoumen

Gilg ſtof en aſch; maar op ift mag

aeſen hogen 45oot in maatben ſjouwen

14 ?lcij! -
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14.

Mich! gun tap bieper in ben gee

3ean gefug itruig en Boobt en HPonnen

6,Ze ſinäen / op bat ih eeing mee

gn blijdſchap mag uuu lof betHonben.

I X,

De Geh. Sond. verwondert ſig over

Jeſu komſte op Aarde, en

begeert dat Jeſus in ſyn

herte kragtig in

kome.

e

Stem: O Nagt jalourſe nagt:

GPf; Wat woelt de Werelt:

GPf: Esſprits qui Souſpire:

Om hoog mijn maatbe zitt/ om boog/ be

- ſchoum het monbet

va:#n ?Harb en #ge betbaaſt mOctober

Gelll

dºöoog #zoon bergeet fijnglaut# en hieſt om't ſchep

ſel / onber -

19eragting/ uan Seijn IIjſoon gemillig af te

gaan,

2, lººp
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2• -

#p ſluit ſijn ogen boog beg #emelg purp're

£alen/

e: #/ ſijn 25linkent #tleet en Ciergelua

EIl 8

'ti:#n/ ban IIBajeſtept ontluiſtert/ meer te

ſ?

e:#/ op €5olgotha / ja/ ſelfg tot in het

3•

#g# 1Baberg echoot/ 2,Immanuël en

oning / -

19oop H te laag / bat Çöp een iPaagt / een

1Durm anſiet/

#g 't ſpemelg ruim gemelf te filepn/ bat Obp ubu'

ſlDoning

m: #mm in een aarben 19at/ een en ſtel

Iliet -

4.

iſBilt (Bp/ bie gemel ?farb en Zee niet han oma

bangen / -

/ *#, tnogben in een tepne #aagben

ChOOf

mi, 45p boo, tienmaal buiſenb «Engelen be

angen

#n bitt'ren arremoeb nu &ch?epen tot be

&Poobt?

3Diſt ſtºp / o #toning alle nummum/ ubm' ſuis

- »Een en een fitnegt bet linegten fijn ge

Sal#g ligt netbmijnen in het nare bui

z:5%&#ng'Ien Igeer van 't Sombig bolk nu fijn

geroemt?

6. #atia/
* *
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6.

ma:/ juicht/ bergeet um armoeb/ bluh en

gijben/

e##t be Hſiaoeber ban ubu 12aberg enig

Il

uw#/ iſlaan en geplanb; ep upilt II bet*

ijben

*##" in ſpem/ bie Tim Ziele bug be

Ill e

7. e

3uicht 25etlehem/ baat legt um 3Ieptgman op

gebuonben

gn intibb en boeken/ bie be meetelt 't Ieurn

geeft/

areilt ban ues Etomingg âomſt op aarb alom bct

Honben/

«:# ſijn aaam in Ooſt en 4eeſt roemrugtig

Eeft, -

8.

zeg nu geruſalem/ o Zion/ prijſt ben

eere /

1eoo? 't eeumig ljepi/ bat bi ben lºemel nu

berleent/

Aëingt# met bijber tong/ geeft fºtoning #eſug

getº -

aPie ºobt en maenſch/ ja/ b aarb met #emel

heeft bereent.

9.

man,#/ gImmanuëi/ mot in mijn ziel ge

Otgºn

«En blijft/ al matum homſt beletten ſou/ 'er

uit;

aan,#s «Beeſt/ netgun mg/ bat ik alg hete
r OUEll

1ean herten blp 't ſtallelujah mag galmen

uit.

1o. 09 Abde
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- -

1 O,

&P)# 1egoumen Zaabt/ mij gantginmp bete

gehen

Haijn ſlangen aatb) en merpen plotſelift ter

1822t

't ſbcuuelt beg aeuſbelg/ en bet ſomben/ tot een

tchell

": gefag/ alg triompgetemb @pper

CCE.

I I •

“Doe mp be kragt van uw gehmeuébe Berg'nen

ſmaſten/

ep dat uum' ſtruig en Poobt inp magtenieben

fijn/

goo faitá al mijn ſmett en byuh boos eeuunig

ſtahen /

een feggen/ It ter eer/ fit ben benijb ban

pijn.
I2•

Mof 3p ut/ eaber/ bie te bereit hebt geſchon

Hein

aeit buit geſchenk / ja/ 45obiſh pant/ uu” ep

gen &00n / *

4Daar boo? 't rampfalig bolſt/ ten afgtomb neet

'gefonhen /

zeeo, 't gepl-12etbon8 opſtepgert tot uw ſee

mel-(Lijgo0ll.

I 3

ſtof ºp a/ eobeg geoon/ ban tienmaal buiten
tonnen/

apie bitſnel/ Boobt en #el ten tretg/ ulu'

rpgen #Zaabt

glit b jeïſche magt en bianb5 bal-ſtrift nu 0lite

ſp?ongen/

«p boert in luiſter tot een ulthfieloſe ſtaat,

X. De
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X.

De Geh. Sond. Siet met verwonderinge

Jeſu gewilligheyt, om ſulk een

helweerdige te ſaligen.

&tem: Meyne hofnung ſtehet veſte:

9f: Myne hoop ſal nimmer wyken;

Olop: 109ſjeljept/ Bemelg Heeraat/

&onne bet 45eregtighept /

GBp hebt mp/ bie bmaag meſ eet maar/

(Lotubu maarhept heen gelept/

«En uuo ligt

4Beeft geſigt

2,In ubu' boaathept en mijn pligt.

2•

"H 3Pagt mei eer/ bat gantg mijn herte

(Eot uun & Bienſt genegen mag/

#ſl2aat / nu fie ik eerſt met finette /

&Pat ilt bggebig mp bertag:

3iPamt mijn Ziel / .

l#oe 't ooh biel /

#toog geen #efug tot #aat bieſ.

3•

'H &chaam mp / Dat ift ooit ging bemhen/

&Bat het gefug niet en luſt

&nobe &ondaatg bepl te ſchenken/

QPie ban herten ſijn ontruſt /

3Paar bp leeft/

«En fig geeft

32oog een 2iel/ Die meeb'rig beeft,
w 4• 'ſt &ie
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4•

'à 5ie bp't ligt ban uue &tralen/

beplant geſug/ bat um menſch

ſpag ten gemel uit te balen/

grºot berloſſing ban be menſch /

45p berlaat

- ittoon en ſtaat/ .

dem My Sondaar boog en quaat.

% 5.

3tch! hoe millig miſt gp ſchepben

#an uuo Paberg Ceren ſchoot/

4em mp boem'Iing op te lepben

#ot uuo Gibſoon uit al mijn noot/
Gög bertreebt

&#n bergeet

Om my, al mat luiſtrift beet.

6

Betlehem kan bog getuigen l
geplant/ pan uw menſchen min/

«En fp/ bie haar boog til buigell /

#Pat gp Homt ter metelt in /

49m 't geſlagt/

SPat #l Ubagtſ

't gepl te brengen an Den Dag

7,

3Laat Getſemane berhouben/

g:n ten Kruisbalk, Dat Gp ſijt

3Pan ben hemel neer geſonden

@un mp &onbaat / Die nu lijbt

2ingſt en pijn/

dBm ban mijn

&onteng bergen blp te fijn.

s. (#n

1
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8.

«En ach! monbet/ bat be honing

19an ben #2cmel bib en Hlopt/

(ſem een Miertje tot fijn moning

gin te boeten/ op ben top

12an ſijn (Lijgoon

3Pie fo gechoon
gg / bet boben alle G59ón.

9.

Qtch! mijn ziel nu gantg bermonbett

&#uet ſuift een menſchen min/

#staat/ alg 't Munreſ ſchiet bebombert/

«En uctlieft ſig felben in

JBeſen Zee/

&Baat ſe mee/

#tan in ſinken ſomber boee.

I Oe

«Eun mp ban/ 45etroume 3ſlainmaat

45un mn / bat ift tot #l ga /

d@m uun &aligheden in baat

13tagt te ſluahen boog en na / .

(GIreft mijn ljett/

3Bat het unett

II gegeben b?p ban ſmert.

39 XI. De
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X I.

De Geh. Sond. beſchouwt Jeſus als een

gepaſte Saligmaker voor alle

ſyne noden.

\

#btem: o Salig Heylig Betlehem,

of: o Heylig Heylig Heylig ligt.

I•

Geraint Cijgifte ºbobeg A5oon/

mean eeumigheit gefalft ten 35ogge/
#p ſijt geſtegen ban um & bloon/ i

(ſem ooo! um epgen bolft te ſoggen. '

2

«Bp hebt ban eeuwighept uun naam

zalig 25oge boog uun bolis geſchºeben/

ſºn moet ooit in ber, tijb beguaam

don't eeuunig bepl an haat te geben.

3

«Bp komt ter merelt en behleet/ ,

dºen voorbeel ban uur gunſtgenoten/

#m 2ïmpten/ btig gp billift best

45eſaift boben Ui metgenoten.

4.

GUI't hept maar na mijn ziel moet ſtaan

# cpnbeloog in u te binden/ 4

ietig miſ iſ mebgig tot il gaan ſ

geet mijn gebleh/ o ziel#25eminne, l

n 5.

ºul mat mp ſchoºt ig ooit bp ſlim'

gbo tijheiſh / bie bol genabel

* Een jeber oan fijn fouben ſchuum?

«En hepſbegerig/ htuit berfaben. 6, GP
2, QE38Ul
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6,

&Ben Armen maakt gp rijft/ en ſchenkt

3 Ben Naakten um' geregtigheben/

Die Dorſt heeft mo?t oan it gebgenkt/

Om bgoliſt in ubu' boeg te treben.

7.

Die treurig onbet ſomben bijgt/

gºn meberſinht buiit 45p opbeuten/

Den Moedeloſen hlager Hrijgt

25eſiiering en raakt bpp ban treuren,

8,

Den Blinden, Stom en Doven maakt

GBp haaſt/ Dat ſien en ſpreken / horen/

q#n Die in Abatang magt geraakt

2 g/ ſtelt gp bgp van bel en toren.

9.

aPug hon ik tot #l in Bibbelaar/

«En b?aag ll boo? mijn zielg elenben/

«En ſmeeh ootmoedig/ Dat gp maat

«Een #fertjen tºt moogt bellen menben.

I O.,

gá fie nul bat gp luclgepaſt

eEn bienſtig ſijt boog al mijn plagen /

3Dit i3 be reben/ Dat ift baſt

opereet ſtaa/ om 't op il te magen,
II w

gk meet/ g CIrouuwe Raebicijn/

d5p fuſt / en Humb / en milt genefen/

äeug miſ ik niet angſtballig fijn/

Jpaar op uw hulp tephbalſens meſen.
I 2,

'tgg maar mijn fouben-ſchult i3 groot

#aat nog beel groter uime möllben/

«ºp kunt mp uit ben bangſten noot

thelpt gou ſit ging te gtgliòg.iſiſtijclpen / & cij # WU9 13, 25en
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13,

25en ik ten eenemaal ontepn/

iltºn bloeb/ bie 45obbelſhe plaſſen

#ijn unagtig/ om ben boſei, tºe!'n
3ean al mijn ſonben af te hjaſſen,

14.

Gil ben ik bunaag/ gp fijt ?,ofetil
aaie mp ſtu b mare mij#gept Heeren /

&#p fijt bie #9;ieſter/ bie mijn leet

den fouten gamt# huub ban mp metten
15.

«En ben iâ âragtelooë gp homb/
Gilg ſtoning/ boo, um liragt ſtip ſterken /

#n maſten mp tot aller ſtomb
25equaalm / out tut u" en te betitelt.

I Q,

aPug ſal iſ in bie Volle Zee

3ean uur uêtbienſten mp begeten/

dPp bat flt oan mijn ſchulden niet

Ontſlagen/ ſteeog mag ooo? Wl leutil.
- I 7.

Sie daar ban #eplanblig mijn bºtt

meetpuit met buiſemben van ſomben/

geneeſt ſjetſ dat het ſufoer boekt /

&o ſal ik uulen lof betáonben.
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X II.

De Geh. Sond. Siet. Jeſus in ſyne

Dierbaarheyt.

&tem: Auguſtinus ging eens Siften:

def: Digter die de blinde Werelt:

Gef: Wie ſleet heucheliker dagen:

I•

G## UPierbaat/ Schoon en lºgeetlift /Eiel-brftotelift en foet e

#bijt gp/ geſu/ en begeerlift

iBoog mijn uitgebgept gemoet/

gilleg mat iſ immer in ben

lgemel en op aarben menſch/

gg alleen in tt te binden/

49 3eljouber ban de menſcij.

2 •

3Liefſte gefu/ #iele minnaat / .

ſliefſte #rplanb/ ach! hoe foet -

5ijt gn boo; een ººiel/ bie in haar '

iPguſt en pijn Il balt te boet:

2lcij! boe Dierbaar, Dierbaar, Dierbaaråijt ºp 1 o 45p 22ebe-Bogſt/ ºv

3eoog een ziel / bie angſtig hiet naat -

1llum nabpſjept bijgt en oogſt.

3.

2lch! mat Gadeloſe Schoonheyt

gig 'er in die ſebeng 23?on/

GPie nu boo, mijn oog ten toon lept/

2IIg be blanhe iſlā02gen-3-on:

& Puiſenb Duiſenbmaal ſo beerbig

Sijt gp/ Heſu TBabibg &oon /

2lig mijn oog/ ſchoon nog ſo beerbig/

itan beſchoubmen boo? uum' (Lij?00m,

#9 3 4, 'it &ie
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4•

‘ft 5ie meer in um' ſchone beugben/

#tig in al het blinſtenb niet

3Pan be merelt/ Dat geen beugbe

Ibepl/ of trooſt / of leuen biet:

zºauiſenb buiſenbmaal ſo tjeetlift

gig het / #eſu/ # te ſien/

#lg al urat op aarb begeerlift

&ig homt an mijn ogen bien.

ſy.

#lm geſigt boet mp merlieſen

1 lit mijn oog eeg Werelts Mis,

UEn um &choonhept Doet mp hieſen

Hunen ºefenſt/ bie &alig ig:

glube €5ulbe 3Liefbe ſtralen/

meeste geſu 4,5obeg & ooit /

apie ban boben neberbalen

6 tekſten ſtip op tot u: &Zij?oon,

Dierbaar ig um komſt op aarbe

Gºot mijn zielen Zalighept/

Abchoon. Dat bp/ alg bol ontmaatbe/

2jn een ſtribb ter neber lept:

Dierbaar fijn uun' foete treden

aPooy be usereſb/ bie geſchien

erºmhelift om Abaligheben

2En ben ſonbaat an te bien.

e 7.

Dierbaar ig um beplig p?eeften/

&#n um' momb'ten ſomber enU

GBeben mp een bierbaat teelten/

3Pat gp Hranſte zielen hent:

Dierbaar ig um #tuig en lijden

12oo! mijn ziel/ o Pablog A50on/

w:# boog##
Pan De alang ſpot en ij00ld,



Derde Deel. 2 I 9.

8.

#aaat/ hoe Dierbaar fijn um' 119onben

1Boo! mijn Ziel / ble gant# onrepn

#au ban al baat buile ſomben/

alPogt geneſen groot en filepn.

zich! uun' bolle Dierbaarheden

ášijn ſo groot en epnbeloog/

aPat ſe nooit naar maatb' beleben

#unnen mogben tijûeloog.

9.

eBp alleen ſijt altijt maarbig/ .

3Pat een jeberg hert en tong

eeumig melberept en baatbig

(GLot unu' lof en eere &ong / -

GPp H ſtam mijn ziel bettroumen/

de 19erijeben Schilt en fiotg/

69p iſ fian iſt beplig boutmen

Duivelſ boobt en het ten troff.

IO,

2lch! hoe beplig fian ik ruſten

gn um' bolle liefbe-ſchoot!

2t cij! hoe ftan ift mp berluften

gn II/ blp van alle noot/

'k #an mijn ogen niet berfabelt

gjin um meergaloſe glantg/

&Pug fit mp eeng meng te baben

2jn boſmaaäthept op uw ſtijgang.
II •

GPch! bat ban nu jeberg tonge

ſBag tot umen (of betept;

GPch! Dat alle menſchen &ongen

gefug lof en heerlihhept/

«En gp 7 o mijn ziel/ miſt finge

32an bien #oning oberluit/

noemt Heem met fijn ſteutelingen/
ie ſtin iſ H GA -UPie fijn lof ſteeng# uit KI II,
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X III.

De Geh. Sond. Sinkt als weg in tranen

van liefde, blytſchap en verwonde

ringe, op 't Sien van de dier

bare Jeſus.

stem: Liebſter Immanuël:

&Pf: Al wat men doet:

1 •

L# Immanuël, baar &ïnſt iſt neber

gIn 't biepe ſtep! ban uune bierbaarhept/

&Paar Val ik heen, en leg ump felben neber

iBoo! ubuen (Ib?oon/fo bol ban ſlaajeſtept;

&Lerbuijl mijn tranen

p boegen banen

Om uit te roepen/ mat in 't bette ſept.

2

GP Diepe Kolk, o Zee ban Zaligheben/

1TBaar in ift ſinh/ en alg gebompelt leg/

GP Schoonheyts glantg/ o Volle bierbaarheben/

&o ongemeten/ Dat ff roep) en ſeg

&P gepirijft #oning/

Gjin b 9ppermoning/

9Eift ſinft in umen glantg en luiſter boeg.

* 3•

313aat bat fft mp ooh heer of memb' in 't ronbe/

't #g niet alg bierbaar/matmijnoog beſchoumt/

#50 bat fit &alig roem ten allen ſtonden/

QPie op beeg 'ſiotgſteen heeft fijn huig gebouuut:

d? Bo?ſt ban 't leben/

419fſt mp ban geben/

SUPat ſig mijn Ziel alleen op iſ betroumt.

-- -- 4. O Dier

'
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4•

4P Dierbaarheyt; o Hemels Glans en Luiſter!

op volle Jeſus, o mijn £ielen b?indt!

45p ſtraalt io heuchlift in het nare buiſter

32an bit mijn hert / bat ll ſo bierig mint,

dD lipepl-fomtepne/

«Bp boet allepne

#Rijn ziel berlieuen op til ſo geſ boint.

5,

«Een tranen-bloet beſproept mijn bloſe mangen!

ga/ beehen perſen uit mijn bºtten nog
3ean blijdſchap / ja: ik boel mijn hert berlangen

gaa geſug/ op ſijn hogen #tarten boog /

&Paar bp alg ſtoning

5au heeft ſijn ſlBoning /

aeie ſh anſchoum eer boben b'ſ gemel boog.

6.

#ſteijn heet gantg in bermonb'ring neergeſegen

dáp bit mirakelſ ſtaat geheel berſet/

«En g boo, liefd' ten lºemel opgeſtegen!

#aat 't op beeg meergaloſe ſchoonhept iets

G2 GBillbe ſttalen/

“Die op mp balen

3ean't eeumig ligt/ bat mp uit 't buiſter tebt.

7.

jaſjn hert an't ſmelten, raakt gant#inbewegen'

din ig boo, Igemelg bier alg in bebgambt

39an liefde blammen/ bie ſig aller negen

jectſp;epben boog mijn bert alſ alle hant?

#ijn hert an'tſingen

#Bij b' aard ontſpringen/

«En baren op na 't falig Babetlanbt.

H? 5. 8. 49 50e



222. De Sondaar Gcheyligt

8.

&P 5one ſ5obg/ 0 GL30oſt-bgon ban mijn herte

&P &alig Lam, 0 1902ſt Immanuël !

3Lof 3p uun goethept/ Ute nu al mijn finerte

1Berbuijnen laat / bie Ilip b00? Ziel gequel

#ebt bgeugt gegeben

Abo. Dat mijn leuen

Zijn blijbſchap i3/ beb?ijn ban boob en hel.

9.

#om ban/ o Ziele-12?ind en GL20uume 25opge/

19etgun mp uupen lof te galmen uit;

aPraag gp nu eeuunig boo! mijn ziel be forge/

5elfg alg ik boo? be boob mijn ogen ſluit :

- €bch boe mp galunen

jl)et b?eugde #9faiinen/

GEn ſteebg um Hºeplig lof (L3ompetten uit.

IO,

3Daar boot/ en toon tuijn oog um &aligtjebril/

32aat boogt/ en Iept mp fo in 't Lºepligbom/

50 ſal mijn ziele gant# met il te u?eben

ilt noemen geplant en mijn 2öguibegom/
G#n eeug in b' Hºetmel -

25p 't groot gendernel

aPet nºemelingen galmen lof alom,

XIV. De
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XIV.

De Geh. Sond. bevint nu, dat al het

aardſche ſyn Ziels ogen ontvalt.

f getem: 6 Kersnagt ſchoonder dan:

«Pf: Doe Iſraël ſyn narc fügten:

GPf: So gaat dat ryſend ligt:

def: Van de Student:

I•

W# heeft um ſchoonhept faltfaam hragten /

aPſe 'g meteltg ſchijngoed doet beragten/

gimmanuel/ o ziele hogino/

ſlim ſchoonhept heeft mp ſo betobett /

abat gantg mijn hert/ an ſil berouett/

&#cen ſtof of wereld meer beminb.

2•

de Abchoonhept! bie ſo ongemeten

jnap al het aatbſche boet bergeten/

de 5choonhept buit en bueergaloog !

sPie ſo mijn hert begon te lepben/

aeat ik oan 't nietig ſtof hon ſchepben/

en 2leſug moo! mijn gepland hoog.

3

«Bp quaamt/ o #eful boo! uun' ſtralen

#ijn hert ſo liefelift ophalen

&#en ſeemel / log ban 't ſombig ſtof:

Hun luiſter beeb mp boo? H benen/

«En bmong mp/ om mijn hert te geben *

?In il/ ſo meerbig bienſt en lof. 3à

4. #lt
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-, w

4•

Jau boel fit 't bette log ban alſen/

3ſpaar in ilt ſo beci uJelgeballen

ſDel eer te ſombig boog mp fag:

ape merelt met baat ſnelheden

gig uit mijn hert alg meg getreden/

Çn âomt niet eenſ meer boog Den Dag.

ry 5.

#Eaijn melluſt/ bleeſſogg en meer ſomben/

gbo baſt alg in mijn bett gebonben/

19erbuiſen / en ift ſta alleen/

Trotsheyt en Pragt en Aardsgeſintheyt!

ſipaar an ift âleefden in mijn blinthept/

&ijn weg en gaan nu ban mp heen.

6.

ga 't ſchijnt ſelfg of mijn Liefde Vrinden

5ſaic ift meel eet ſo tebet minben /

iſlaſjn herte niet behooglih fijn,

dan dat ſe geſug liefbe miſſen /

cijn ſig belaag in 't ſtof bergiffen/ .

aſpoo? 'g metelög looghept en fenijn.

7.

Jaaat ach! ik kan haat liefde berben/

@m bat ſh U myn Jeſus erbe

#aet ume buitgeſtogte &chaat/

illuſ' liefde met de min bet bgotulen

lgeeft mp mijn Wereltmin ontnomen.

#o bat ik ſcheiden fian ban baar.

8.

maijn liefde tot mijn 32golium en #tinbet

#eſe groot unag/ fie iſ nu / jij minÜet

#lig ume min/ o #tſu lief!

gul mat 'er mengliſt ig op aarbel

gig in mijn oog nu hlepn dan maatbe/

om bat gp nu mijn bert Dooggeteſt.
9, titet
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9.

iteer ik mijn oog eeng tot uun ſchoonhept/

«En ban meer tot het geen ten toon Irpt

gſm'g merelog pbel fcljouuu-toneel/

Abo merk ſh / bat haar p?agt en pyalen/

libaat ſpij# en bJanſt en ſchilber-falen

#lap ig een gantg beragt'lift beel.

I O•

30Beg ban/ o merelt / laat mp ruſten/

419eg met um berteiſjept en luſten/

Abe fijn mijn oog en hett niet ujaatb:

%jft mij in geſug mp uermalien/

GIEn enig in ſijn liefbe blaften/

#àu in mijn hert geopenbaatt.

1 I •

«Bp ſijt het boogmerp ban mijn ſtinen/

#eplaub/ foub ift il ban niet minnen/

3Paar gp be Liefde ſelber ſijt:

2All mat mp kan ten ſlºemel trehſten /

2II mat ooit liefde kan bermehäen

&#g in H / nu en t' aller tijb.

I 2 •

GP geſu / laat ban nu mijn ogen/

5àooit meer boo? 'g inetelbg ſchijn beb30gen

GPp b'pbelljept geſlagen ſijn:

#ſlaaar laat mijn oog in uuJe beugben

t'?inſchoumen ſig alleen met beugben

39ermalien/ b?p ban ſmert en pijnt.

XV.
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XV.

De Gch. Sond. Gevoelt ſyn herte
in liefde na den Heere

Jeſus uitgaan.

&tern: Hoe ſchoon ligt ons de Morgenſt,

I

I# boel/ iſ: boel een liefde-gloet

gſn't binnenſte ban mijn gemoet

(Lot II mijn 23jefug blaften/

#ſlàijn ijert/ met eer ban uu0e min

&eg Hil en Hout/ begint alg in *,

#Bijn bleefcij in b?anb te taſten?

Higoe goet // GEn foet

gig bie ſiefbe // JPie mp griefbe

&Poo? mijn bette /

#onber onluſt pijn of ſmette.

2,

3icſ) Reeplant! alg ià la beſchoum /

qEn uube beugten regt ontbouuu / j
ão treht gp al mijn ſinnen

grºot iſ om hoog / ſo ongemeen /

#at ift ſie op uun &aligheên/

50 uueerbig om te minnen :

illun glantg // #g thang

350 begeerlih // En ſo beetlift

#n mijn ogen /

Jeat ſig 't Ijert betijeft om ij00ge.

3, #k
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3•

gh ben in Bºemel of op aarb

#iemand behalben tl / ban uJaarb'

#bo ipoog/ ſo ſchoon / fo heerlift/

Ilm &bchoonhept ſombet uurDetga

Ontfonht mijn ljett/ en boºb inp lla

Hilm gunſt ſo onbuaatbeerliſt

Illit ſien / / «En bliën

Ilit mp felben // @m te beluen

#n Dien mijne

3Dol ban trooſt en bruiſt en pijnt.

é

gh fugt gantg inliig/ om alleen

JBet kil mijn ºliefug nu genteen

&Le ſijn/ an +4 gcbollben/ .

#lbu' anſchijn ig mp trooſterijft /

«En uun nabpljept liefelijſt

1Detſmoogt nu al mijn ſonben/

uim €5teſt // geneeſt

3il mijn plagen / / 32ie mighagen

Gln uun ogen/

&Bie geen quaat of onregt bogen.

5.

@ch liefſte gefu/ 'h fal boo;taan

19an &atang barbe Dienſt ontſlaan/

jl?ijn bert an ſil opb?agen:

gift geef het 1-1 geheel en al /

cſºn meng ban berten/ bat ijct ſal

1Boo! eeuunig II behagen:

#Baah mp / / ſlàaat b?!!

1Pan't antatiben // Pet bpamben /

Pat ift leere

#iet tot buuaaggept meer te fittrell.

6. @ &otte
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#g het boo, mp/ alg eeng mijn hert

Hbo' liefde blam moet berben !

oEn ach mat blijdſchap ig het mp /

2lig ilt uuu anſchijn toeber urp /

#laag anſien en betuperben! t

lgoe ſoet / / GEn goet • -

#g het leben // «En het faseben

#n uuo liefbe /

&Die mijn bette ſo booggriefbe.

6.

69 Soete Sjefu/ och mat ſmert

7,

&P Liefelifte ſiefbe trek / t

- JPie 't bert fu inniglik opmeät

glu liefbe-blam na boben!

5ſ)epgt berteliſt mijn ziel geheel

(@Lot il nlijn hoogſte Schat en Deel,

da Luſt! om in te lopen/

de lineer // (Ireft meer

(Trefi genabfg/ / «En geſtabig

2ül mijn ſit;nen )

Om il uieriger te minuten.

8.

Heijn bert/ gelijft een mater mel/

g)ntſp?inlit na bouen rgg en ſnel

(€Lot 23eſu# mijn 23eminben:

Heet pepinſt en maalt gebluſtig op

gaſt boogmerp / Dat ep b' lºoogſte top

&Beg #emeig ig te uitleen:

d?) 65n // HBebt mp

't l#ftt onttronen // &#n bgen ſtomen

(Lotuin #Zalen/ ſ

RPaat ih ſtall mijn hert ophalen,

9, 49 3Lief
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9.

&P liefſte geſu / och! manmeet

&al ik een eeubnig tot ubo eet

ſlaſjn hert in Til berluſten ?

O manmeer ſal ik byp ban pijn

Ceng byonken in uuo liefbe ſijn /

en in uuo Schoot mp tuſten?

&Baar ig// €5eurig

€5een berbepben// @f geen ſchepben

Oopt te magten/

ſlaaat een liefde ſombet nagten.

XVI.

De Geh. Sond. Ondervint allerley heylige

bewegingen van liefde, vreede en

kalmte in ſyne Ziele.

Stem : Polyphemus:

Of: Als den Hemel in erbarmen:

dPf: Ach was bin ich meyn erretter; *

49f; Pſalm 38, 49f: 61,

I •

Athl, hoe boel ſft nu mijn herte/

19!p ban ſmette

GPnruſt/ moepten en betogitt/

Abig ſo liefelik bevoegen/

e## bit 2jeſuſ bitt,iaan na Hem, Die vºelt! - -

-- -- 3 de . # Ach ,

* .

v
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2 •

#tch! mat ſoeteſziele byebe

#oel iſt unebe

gn mijn bette nu geſtopt/
5 aPie liebe Ziele tuſtt/

QPie inp ſuſte/ ... .

3einb ſâ/ bat mp lieflift boogb.

3

't gië een innig 2iel genoegen/

dPat het buy.0egen

3ean 't gemeten al berjaagt/

't gig een fagt en lieflift ſuiſen /

& Pat het bruiſen

39an be golben niet berbgaagt.

e mijn stus in gaat
@Pat mijn booelen

#saanſan Illijn OllUR4ſt] ! l!J&J# &ânben tip

19an een algenanten Ree.

5.

g) bie ruſt belpaart mijn ſtartten /

oEn Rtaaat binnen

gn mijn bert een ſtille beugt/

#o bat gantg mijn ziele ſtil iſºl

GEn mijn buil igt

«Enig in um Pienſt berbeugt.
6.

&P 45eruſthept boben ſttattºn/

&Pic geen quaat en

#onben in mijn hert geboogs/

ãºeie mp Teder la boeb bºefen/

gºn mil boeſen

Omber um alunettttt oog,
7. (ſ) et
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7.

49 ſtºeruſthept/ bie ſo beplig

“En ſo beplig

#ſlap boog b' pbelhept bewaart/

QPie imp Doet geſtabig letten

&Pp de IBetten/

&Pie uub âBoogb mp openbaart,

8.

Ziele ſeg/ ig. Dit niet eben

2tig het leben!

#n ſijn regten Element?

#g bit liefelift gememel

#Piet een Bemel/

«En ban b «Eeuwighept een Prent?

9•

Ziele/ homb gp mel geloben

&Pat baat bOben

&o ueel bepl in geſug ig?

SPagt gp oopt mel/ bat be paben

3Per genaben -

3 Baten ſo bol laaſfenig?

IO.

«Pch! ig bat be meg naar Eben/

&Pie upp treben?

&P mat foete liebe meg!

«Baat bie &poog na balenng tuſſen/

49ch uDat luſten

&ijn 'et ban al boeg gelegt!

I I.

69 boat innig Ziele trekſten

«En opnjehſten -

32oel ik nu niet in mijn hert!

GP tuat foete liefbe-banben/

(Pie mp ban ben -

2tatù optreääen up van ſmett.

- G? 2 I2, &fg
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I Me

goeg mijn ziel hebt gp gemeten -

diegt te meten ?

gä ben niet en Jeſuſ ºf Ali, -

#ant op mel/bat beſe hitpubertl

#aat gp in Iept/

tºt ſo ſoet behomen ſal? r

13.

dEn nog eeng mijn zielel ſeg in?

ſtond uit / of gp

meet gebagt bent en beſintl

zpat uit innig hertlih ſchepen

&#n bit blepen
gou ſo ſoet ſjul alg gp 't bimbt 3

14•

3tch! beminnelſhe deeplant/

Ziele bpſtant/ -

3tcij! uiat tg mijn berte blp /

#u gp mp fo gaat gelepben * * *

n be mepben

32an un liefde bank en big

I5

qlme liefben ſijn ſo bgingen"

GEn ziel-buingenb/ -

aPat ik nu oolmonbig ſeg/

Ik ben Uws, en Gy de Myne, !

apie mijn pijnt

geebt van mp genomen U0eg

6AO,

3tch ! mijn geplanblik gelobe

aſpat ilt boben

ateunnig op u meſen ſal/

zºaat ſh/ bp bet ºngelrepen/ -

Beiet meer ſchºepen l *

#aat van blijtſchap &ingen ſal, 1 -

- 17, &P WGat
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17.

4D mat ſal ift Mil bergelben ?

&Poeb mp meloen

«Eeulmig umen ſaaam en Lof/

GÉn manmeer ilt bp iſl home

iſ2et be ?gonnen

Abing ik in beg benuelg #of,

XVI I.

De Geh. Sond. Geeft Ziel en Lichaam

an Jeſus over, en Verbind

- ſig an Hem.

Stem: Philis quam Philander tegen:

GPf: Soete Jeſu ſuiv're ſoetheyt:

49f: Roſemond die lag gedoken:

G9f: Pſalm 146.

- E# boat ſou mp nu beletten

&Lot mijn 3Jeſug heen te gaan /

GPm boog eeubmig al fijn iBetten/

#dig een troumen 49mberbaan /

GBp te bolgen? Die ſo goet/

Ziel-berquihiih ſijn en foet?

2,

5oub' ik fullt een beer niet hieſen/

3Pie onepnbig meetbig ig?

Aboub ik niet mp ſelfg berlieſen

2jn bien geplant? och gebnig

### ## berept/

0t ſlijn Grººignſt ?n U2€gt te&2 3 ep 3. Paat
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3•

apaat ban/ geſu/ Leeer en honing/

baat banſ baat ban/ iſ mijn bert
#au geheel, ep maah uuº' buoning

#n mpſ en laat alle ſmert/
eenruſt/ moepten / angſt en pijn

dºeumiglih betomenen ſijn,

4•

giet ik merp mp in uw armen/

2fig uuo Kint en Eygendom,

Hatem mp op in um' beſcharmen

3Babetliſt; op. Dat iſ om

H te bienen byorg en ſpa

#iſtijt blot en beerbig ſta

5.

Heijn verſtant fa! #l beſchouwen

#n mijn omgebogen Wil

tºt omhelſen en betroumpen

etn ſnil beruſten ſtil;

't Öordeel failli/ beplanbl hoog

gechatten op uw &tarren-boog
6

zal mijn lichaamg Ledematen;
Astaan gereeb / onlila tuin ſtºet

5ig te ſchikken/ en uitlaten
#I mat ſig baat tegen ſet 3.

ziel en Lijff o #tſu mijn/

zal nu bepbe boo, il fijn.

op 11 míl ſft eenig bouuren/

4e mijn Rotzſteen, #rer en 450bt /

(ſep tim brul uil ſli betroituſcil

#lig een onbetueeglift ſlot,

#t alleen brgcet iſ ii)ter /

&#ot mijn ccfbeel/ en liet meet

t

8. Laat
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8.

Maat ſg Doobt en Hauſbel ſterften

drºegen mp met al haar magt/

«Bp mijn geplaub ſult baat betitelt

33;chen boog um groote haagt/

âPoo! II kan ik blij ben ſtaan

GItgen tuinb en ſtormen aan.

9.

#aet en loop ik boog een 25embel

#meet in Spring ik op ben miuut;

'apoo! um almagt ſomber #nut

#sta ik tegen Vlam en Vuur,

apoo! II ben ik blank en bly/

#n #a roem ik op en blp.

IO,

#ſaet II faſ ik immer leben/
gefuſ in bit merelt# ront /

Ipet ºf meug iſ hoog te ſmeben/

#et lä ſink ik ook te groni/

#aet +4 mil ih TPoot en dºel

#afet meer beſen om haat quel.

IJ,

#meet El Iſeue geſu/ baaag ik

3Laffer/ ſmaat/ en ſpot en hoor!!

Haet um juich ik/ met # #laag in

ſaet al ſtrijd iſ om ben tiroon/

#ſaet il ſterf ik/ en ik tro

#aet H 't geen/ gp mp oermerbt.

I 2.

'ä gºal nu met mijn hauben Schryven,

'à 25en beg leecten ºpgenoom/

GEn ſit ſal het eeumig blijven

gn ben laaſſen boobſnik; om

'Al ſijn lof te galmen uit/

(Lot bat tºt mijn## tſuit. -r

4 13 e mijn
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13- »

op meſjn beplanb/ geeft ban kragten/

&Pat ſft nooit bit (Ltoutmberbond

#2ag berbgeiten of beragten/

ſ Lot ben allerlaatſten ſtonb/

Jaaat bemerk mp) bat mijn hert

ââ getroubn boog eeubuig mert.

XVIII.

De Geh. Sond. Is ſo gelovig en ge

moedigt, dat hy maar wenſt

ontbonden te ſyn.

&tem: 6 Kersnagt ſchoonder:

9ft So gaat dat ryſend ligt,

49f: Van de Student:

O 32anneer hoom ik in ben gemel/ . .

GBm met het ſºbernbijmg gememel 1

@Le ſingen tot mijn geſug ſof/

GB unanneer ſal ik eeng ban b' aarbe/ zº

A5o laag en ſlegt bp mp ban maarbe/

39ethuiſen na het &tarten-Lºof ?

2 •

Of ſal ik hier nog ommeſmerben/

«En Il mijn ſoete 3Jefug berben/

3Daat op íſt ſo angſtballig magt;

# ſh an 't lichaam ban. De ſonben

og langer blijben baſt gebonben/

3Baat in ſh ſugte met geklag?

3. © nten!

e*
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3

G2 neen! mijn geplant/ ſh berlange

iBan hier te gaan/ om baat t'ontfangen

&Pen «Eerenhroon mp toeberept:

#ſh useng met H bolmaaht te paren

19oo! eeumig/ en nu op te baten

4 in 't bol beſit ban heerlihhept.

4.

gk ben ban II t onteeren moebe/

«En mijl ik 't bert niet kan behoeben

Of 't loopt al meer be merelt ſn/

Abo boeng fit maar bp H te honnen/

3Paar ift met tienmaal buiſenb 19?omen

dſbeen ſomben of berb?iet meer binb'.

5.

gft meng u blehheloog te bienen/

«En H Myn Schat bolmaakt te ſteu/ en

2Inſchoumen u gelijk gp ſijt /

gÉn om bat al mijn merit met ſonben

25ebleht ig peber uur en ſtonbe/

&o roep ik / boanneer Homt bie tijt/

6. -

&Bat ff eeng ſal in 'g gemelg Zalen .

Jaſjn hert bp geſug. regt ophalen/

«En byinken ban fijn TLiefbe-mijn; . *

69 boanneer / manmeer ſal het boeſen/

JBat ift bolmaakt ban ſchult geneſen /

Abal eeubmig eeuopig bp tl fijn.

7.

iſBaat 2iele / ſeg/ bmat mepnt gp in ben

ieerheben gemel (Ch?oon te binden?

118at íg baar / bat um' hert begeert?

liet ig. Jehovah Gbobt / Myn Vader,

&Pie lebeng 25gon en bolheptg aber/

&Pit mp gelept heeft en geleert.

Ga 5 8. Die
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8,

Die Vader, bie mp heeft berhoren

Jean eeuunigjept eet 'H mag geboren

oger 'g moeteltg gromt nog mag gelepti

aPie met fijn 65obheptg liefben armen

35ig ouer mp nog quain ontfarmen/

dén ſchonk mp gepl en Salighept,

- 9.

aPaat ig Myn Heylant en mijn 250ſge/

wPieteber bos? mp bloeg beſogge/

#banneer fit boo! fijn boeten lag/

Die Jeſus, bie boog ſtruig en lijden

jap boemeling nog mou beblijden/

#ſpanneer ik booöt boo, 0gen ſag.

IC,

Die Jeſus, bie mijn hert booggriefbel

#Banneer ik blonken uan ſijn liefde

3ean bijber herten byolih ſong/

Die Jeſus, bie mijn quinenD berte

geeft op gemaakt van pijn en ſmette /

arbanneer ik uit mijn boejen ſp;ong

I I •

zpaar íg Die Hemels Geeſt aan bomen/

zºpie uit ontferming mp 't gelobe

#n geſu# #ruig geſchonken beſt/
Die Trooſter, Die# Ziel berquihte /

qBammeer fft ſchiet in#hept ſtiftte /

Die Geeſt, die eeumfg merkt en leeft.

I 2e

«En ach! baat ſal ik eeumig binnen

#cci buiſenben ban Lieve Vrinden,

#Biebermaatbg reebg fijn been gegaan?

een menigte ban Kruisgeſanten,

#it bier hoog ſterk met pber planten/

dEn baat gehtoont met luiſter ſtaal, 13. @cij!



Derde Deel, 239

13.

doch! och ! mijn &itl) mat byeugbe-galmen/

ſeat Gbob berbeetlihenbe HPſalmen

19erheffen ſp nu boo? ben @Iljgoon/

Boe roepen ſp met luiber heelen -

5 àu Driemaal Heylig, om te quelen

(Ier CEeren ban G50bg liebe &00m.

- U 4,

3Loop ban mijn £iel met blugge ſchgebeu

dPen #emelmeg en ſpoet uun' treben/

&o Homt gp haaſt bp 't &alig Lam :

GB ſtap mammoebig fonbet ſch?omen/

&o ſuit gp haaſt bp 't galmen âGinen /

«En heffen bgoliſt met haar an,

15.

#om ban mijn lºeplant / #eer en ſtoning /

Cantfang mijn ziel ook in um 3Doning/

«En ſchenh mp baat het boſ geniet:

Abo fal fit eeubpig b?olih fingen

25p 't groot getal ber gemelingen!.

«En ſeggen G5obt íg 't Ali, ift Niet.

XIX.

De Geh. Sond. Hoort met verwondc

ringe, dat een Chriſten wel

ſeer Dodig kan worden.

3ten : ô Kersnagt ſchoonder dan:

GPf: Doe Iſraël ſyn nare ſugten:

69f: So gaat dat ryſend ligt :

- I.

H#/ mat klinkt baar in mijn oren/

&Pat met een 4，5?iſien/ bie het boren/ i?

Cºs
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E-w-n

19erligt/ berloſt en heplig ig/

#an het regte ſpoo? aftreben/

«En gaan boo? ongetegtigheben

(Ier ſijben af in buiſternig.

2•

gk hoo! / ô monber! bat fijn ogen/

« Boo! 'g boereitg toberp beogogen/

ſBel eeng geſloten kunnen ſijn:

&Pm bp het ligt niet an te ſchouwden

Dien Rotzſteen, baat men moet op houtsen

(Ien trotſ, ban boob en bel en pijn.

3•

3ſieel boe/ kan bp/ bie fig begeben

geeft/ om alleen boog GBobt te leuen/

1Beer ſien op 't geen be HBereſt hiet ?

han bp) bie fig nu heeft berbomben

dBm 'g ºeeren beugben te berhonben/

ſeig memben tot een blinkenb niet ?

4•

#an hp/ bíe ban Göobg liefbe b?onhein

Aeo blp en bpolik mag beſchonken / º

19ergeten beſen liefben blank ?

eÉn brinken tegen alle reben

34lg mater b ongeregtigheben/

en bat een meet of maanden lanſt.

5.

ſaijn ziel/ hoe hunt gp bit geloben/

aſpat uum' begrip ſo gaat te boben /

aDit hunt gp nimmermeer berſtaan / - 1

taat hepligen/ ſo hoog ban maatbel

KIEen eenemaal gelijft ontaarde

1eau b Heemel-boeg ter ſijben gaan

6.

JPit foub' II bunaaſlift boen beſluiten/

«En alg een lief beloog Doen uiten/
&Dat
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3eat ſulft een Chriſten ºlyiſiug miſt/

daf bat ſp/ bie in «Ibalſtug ieben/

Haier in het Duiſter hunnen funeuen /

ſlaaar ſagt/ mijn Ziel/ Dit ig bergiſt.

7.

25eſta nooit 'g U9emelg mijſe merheu

#Pa um begrip bug af te perken /

IBant bog ſijn uorg in Diepten ig;

25eſtaat nooit om een anberg DaDen

(Le meten na ubu' ºpgen paten/

3Loop ſo Den Bybel bog niet mig.

8

Peg ºeeren moogt ſo enkel maarhept

25ebeftigt bit met ſo beel álaathept j

&Pat ligt en buiſternig 4Bubg bolſt

GPntmoeten / en ooh bat De 19,omen

2,In 't bal ber bonfietbeben Homen /

25ebekt alg met een ſmarte buolſt.

9.

3Bug ſal het mij#hept boo, il meſen/

3ehouaag hanbelmijg in beſen

(@Le p?ijſen met bermunbeting/

#ſlàaat bmaagijfpt reben af te b?agen

19an ſeein/ Die na fijn melbehagen

QPog merkt in elf elenbcling. T

- IO,

&P Ziele/ leer ban mebelijden

EI2et baat te oef’nen / Die ter ſijben

19an 't ſmalle pat gettfben fijn:

&iet netb'rig op tibu rpgen burgen/

GBp. Dat gp niet ter meer gefegen -

2in 't ballen raaftt tut àziele-pijn. 's

I ſ ,

Och leer ben gemel borſt te ſmelten/ . .

&Pat ijp H niet uitlaat / ten teken 1ean
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12an ongunſt in ſijn too?nighept;

#ſºaat Ill bebuaat boo? 't fonbfg hinſten/

&#n boog in 't buiſter neer te ſinken/

alDaat in ſo menig ſlfjgiſten lept.

XX.

De Geh. Sond. Denkt en hoopt om vele

reden, dat hy nooit duiſter -

of dodig ſal worden.

Aétem: Aria:

«Of: Een eygene angename melody:

I •

S# ſft immet ill betlaten/

ſpeere Heſu bie mijn taab en

#sterke rotgſteen ſijt geumeeſt ?

opie mijn hert met uuwe liefbe .

&o gamt# inhiglijſt booggriefbe/

&Pfe mp ban mijn bguh geneeſt:

#Been: mijn ſhotgſteen/ #h blieb tot geen

2{mber hulp/ aig tot um alleen/

&Pat ſo . . . . . . beplig ig.

2•

5oub' ſlt/ om mat ſtof te hieſen/

Sulk een, Sulk een Schat beclieſen/

2#lg mijn Abchat / mijn #efug íg *

5oub' fit om moat flijft en aatbe

ASulä een gefug/ ſo bol maatbe/

3Laten gaan boog Duiſternig !

HPeen mijn lºtoning / uume 3Boning

#n mijn hert ig mp alg #oning

&Get en . . . . . . &mafielth,

3. Liet
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3

3liet ik in mijn geplant baren/

&Pch mat ſmette ſou bat baren!

'Ik ben berliefd op iſl gebecſ,

42 mp bumht/ ik moeſie ſterben/

?lig ik eeng um gunſt ſou berben

2ll# mijn &chat en hoogſte Deel,

albant um meſen goog gepreſen

Abtaat alg in mijn hert te leſſen/

&0 gant# . . . . . . 3luiſterrijkt.

4.

âſbaatom foubtil al mijn ſtinen

#l niet/ il niet bietig minuten /

dPie ſo minneng boterbig fijt #

ſlBaarom ſoub iſt al inijn bagen

ººl niet ſoeften te behagen&

Die unp ban ben boob bebjijt?

dBp alleene fijt De geelle/

dPie ſft bog ban herten ineene

(Lot in 9 o e 9 • • Ceubuigjept,

- 5.

dPch hoe foub fft met ben hopen

12an De merelt ban il iepen

(Zot een ſonbig blinitenb niet?

GPch hoe foub ff ill bergeten

QPie ih bog mijn lºgeplant heet en

(GIrooſter in mijn £ielg berbgiet:

#leſu blijf ſtaan milt nooit meg gaan/

#làaat met ubuen G5eeft lmp Up ſtaan

#n bet . . . . . . «Eeuwighept,

6

'H &al ban nu geſtabig merhen/

(9un uto lof en eer te ſterften (#ot

** - 50
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###,#'Et fai nu kloppen/ ſto2men ben&bomber uitſtel/ en# ſtrij

Jſlap in Heem/ bie lieflift ig.

'it ben genegen/ Boog um ſegen

Keepland geſug/ om um uiegen

30ltijt . . . . . . in te ſlaan.

7.

3meeg ban al mijn fnobe ſonben/

'ſ't miſ mijng ſpeeten (of berkonben

«En berheffen lºemel hoog /

3meeg ban leerelt/ laat mp ruſten/

'It miſ in Geſug mp beriuſten/

Jau ſo bierbaar in mijn oog:

'it ſal nu fingen/ en opſpgingen

Haet gebouaag #teurelingen

(Lot mijn . . . . . . 3iefug lof.

3,

geſu/ boeb mp op um magten/

#enb mp luſt en nieuwe Hragten/-

3Pat ift ill bien b?oeg en ſpa/

queſt ook eeumig bp mp blijben/

GEn ſo in mijn hert befilſjuen /

&Bat ik nooit meer ban II-ga/

GLot ift rafte/ En genahe

gn ben gemel/ baat th ſmalle

19glle e e Go 9 0 0 gealighept.

xxi.
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XXI.

De Geh. Sond. Wenſcht de regte midde

len, om niet duiſter en dodig te

worden, te mogen gebruiken.

&tem: Leibſter Immanuël Hertzog:

&Pf: Al wat men doet men kan:

- I -

He# en neſbbelaar / hier hom ff treben

(4LUtiluurn &#ij?goin/en ſmeeh Honu gemaabt/

&Pat gp mijn ziele uiit boo? buiſterijeben

2öctuaten boog ubu' bamb en mijfe raabt /

49p dat mijn leben

#eplig en euen

&Lot uboet eer gerigt 3p b?oeg en ſpaab.

2• -

3Poet inn Regt Werken, om um gunſt te houbben

50 litfitſt in het Binnenſt ban mijn hert/

&o fat het uuJe goethept nooit berouuJen/

&Pat gp nug hebt beu?ijt ban pijn en ſmert:

3Laat ban uun' ſtromen

13an bOb211 ſtonnell /

GPp bat mijn hert baat boo? bebepligt bJett.

3,

apoe mn um Gunſt met banábaarhept Etkennen

4511 &#chaffen immer al uub gaben ij00g/

p Rat ik mp te feggen mag gemennen/

#l uDat ik heb íg ball ben ſterren-b00g ;

&Per ligten Babet

- «En bolheptg aber

#g oo!faalt ban het geen nu ſiet mijn oog.

ſt 4, GGt
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4•

apoe mp um Hulp en Raad getroum Beſleden

5eiet tot mijn Eygen, maar tot Uwer ter/

«En nooit Moetwillens pan um mºgen treben/

jaaar Eeren iſ al# #obt en Ppper-letet:

(JBie altijb bmeerbig

ášijt/ bat ſh beerbig

Imaet ziel en lichaam iſ getroubnijept ſmeet.

3.

3Poeb mp gantg bierig en ootmoebig Smeeken

gn uuben ſaaam en geeſt/ o G5obeg zoon/

aelſt in mijn hert ban ume gunſt een Teeken

25ematen boog het ſtrijden boo2 uuo' (Ib?oont

&Pch laat mp fugten

eEn tot 1,1 blugten --

#meet zielg begeerten/ bie ik an +4 toon. -

6

tºpcb laatmp ſfeebgulm'naam en bienſt Beſchouwen

géo Abalig/ bierbaat / bep! en trooſterijft /

gbo fal ih ſtabiglift op il bertrouwen/

een bleſen/ bat ift ooit meer ban il mijft:

- 419ant bgg uun' megen/

50 bol ban ſegen /

&ijn enkel brplig/ ſoet en liefelijſt,

7.

€5un mp / o geſu/ bat ik ſtabig Wagte

dPp b fnvloet ban uun' ſegenrijke beeſt/

etn 't Minſteban ſijn uberhing bietbaat agte/

4Daat boog ijp 't ſjerte ſuſbert en geneeſt;

JPoe mp benierſten/

- QPat al ubn' betitel! -

Onepnbig uJaarbig fijn in mp geweeſt. ' '

8, UPoe
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8

aboe mp/ mijn tºetr en ſpobt/ boo! alle bingen

5tecog Leſen, Spreken, Singen tot um ſof/

een meerſtig tot geſette oefeningen

#map ſelfg begeuen/ Joë ban 't aarbſe &tof:

49ch boe mp fmoegen

«En neerſtig ploegen

gnumen Pienſt/ ſo erf fit 't Heemelg lºof.

9.

Dit ſijn be Wegen, bie iſ, moet betreben

4pm uun gemepnſchap ſo begeetelift

2öp mp te houden/ en uun &aligheben

& Le finahen/ ſo gautg ontnaarbeerelift:
&Pp Deſe Paden

&al ift Uan ſchaben

25eu!ijt fijn tot ben laaſten ogenbliá.

IO.

#maaat ach! mijn geplanb/ach/mijnälepnekragten

#ijn ueel te ſmah boog Dit Gewigtig Werk,

GEn 't pleeg/ ſo feet genegen tot beragten

Bean umjen Dienſt/ ig tot be ſomben ſterft/ .

UPat ift mijn pligten -

3?iet kan bettigten /

gubien uum Geeſt niet âragtig in mp merfit.

1 I•

ſtom ban 45etroume Iept#man/ miſt mpIepben

oap 't Regte Pat, bat naat ben #emel unijſt/

25lijft bp mp/ en milt nimmer ban mij ſchepbeu/

#aat maken / bat het bolle ligt oprijſt/
#Laat ift nooit buiſter

lium glantg en luiſtet

leerlieſen/ maat uun ſingen lof en p?ijg.

iſi 2 12. 25te
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I 2.

25emaat mp boo! be nare boobg baſſepe/

19oo? Duiſterniſſen en boog Dodigheyt,

3Baar in ſo menigmaal um' fiinb'ten ſchgepen/

3Banneer gaat hett amegtig nebetlept:

âDeeſt gp mijn ſtigter

gEn onberrigter /

Abo ſal iſt byolift ſijn in eeuunighept. |

XXII.

De Geh. Sond. Merkt, dat ſyn vorige

Ziels verquikkingen verdwynen,

en dat hy geeiteloſer wort.

#tem: Polyphemus: @f: Pſalm 38, of: 61.

Of: Als den Hemel in erbarmen :

of: Ach was bin ich meyn erretter:

I •

Aºij, bDat ig 'et nu ban binnen

#In mijn ſinnen

eten betailbering ontſtaan !

JPie ſo plot5eiif mijn ſjerte

ji?et beel finette

&PUet alg ii! De boejen gaan!

- 2.

'ft 3 Pag fo eben opgetogen

#2et mijn ogen/

'fi #onſ, mijn Sºefitg ongemeen /

&#n fijn ligt / Dat mp omſiraalbe /

't #3ert opljaalbe

&Lot #eljouaag uuonberſjeën.
:
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ES

N

- al mijn

3

#reaat nu born be magt-go,bijnen

fatitg tjetbuJijiien

3Peſen nlantg/ bfc ſuiſrijft hiet /

«En mijn ogen / obetſtgogen/

#ien na boben /

iſ daar beſpeuren Zeſu# niet

* 4•

't Ibette / bat ſo bol ban liefbe/

#ſlap boo2griefbe/

dem mijn 5efug ſomber maat/

3g ſn't minnen nu beel trager/

QEn meet. gtaget

Jaa het ſtof en ſombig quaat.

5.

GEertijtg mag ift Bang boo? ſomben

t? 2liſſen ſtonben/

sleaat nu merft fit / bat mijn bert/

gLigter heen en meer geb?eben/

&ig begeben

#an tot foilben tot mijn ſnett.

6.

de ſDat lag ſit Kleyn en Teder

12oo, linebet

leeplig en ontfaglift bobt!

eijn nu mogb' tft opgeblaſen

3l3et be bunafen/

&Pie ff eertijtg heb beſpot.

7,

2II mijn pber ig an't &iulien

q#n netb?inken/

GEm mijn# boogt ſaum en traag/

filoppen en mijn ſtrijden

## an 't glijben/

«En mijn ziele baalt om laag.
- - - - - Iſi 3 8. O 3Dat
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8.

op bat Hoge Godt beſchouwen

qºn bat bou00en

eep mijn ſlotſteen ig berleert!

ofºn bat alg een Wurm te kruipen,

Om te ſluipen

gnum gunſt/ ig omgelteert.

9.

GPch maat ig bat Overgeven

12an mijn leben

2In mijn geſug heel en al ?

aPat gebuitig an belu Hangen

#ſlâet betlangen/

&P die Hoogte ſtijgt een bal !

IO,

GPch maar ig bie Ziele Ruſte,

JPie mp luſte/

cº'n ſo ſeer berquiålſä mag?

dPch helaag ſe ig gemeſten

GEn be3buehen/

3llig een #Poggen-boolâ ſo rag.

I ſ ,

3jk/ bie nimmer hon gelogen/

(Pat ift boben

32an ben gemel ſou afgaan

Gºot het aatbfe/ moet nu metäen/

3Pat mijn blerften

alPeg fijn/ en be blugt gebaalt,

, I 2e

gä/ bie altijt milbe minnen

qºn beſinnen

Bleijnen geſug/ moet nu ſien/

5 Pat mijn minneng-kragt / bermlinbett /

3|2p berbinbert

ſtºot bien Hºeplant ſjeen te blien, -

* 13. #op/



Derde Deel. 25 r

13.

fop) mp bmaſe/ bie mijn firagten
«En gebagten

goo meet ſlechten ooit toeſchreef/

#op mp / bat ik ooit ging beloen

3jn mp ſelpen/

«En ſo in het epgen bleef.
I4•

de maijn geplant/ hom oog mtbeth

GEn ſiet nebet

Op mijn laum en ſlaap'rig bett/

meiſt het meberom ontfonhen

aPoo! um Ionhen/ .

3Pat het blug en bierig bottt.

1 5.

3Laat um gemelg geeft ban boben

iſlāijn geloop en

gLiefde meber ſteehen aan/

aPat ift H met al mijn ſinnen

ſlaag beminnen/

gºn in utme bmegen gaan.

X X III.

De Geh. Sond. begint te vreſen, dat al
ſyn werk bedrog is, om dat hy ſo

ſondig wort in hert en daden.

gstem: Jets moet ik U Laura vragen:

GPf: Albeſittend ligten Vader:

GPf: Als de hoge noot by tyden:

I •

'T G5een mijn herte nu gaat htenſtein

« 25 g/ bat iä begin te benfien/
ſt 4 39gt
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aBat mijn merk geen Waarheyt ig/

3Pat íh nooit bp Sjefug IBonben

leepſ of leuen heb gebomben/

#2aat in alleg inp bergig.

2.

dD ſlâijn Ziele/ miſſchien ig ter

5àog een broebig fc jult-regiſter

1Boo? Hehouaag atigeſigt/

iſ2iſſchien legt ûeg #2ceren toten

«9p ill alg een onherboren/

&Pie nog boobt in fouben ligt.

3.

HBiſſchien hebt gp nooit utu' herte

iſiegt beſchouuut met pijn en ſmerte /

2lig affchouuwelift en quaat /

JIAiſſchien hebt gn nooit bien 23ogge /

&Píe boo? Soonbaarg b?aagt be forge /

(UZoeberttoubut ubu' #Zielen ſtaat,

4•

3MBant mijn ziel / hoe hon het meſcu/

2lig Il Sºlefug hab genefen/

(JDat gp foub ſo ſonbig fijn/

&Pat um hert ſo bol ban fonben

RTBan nog foube ſijn bebonben

(IZot uuu bgoefſjept ſnert en pijn?

* 5,

&ouben ban nog al ubu' baben ! ! -

#Hart ſo beeſe ſonben-quaben . . . .

#ijn beſmet an alle Hant?

&oub:gp ban nog op be toegen

&Iteben/ bie ben ſºeniel tegen

&ijn/ en ooſt il fclfg# ſcljanb' ? . . . .

+ innmerg meet gp / bat ſe ligten / - - -

«En elk niet haar boanbel ſligten/ &D,

- 2 t

-' * * *
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zPie in Chriſtug zijn geënt:

gunmerg meet gp/ bat ſp groejen/

olºn aig Ceber-bolnen bloejeu/

dPie 4bobt boog 3ijn iiinb'ren ſtent,

7.

g?'n bit boet gp niet geheele /

#2aar ten 23eſten maar ten beele /

#eo 'er nog jet5 in ill ig:

3Paarom foub gp ban gelopen /

3Pat um Schatten ook baat boben

alBeg gelegt fijn fo getuig?

8

Zicle/ bemft/ ig bat niet monber/

3Pat gp juiſt foub in 't bpſomber

&ijn berloſt ban al ll ſchult/

«En nog meer / bat il het leben

geou boo? eeuunig fijn gegeben

Seat oan b?eugt ig opgebult.

* 9.

5cub Gy Wurm, Gy Stof en Made,

3Pan &#ehoba uit genabe

&ijn betijeben tot fijn (Lij2o0n ?

&oub gp Doden Hond gerafien

#n ben gemel/ om te ſmaken

't gjeumig ſºepſ ban JBabiog 500m.

I C,

#Liebe Ziel / hoe Han het meſen/

JBat beg ligceren oog in befen

Juiſt op U fou neber ſien:

ZPfe ben ſnoobſten en ontaatben

GPmber buiſenb ſijt in uJaarben ?

dPie ben ik?emel 't bepl Han bién.

I ſ ,

- Iseere gefu/ ach ik miſſe/

UPat ik 't ſjºemelg gunſt# tmiſſe/

5
gºn
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GEn eeng ſal rampfalig fijn: n

ech moub gp mp nog ontbehken/ j

oEn uit al mijn noben trchhen/ v

qEer ik ſinh in D'helſe pijn. - i

I 2e

maaat / och ſºeplant / milt gebogen/

5 Dat ift nog eeng mag mijn ogen

ſtºot II heffen boog um GIb?oon/

eBm het aan um' mond te b?agen /

GPf gn mp ban al mijn plagen

#ebt geſuſbert repn en ſchoon.
I
3

GEn och weilt het mp ban ſeggen/

gºn getroumelift uitleggen/

ef gp ſijt mijn beel en lot? -

gLaat mn geeft mijn bert betligten/ .
3Pat ik mijn gebebt inrigte w

52a 14 mil/ o #eplig Bobt. g

X X IV.

De Geh. Sond. bidt, dat Godt hem mag

toetzen, ſyn werk waarheid maken

ſo 't bedrog is, en beveſtigen

indien 't waarheyt is.

getem : Hoe ſchoon ligt ons de Morgenſter.

ºof, ik hoor een ſtem uit 's Hemels Throon:
I•

To: mp/ o Bobtl en proeft mijn bert

gaauheurſg/bat ik nimmet wett

zpoo! Paſſche ſchijn beb?ogen/

23pengt mp mijn ſitten enbe ſtaan/

fjn hert en manbel nu nootaan

GIer begen onbet D' ogen/

|
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&ap bat // ſlâijn pat

gn bit lenen // fiepn en eben

t ?illen ſtonden .

3Boog um oog mag ſijn bebomben.
2

(Loon mp of um gebugt Ontſag

«En iBajeſtept op my ooit lag

Hilaet eerbiet en met bºeſe &

Of ik 1l ooit zegt heb Geltent,

«En boo, geloof mijn ziel gement

dPnl II Getrouw te boeſen ?

(ſºf 't oog // €9m hoog

19an um Stralen / / @Poit ging halen

«Een geſigte

19an ubu Glants, bie mp berligte ?

3

Of ooit uum Hoogheyt in ootmoet

#lap/ alg een 1Butmäen/ H te boet

diëerbiebig heeft boen ballen ? . .

GPffft in't ſien ban utme QPeugt i;

5 àp ooit eerbiebig heb Verheugt,

dB gefu/ 2li in 2ºllen;

GPf 't hert // @Poit mert

49p genomen // HTaet de bomen

iſit het buiſter

(dºot uum meergaloſe luiſter ?

4•

4Pch geplant / toon mp / of mijn quaat

dPer ſomben ooit boo? uun' gemaab

12erſoentig en bergeben ?

dPffft met ſmert en Ziele-pijn re,

#Bijn ſomben heb betreurt / of mijn

Quitantien fijn geſchgeben?

«Bf ih / / ſlap ſchift

GPm mijn Ieben // ijl te genen

GBm te Heeren

tº alleen b00ſtaan te teren. f, Joon
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E=-

5.

ſqloon mp/ of fft het ulereſtg ſchoon

32eragt/ of ift ooit ſpot en boon

42m ubuent boil Han tijben ?

dBf 45p ooit hebt tot mp gefept/

gä ben um' boot in eeuunigjept/

in Diſt u in mp berblijben? *

«Pch eeer // ſtom leer

#man bemechen // Of mijn merken

TI Paat boben

liegt behagen in gelobe.
6

gh meet boog utme goethept mig

ãaat 't hert feet argelfſtig ig/

een mp berblind mijn ogen /

ſpet Iept mp ſteeng ter fijben af/

gjin boeb ſig ſinneſoog met Itaf/

#la/ 't ig alreeng bebogen:

lºcer geef / / #h beef

3eon, het liegen // &#n bebliegen/

4eiſt mijn falien

3eoo! uun oog galltg effen maſten,

7.

amBat fou het ſmertelift en maat

3eoo: mp fijn in een belg gebaat

25ebgogen uit te ſtomen/

42 pcer / mat is het ſchatfilielijſt

gn fclfg beblog betuaaut en rijft

4Lot an ben boobt te b20men :

#oe ang / / En bang

opcij hoe oneeſliſt // Ongeneeſliſt

&al het boefen

JE)et bebgog te fijn u: m.

JPoet mp geloben/ bat ih ſal

«Een oordeel homen) baat gp al

- - , ? jlâijn



Derde Deel. 257

1

#ſaijn merken fult opleſen / w• -

GP geſu/ hom berept gp mp/

oppbat ik mag gantg u?p en blp

depregt beuonben mtſen/

3Pilt gp / / Ibeer mp

5elfg booggronben // t'?illen ſtonben

qjn boen uJeten / -

Of ik il mijn 45obt âan ſjeeten.

- - - 9.

5o in mijn hamb een leugen ig/

GP Bobt / en iſ uuo gunſt nog mig/

«Ep toont het mp ban boben/

Op bat ik filobe boemeling

JBan nog na ljettberambering

JI)ag foeften en geioben,

G5eeft mp // Pog b?p /

aPag en manten / / #uſt en hragten/

dPm te fothen

Haa uum gunſt in alle hoeſten

IO,

#maaar ſºeplanb geſug/ hebt gp mp

(Iot uube gunſt gebgagt / en b?!”

«Bemaakt ban al mijn ſonben:

GP 3Laat ift 't meeten/bat ilt ſtof

JBag binben / om tot uulen lo

ill no monb'ren te berftonben/

aPan fal// #ft al

Alme megen/ / (Eoegenegen

G5aan beſchotluJen

GEn an #l mp toebettoutnen

I I •

gschenh bit / o 65obt/ ſo fal uuo lof

jean mp/ ſoo'n ſonbig aſch en ſtof/

1ectb;ept fijn en geſ0ngen/ PQll

..- wº
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EBan ſal ff / boobt en hel ten ſpijt

Ceng bgolift feggen/ 'H ben beb?ijt / 2

&#n ſatang magt ontſp?ongen /

'It Bang aan// 1Boortaan/

't &#euuuig &ingen// «En opſpringen

3In mijn fºtoning /

&Pſe mp boert in b @ppetmoning.

XXV.

De Geh. Sond. wort gewaar, dat ſyn

geeſtelik ligt verdonkert.

&tem: Ach was ſol ich ſunder machen:

QPf: Als een uitgeſtorte balſem :

Of: Op myn Ziel valt nu an;

I •

AG: nu tnerſt ſh eerſt ter begen/

4Dat ift ban ben gemel inig/

«En ban 't geen baat boben ig;

?Ech! nu ſta ih alg berlegen/

&#n bepepng mijn mate ſtaat /

&o ban tonbgom beſolaat.

't Iigt ber ogen i3 gemehen/ -

gEn ben lºemel beht fijn ſchijn

#Bet een Donſter nagt-g030ijn:

'h &it in 't buiſter/ tot een teken

&Pat De iſlaoggen-Aéon haar ligt

Hººp glittefit uit mijn geſigt. - e

3• (9uis

t
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3•

3Puiſenben ban hillberpalen

&Pbetbelthen tijang mijn oog/

RPat ik niet kan ſien om boog/

OPm beg 45teſte# gulbe &ttalen

gºn. De 3120liberen te ſien

&Pie gp mp ſtomt an te bien.

4

't Voorwerp, baat mijn oog op ſtaatbe

geſug en fijn heerliähept/

#g alg an mijn oog ontſept/

gºn ijp / Die ſig openbaatbe

&o beh002lift / i# tot ſtnett

319eg geboekten bal, mijn ſjert.

5.

't qg / alg of mijn oog ſn't Bonhet

Ban be nagt met ſlaap Oluſet

&Pp geen 450bt of Weemel let/

GEn al 't ſchoon geſternte flonſtert

2In bien Hºogen gemel-tijgang/

&ie ſft bog niet op bien glantg.

6,

3ie ift nog eenſ op bien ſtoning

ſBan ben gemel/ acij! ift bbpaal

Dan bit boogbuerp af en baal

ſlag uJeet neber tot be moning

12an be merelt/ Die ſteebg mp

3Loht tot hare ſſabernp.

. 7.

't Igerte buogt niet boo? 't beſchoumen

i9an uun' beugÜen angebaal!/

I#eplant / om tot tºl te gaan:

't Zeien ban ſonben/ Dat beroubu en

JP!oefijept boerften moeſt / Dat laat

#lºp geruſt in 't fonÜig quaat, 9
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*

8.

't ſperte blijft niet tot mijn pligten/

(d tot be maarhept / of niet tot

ilm boſmaaät en repn gehoot/

Om bat ſïegtg mijn 2-telg geſigt en

3Ligt/ alg en het Duiſternig/

#iet b00? 't Ijette D3ingellù ig,

9.

2{ch ! mijn ligt geeft mp geen ſjerte /

JDat betnebert in 00tin0et

HDu boet paſſen II te boet /

#^aar het laat mp fouber ſmerte/

ASchoon ih buiſenbmaal berunetf/

&Pat fft maat rampfalig ſterf.

G) ,

ofertijbg ſtelb ik ll boo! ogen/

Hiefſte gefu/ buaat fit ging

#n ben groten boetelt hting/

#aat helaag/ mijn oog l, bebogen

#Ago? De merelt/ ſiet il niet

Giig alleen maat in 't berſchiet.

U ſ ,

't Bag mijn Element en leben/

it te ſchoumen ſlaag alleen

ºgnum plantg en &alighten:

maat nu hieft mijn oog het fuenen

opp het ſchijn bermiſte ſchoont

wpat be uſeteit ſtelt ten toon.

w I2,

'# #ton mijn oog ſo ligt opheffen

aLot uu'ſºogen gemel-&Iljgoon /

1eco, mp onujaatbeerlih ſcijgoul

ſpaat nu han iſ niet beſeffen/

#3oe mijn oog / an't ſtof ſo baſt/

3Dit han boogbell t0t een laſt,

- - 13. O Q5te
- - - -
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13.

42 45ebugte 45cbt ber boben/

geonne Der 85etegtighept /

geſu/ bol mebogentſjept/

gsſet / och ſiet eeng op mpn noben/

19cip/ gemeeg / berligt mijn oog/

gaat het meer mag 3ien om boog,

I 4.

ſeiſt be tiebelen en luihen

3Pan rtlijn ogen ſchitiben/ en

#aften bat ih II regt Hen/

aeoet mp beſcn 112olft ontbuihen)

«En beſtraal mp met utu ligt/

aPat iſ meer heer tot mijn pligt.

15.

3Laat uuo ligt / en glantg en ſchatten/

geaarhept7 ljepi en Abaligbeen

Hiep behoren/ alg boorheen/

«En nergunt mp eenmaal/ bat en

Geog en hert/ ſo alg het plag/

ill / o #eer / genieten mag,
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xx v1.

De Geh. Sond. beſpeurt, dat ſyne Ziels

genegentheden en hertstogten ver

koelen en ongeregelt worden.

&teun: Philis quam Philander tegen:

dººf: Roſemond die lag gedoken:

gaf: Soete Jeſu ſuiv're ſoetheyt:

oºſ : Pſalm 146.

I.

Hº, “#tfit/ hol ºnthugen/

ſit imp gitimiteit/ bat ſit fêſt /

#oe # botining gaat dus ogen

ſpaigelift ter nabet leg

sjii snij, ſcnicn/ die om hoog

#limniºn an ben & tatten boog.
2 •

'à neerk nu/bat mijn ingewanben/
zºeie muel eer ſ3 bietiglift

#n un fuiu're liefde banden /

#eu uerſtoelen plot3eliſil

't #ett voel eet fo ugl ban min

geeft an 't liegen nu geen ſin.

3•

Gº bie foete liefde treffen/

Epic mp van het fortbig ſtof

GIog gemaakt) tot ill optalºfilien

#onden / om te fingen ſof/

35ijn alg 't usate fotter finett. “

3ipeg geteijen uit iiiijn ijttt.

- 4, 'it #tan



Derde Deel, 263

4•

'ſ; ſtan niet alſ een gamt3 ontblote /

gn gein naaſtte $5?belaat

Abchºeisen / om mijn zielen noob ti,

#treinoeb fu groot en fugaat/

#staat betu# in tuijt1 betUgiet/

#schooll glº nog geen buipe biet,

5.

Jpijn genoegen en bermaak en

geattenluſt ig niet in 45oot/

#ſeaat in bingen) bie iä laſten

G#n beragten moeſt / ten fpot

3Aan bt u ergſt / Üie geen oog

#eeft om een3 te ſien om boog.

6

#omb' iſt eertijtg nimmer ruſten/

geſu/ alg iſt ſi niet hond/

4Agij nut fian iſt mp betitiften

23uiten ºf in 'g übeteſùg tGlid/

#rijgon mijn bert Luei een3 geeft aan

#p/ iligſt Sigaa#ijfpt te Uttſtaalt.

w 7.

'ſ: ##an ben #ettiel ligt bergeten/

3eaat iſ eertijtg dag en laſt

#n mijn onflaan/ uuerſt of eeteu/

&#3:19 Riaditiciiii all Dagt /

't ## nu / of ben Heemel niet

#ºet betiiiiiiit bog? imp jićt.

8.

39;eegS ik eertijtgb phelijtben

mean te mereid / ti? bergaäil

32u fian (ſt geruſt baat treden

5onder jaar t ontbºſthen gaan

#n een jongen treun / # IIljº

#33gſleept U90; haat t0UEE!',#ſlië? ? IjAb 2 p 9. 'R G5g
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9.

'ſ, ſºja beſmaatliſt tot mijn pligten/

#Big iſ traag en luſteloog

52aat ben fituttrailt ga berrigten /

#bomber beet gang puertoog/

den bug leg ilt / #epig #eet /

2ïlg een geeſteſgſe licet.

- I Cs

'ſ ºchijn geen ſomben meer te haten /

Gºof ſtiet ú:oefijept boeg te blien

39an haat/ bie utu' iPet berlaten!

den niet op tºm' ºeugben ſien/

&#n uw algoort bijel eet ſo ſoet/

obteft geen trooſt an mijn gelu0ct.

f I ,

'fi glaat de fotº ben in mijn jette

3Poelen folder tegenſtrijt /

&#n geuoel geen pijn of ſmerte/

ſpijf 't getuiſſen mp bºrtuijt/

#at is op geen bpaub iet/

iſieaat mijn ticut hem open ſets

I 2 •

de bit fijn mijn &ieſe plagen

geplaub #eftig/ bie uto' dPog/

goo gautg eerplig/niet kan bzagen /

#IEaat fit fungelt 33 / och geboog |

#at iſ ectig gelijk boogbeën
(GZot uuo &gen-bloed Illogg tteën,

13

GP 32ermafiltert op mijn ſintten/

Itº aht inn nietig in ben geeſt/

@un ill Wueberom te rt:intºli

#lg het certijtº ig gemeeſt/

#rijnigt en renteſt mijn ſtaat/

Hit ontfetintig en gestaakt
X X V II,

-

1

a

A

'n
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XXV I I.

De Geh. Sond, bemerkt, dat fyne ver

durventheden ſterker en leven- -

diger in hem worden.

&ten: Soet geſelſchap dat met:

9f: Gavotte a la fronte:

&Pf: De blauwe Vlagge:

I,

E# tmat pfelift geb?ogt

1,362t baar in mijn £iel gebnyogt /

#oe ueel buffeneen bpanben

3LGog en liſtig/ ttot# en ſterft

#toinen daar mijn #fel anranben/

&cij0Cln ilt 't niet gevoelig Ittetit. -

2 •

GDrij mijn 45ebt / maar fal ift ſjeen

jl)et mijn ongeregtigheên/

3Pie ſo in mijn ijerte ujoelen/

«En beletten. Door haar ſtunſt /

3Pat ilt uſan 11ºp 1min niet boelen

#tan/ of ſinaſten ban ttbu' gunſt.

3,

2ſch ! mijn ſombsn/ na iſt leer/

âDo!ben baſt al basgitäg uiter /

gn getal/ fc bat een mate

't &ainN bet #cc te bggen gaat /

&Pfe3 iſ nºgebriggg geen raad en

3Beet it, bec#' mijn nate ſtaat.
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4,

dºen ºch! bit mºrgt dat mijn plaag/

Dat ih ſchier geen fo:ſte graag

gem mijn fouben-iggº se ſiteittilitn/

#ſaaat btrgtun etii 0,3tit Ctºt

#an mijn opambt / ble tlt tenttiltil

ſlaorft/ en ſlclien jetii te ſtile.

5.

't gg alg of mijn berts trekt

&#ot godſgegijeptſ en ſig ſivtſit

5@a breſ ongeregtigbeden/

't meſ op rittime paben ſtaan /

6Eegen ſo beei regt en rebell

eën G500g 03 ºpgëſtitiifcil aalt,

- 6.

't 5chijnt of mijn bebutben oog

KLct H / Bºret/ niet eenſ om hoog

ziet / om hcagt ban i te balen

€Legem b ongeregtigjfpt /

2eant mijn bett loopt fömber bgalen

#potrſoog tot Pbelijtpf.

V 7.

gefu/ oclj/ mijn ſonbig hert
#geplb fig uit ſchier fonder finett

gn ontelbaar buiit ſuffen/
Hoogmoet, Nyd, Vyandſchap, Haat,

Wraakfugt, Ongedult, en 't Rutten

#n het ſtof, dat tuig uitgaat.
8

. ern helaag / mijn fontien Htaſt

3eag: fcº, ſt: jeart âBag en fagt /

gÉn gijchegri iſt ſtrijd en tot tiie

GLeger, bit begelgeit gebzſiſt /

#eg gratis aan tºt je e tºe: ſierliet/

3#ig fij iiiatriºt 3 à gºgogt.

*-
9, fteſſe'
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9.

#onb' iſ nog met hertc-pijn

#! bit filogd en boog fenijn

33an mijn fgliòen regt befcijoulmen/

2lcij! iſ bag Inaat half geupomb/

2aar dit baart mp oph beroum en

&Pggefgept / Dat ift blijf gefoub,

HO•

#onº ſit 5cijgen en laagt en Bag

&#n uitſcij?eettuben tuee en ach !

ſtegen al üeeg bel bpamben/

é? Dan unag iſ: jalf getebt/

#2aat nu blijf ik in haar bauben W

« aat tſi nieÜe ben Onifet.

I 1 •

#Poºft ºefſtag/ help mp nu / . *

#aaä inp bü92 mijn ſollûen ſcijtlilbu/

apaegſe mp te: beeg bettetiten

g#n beſtrijden tuftalagg/

3Dat iſ titag #aac Hragt Uerſcheuren

33go? ulu' ficagt fö epnôsloeg.

I 2.»

G. Berfcent nu in tuin bioet

#i bit buil en boog gebguet/

«En geeft mp een ſjeplig berte

3Pat uerbuit ſp met um' 45eeſt/

(9p bat gp een#/ ſomber ſmerte

ſiegt ban mp moogt fijn gebgeeſt.

& 4 XXVIII.

º
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XXXIII.

De Geh. Sond, Siende, dat hy onder de

genademiddelen. Niet opgewekt

wort, verſuimt deſeivë, en

wort geheel werkeloos.

Abtein: Ach was ſol ich Sunder machen :

“Pf: Als een uitgeſtorte balſein:

opf: Menuet de Proſerpine:

I.

He: / mijn hert ig alg een rctgſteen/

- barbet alg een Diamant/

&Pie fig tegen rot3en ſtant/

3Bant het buigt of nepgt ſig tot geen

«Eerbiet/ breeg/ of meeb,igbept/

19002 uun hoge ſlaajeſtept,

2 •

3ºch! mijn hert blijft onbemogen/

Achoon iſ. 't Eitangefi-moogt/

. Puffenbmaal heb angeljoogt/

'H &sluit alg't buaat mijn zielen ogen

Beooguin' upoort en maatgept toe /

“En ben ubu' geboben moe,

- 3.

j?og ben Donder ban ubu' Wetten

520g uun' b?rpgementen ſijn

ilap tot ſnert of 2 ſele pijn/

&#n 't Gelait bet Egcº-atºomnetten

#lofit imp niet tot uiteen &ij?oon/

lgtere Sitſu Pauſog &oon,

* *

4. Lees

V »
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4•

Lees fft 't moogt/ mijn bert afHeerfg

12an ubu' uponb'ren/ binb geen ſinaaſt

#n uub' buegen of betruaali /

3Aaaar blijft ſombíg en begeerig

dBm in U' ongeregtightén

SonÜet omſten boogt te treên.

5.

Spreek ik met bc tierb're bomen

32an ubo uiaarbept / och mijn heet

Ongeraakt blijft bog betupert/

g#n Ülig ben ift immer loom en

€Iraag / ja/ ſomber bert of luſt/

eEn leef in mijn ſchult geruſt.

6.

'h 5p?reft niet tot be Wereltlingen

1Ban uwo gunſt en falighept /

&Pie in Chriſtug 3Jefug lept /

Gin brtbunaalbe boemelingen

GBp te uJehhen liſt ben bocht /

«in te tcDÜen uit haar moot,

7,

'à 3 geh mbo bier gehofte Kind'ren

JEiet tot rasist en trooſt te ſijn

ººit ben greten aatb-troeſtijn/

#Paar laat mp fo ligt berhinb'ren

#an 't g?fclfcljap man uub Sºdabt /

UPat bgg etng na Zion gaat.

'ſ: 33en mijn epigen Huisgenoten

#iet tot ſtigting/ rn mijn ligt

gitaalt jaar niet in 't angeſigt/

GPin bat tºt 1 gelijft een boben/

#Agilber (filt of urethſaalnhept / -

23en alg in het graf gelept, * *

&D 5 9. ?H
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9.

sti mijn fugten/ bibben/ fingen/

#Leeſen in mijn eeilfaatnijept/

#g maar eniiel fleuriggept /

gEn mijn foete oefeningen/

Abo berquikäeliſi buel eer/

«Eertijtg/ ſtaali iſ, lueer en meer,

IO,

&Pu# leg ift hier ban ter ueber

&in een toerheloſe ſtaat/

#0 ban randgoln Deſolaat/

«En fal nimmer tot #i bijeber

#eeren/ ſo ubu' ligt en 45eeſt

ilap niet ban geë5 plaag geneeſt.

- | I I • -

#om ban Seful hom/ ontbrft mp

2ill be fonden ban mijn hert/

«Bat iä bie Beiijü 1J1et friett/

gſttpnigt mp / behoerfit / rit treft in in

GEot utn Pfeilſt/ ſo fal ift uJeet

$b'rig merken tot uud Ger.

X XK I X.

De Geh. Sond. Siet met overredinge, dat

hy waarlik van den Heere verlaten is.

#tem: ô Kersnagt ſchoonder dan:

gef: Doe Iſraël iyn nare ſugten:

49f: So gaat dat fyſend ligt:

- - - I

N# merft ff / alg ik ſteer na bitttten / .

gin b?oefhept met bebaarde ſinnen/

Zeat ift in buiftttilig onnfunctb./

5au mo;b ik / o Inijn eBobt/ gebujongen /

gºn boog uun' geefteg ligt ſjebgangen

ſte feggen/ Dat iſ geſtig getw, 2, ºp
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2•

«En mp) maar heb ift bog mijn ogen/

3Poo: epigen liefde fi, brû26ſſen /

aſºelaten/ bat ik niet en fag 1

#oc ueel iſ: ban ben Igemel miſſe/

#ge jannietliſt iſ inp bergiffe

Sjn bejen uugliierigen Dag.

3.

giſt bagt uncl/ bat ik mag clenbig/

#aat bat mijn ſtaat ſo aantg onenbig

%2Nogucn uJag/ geloofd ilt niet:

#ſaaat #eer / mn fie iii tot mijn finertt /

3aat qn niet anberg in mijn herte

?lig en ſtel goDüeloogljept ſiet.

4• t

egſt miſt mei/ bat mijn ligt beſmehen

âE)ag/ en mijn treben uitgeboeften/

&Pgt iſ: gebunaaſt mag ball be burg:

Hſlâaat ac#! nu fie ik eerſt ter begen)

&Pat ik hetboelt uan'# #eeren burgen

#n't Dal der Duiſterniſſen itg.

j', -

zºait ftonb ik nooit te regt geſoijen/

#ndien tim €5eeft / o & git/ ban Üobell

tºet imp niet ijabbe doen betſtaan/ .

#aat nu gp 't nip hebt buiiſen tonen

25en iſ genoobfaaft hoog tibo &Lij;oon en

€5cmaScnſtgci te ijeſſein aat1.

6,

## hen / o 45ebt / iä bch berlaten/

#ft ittig trºu' ligt/ uuo' trooft / uur raab en

tij' ſittitte / ſo ontpilbig groot:

## ben treinoloog ban #l gefluorijgn /

&#n #eb mijn epigen bºeg beüggen 1

39aat ûgo, ift raait in oefen Rugt.

7. GE #e-
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7, -

op geſtt/ Weeplant / frijgt en leben/

dip hebt mijn arine #ic! begctjen/

«En trekt uun liefde ſtralen in/

dºp boeo mp treurig onderbinden

3pie bittetheben / ble if in ben

2lubatig bebagt niet #am.

#genlanb/ gp boeb mp nu erlangen

#et geen/ baat ik wel ter ſo balige

25en in mijn herte uon? getmeeſt

ſkelaag! nu moet ff ſeine b?agen

#n faſtf maar boot iſ in de bägen

Ban boogſpoet ſtilgfiig heb gebgeeſt.

9.

2gh baat met eer / hoe kan een dºb;iſten
#n't Uuiſter fijn en #efug miſten:

#lagat ach! nu iſ het ooit mijn lot!

jºu moet ik al mijn bestmoet buigen/

ºn tot mijn ſchaamte niet getttigen/

'f; 25en baijiet en na3 it / 0 «bobf.

iO

Jneſſſchien ben fit nu boben allen

in 't rare buiftet nrct geballen /

#o groot alſ iemant ooit beuonoth

den bui, moet ik dan mij geïnerijen/

#at al uuo toen ett mij e uJetſien
d: an Zee ſijii failliet gepl of gtonbt

- 1 ! , -

#paar gemel ſtoning/ Elſt gebogen /

#t ſit nu nog mijn biliſt're ogen

dºeng ujeberom mag op til ſtaan/

Cºut ligt en ogeti-faif t'erlangen /

en uwden hemel geeft t ontfangen/

l eie mp aan toen uit 't bulſist gaan.

12. &#p



Derde Deel. 273

I 2,

G#n boet mn ttit Dit Doolhof treden

&o bol van nare bitterbröer:/

«En ſtappen en trº februig gaan:

3Dcet mn nu, if gt en branchept pinben /

Bat bíe inyn ienben ithſigen in ben

3Luſthof ban 't &alig Canaan.

-

X XX.

J

De Geh. Send. Siet an ſyne kant de

redenen waarom ſig de Heere van

hem ontrokken heeft.

&tem: Ach was ſol ich ſunder:

of: Als een uitgeſtorte balſem:

I .

So: dºcht het afrºen/ º

2lſ tutu' toen iſ? #ajeſtept/

3Pol ban eiſte billighept /

45p boeb leben / ºp ſtunib boben/

«En hebt ûntfierhºg en ligt

25epbe boo, uw band gefligt.

2

GBit betoont gp / grote #Gning/

32u an imp / bie eettijt3 plag

gin het ligt te fijn / maar ach !

CPie nu betre ban Ilbo ſlºoming

2Ifgebunaaſt) in buifiernig
?Alle ligt en blijdſchap mig. . w

3, iPog
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E=- - -

3

3Dog mp bunkt/ fft ſic De reben

#aaroin 45p nt, ban rep gaat

«En mijn ziel in 't Duiſter laat /

't #g om dat iſ, ben getreden

#an tien Smallen Levens Baan,

3Bie iſ, luocſt ten einde gaan.

4

tºp betiaat inp/ trottume 35opgel

dºin dat mijn berbijſtert Oog,

#Rift geſtabig fagoni boog

g, in itg' goethept / bie be fo?ge /

g, oo; uur beplig Hruig en bloet/

#ebt geijab boog tuijn gemoet.

5 •

'f 5 c5 ſo ſchanbelift bergeten

#lf geſijft een #Bater-ſtroom /

An te lopen: maar ben io0n1

cEn onſtiftig meet gefeten

&#g ben Sloeſem ban mijn quaat/

®ag gp btiliſt mp betlaat.

6

'ſ, 25en / o geſinſ met de bmaſen

zºoo! mijn trotſ en foubig battl

zpat um goethent tergt en tact/

#n het eggen opgeblafen/

g#n Ut:buit in et Yd'le Waan,

satig gij imp liet bellen gaall

7.

'#23en bod unaan ban eigen mij#ijfptl

33an be fitib're waarhept# firagt

«En mijn teerljept afgebgaſt/

artijl mijn hert op geen p2ecijë5% tºt

##3ag beluſt/ maat ſeer geſint

&gt een loeg / Die 't bleeg beinint.

- 8. ”ft 5ogt

ºn

d
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8.

'h 5ogt um ſette Heemeſgaben!

dgenººtjaarbegrelli ban opaatb /

#2íet te ſchatten in haar aatb :

gh bergat iſ! / Die mp lauen

«En bergitiliften ingeſt/ en nam

Ablegtglije Gaav', die dan ººk ſluain.

9.

'à 13eb mijn arbepb/ ſtrijd en boetſien

3laten baten/ en mºrtift

#een geleeft in bleefcijgg Iitſt /

'H #agt niet om titu' Hof te ſtethen/

3Pie bog altijd boterhºf iſ /

&Bug quain ift in ûiliftetuig.

I O,

zºab ſh 11) o fiſcnnenn Hrafnnaar/

# mijn #oeſſie ſchat en u?ient /

#itgelaten en gebit lib/

ech gp bab mijn ziel / bie in baat /

#oete blijdſchap ligbrriñg /

#Rooit gegeben Defen ſlag. -

! ! .

#paar nu iſ boo, filobe 500##ept

Heeb beru00:pen tikjen tag t/

## het regt/ Uat ſip mp laat

oBin mijn ºngen gobbelaagbept

3eant'ien in een box 3Botſiijn 4

UDaar maar enkel ſmetten fijn.
I 2 •

'# #acet bog af tim ú ben pijfelt

zo regtbeerbig/ ende ſnet

#schoon 'f uuº trooſt nu miſſen moes/

GEn ik moet mp feiten buijſen

@Lot ben oo;ſaaſt ban mijn ſtiaab /

#Bat gn loont met ongeliano.
13. #flat
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l

I 3.

#paar nogtang/ ſbcbugte ſtoning/ ,

alPret ſh/ bat tuun goebigjept

Hijäclicſt ig uitgebgept /

GBin een iſlàiertje tot uuu HPoning

alPeer te brengen boo: Dien Soon,

defe gefalftig op ubu (GLij?00m.

I 4•

3Doc Inn ban um “Bunſt berupernen/

# ene 45obg/ boo2 uupen #reſt/

#ig be firamäe 2‘tel geneeſt/

GPp bat ift nog eet ik ſterbe

#goliſt ſing/ u naam ter eer/

'H 25en geneſen bah ben libeer.

X XXI.

De Geh. Sond, erkent ook als een reden

van verlating, dat hy den Geeſt
w Gods bedroeft heeft.

- #stem: Polyphemus: 9f: Pſalm 38,

def: Als den Hemel in erbarmen:

&Pf: Ach was bin ich meyn erretter: »

I •

Paſ, ooit jemant angſtig treuten

gºn het ſcheuren -

32an fijn barbe ſteenell hert ?

2tch! ſo paſt het mp gobloſe/

Snoob' en boſeſ

ſlºeg te ſimiten in mijn ſmert.

2. Giſt

4

»
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. 2 •

gh helaag ben ſelfg. De reben/

(JBat ift treben

Haoet op 't nare tranen pat/

Om bat fit bien GBpoten ſtoning/

&Boog betoning

#Ban mijn hoogm0et / tegen ttabt!

3•

'à l'heb / o Reemeig G5eeſt! uhn boerking

iſRaet opmerking

32iet ontfangen nog bebuaatt/

'ft ſºeb op 'g mereltg beuſelingen/

&o gering en -

5 Bietig/ met mijn oog geſtaart,

4•

'ft Lºeb ſo menigmaal het nepgen

19an mijn epgen

leert genoemt um geeſïeg âragt /

'ft HLiep fo bihtnijlg alg te b?auen

Blaet ube gaben/

3Pat íſt ſlegg op intteſt bagt.

5.

'h &ogt mp feiten te behagen/
&#n te jagen -

32a moat pb'le roem en ſof/

«En alg ilt bfe Honbe binben/

HIBag 'et in Den

Cpgen glorp treureng ſtof. -

6.

G9 mat heb ik ban mijn lippen

#laten glippen

illa enig moogt/ 11 tot oneer /

«En hoe biſtmaal ſtil geſtmegen/

m### / o Eeeet! -oeſten fijn berbgept/o leeet! " ,,,,,,,,
(IL 7. 'k Heb
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7.

'k heb um maarhept niet beleben/

#og met reben . . . -

aBen berbmaaiben ſtetbeling

(tot +4 foeften op te boefiften/

etn te trefiſten

ſlºot 3ijn Zielg betambering"

8

«En nog eeng/ fit heb ben ſjanbel

GEn ben boanbel - -

3ean mijn enen menſch benijb /

#lig hp boben mp betoonbe/

&Bat hp moonbe/

UPp um berg tot aller tijb.

9• -

'ä ſpeh ſo bihmijlg onberſchillig

&#n moetupillig * * * * * *

gn een ſomben trepn geleeft/

gºn buel tegen mijn gemeten /

35til geſeten/

ef met 't hert an't ſtof gehleeft.

IO,

GPch ontſteek niet gemelg GPge /

JBaat geboge/
apatië nog eeng tond uit ſeg/ ten

#oe meel ſnobe ſomben-baben/ -

aBie mp ſchabell / -

3Pat iä boel heb uitgeregt.

If ,

'algeh mel biämijlg belerijambt

«B?obe ſchanben - ---

12oog um beplig oog gebaan/ \-g

'Hºsen ºnel met ben raad bet boſen

«En goblofen

gu de wereld ingegaan.
- I2 , &#n

w
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I2 • ,

«En al laag mijn herte tegen

&Beſe buegen /

Jaogtang liep fft ſinneſoog

d9p be tttinne byeeÜe paben/

dPie mp na ben

2lfgtonb iueſen epnbeloog.

lºemelg @Beeſt/ bofit ban nu tnetken/ . .

3Pat ik merkten

ſtan mijn ſchulben groot en ſmaat;

aPoebſe mp met ſmert beſchgepen/

«En Il blepen -

CBm geneſing boog en maat,

- - .. - I44 - -

&ijt gp ban mijn ſziel gemeken/

(ILot een tehen/

3Pat gp mijn ontepnhept haat?

«Ep miſt nog eeng mebetkomen/

&#n betonnen -

#n mijn hert bít ſomben quaat.

I 5. *

riepmigt gp mijn hert ban binnend

jaaah mijn ſinnen -

«Bantg geſuibert tepn en ſchoon,

#ſtom ban in mijn bette neDet/

QEn baal boeber

In Myn bert aig op um (Eijſoon.

&L. xxxil.
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XXXII

De Geh. Sond. belyd en beſchreyt ſyn

nare toeſtant, en bid om luſt

om weder te willen keeren.

getem: Liebſter Emmanuël Hertzog:

of: Al wat men doet, men kan:

I•

Gºij mp Immanuël, bat ik mijn herte

&Poo; tranen/ bpoefijept en een naar gehſag/

5au mag an ſtukken ſcheuren/ om met ſmerte

19oog uuben (Jij?oon te treuren nagt en Dag/

GPch laat mijn ogen

52u nimmer bgogen

1ean tranen eer ik ben tot Wl gebgagt.

2,

#ft heb nu ſtof genoeg tot bitter meenen/

2ll ſch?epb' ift ſteebg geheele Dagen lang/

&Pm. Dat bien gepland ig ban mp betbmeenen/

3Die mp boel eer/ alg fit mag naar en bang/

#2et ſijn genade

«En trooſt berſabe/

«En gaf mp ſtof tot enkel 193eugbe-5ang.

3.

5àu miſt mijn hert bien meergalofen koning/

3Pien ſtot3ſteen/ bien 45ettoubmen IBibbelaat

UPie boemelingen boert in b' (Ppper-HPoning/

1 fit 5atang magt en 't eeubuig belg gebaat:

âPie 25gon ban 't Ieben/

RPie mp fian geben

ºp bier en eeuwig luſt hier naar.

iſ 7 4 5àu
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4

- 3Bu mig iſ, ligt en raabt / en ſta berlegen

3Daar been ift mp/ belaag! begeben ſal/

ſpant b gemel felfg ſg nu mijn £iele tegen/

(Zettmijl ik ombool in Dit tranenbal:

10Bie ſal mijn herte/

- 19erbult met ſmerte/

3àu trooſten in mijn b30ebig ongebal.

5.

3Pie Bºemelg €5eeſt) bie eertijbg mp bemerkte/

&Lot ligt en trooſt/ ig ban mp ubeggegaan/

49In bat bien €5,oten gertbootgronbet merhtt/

&Pat ift bab tegen fijn 45ebob migbaan/ .

3Boog hem t onteeren/

&Pie mp quam Heeren/

hoe ift 23eljoba moeſt ten bienſte ſtaan.

6,

«En ach ! nu legt mijn arme Ziel gebonben

23in 't nare buiſter/ ban haar ligt ontbloot/

“En mogb boog bitt te b?oefhept alguerſlonben/

3Ja / ſchijnt te ſtopten in ben bangſten noot.

dPch ech! mijn leben

iBol angſt en beben

39etgaat / en ſnakt alte.be na be boobt.

w 7.

JBug fia ift nu bebgoeft an alle kanten

«Beſijft een iPecghen trooſt en Baberſoog /

3Pat niemant in ontferming met fijn banben

GPptigt/ en helpt het buip en radeloog.

#eplanb/ fft ſterbe/

ginbfen ik berbe

Hun zaab en hulp / ſo groot en runbeloog.

- & 3 8,
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8.

3H Blaag en ſchiep om al inſjn ſnobe ſonben/

«Bie mp in 't duiſter hebben ingeſtort/

«ën uinb geen trooſt of tliſt ten allen ſtonben/

&o lang mijn ziele niet geneſen mogo.

iſ daar ſit fai filagen/

ºn ſmerte b?agen/

&ot bat ben beniet trip genegen uuojo.

9.

€2ch ?lIberliefſte 5 leſu/ &#toutme 25opge/

se:# g!!#######
p! Hog, mp helmeer cljepſel ſo

## ift# #ſt mijn ſlaap opſte"

#p mſſt berſinb#

wat mp in Den
&Poolhof ban ſomben hout. Daar ifi in ga,

HO,

3Bilt gp mijn lenb'nen bepb ban hil opſchorten

«En Juſt bpſetten tot een Dapp're ſtrij57

&o ſal iſ met linn, ſlBapentuig 0Ingogd en

3900gſſen mijn ſonben trºffen: en benjijn

of "l genahen/

#n tueer geraken
Sºln uun' gemeynſchap/ Die mijn hert uerblijt.

ºn

- * , XXXIII.
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3900? haat/ bie um 3Peugben roemen,

-

XXXIII. A

De Geh. Sond. beſchouwt enige be

weegredenen om herſtel van ſyn

ſtaat te ſoeken.

&tem: Hoe ſchoon ligt ons de morgenſt.

69f: Ik hoor een ſtem uit 's Hemels:

e 1.

2T gig billſh/ ô mijn Bobt en beet !

&Bat ik mp meber tot 11 heet/

&#n uit mijn ſlaap oprijſe/

't gig billift bat ift uit het ſtof

iſleijn hert betijef tot uunen lof/

dBm II alleen te ppijfen/

31Bieng Baam // «En faam

&o gamtg heerlift // En begeerlift

2 g te noemen

2•

't #g billift / ô 19erboolbe Ziel! : : -

&Pat gp ſo 't gemel ſo gebiel/

HIbo' ſinnen gaat begeben/

't ººg billift / bat gp boog een trek :

3ean 'g IËeeren hand rijſt uit um bgek/
69m tot ſijn eer te leben; - t

't gjg nu / / 19oo2 u w

Glijb te ſtrijden) / 49m ban't lijben

39?p te raften/ - I

Cn meet '##eeten gunſt te ſmaſten,

#

& 4 3. Çöp
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3•

35p hebt nog buiſenb reeb'nen blp/

WI perſenb'/ om bien ſtabernp

&Per ſomben te beragten/

45p geöt beel reeb'nen om bfen ſpoot

3Pet goebertferentheben tot

#lm erfdeel op te magten/

3,2ant bpſ (## mp . . . -

doºr het ºoben// Pie mijn noob en
2ſeleplagen - -

#tan geneſen en boegbgagen,

3BHt gp in Meſech ſo berbult

512et boogſjept in 45obg ongebult

320g langer blijben moeſen ?

#Bilt gp ban '##emelg gunſt ontbloot

5?og langer blijben in bien noot

& Pet ſonben/ bp um Boelen?

JBie 't bett// (álot ſmert -

Aéterbij beriepben// «En afſchephen

#Ban bien Bitoning/

&Pie u nodigt tot ſjii 119oning,
:

5

318ilt gp / ô Dwaſe Ziel ! ban ligt

«En blijdſchap ſo berooft / um pligt

iſ?iet epnbelift eeng leeren ?

Om tot bien ſtotſteen heen te gaan/

RPie u ban ſmerten kan ontſlaan/

«En met ſijn gunſt bereeren ?

-oºp gaat// GPm raabt

(tot bien 3ieeraat// Pie u meer naa

&o beel ijben/

#tan bertrooſten en betbijben. 2

e- - 6, ſiPiſt
- --

,” -- '

4. - -

e
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6.

alBilt gp bien G5obt/ ſo meerbig mig

aeen lof) die elk hem ſchuldig ig/
i 49ntſeggen en bermepg'ren?

|. of benht gpl bat gy ſomber raabt

| 25p leem te foeken/ in een ſtaat

jean blijdſchap ſult opſiepg'ren?

GEn ſiet // GBp niet/

“Dat um'gangen/ / Steebg afhangen

12an bien l#ogen /
50mber mien uup nietſ betmogen. à €

7.

ambiſt gp bien ſieben zielen-boºg

5aiet minnen met een teeb're fo?g /

«En leem um hert opbgagen?!

ſpijt gp bien &egenrijhen ºpeeſt/

aPfe # ban ſmert en pijn geneeſt /

5Piet ſochen te behagen ?

- Aeeg mg/ / #Bilt gp
5o bnjaag mtſen// RPat gp beſeft !

lºgeer ber leeeren *

Haïet ſoub millen ſºeplig eeten?

8.

eep ſeg mijn ziel! hoe iſ het bog?

, Seat gp in ſomben / en 't beblog

| qPer pbelljept blijft hangen?

areat ig'er in/ alg #itluerberf/

#Paat in gp na heel luſten erft

eten mgoegemb' Ziele p?angell?

gLeer bog/ / 't 25ebgog -

3Pan All ſuſten/ / Pie onruſt en --

ſlàoepten baten) > .

t” Genemaal te laten baten. * .

&L 5 9, 3tch!
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=-

- - - -

9,

2 ch! benh/ mijn ziel / ben lºemel bieb

Abíjn bolle gunſt nog an om niet/

G5p ſtunbfe nog beſtomen;

&oub gp Den Bºemel ban om b'aarb

39erlieſen/ bie um hert niet maatb

2 g? Laat het H niet bomen;

Ziel Heer// Pog meer '

Slot bie bannen // Bie ºf an ben

aPienſt berbinden

19an bien #efug ubu 25eminben.

IC,

gºlft meet/ o Ziel / gp moet boo?taan

25tſchaamt en Overreedet ſtaan /

«En feggen: 45mbt íg meerbig!

&Dat ift elenbig aſch en ſtof

52u meberom ſijn Baam en lof

iBethgepbe blot en beerbig;

&eg Dan // 1900gt ban

Illumen Hºeere // (ILot fijn ſtºere

#Looft bien #toning

&#eumig in ſijn 49pper-buoning.

1 I •

op gefu/ laat met falen en kragt

3Pegg reeb'nen op mijn hert gebgagt

5ijn / om mp te beuregen /

dBatſk amftonbg in biep ootmoet

HII neeb'rig ballen mag te boet/

gºn hert'ſiſt fijn genegen /

en 't ſpoo! // 3Pat boog

GB:ſe aacb ig// «En opmaatb ig/

(ge betteben -

&oubet ruſt in eeuwightben,

-

xxXIV.



Derde Deel, 287

X X X IV.

De Geh, Sond. Ondervind een opregte

begeerte en voornemen des herten

om herſtel te ſoeken.

&tem: Philis quam Philander tegen:

@f: Roſemond die lag gedoken:

eaf: Soete Jeſu ſuiv're ſoetheyt:

I•

Weg berbloehte buile luſten/

HPeg mijn ſomben altemaal /

CPie mp ſo lang met ontuſt en

&Pgoefhept queſbet ſomber paal/

âBeg berbloehte mereltmin/

'ft 3ie El an met tegenſin.

2

't gig genoeg/ bat ſit mijn ogen

Elan uun ſhobe toberp

#eb geleenb/ ik ben bebgogen

(dIot een zielen ſmett boog mp;

'ft 3ie um ſchoonhept in haar ſchijn

#g niet alg berbloeht fenijn,

3.

't gig genoeg bat ift in ſomben

qEn onrepuhept Dagen lang

#eb gelegen/ alg gebomben /

Jlaet beel ſmetten maat en bang;

't #g genoeg tot #iele pijn/

gii bit bal geneeſt te ſijn,

4. - -

'ft 5al mp nu boogtaan begeben

(&Iot een beplig Eeuwig Goet,

3Paar ift Han getrooſt bp leben

#et een b?p en bip gem0et;

'H &al alleen an G5obt mijn hert

45eben/ bie mp rebt ban fillert.

5, 'f Sail
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5.

"H &al) 0 foete Ziele Minnaar!

H meer hieſen tot tnijn beel/

OPm bat ºp ituu' ſchatten in haar

3Luiſter aanbiet groot en beel:

«En mp lokt om 'g lºemelg bloot

69p te ſaam'Ien boog mijn moot.

6.

'lt ben gemillig uit het buiſter/

Heeere Heſu/ 3Pabibg &oon/

IIlt te b?eften / om uun luiſter

âBeet te ſoeken boog uun' @Lhgoon/

&Pfiſt nog boog uun' genaabt

2Beer quam tot mijn oube ſtaat.

7.

aPog ik meet/ bat al mijn pogen

#bel ig/ en 't uuctſt om niet / "

2tig qbp niet met liefde ogen

dap mp Miertje neberſïet

2ïcij! bat ober tmp um' hert

5au ban eeng bemogen uuert 1

8

6Pch hoe geerne buoub' ift âomen

(&Iot uun' gunſt ſo ttooſterijk /

dPm berblijb met 2iong B2omen/

ſpier/ en ban eeng eeuwiglijſt)

&Pp te fingen/ €5obt ſp lof/

aPie ſig memb tot aſch en ſtof.

9.

opcb hoe geerne uuoub ff leben

#eplig boog um' ºngeſigt/

GEn mijn gantſche Ziel VI geben/

G2ie iſt Il bog Üen berpligt/

2lig gp maar uum' regter-hamb

puttleent tot onberſtambt.

.
IO, @cij
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IO,

dPch mogt ſft mp alg boog beſen

«Eeng berluſten in mijn eBobt /

GEn met eerbieb tebet bgeſen

iBoog een bie ff heb beſpot:

62 mijn geplant / leert mp tueer

(Leber leben tot 11u0' eet.

I I•

?Allerliefſte geſu/ maalt ban/ '

&Pat ift boog uuo Hiruig en UBoobt

3Peber opſta/ en geraakt ban

ºf mijn ſchult7 ſo fmaat en groot ºf

iſàſbbelaat/ byeng boo2 uun' fiunſt

#ſap meer in um 32abet# gunſt.

XXXV.

De Geh. Sond. Herdenkt met verquikkin

ge, als een middel tot herſtel, ſyn

vorige bevinding, en wenſt de

ſelve wederom te genieten.

5tem: Soet geſelſchap dat met my:

GPf: Onherroepelike Jeugt:

I

A# hoe heuchlſh/ ach hoe blp/

#toning geſug/ig bet mpj

Jaog eeng an um' gunſt te benfitn/

(Bie gp eertijtg an mijn ziel

d2uaamt uit hype liefde ſchenhen/

Jaa bie maat / alg 't w gebiel, 2, web!
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2,

#ch! hoe byolift mag die bag/

2ºlg uw oog eeng op mp ſag/
3Ilg um fuib're liefhe ſtralen

Hit Den Hºogen Heemel neer

«2uamen op mijn herte balen/

&ot um lof/ o Hºeplig ſpeer!

3•

Time booghept boo, um @Lhtoon/

CBeeb mp merken/ in Hun' goon/

3Baber / Dat gp alleg meerbig

#n il felben ſijt alleen/

GEn dat jeber &chepſel beerbig

&ijn m10eſt/ in ijl Dienſt te treên.

4•

El?ibbelaat / uun liefüe-gloet

SUPeeb mp ballen iſ te boet

#n berboonb'ring en in liefde /

&#erbieb en gehoorſaamhept/

't laag of gp mijn hert boo?griefbe

GP002 uun glantg en bietbaarhept.

- 3. -

'# ſtiep te hulp tot uunen ſof/

3Dat ſig rept op aarb' en 't ſtof/

ºlieg bagt mp moeſt u p?ijſen

GEn berijeffen / bant bie ſtof/

dPie gp quaamt tmijn Ziel bemijſen/

&Itoft mp tot ben &terren-hof,

6.

2Ech! hoe teber en hoe hſepn

3Lag ik boo? Wil / op het plepn

#Pan mijn hamer neer geſonhen/

3In mijn epgen, niet en ſtof/

&o ban ume liefbe bgonften/ v

«Pat ik ſong tot uuben lof, -

2 w 7. #ſch!
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l
7.

ºlth! hoe breegb ift/ Hºeplig #eer /

Teoogum iſ 2ajeſtept en cet/

'äieurfb uur anſchijn niet anſchouwen/
apat mp ſo ontſachliſt ijlag/

GEn alg iä mp ſelfg beſchouwen

dBing/ mag fit maar ſtof en aſch.

8

2Ich! hoe byolift mag mijn geeſt

opgebult ſn't notugbe feeſt/

âDat mijn tong bing an te qtteelen!

(Lotum lof en beetliftijept /

50 bat het mp nooit betutelen

Zéou in alle eeumighept.

9. -

GP nooit heuchelijker tijd!

aaie mijn hert meer heeft berblijt /

#lig boe ſft bp II mogt meſen/

ie?p man Hommer en berbgiet/ -

aPoe gp ban mp miert gepjeſen /

«En gebient op uun gebiet.

1O, -

op mijn geplant/ſiet nu meer!

dBeeft mp d'oube blijdſchap meer!

#Raet um ſiefbeng en ontfarmen/

apie mijn hout becbgoten hert

G5antg ontfomſten en bermbarmen

ikunnen/ bat het bgambent mett.

II,

gimmerg hunt gp boog um âragt

Fau nog methen onbermagt/

SPat mijn ziel bie #Zaligheden

&Lot berquiäſting meer beblubt?

3Perä ban mu/ en ſtomt beneden

(ºot mp/ bie Wi bog bemint. -

12, GStef/
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===-

I2•

«Beef/ en geef nog eenſ een proto]

Jean um' gunſt/ Dat iſ bettoep!

ºgnum liefde mijn te finaäen/

apſe/ ſo ſoet en trooſterijft /

ziel en lichaam Han bermalsen

apoo! um 45eeſt in ſegeng rijk.

13.

'Et lag met eer alg in uuo ſchoot

de autº, beb?ijb ban alle noot/

©tij mogt het mp nu gebeuren/

#eere #efu! 'h ſou mijn hart

glit mijn angſt en bruh opbeuren/

oºn uit al iuijn bitt'te ſmette

wa I4•

49 bat ſoet ban uum genaan

#g het/ bat mijn hert betſaan:

Teoet het mp eeng meer bebinben

#n een filepne trap of maat/ .

op ban roem ik byoliſt in Den

«Bob / bie nooit ſijn bolfi berfmaat

*-

- * xxxvI.
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XXXVI.

De Geh. Sond. bidt met allerley Ootmoe

dige pleytreden om herſtel, en wenſt

den Heere Jeſus in ſyne nabyheyt
wederom te ondervinden.

5tem: Polyphemus: 49f: Pſalm 38.

dPf: Als den Hemel in erbarmen :

49f: Ach was bin ich meyn erretter:

1.

S$# hier ſtoom ik tot ubu' ſlºoning/

Igemelg honing /

2lig een maakte bebelaat /

aPie geb?ongen boog clenben/

&ig moet menDen

(Lot um (II)goon bebgoeft en maat.

2•

'#23en/ o &Jeſu / alg geſonhen
«En berbyonken r

gIn een ſpoel ban buiſternig/

RPaat ik ſo Ueel bange bagen

JPoet in filagen

qPat ſh um nabpijeit mig.

3•

GEn nu ben ift ſeet genegen/

GPm uun' ſegen

(qIc berujetben in mijn ſmert/

dem tſuu' ligt meer an te ſchoubben

&# 't# ij

Qt betſſtlififting Uan mijn helt,
- ſl g 12 h 4, (Baat
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4•

3Paarom kom ik tot il treben

#Laet gebeben/

zIPſe ift boog II ſtopte meet/

oef fit mogt um liefbe fmahen/

«En genaften

3Jeebet tot 11 mijtien ºpeet.

5.

ºgmmerg ſijt op neergeſegen/ x

&#n geſtegen

12an uud Hºogen lºemel &Lij?oon/

ºm een boem'ſing/ bie gebonben

2#n fijn fonben
Grºot +4 ſchiept/ o Pabibg &500lt. f

6

3meilt 11 bam ook tot mijn ſch?eijen

oºmbe bleijen

apenben/ bie nu maat en bang

#aoet om mijn troulooggept fugten/

&#nbc bugten

apagen/ ja/ meſ maanden lang

7.

't Scholt VI bog niet an eermogen/

GPm mijn ogen

GTe berligten boog um' G5eeſt ?

#een: op hunt mijn fitanahept beelen

#ct bebelen/

3lig gp maat mijn plaag beleeft.
8 -

«Bp miſt bog clenbelingen

oEn geringen

3mecer oerheffen uit het ſtof)

3Laat uuo hert/ ſo bol ontfarmen/

ilàp Soo'n Armen

apan genepgt ſijn tot uur lof.

- . 9. 3Baat
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9.

3Baar toe i3 um' bloeb en monben/ :

&o mijn ſonben

5atet en uuogben meg gebaan?

âBaat toe fal um ſbeeſt mp ſtrehhen/ -

So be blehhen

12an mijn ſjerte blijben ſtaan?

IO.

alPiſt gp ban utm lijbeng Kragten

#EAp Doen agten/

&o geneeſt en bepligt mp/ -

JPat ift mag ban Ziele-plagen *.

45antg ontſlagen

+l ſpog toelnen b?p ell blp.

I I •

2Ich! maar fal fit Weesken lopen/

dPie bog hope

aPat iſ, ben um' epgen hinb ?

4Dant be ilBereld bie berfmaat mp

qºn berlaat mp /

69m bat tl mijn ljett beminb.

I 2 ,

5uſt gn ban/ o Hºeplig Babet/

1eolhept3 aber /

2In uun teber ingebuanb/

#n uuo engen ttinb niet benhen/

(ſem te ſchenken

gelegg een borſten uit um bamb,

I 3.

'g Teaberg herte bol mebogen

lBont beluogen -

4pper 't ſch?eijen man fijn 3500ll /

geoub gn mu ban laten ſterben

«En Yjerbergen

19an gebgelt boo? uuJeu GL5300n/

19 2 14. #een/

*
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I4,

Jaeenſ gp hunt niet/ mant um liefbe/

«Die mp griefbe /

2IIg ſä trab in utm 12erbonb/

g# ten eenemaal onenbig

qºn beſtendig -

5eu/ en ook tot allerftonbt.

I5.

bebt gp niet an gant# ontbloten/

JPie in n00t ell

GElenb ſugten toegeſept?

aPat gp moub baat helpet boeſen

Illit be b?eſen/

&Paat haar hert in ma: rit -

I

5eg ban ook tot mp/ ontmaatbe

&lijſt en aarde

JPie ontbloot hier boog lll leg/

ſBogt gerepmigt ban um' boogſjept

&#n gobloggij?pt/

3Bant íſt neem ſe ban iH boeg.

XXXVI I. -

De Geh. Sond.# ſyn pleytende

ſmeekingen tot denH.Jeſus om herſtelling. -

AStem : Als den Hemel in:

GAf: Polyphemus: 49f: Pſ. 38.

“Pf: Ach was bin ich meyn erretter:

- I •

L5eſſie #eſu / bie ben armen

IBet ontfarmen

#Bebelpbig ſijt ontmoet/

3Laat uun oog ook op mp balen/

JBie geen paſen -

#ſten in beeg mijn arremoet, 2. Die
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2•

RPie berm0ent fijn en belaben

HI)et jaar ſlutaben

Ibebt gp bepl en ruſt belooft/

&Poe mp ban um' ruſt ook bínben/

JPie gp in Den

Beerten merht ban trooſt berooft.

3.

gimmer ſcgt um moogt hp home

(ILot be ſtrOlmen /

Teie ban Zielen-bo?ſt berſmagt/

#tom ban / o G5enaben Sonnt/

3Liefde 25gonne/

«Beeft mp 't matet bat ſit boagt.

4,

HE)aarom foub ift bo?ſtig ſtetben

gºn berbetbell

25p een bolle uiater heeft?

ambaarom foub' iſt an be ſtromen

ſlàogen Honnell/

aPat ik nog ban bo?ſt befugeeft?

5.

aPog mijn geplant / ift Igelueerbig

25en het bueerbig

TPat gp 't unater mp onthout /

#aat) om bat mijn borſt ſo groot iſ

2llig mijn noot i3/

Etoep ſh/ Geef, eer't ſjert betfiouuut:

6.

't gg geen Werelt, bie ik menſche

#et ben menſche

3ean be merelt/ oie berblint/

Baſet alg ſtof en ſlijſt en aarbe

3Dan geen uJaarbe

ocht en alg fijn beplbemint. - -3 # fijn ſj 39 3 _ _ 7. 'h 50th
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7.

'it Soeſt geen eer of hoge ſtaten/

JBie mp laten

30 rampfalig alg iſt ben/

#2aat alleen een ſchat baat boben

(Pgo, 't gelobe

#n ill/ Die fit bietbaar âen.
8. - w

'ä ſl2enſch uto gunſt en foetigheben

32u op ljeben

Hllit ontferming meer te ſien/

'h Penſch um ligt en trooſt te finaſten/
«Eil te maken

ſlot uuu bolſe faligheên,

9. '-

#tom ban liebe Ziele minnaar

&Puerubinnaar

3Ban mijn herte/ ſiet mp aan/

«Pp. Dat ik mag ſonbaarg leeren

1l te eeren/

dPie 110g bette ban iſ gaan,

I O,

GP ſlBat fouben b «Eng'Ien A5ingen

GÈn opſpringen

Cſaber mp berboemeling/

2llg gp mp tot II booub treääen

G#n opuJehhen - :

&Boog een hertbetanbeting. -

ve

- U 1 •

\e mºat foub iſ, mp uerblijven/
E# mijn lijden

Hºter nu eenſ een epube nam /

tºch iſt foub 1ſt eeuwig roeinen/

«En u noemen /

#tſu/ mijn Geſlagtc Lam.

-'

12. #ton
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I 2 .

Hom/ ep hom/ ep Hom/ beunerft mp/

g#n berftetſt IIlp /

gliefſte gefu/ met um «Beeſt/

25;eng mp in mijn oube bºpljept/

Gºmbe blphept /

aPaat ſâ eeug ben in getoetſt.

- I 3.

och mp bunät/ gpſult mp treffen

GÉn opboehhen

illit mijn buit en nare ſtaat/

ga/ gp ſult/ o #eet/ gepgeſen

ſlap geneſen

Hit ontferming en gemaab.

I 4•

45eef ban mu/ Och Geef gemabt/

&Pbetlabe

Hpijn rephbalſemboog en bert/

#g bat ik al eeuunig prijſe

gº'n beubijſe

3Lof/ beught ban alle ſmett

19 4 XXXVIII.
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XXXV I II.

De Geh. Sond. gevoelt met blydſchap dat

hy dadelyk geneſen wort, En Jeſus

gevoelige ontdekkinge ondervindt,

&tem: Leibſter Immanuël Hertzog:

49f: Al wat men doet men kan:

I•

S3, baat/ #biebaat/ baat gaat ben gemelopenl

3Paat bliet mijn ſtermen en mijn ſchºeijen meg/

SUPaat fie fit 't epn0 ban mijn angſtballig hopen/

(UPaar ig. De fºttoon/ bie mp mag toegelegt/

3Lof ſp mijn ſtolling/

&Bie ban fijn ſlDoning/

3Peeg' ſalighept boo? mp heeft toegeregt.

2 •

&P monbec G5obt/ mat fijn bit toonberijeben/

3Pie gp an mp &oo'n boben bonbt bemijſt/

#g bit be beugt bau tranen en gebeden ?

€9 uuomber u?ugt ſo meerbig lof en p!ijg/

&ijn. Dit be ſaften

&Pfe ift mou ſmaſten/

GP Salig Broodt, Dat ſo mijn ziele ſpijſt.

- 3

3ft filopte naar en bang met pijn en finerte/

«En gp Deeb open/ ect 't mijn 2'iele bagt/

#k riep/ ep trcht/ o 45obt / unijn ſombig herte/

&#n gp bertuſttet mp ſo onbermagt

(ILot lI om hoge /

&o Dat mijn oge -

32iet allberg alg um glantg en luiſtet fag. g

4. ##
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, dàu neoerbaalt/ en in mijn ſjerte ft

4•

gft heb gemo?ſtelt en UI oberkmonnen/

49 Abterke G5obt! bie maar een buurmſten ijſet /

«En eer ift eeng ter begen bab begonnen

ſjiep gp / ih Geef, fit. Geef mijn gunſt om niet

3Pug ſal iſ, ſpringen

«En n!olih ſingen! .

(Lotubner eet / ih ben uit mijn berbgiet.

5.

iſlaijn hert boog gemelg bier in branb geſteken/

19erſengt alg in een ſuin're liefbe-blam / .

GEn ſchijnt boo? minneng Hragt te ſijn beſmelten

19an bo?ft na 't lièeplig Duirgeſlagte Lam,

SPat/ om het leben

?In mp te geben/

&o millig uit Den Hºogen lºgemel quam.

6,

&P 5oete b?eugt/ o liefelift geboemel/

GP HLiefbe Kuſſen ban mijn Bruidegom !

(Iermijl mijn lºtoning ſelfg ban b'# I#emel

t;

3Pug ſal mijn fieele

3Pan hem nu queelen/

JPie mp uit 't Duiſter boert in 't Hºepligbom.

7.

gift lag alg boobt in buiſemben ban fonben

GPntepn boog ubo ſpebugte (Lijnoon ter meer)

#Baar (5p hebt boobt en hel boo?mp uerſſonben;

«En ſtelt inp b?anſt en b?p II naam ter eer /

&Pug Han mijn tonge

- &cijgon g” eeuunig ſonge

illuo' lof niet naar ben epg bttbgepÜen/ Hºgeet.

19 5 - 8, 3ft
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8

gh liep afkeerſg ban utu' megen bbpalen

gu 't nare bal pan enfiel biliſternig/ -

maat gpſ mijn Hifug/gtijgt nºg uit het balen

#ot min gemepnſchap/ bit ſo falig i5/

45p quaamt mp boten/

2lig iſt uerloren -

ilm gauen/ en mijn ſchatten had bettluiſt.

9.

gh bab geen luſt na H / mijn G5obt/ te bgagen/

ſlâaar gp fogt mn boo? uube goetſjept op /

gä ujag in treurighept en bitter ſilagen/

jaaat gp berbieft inp tot ben (googſten top/

«En beeb mp Hotmell

Hilàet Ziong 2gomen

gln ume 45unſt/ baar aileg i5 uolop.

I O.

gſt lag/ man ligt en bcul/ gelijſt een naakte

dier meter ban uuj foete gtluſt ontbloot/

âBanneer um bamb en 45eeft mijn ziel antaalis,

dEn bgagt mp ober in um' liefde-ſchoot/

KPug ſtan iH galmen

HE)et b;eugbe pſalnten/

«En juichen 'h ben verloſt uit alle noot.

I I ,

op ſteumig/ eeumig ſof 3p tl gegenen/

naijn beplant #eſu / noo! uun trouwe forg/

4Daar boot gp mp uit boob en het ten leben

&#cbgagt hebt/ alg een trouwe Ziele 250!g.

aptig fal fit ioben

aPien ipeer van Bourn/ .

apie boo, mp murm en miertje b?aagt be forg.

X XXIx
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XXXIX.

De Geh. Sond. Staat ſeer verwondert,

dat de Heere ſulk een Wurm in

liefde weer voorkomt.

getem: Philis quam Philander tegen:

def: Roſemond die lag gedoken:

Caf: Soete Jeſu ſuiv're ſoetheyt:

&Pf: Pſalm 146.

I • -

O | 31Bat momber momberheben

* IBerht bp / meſfierg naam en baabt

3ean fijn erfbolh mogb beleben

3Poimberlift en groot ban raabt:

alºomberlih 15 bp gemig

3Pie fijn #2ame #efug iÉ,

2.

3JPouberſſh fijn al uum' megen \

#l 2et mp fuo'n clenbeling/

#eere gefu/ uuijſ um ſegen

JIBp boo, bert berambering

geeft perſoft ban al mijn quaat/

din geb?agt tot beſen ſtaat.

GP #ijn Ibeplanb / ſiet gp nebet

dBp mp ſonbig aſch en ſtof/

Gem mp uit het buſſter ueber

&Pp te boeren tot uuo lof?

âBilt gp mp ſoo'n helleboigt

5 àu beſtralen met uum ligt?

- 4. 4Bilt
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4.

ſpilt gp ban uuo' Gºbgoon en luiſter

Gifgaan om mp ſoudig niet/

den uerhieſen 't nare duiſter

12an clenben en berbiet!

meſſt gp an het ſtruig met pijn

3eoo! mp buurm geklonken fijn?

5.

qpilt gp ſpot en hoon bechieſen/

ſpiſt gp't leben boo? ben boobt

4pm mp boben bonbt berlieſen/

qPſe ban alleſ mag ontbloot?

dPch mie ben ik nog / bat gp/

#Liefſte 3Jeſu / ſterft boog mp ?

- 6.

ſtan ſit H tot boogbeel u0eſen?

jaren: ift terg lt bgoeg en ſpaabt/

GEn al hebt gp mp geheſen

Jaogtang blijft mijn herte quaat/

#So lang alſ mijn ziel hier leeft!

dEn an 't lijf bet fouben fileeft.

7.

Ach, wie ben ik, bat uur hanben

so onepmbig ſterft in magt

#lap uit al beg &batang bauben

ditohhen ſo gant# onbermagt:

Ach! wie ben ik dat gp mp

#2aaät ban bel en toren blp?
8

Ach wie ben ik! alg iſt bunaalbe

#an uun liefde-paben af/
"Dat uuo haub mp uurbet Iyaalbe /

#n op 't nieuuj uun gunſie gaf/

aeat gp tot mp quaalut en ſept/

'ä Ben U Godt in eeuunigjept?

t

- -

9. Waarom
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9.

Waarom, alch! mijn lºgeer / mijn honing/

Waarom fieert gp tot 1tip in /

«En maakt in mijn bett uu tlboning/ -

42p Dat ift II reuunig min!

Waarom, ?tch ! mijn keer en Bobt/

Aerijenât gp mp dit Salig Lot?

I O•

ſBaarom mp / bie fo helupeerbig

ábomber uitſtel mp begeef

OLot mijn booghept/ en nog beerbig

2lan mijn pbelljeben fileef?

11Baarom mp / bie b?oeg en ſpaabt

#eb berujo:pen umen raabt ? "

- I / .

TBaarom: o 43etroulue 250gge /

GBp bat ift in eenurighept

&ou bertelſen / pºp ban fo!ge /

dPat uun goedertierenthept /

5omber epub en ſomber maat/

ieoger alg ben lºemel gaat.

I 2 ,

aPaarom / op bat iſ fou leuen

1eoo! uun heplig angeſigt

2jn geregtighept / en geben

T+47 naar b'inhout van mijn pligth

JLof en p?ij# 1 en ſtemmen aan/

app hebt allrg met gebaan,

1 3

gefu/ gun mp ban um gaben

“Elam te leggen tot uuo' eer /

gſºn boe mp gehoogfaam b?aben

#n um Hergen/ bat ff leer

II te bienen b?oeg en ſpa/

g:'n bug ma ben gemel ga,

XL. De
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XL.

De Geh. Sond. Staat verlegen, wat hy den

Heere ſal vergelden voor deſe on

eyndige liefde en vrye goetheyt.

&tem: Soet geſelſchap dat met my:

«2f: Onherroepelike jeugt; -

I •

D# en p?ijg 5n nu ben libeer /

&Pie mp boo? fijn goethept uueer

12an mijn nare 2iele plagen/

25anben/ boepen en berbgiet/

#eeft ten eenemaal ontſlagen/

&Poo! het u000?t ban ſijn gebiet.

2 •

Danſt en prij#/ 24mmanuël/

2ºp II / bie ban boob en hel

#ſlap betſoft hebt boog tſuu' lijben/

&#n bie mp in treurighept

Gauaamt met uuJe gunſt betülijben/

JPie gp imp Bab toegelegt,

3.

2tch! mat fal mijn offer fijn/

Ripat íſt ill/ o Elebicijn

3Pan mijn qualen / faſ toeb?engen/

UDie inp/ menig buifentmaal

2Llg ift treurig mag in 't enge/

#ebt getebt en uitgehaalt?

4, 13ette
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4•

Beere gefit ſhoogſte dºsoet/

112aat mee faſ iſt lºl te moet

#tomen / en buaat mee mp buhhen

iBoo? 1 l/ o ſºrbtigte 45obt/

&Pic mp tiſt mijn angſt en buit/ en

#2coit inbg:gt in #ſong ſlot?

jf. -

BIch! matig 'er in mijn hambt/

S?at ift b;eing ten offertganòt/

GEp mat íg 'er ton te pinben

#n mijn bert / bat íſt bien Lºeer

#tan opoff'ten / hte imp in Den

ſt?inneng tijü troſt tot fijn eet?

6.

GP mijn ſºeplann/ fit bſe ſtof

25en en afch/ Han tot tuhu lof

1l ſhiet geben bat ban hJaarb ig/

ſBant al mat iſ ooit befat/

#g uïn epgen/ ja ooft b'aarb ig

&B' Ultme met jet geen g'ombat.

7.

Jlhaar/ mijn #toning/ luſt Il 't Hert,

&Pat gp hebt beb?ijt ban ſmert?

'fi &al het il ten Offer geben/

A20 onheplig alg; het ig /

JPecunt bet/ ſchoon het buſl ig/ ebeu

4Bel nog tot etſtentenig.

8

TIaat ban boortaan al het mijn

11 / o 45obt / gegeben fijn

ſlot uun engenborn/ en maah mp

3Paniibaar boe? Deeg &alighept/

&Pfe ih boog uuo moetbept ſmaalt blp /

«En teng finaaii it! b'ecuboigbept.

9. Pug
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9.

JPug ſal ban mijn offer/ theer/

&ijn/ bat ff uuo' lof en eer

jºu geſtabig ſal berb;epben/

45eeft ban/ bat ilt byolift ſeg/

3lof ſp 450bt / Die mp gaat lepben

dPp ben blijDen Bemel-boeg.

I GO

'ſ: ſtan niet alg maat oberluit

2II uuo beugben galmen uit:

3Looft ben lºcet mijn Ziel en heele

«En al mat 'er in mp ig

3Looft mijn geſug) bie mijn beel en

Schat en Heyl en Leven ig.

/

XL I.

De Geh. Sond. Siet nu wat heylſame leſſen

de Heere hem in deſe School van

dodigheyt geleert heeft, en

wenſcht ſealtyt te practiſeren

&tem: o Kersnagt ſchoonder dan:

(9f: Doe Iſraël ſyn nare ſugten:

GPf: So gaat dat ryſend ligt :

U .

N# ſie ift / o Abetrouuue 25ogge/ -

lgoe bat uur hert met teeb're fopge/

Gºtbuitig merkfaam mag boo, mp/

#oe bat gp mp ſelfg in het buiſter

25emaakt hebt / alg fft in ben Hiuiſter

3lag van Deg meteltg ſlabernp,

2, #2u
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- 2 •

52u fie ſh/ o G5etroume Leeraar/
#oc bat gp mp/ Die bmaag meſ eet uaat/ ſy

&Poo; buſſent negen onbermíjſt /

#oe bat gn ſelfg boo? buiſterniſſen

#aat leert/ Die nog be mij#hept miſlen/

liu betigben tocm en lof ten p!ijd.

3•

dB gefu/ alg ift mag getreben

#n 't nare bal ber bobígheben/

Scheen 't mp of iſ te grombe ging/

JEaat ſl!! Onepnbig in genaben

12ebt imp dan beſe fonden paben

Bertolt tot mijn bermonbering.

- 4.

dBp unifiet bit mijn foubig bolen

(@Le maſten tot een 49efen ſchole/

ſlBaat in iſ nu bug ben geleert/

3Pat fit ulu' uJonb're hanbel-mijfen

33an agteren moet ſien en prijſen/

«Dp dat gp Uan mp boogb geëert.

5.

l! om bºemel-ligt / gebaalt ban boben/

dPoeb mp nu eerſt te regt geloben/

ſlBat fonbig ſtofje bat ik ben/

lºoc ſcijanbeltſt ift ben genegen

(GLof buiſeuben ban kromme toegen/

dPie ik nu in mijn herte hen.

6.

gh ſic nu eerſt tot #ielen ſmerte/

3Pat moo:n en moöberpoel mijn ſjerte/

3RPat buile buoning dat het ig;

52u hen iſ mijn geſjeel oliinagtig

&Lot beugd / en baat en tegen firagtig

“Benepgt tot fouben beſt en lalig,

# 7. jetl
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A 7.

yºu ben ik/ bie ſo hoog geſtegen

3in hoogmoet mag ter meer geſegen/

GEn ſïe mp alg een ſleurmäen aan/

(TBat niet ig alg maar ſtof en aarbe/

ga/ buſſentmaal te klein ban maarbe/

Om 't minſte ban um' hant tº outfaam. V

8.

oPoſt merk ik ººeet/bat al mijn gangen

#In alleg ſteebg ban H afhangen

gin jeber uit en ogenbliſt/

qDat ift niet ſtrijden kan of merken/

3mbien uun & Beeſt mp niet gaat ſterken /

(Lot an Den Haaften abemfuift.

9.

«En ach/ nu ſïe thſ hoe begeerlſft/

#oe bierbaar en gantg ontmaatbeerlift

Heet minſte ban uun. goebhept ig/

ºpoe nodig inp ten allen ſtonben

leet &alig ſtruig bloet en be monben

3Pan 1 l / mijn ſºeplant / 3Jeſug ig,

IO,

Hºoe bat ift II met ſtabig hopen

?II ſch?eijenù agter aan moet lopen/

&Pm hulp en leben/ bepl en raabt/

ºpoe bat iä teláeng met mijn ſmetten

#eijn ſtourg na il moet henen ſetten/

dBm u?p te uuogben ban mijn quaat,

I I •

geplant / nu leer ſft mebelijden

#laet haat te oef'nen/ bie ter fijben

19an 't enge ſpoo? getreben fijn /

#àu leer iſt baat bmeer op te beuren/ u!'

&Die 't miſſen ban ubu' gunſt betreuren

#Bet bgoefbept / ſmett en #Ziele pijn,

12. GBp |
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I 2,

Cºp boet mp haar nu hoger agten/.

&Pit ih eertijbgſ om nare hlagten

3in duiſternig niet bulben honb'/

«Bp boet mp ſien/ bat ik ben grootſten

19erberber / en ben allerſnoobſen

Göetueeſt ben/ bie gp immer bomb.

I3

#Bog eeng/ nu ſeet ik te beſtieren

2öp onderbinbing/ bie baat tieren

«En fcbgeijen om baat bobighept/

Jºu leer iſ boo, mp ſelfg te maäen/

«Pm niet in 't duiſter meer te raken/

baat in in mp fclfg ſjab gelept,
t I4

«En ach! mat Duiſenben ban bingen

3leert gp mp/ bie um liebelingen

ſleet mp ooit leeren in dees School,

#h fian fe hier niet al opnoemen/

#2aat falfe tot uum eere roemen/

3Panneer ik in um ſchoot betbool.

1 5.

ilàaar o mijn leeraar/ boet mp meten/

RPat iſ mijn Leſſen ſal bergeten/

30 gp mp niet geſtabig leert/

&#p boetſe mp ban bog onthouben/

&#n nog gebguihen alg iſt out ben/

(GLot Dat mijn glag mogt omgeheert,

16.

6P TIiefſte geſu / ſeer mp ſtabig

Op 't nietſui boog ubuen 45ecſt genadig /

QPp bat iſt nimitler ban H. btmaal /

giën boet tilp dan gelukkig ſtomen/

QBaat iſt boſrilaafit met alle egonnen/

b aal.#et tl kan jougaan d X Li I,
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X L II.

De Geh. Sond. pryſt den Drieënigen

Godt, Vader, Soon en H. Geeſt,

over alle ſyne wonderlyke dog *

heylſame wegen, tot hier

toe omtrent ſyn Ziele

met hem gehouden.

stem: Polyphemus: of: Pf. 38.

daf: Als den Hemel in:

GPf: Ach was bin ich meyn erretter:

I •

3K #Boet nu eeng met bijbet herten/

192p ban ſmerten/

&Lot gehobaag eer en 3Lof/

3Lieberen ban liefde &ingen/

3Pat het filingen
z

ſlaag tot an het Abterren-90f.

2•

'ſt ſlâoet bien Hºoog berijeben #toning/

JPie fijn 119oning

24u ben gemel heeft gemaakt/

jl?et een iLicb of b?cugbe HPſalmen

3lof toegalmen/

UPat het aarbrijft baat ban fataafit.

3. 'ſ Seg

1.
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3

'k &eg #l bant mijn Godt en Vader,

3Lebeng aber/

'h &eg iſ boog um ſiefbe banſt/

3Pat gp mp/ eer 'f mag geboren /

Ibebt nerhoren ..

(ILot um' ſof/ mijn 193eugbe-Abank,

- 4•

dBp beeb mp ter boerclb âomen/

&Paar be b?omen/

CBmber 't Euangeli-ligt/

Hbo'e bueergaloſe HPerhen

#tunnen methen

llit uur moogt boog 't ſbeeſteg ligt.

5,

GBp gingt mp bco? beel gebaren

3Patuuo beboaten /

gÉn gp bebt imp opgeboeb/

Spys en Drank an mp gegeben/

«En mijn leben

(Lot hier toe ſo toel behoeb.

6.

Hlume Waarheyt liet gp horen

2Aan mijn oren/

aPog ift fogt um megen niet/

Bl?aat begaf mp tot De paben/

3Pie mp ſchaben/

# GLot mijn epgen Ziel betbgiet.

7.

45p hebt mp um Soon gegeben/

9m 3ijn leben

3Boo! mijn ziel te leggen af /

't 453ootſte bat gp Honbet ſchellfien

n: iſt# b ft

Gilbe / bja it, Dat gp gaſt, -/ bJag # 3 8. 'H &eg
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8.

'à 5eg Il banh/ o Godes Sone,

&Pie ubu' (Lhgoon en

#eerlifthept hebt afgelept/

KPie gelijft een 113urm in maatbe/

49p bet aarde

dºuaamt in biepe nebgighept.

9.

&Pie het ſpotten enbe fmaben

GBp num' laben

3ſBiſbet ban het ſombig tot

&Per berbunaalbe buereitlingen/

GBie H bingen

#2et betagting ſjoon en ſpot.

v IO,

SPie uim 1Baberg toren byagen/

«En het klagen

aleiſbet hieſen an het hout/

&Pit geheele uitein lange

5 ſtaat en bange

#Zijt getmeeſt ronogom benaut.

II,

QPie ben ikruig-boobt fijt geſtogben/

&#n berbuo?ben *

Hºebt een fietſter tot uun graf /

2illeg om mp ban mijn lijden

(Ie beb?ijben/

&#n mijn ſmett te nemen af.

I 2.

'JBeſen ſtrijd hebt gp geſtreben/

«En geleben -

3Liefſte #eſu/ an het #ruig/

«Bin mp ban be helſe plagen

&#eng ontſlagen /

Sin te boeren in il Lºuig.

*. fitiſte.
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1Ruſtt,

I3• .

'k 5eg Il banâ / o Geeſt van Boven,

3Pie geloob en

#ertbetanb'ring hebt gemeritt

#n mijn Ziel/ Die lag in 't buiſter /

qºn ben hluiſter

19an ben buibel loog en ſterft.

I4*

«Bp ontbchtct mp mijn ſomben

«En mijn monben/

&#n ih fag hoe gobbelo03

3Pat ift mag in al mijn baben/

&Pfe nog na ben

iëleeſcije uJaten erg en b00g.

IS.

G5p berbgaaft ook al mijn Krukken,

G5antg in ſtuhhen/

UPaat ih baſt bab opgeleunt /

JPug uierb ift een gantg ontblote/

3JBie in noot en

3Wngſten ſchreeuuube met geb?eun,

16.

Q5oebe Göeeſt/ gp gingt mp tonen

'g 19aberg &oone

gn fijn glantg en Dierbaarheên

& Baar mijn hert ſo op berliefbe /

(UPat het griefbe

25innen. Door mijn bette htên,

# 4 17 azs

r
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17.

'à 1eid alſ meer in #efug atmen

ièol ontfarmen

«En berfnoſt ſchiet in ſijn min

3Dant fijn ſoete litfoe-ſtralen

&2uan1ën Dalen

12an om boog in 't ſjerte in.

18.

'k Sumoer bie ſBobt berept en beerbig /

dPie ſo ubeerbig

Giller menſchen lof betbient/

qEn ſep / bat ift moube blijben

«En beſtlijben

3jn ſijn Bienſt met fijn gemient.

19.

#aar helaag / ſh bmaalbe berber

iBan mijn leerber /

HLiep ban ſijn gemeinſchap af/

«En berhoo! meer met de blinden

Weepſ te binben

2 in de buile ſomben b?af.

2O.

3Pog um' epnbeloſe goethept /

30 bol foetſjept/

#eeft mp meer te regt geb?agt

(iLot mijn oube Ziele bgebe/

3Bie iſt mede

Hºu nog in mijn ſjette agt.

2. 1 • /

de Drie-eenig Godt en Heere,

#Beemt gp b eere

5Put alleen ban al um tnerh/

- GEn laat ik III eeuunig p2ijſen -

«En bebuijſen

3lof uet buben 'g #emelg ſujerſt.

- - - - , 22. 'à &eg

:
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t

*-

22 •

'à 5eg H bank/ o Godt mijn Vader,

Hlebeng aber/

'It âbeg Il bank o Godt be Soon,

'H &eg íſt bank/ o Geeſt oan boben/

GLeer mp Hoben

(ſſjobt tegieëenig op ſijn (Lij?00n.

XL III.

De Geh. Sond. bidt hartelik, dat Godt

hem voortaan wil maken tot een

volſtandige betragter van aller

ley Chriſtelike Deugden:

&tem : Hoe ſchoon ligt ons de Morgenſter.

D# en Almeerbig 45obt/

#ier hon ift ſlºeiertje meber tot

#ſlim' (@Lij?oon ootmoedig nahen/

gËn ſmeeft om geeft en lebeng-Hragt

t' 49utfangen/ om nu Dag en nagt

gn uunen Pienſt te maſten:

GPm 't hert// Ban ſmert

5au ontſlagen // @Pp te b2agen

2In um' 4Doning

(Iot uum UPienſt/ 0 #emelg ſtolling.

# 5 *. maaah
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2•

5ſlaaaft mp / o IËeplig/ Hºeplig #eer/

«Een bat geſchikt tot uujer eer/

19erbult met #emelg Deugben/

3FAaah mp een boom / bie u?ugten bgaagt /

«En an uum geplig oog behaagt /

&o ſal ik bol ban byeugben:

illu HAaam / / «En #aam

€9nmaatbeerlſh // GEn begeerlift

A5teebg berb?epben /

GLot Dat gp mp eeng boet ſchepben.

3. ſ

3Leg eerbiet en een biep otttſag

CPp mp/ Dat iſ eetblebig mag , ' '

libo' G5;oten JBame bieſen:

5togt liefde-ſtralen in mn neer /

Op bat fft met tuijn 95eeft o #eer t

€9p ſil berlieft mag uueſen: |

GEn gaan // 1900?taan -

Wiegt genegen // #jn ulm' megen /

JPie ſo beplig

&ijn/ en boog mijn ziele beplig.

4.

O geſu/ laat ik til alleen |

Omhelſen boo? geloof/ en trten

eBeouitig tot uuu uonben/

GBp bat ſit ban mijn ſollben b?n

4lin lof en beugbent aller tp

#2ag toernen en betHouben/

&Boet mp // @Doſt blp

eBp uur leunen // ſºnbe ſteunen/

2ilg mijn ſterhte /

&Pie mp tot uu Bienſt bewerkte,

5. Poe

Y
4
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5.

©oe mp met een optegt gemoet

«Bantg lijbfaam hopen op bet goet/

&Pat ſjp mp ſult boen erben

#a b" arbºpb/ moepten/ ſong en ſtijt/

*Panneer ik met um bolk oerblijt

SPen ſºep! hronn fal beruuerben7

UPie gp // 2in mp

5?a Dit leben //«Eeng ſuſt genen

#n uun alboning

Mool ban glantg/ o Ireplrijk koning,

6.

#ſch! maak imp tot um trouune knegt/
&Pie tl boogſigtig en opregt/

iſlaag bienen en bereeren/

3Laat ift in umen Pienſt / o #eet/

&Le b?eben ſijn/ en niemant meer

2öehalben H begeeren/

HIBant in // |Ibn min

3ig genoegen//Abonbet mjoegen

Door mijn herte/

&Pat iſ bient bebpijt ban ſmerte.

7.

@ Sjefu/ leer mp boemeïſtig

CPien li?emeſbeugt oerloochening

ſiegt oef'nen en betragten/

#Laat fit ill altijt maar ik ga

?lig boogbeeſt neerſtig bolgen na/

25p bagen en bp magten/

3Poet mp//beer bp

il ter Abchool gaan // 49in Dog bootaan

#,# ing iſ&Boo! betlooch'ning Wl te teren.

3, 49 #2aaft
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8

op maalt mijn hert gantg teer en klepn/

Ootmoebig / neDetig en repn/

5tiſ/ lijofaam en fagtmoebig/

1egeebfaam omtrent mijn eben menſch/ (

dep bat ff na uur miſ en menſch

gn beugt ſp oberbloebig:

& #Leer // Iºp beer /

62ok gemabig //#lap melbabig

(Ie betonen

2 in gaat / Die met ſtommer uuonen.

- 9,

aboe mp ubo eet boo? alle bing

25euo;beren in befen hting

apeg merelt# / o mijn honing !

gLeet mp / bat ik mijn naaſten ſtigt/

q#n ban ubu' boegen onberrigt/

den Iepbe tot uun iPoning;
25euerit / / «En ſterft , A

2lſ mijn ftragten // Pat ik tragten

Haag met beben/

4PIn mijn Ziel an ijl te geben.

IO,

de Titbe 2eſu / Schenk en meth

wBit alleg in mp / maah mp ſterk

apoo! umen beeſt ban bouen/

spat ift met puer nu boo?taan

#aag blijtig in um' megen gaan/

opin immer "I te lopen:

GEot bat // ſlàijn pat

Alg iſ, ſchepbe // ſlap ſal Iepben

gu be theren

39an ben tep bet eerſtgeboren,
xL1v.



Derde Deel. 321

V

X L IV.

De Geheyligde Sondaar wenſcht , dat

God Hem in de uire des doods ge

trooſt wil maken, en na de doodt

opnemen in Heerlykheyt.

stem: Meyne hofnung ſtehet veſte:

Of: Myne hoop ſal nimmer wyken:

I ,

H9: «Bebugte 45obt Der 45oben /

qLaat mp toe/ bat iſ genaait

(ºot um' (ſtijgoon/ en Mil lulijn noob en

#ielg begeert inbagtig maalt/

3Laat um' oo?

32u nog boo?

ºp genepgt fijn tot geij002.

2.

'ä libeb nu alleg boo? uun &egen

ſtijfielift in oberbloet/ -

39an ubu miſbe hand werktegen

3JBat mijn âZiel genoegen boet/

'H ſeeb nu tot

jl?ijnen lot

# 39erhoren / O mijn G50bt.

* 3.

'k beb alt/ ſºeplant / eogſt en honing

dibliſiug geſug/ tot mijn beel/

3pijſ gp met uur 45eeſt um iſ)oning

in mijn ziele neemt geheel /

'it ſºeb geupig

'ft Lºeb geinig

2Illeg mat mp mobig i#,

4. ©aats
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w 4•

zeaarom menſch iſt nu bit een nog/

apat ik beplig leef en ſterf/

Jeat ik oog nu anſchijn ſien nog l
#lg mijn ſtoffih blºeg berbetft/

3Pat ift mag

2. In bien Dag

gsterben ſomber naar gehlag.

5.

49 jaaijn aotſteen/ gepl en leden/
25!ommel ban mijn falighept /

mºeſt mijn ziele niet begenen/

# ſe van mijn lichaam ſchept /
#2aat meeſt glº

TPan bp mp/

aPat ift bpolſſt ſteef en blp.

6

ſeilt mijn ſubalt geloof berſterken

@Lot ben laaften ogenblik /

«En mijn liefde nog boei, Ymerheit

#n ben laaften aben-ſnifil
KPat fft ſtan

323oliſt all

glauben in uuu Canaan.

7,

gefu/ laat uw fituia : 3，20mbell

Tjaog in hragt op mijn gemoet

gbijn gebauht/ al## ift ontbollDell

#ijn ſal/ en uerbuſſen uloet /

3Laat ubu' hant

3Pan bpſtant

€5tijen tegen ben opambt.

s aent
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Y

8,

3meiſt imp met um ſterfire HBapen

(Legen buibel/ hel en boobt /

“Dat iH mag getrooſt ontſlapen/

123p ban Hommer pijn en moot/

1Boert mijn geeſt

dànbeugeeſt -

(Iot II in het Hemelg feeſt.

w 9.

Vader, maah mp Iog ban b aarbe/

iBan mijn Vrienden, Huis en Hof,

JBaat mijn hert ſig meDe paarDe /

&Iteh mp nu tot uupen lof

(Lot uun' (Lij?oon

3P002 uun &oon /

Éo beminnelift en ſchoon.

I O.,

Sone Gods 45ettoulme 250?ge/

ePch ontfangt gp mijnen geeſt/

3 Doert ſe boo? uun' teb're ſogge

Bºemelujaatb in Salemg ſfeeſt/

GTBaat gp mp

G#eumig blp

#tuſſen ſult ban finerten b?p.

I I •

* nooit mijn bebe grote honing

gschenát mp na mijn ſong en ſirét

't #enluig juichen in uw lºoning

e

e

jaet um ooiſt! Dat haar berblijt

&#n betijellgt

#Bft geneugt

2jn ten ºbeergaloſe 193eugt.

ZIONS
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KLAAG-LIET

Geſongen over de Ontydige, dog

ſalige Doodt van den ſeer Eer

waarden, Geleerden, en

Nu ſaligen Heere,

JOHANNES OORMAN,
In ſyn leven Getrouw, iverig en Godvrug

tig Leeraar in de Gemeynte van

MIHTLING EN MARK.

Overleden op Ruſtdag den 8. en ter aar

den beſtelt op dingsdag den 17 Febr.

1728. in het 46 jaar ſynes ouderdoms

en in het 26. ſyner bedieninge.

%tem: So gaat dat ryſend ligt weer dalen.

- I ,

W# fia:1/ bie 2tong jepl op 't hatte

&#5eb?ultt lept/ ſomber pijn en ſmarte

Leaat 253euſt beſchoubben/ bie ſo groot

gên ongeneeſliſt ſchijnt boo? D ogen

3Dan baat/ bie/ ouer 't quaab bebuogen /

#aat tebbing fineeſten uit De noot ? 3E2ie

2,
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2•

ſBie han/ bie't itethgeboubn buil ſchjagen,&ijn oog en hert ban bitter# blagen/

25ebbningen/ alg hp treurig fiet/

&Pat b 9pper-Egeer fijn ſittuiggeſanten

32an hiet na boden gaat betplanten/

CBm gaat te tuhhen uit 't Uetbgiet.

3,

3Dat gjgtaëlg #Banijafte ſºelben/

RUPie fig gereed ten ºoglog ſtelden /

25efmijſten mibben in Den ſtrijt:

ſtermijl ben #oop bet Philiſtynen

2tſ juichend denkt op 't ondermijnen

3ëan Zion/ 't leeplig bollt ten ſpijt.

4.

eEn iſ: 'er ooit een Helt geballen?

't gig Oorman, die op #alemg mallen

dBelijk een trouube iPagter ſtonb',

Jaie 't quaab al ouer lang beſch?epbe/

g#n b ſpennel met gebeden blepbe )

&Lot bat bp b' hulp en ſcgen bomb'.

Je

zPie in ſyn oog boog Stadt en Vlekken

&Ie klein mag/ om haar op te ubelaſten/

JPog Groot in al fijn hennet# oog:

#aat nuonbet! bie nu reebg gemogen

#o fuoaat ig in be5 2eten ongen/

Dat die jem plaaſt in b' kºelnel hoog,

6.

Die Groot mag en ſig kleyn beetoonbel

JPie #ieſ en lichaam niet berfcgoombe

&ten bienſie dan fijn 'g lºeren uJetſt :

RPie ttgume Giaaögman / Dit genegen

3Bag / om ben tºtabelofen boegtil

19an trooſt te wijſen vaſt en fietſt,

# 7, Bie.
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7.

zeie ban Iyaar/ bie fijn hennerg heten/

#n gºeuunigheid niet tu0:t bergeten/

flaaat blijft in haar geheugenig:

3Pie mp (mat ook benijt mag bígten)

3Pag tot een ſlPeſthet boog fijn ſtigten

#leet Leer en Leven eben unig.

8,

€Png 3Lamb/ 65obg ſterft 1 GBobg ſtruiggeſanten

39erſiefen Hem, Die hert en banden

19erleenbe tot een ſteunpilaar:

een uup fijn mebebgoeberg becuen

«Een Vriendt en Broeder boog Dit ſterben/

&#n blijuen ſjiet in 't fterſtgebaar.

. 9•

&Pog ºp / bie in 45obg @Lempel maakte

1Boo? 't onhepi / Dat be ſterk gemaahte

1Ban ber en op ſijn epgen poſt/

#g/ nu fijn arbepb/ fo?g en fmoegen/

GÈn al ſijn oilbernuoepbe ploegen

45eep'nb ig/ eeuübig Afgeloſt.

I O.

a: Afgeloſt ſºelaag! en b' ©gen

an ſijn Bemeent te b?oeg ontogen/

(GIe filepn boo: fulft een lºggen 45eeſt/

RIPie in beg bºemelg ruilne #alen

#au byp en blp Han #egep?alen

«En pgeeften in het eſylori-jfteſt. -

I f ,

Jau i#'t Hilun fot/ o Boog Gemeente

Haan Mark en Mitling om 't 45eüeelite

Hèan utu' gettoltuuºn ººielen 13,inb

(dZe ſc#2eijen; ja : 't moeſt ijl gebeuten

jlhet angſt en #iele pijn te treuren

«Pin Ootman, ſo bail ll bemind,

1 12. 45p
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» **

I2.

&#p moet uun zielen Herder herben/

«En eerbetoog fijn boog het ſterben

dan Oorman, die nu eeuwig leeft,

# #ion# enomen miſt een vader,

«ten Leytsman en getrouwe Rader,

3Paat an uuu ſjert ſo mag geäleeft.

I 3.

3Paar legt bie Bulbe mont/ ſo baatbig

&ot ill beſtiering/ bie nu bdaarbig

Götagt ſal uuo ben/ om ben lof

#an 'g gemelg #toning uit te galmen/

&#n 't Lam te maäen groot met 43ſalmen

op ºoget toon in 'g leemtig is, of

1 4. -

S2aar legt bie Barnabas ter neber / .

&Pſe '# #eren lammeren fo tebet

#on trooſten op ſijn Jaeeſterg ſp0op;

3Pie Boanerges, om ben ſomber

tºeriſt en fo,geloog ben bomber

19an 'g #eten ſlâraak te ſtellen b00,-

I 5.

3Die fal ti/ o (Bobg nieutelingen!

5bij trooſten / onber't ºanbe-mgingen

een harinen om um Heeraarg boobt?

Tºie ſal u/ o berſirooibe ſchapen!

5àu liſt bet HPolben hiaumen tapen/

* diºaat b00? «bp open legt en bloot?

I 6.

't H3 Sefu#l. Die in buuſt en lijben

Z&tertig boog Wl leeft/ om #l te u?ijben

#2an alle boughept en geupelt:

'### #fu#/ tim 45etroume 23olge/

&Die eeuwig boon la blaagt be forge/

&#n la eeng bp uun leeraat ſtelt,

# 2 17, #aat
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17.

geaat ach! mat bertbooſnijbenb ſugten/
neat angſtig klagen/ hernian/ bugten /

ſtaat nare hlagten giet ºp tilt/ -

25eboefbe Weduw', bie betſteſten

Team Man en Trooſt, litt TºBater-beheR

#an traucu in uw oog beſluit.

- 18. -

apaat legt uun Stutter neer geſegen !
in Huip, um Raad, in al uur' megen /

#wo' Hooft, uuu Kroon, um liefſte Pand,

Hºu houb gp nooit fijn mond weet bgageil /

5au ig liep boof ooo! al uuo hilagen /

#ºu weigert #p ſijn onberſtamb.

19.

Heu roept 45p buiſenbunaal och armen!

#het herteleet en bitter Hatulen/
naaat acht uuo Man, uuo Manig S200bt!

ſep heeft geleeft/ gelooft/ geſirebel;l

dºn't nat van alle bleeg betreben/
een leert ong 't eind van filein en groot

2O.

den ach! moie ſal beeg tecb'te Weeſen,
dep uieng gelaat niet ſtaat te leſen

#tig banefhept/ tot een helper fijn?

1Die fal fig nu met open armen

aBeeg Hulpeloſe Hoop ontfarmenſ

«En rebben baat uit 11000 en pijn?

2. 1 •

aeſe (Bobt beg 2Inſiemg/ bie genadig
&ig toont an gaat / bie tumijfeltabig

&#n neet'rig fijn met nooi, belaan:

IPſe aller te onen meefen babetl

### # naam/ jaſ uolbept# ?Moet

##/ voo! #aat/ ble gem roepen aan, 25e
- - - zº 22 , me
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- 22•

25eb?oefbe hom/ herbenh fijn tnoogben/

&Bie 't hert met eer ſo ſoet behoogben

&Iot 'g ſºeplanbg monbem/ #guig en ºpeobt.

#erbenâ gp fopgeloog geſagte/

#oe bat met eer um ſieeraar tragte *

Wim ziel te rebben uit ben noobt. * .

23• -

lºerbenk fijn maken/ ſtrijden/pgehen/

€beſchikt om hert en ziel te bºeken/

Cn nogtang boog Il ſomber ftragt /

Cººp ſoeft dan nog uit 4batang banben *

ilm â€iel te reböen/ om te ſanben r

&Paat Oorman reebg ig ingebgagt,

we

24

berbenit 45obg'eſgunſt en Bondgenoten,

2tan ſo becl ſegeng/ uitgegoten

&Pp II/ boog Deſen trotubuen Mond,

Bºetbenh ſijn Leſſen (l gegeben/ -

eijn ſoeft geheo?ſaamlift um' leben ,

GLe boumen op € 5obg ſºeplberbomb. - -

25',

ſtom ban/ beb?oefbe/ ſtaaft um Hlagten/

«En uolg um Vrind met uun' gebagten

GLot in ben gemel/ baat ſijn 45eeſt

3au opgepropt met bemel byeugben/

gn “Bobt bol meergaloſe brugben/

Tjeu juicht in 't Ceuunig €5lert-ſfeeſt.

26. -

apeg Ruſtbagg fogt hp boog het ſhaken

aºrg ºfbontg nimmer ruſt te ſmaſten

dert 'g #ceren meth mag afgebaan/

«En bug begint hp nu fijn fuſie

diep'g geeeren bag / en butt ſijn luſten

n Godt bien Lebeng Oceaan, -

3 # 3 27. Paat
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- 27.

3Paar p?eeht ºp onhcr b ºngel-ſcharen

&Pie nu boog ſteuunig met ſºcm paten/

«En ſingen eet 3p onfen 45obt /

&Paar bginät ſºp uit 450og ſtefbe-beeſten/

«En juicht Baltlujah / ten teken

19an blijtſchap in btg tºenutig &igt.

82. o

1Bolg ban ſijn Spoor, en ſoeft gebomben

gºe mo?ben in feeſïag monben/

&o bolgt dbp Hem in 't Zanaan,

3Dan € 5obg G5etnepnſchap / bat 45p in ben

39erheben lºemel-Gºh,gon fuſt binben

#ſaet Oorman, nu teebg ingegaan,

Moeſtus poſuit

W. SCHORTIN GHUIS.

Den 13 Febr. en

1728. -

ROUW
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R O U W -K L A GT

Over den ſeer droevigen, ontydigen

dog ſaligen Doodt, van den ſeer

Eerwaarden Welgeleerden en

Godvrugtigen Heere:

D. HENRICUS BUSCH,

In ſyn leven ſeer yverig en getrouw Lee

raar in de Gemeynte Jeſu Chriſti tot

C R. E W E R T.

Overleden op den 9. en ter aarden be

beſtelt op den 19 Decemb. 1729.

In 't 36 jaar ſyns ouderdoms,

en in het 9 jaar ſyner

bedieninge.

W## han/ bie 't hetä belang miſ ſch;agen/

&ijn hert ban jammeren en Hlagen

25ebbpingen/ alg ijp regt beſchoubot/

3TBat ombooggronbelifte bnegen

39en #emel Heer, ong bleeg ſo tegen/

jl het fijn 65etroutue Knegten houbot.

Epp laat haar / bie foetboerig ſfapen/

«En in hun ſjanb nog ſtudeert nog mapen

âBertonen/ op hun poſten ſtaan:

2tIfchoon ſe 'g #eplanbg Bruid beſtoymen

eg't##
u bellen #titbet trotg ban bygall,

b # 4 #aat
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Hnaaar ſy, bie Zieng toteng teſſen/

eEm't hert op al haar beſten ſtellen /

25eſch?epenb b ongemeten Breuk,

3Pie op hun poſt trouihertig ſtrijden/

«En boo? 't gebaar €5oog #tetſt beb?ijben/

19ermeif'ren in hun gettt en keuk,

'Ach! ballen ſy, bie onbeſtrechten

€5elijſt be fotyen tot een techen

aan ſlaannemoet too! Godsvrugt ſlaan?

62m 'g meteſtg loog go?bijn t'ontbeſthten/

Gºn b'herten gemeltmaatb te treithen!

&Bie in hun b?oorn ter gelle gaan.

ga/ bie helaag! ſo miſ ben gemel /

23ef mijäen: ming ſp noo! ben ſemeſ

3Per aatben al te maarbig ſijn /

&Ie maarbig mig/ boo? 't ſinn'loog ſpotten

&Per buijſe dwaſen, bic alg fotten

JBeeg' #ahh'Ien ſchuuunen om haar ſchijn.

#aat zich! Han Oorman, Strak of Tjaden,

G9 25ibfe Poobt/ ll niet berfaben/

#2oet Crewerts ligt odſt ondergaan?

50 blinkenb' / bat beg #eeren @Lempel

#Ban rontgom felfg ben (Baarheptg ſtempel

Abag in dit filepne Crewett ſlaan.

d? 3Bomber Crewert, bat betſleten

&Boo? Satang heerſtigt/ ja bergeten

4iPag boo! tuuu boobſſaap bij 45gbg boſft!

eſſyp rijſt om hoog / en beet into ſuffier /

&Ien ſpijt van 'g buibelg tjeſſche Hluiſter /

#litſchitt'ten boog Den neutl-buolit,

6P Cre
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dB Crewert! eertijtſ alg beboïben

#n't bniſter/ ja/ ben zielen upolpen

(Ien p?op geſelt/ uuo ligt gaat op /

#o glantgrijlt/ bat alom be Vromen,

dºpie't ligt beminnen/ tot ll ſtomen

#alf bliegenbc ball trop tot trop,

gº'n ſchoon beg mereltg wyſe fotten

39eeg pber in 4Bobg Bolh beſpotten/

&p blijft alg onbeſmelten ſlaan/

GEn groept gelijk een palm of ephen

iBol blaberen en Hoof/ ten tephen

iBan b'ſgemel-baum gaat toegebaan.

#aar ach! um ligt te groot beo? b'aatbe)

Ilm' luiſter ſchoon ſo hoog ban maatbe

65aat omber en boogt uitgebluſt/

Hus' forte roos betroeſht in 't groepen/

en ſterft neg jeugbig in fijn bloepen/

Gên bug bergaat um' ogen luſt.

2ſch mp! mie helpt mp nu an't treuren)

3dPle helpt mp hert en fileeb'ren ſcheuren/

#n beeg mijn allerbangſten moob?

(GLerboijl mijn Jonathan, tnfeng liefde

5Beer alg bet bijben mp boo2griefbe/

12an mp geſcheutt ig boo? ben boob. -

gig ban be boob ſo ſter berbolgen /

Pat 45p met ruim een maand moet bolgen

H liebe Suſter ? bie de ſchaat

SP'er Çng'Ien reebg tot mebgefelſen

«Benoten tjeeft / onn haat te ſtellen

19go? 4.500t/ Dien Opperweeſenaar,

# 5 3Pic /
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GBſe/ bol ban trooſt in 't Bobe leben/

#aat Žfel geupiſſig heeft gegeuen

?En Jeſus jaren zielen 25ogg:

&Dict1 bolgt gy, die met al utu' Hragten

%jn 'g #eeren &Bienft bp bag en nagten

&Pgoegt boog beg #eeren 3Lamm'ten ſo!g.

#ſlâijn Broeder, bie mijn ziel berquiſite

&Boog lºemelg ligt/ en mp beſchiſite

«En hulp en trooſt met mijg belept/

iſ?ijn metgefel in 'g ſºeeren meegen!

312ijn Dubb'len Broeder! ſo genegen

Doo? nup en tot mijn dienſt berept.

IËoe ftan ift mp ban nu bebtuingen

iBan jammeren en hanbe bogingen ?

iſlaſjn Broeder! ach mijn Broer ig boobt!

ſlâijn Broeder, Die mn fo betniube/

GEn met fijn gantſe Ziel beſin.be/

#g bueg! en laat inp in ben n00bt.

2dch hab fit ül nog mogen ſp;eeſten

Jaijn Jonathan ! en nog een teelten

iBan 't ſiebenb' hette mogen ſien !

GEch! ſjabb mp nog eeng / alg up plegen /

eBotmoebig b'bºemel om een fcgeu/

dPng Hart en Kniejen mogen bien!

Glch! hab iſt nog eeng mogen ſchºepen

Jpet li/ en 't hart ten gemel lepen/

3jn liefbe tranen alg boel eer:

JRaat ach! ſo haaſtig loeg getogen

32an mp bie niet betraande ogen

ſlâijn Broeder! U ſie leggen meer!

- - #2aat
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maar ſtil mijn ziel/ boub op ban filagen/

#n foeh 11 ſtijgiſtelih te blagen/

't## bog Jehovaas raab en mil!

geſe oan fijn ſoubertplle baden

een onberiſpelpſte paben

helet antwoorb. Heere maañt mp ſtil.

Jeaat nog en aan ſh niet/ mijn ogen

#ſchouwen H / ſo gamt# bewogen
#an ſmert / bedroefde Weduw-Vrouw ?

geſe ſchiet geheele mater-bethen

mean tranen uitgiet/ tot een feeſten

#an httte pijn en mate toum.

3Paat legt Tilm Egtgenoot ter nebeth
nefeng hart en ingemann ſo tebet

Taºot iſ gemepgt mag en geſint:
apaar legt uuo Steun, nm Man, ja Vader,

#in Leeraar en 65etroume rader,

#un liefſte Schat, uuo &icie Vrindt.

5eu homb gn oan fijn bloſe mangen

Haooit liefde blijhen meet ontfangen/

ben ig bp boou noo! uun' gehlag!

5eu laat hij ban fijn bloepb'te lippen

#iet enig moogt van trooſt meer glippen

#tiſchoon gp hermt niet mee en ach!

gbie baat um' nat betraambe Weeſen ,

op mieng geſigt niet ſtaat te ietſen

# maare boefhept angſt en pijii;
sp ſchiepen om hun lieuen Vader:

inium giel Verſorgel, trooſt en rader,

dºot beugt bet &itlen mcbetijn.

(19 Cre
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do Crewert, bat ſo hoog geſtegen

5u luiſter blonk/ gy ſijt geſegen

dºet aarden en met routm behleet:

#paar legt bie guibe mond geſloten/

a Bie al ſijn Bragten onbetbgoten

dºen boogbeel ban um 5tel betſleet.

paar legt bie taabáman neergeſlagen/

apie nimmer JPooU uſag boog Il hlagen /

geaar beerbig tot uur hulp en raab :

aPien Toevlugt bet elenbelingen/

& Lot mien G5obg Armen hoop quam b?ingen

Team ronbgom/ om ſjaat 3ielen baabt.

apaat legt bien Anſtoot ber berkeetben/

zºpie ſpottenbe fijn naam onteerden /

Gen ſtoo?berg unaren ban fijn blijt/

aeog biel iu meermíl bet bianben/

#nºg beteren naam met hert en banden

45etroum bolberb heeft in ben ſtrijd.

& Bie bol ban 65eeſt en ſombet ſch?omen/

geijn tromingg faah heeft opgenomen/

onen trot5 ban buibel hel en boobt:

#Pie nu fijn ſtrijd iſ uitgeſtreben/

apen o?ugt ber arbepb en gebeden

#crepat heeft in ſijn Meeſters ſchoot,

3Daar bp in 't bol getal bet ſcharen

zper ſpemelingen/ opgebaren

#au eeuunig/ bol van ecmelo?etigt/

sijn #toning juicht met u?eugbe-galmen/

een't Lam merbeerelijst met pſalmen

gn glantg van bepligheit en beugt.

ſtom "

j
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#om bam bedroefde, ſtaah um Hlagten/

dEn bolg oien Helt met uuo' gebagten

dPp 'g leueng final! Dog foete boeg /

3Baar op ſtap morbig iſ geſto?ben/

«En b &#ere-hroon reebg heeft betmo;ben

19an eeuwigheit ſlºem toegelegt.

Gods Soon tsun Peel/ en £ielberfolget !

Bedroefde Weduw', leeft ten 25ogge

1Boog iſ in lijben bºuh en pijn/

liep ig ber 3Beb'upen ſlaan/ en Baber /

agen ſlºeſen tot een bolheptg ?lber/

dPie reebg 0p Hyern geupolpen ſijn.

Gentbreekt Il 't #chepſel ? ſoekt het binben

3Ban hepſ en trooſt ootmoedig in Den

3Bolhept ban '# lebeng Oceaan,

1Bolgt in geloof fijn ſpoo? na bobcu/

Zo ſult 45p #em in 4Boot te ſoben

19erſellen in Göoog Iailaan.

#ſlâaar ſtºp / betſtofite Wereldlingen,

dPie al fiju trottumen raab gering/ en

4Bumeerbig/ immer hebt betſmaat:

oPcb foeht utranbering met ſmette/

«En leg fijn leſſen op uuu herte /

diter 'g gemelg mgaah II nebetſaat.

qDog 65p / bie boo, ſijn foete moogben

3lig ſo beel b?ang en liefde hoogben)

&#5etrohften ſijt / fegt b bemel banâ /
TBat liep bit ligt H bebe ſchijnen/ w

+Baar boog um buiſter ging berbumfinen /

Gºn't ligt opteeg met 93eugde ſakhi.

#ere
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betbenk utu Leeraars troume ſomge/

eën uolg hem in abob# #soon ben 23olge

#2a boben toe in 't Daberland/

aBaat iep H reengig boog getreben/

UEn nu betijetigt in eeubnigheden

#n ſºennelg bier ban liefde bgamb,

d? Hemel Koning! G5un ubu' ſterfte

G5etroum te ſijn / en meeſt haar ſterfte

25eſchermer tegen Abatang magt/

3iept baat met ong boog uunen ſegen

«Op 't effen ſpoo! ber ſmalle megen/

&ot bat w' in #Zion ſijn gebgagt.

Mocſtus raptim poſuit.

W. SCHORTINGHUIS.
/
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#
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- D ER

O P SC H R I F T EN

VAN ALLE

G E SA N GEN,

die in dit Werkje ſyn begrepen.

Het Eerſte Deel.

I. E Natuitling Vertoont ſig als een blinde, 1

II. De Natuirl. Vertoont ſig als een Dove. 5.

IIl. De Natuirl. Vertoont ſig als een Stomme. 8

IV. De Natuirl. Vertoont ſig als een Kreupele, 1 1

V. De Natuirl. Vertoont ſig als een Dode. 13

VI. De Natuirl. Vertoont ſig als een Naakte. 16

VII. De Natuirl. Vertoont ſig als een Onreyne. 19

VIII. De Natuirl vertoont ſig als een Sondaar. 23

IX. De Natuirl. Vertoont ſig als een Godloſe. 26

X. De Natuirl. Vertoont ſig als een Onheylige, 29

XI. De Natuirl. Vertoont ſig als een Geruſte. 32

XII. De Natuirl. Vertoont ſig als een Aardige

ſinde. 33'

XIII, De Natuirl. Vertoont ſig als een Dwalende 38

XIV. De Natuirl. Vertoont ſig als een Verlorene. 41

XV. DeNatuill. Vertoont ſig als ſonder Chriſtus. 44

Blad-wyſer der opſchriften van het

Tweede deel.

I. DE Ontdekte Sondaar beſchouwt de nietig

heyt van het aardſche. 47

II. De Ontd. Sond. beklaagt ſig, dat hy het heyl in

de werelt heeft geſogt, en ſiet nu, dat het

alleen in Godt is, iii

II,



Blad-wyſer der opſchriften van'tTwedeDeel

III. De Ontd. Sond. ſiet dat het heyl boven in

Chriſtus is. 53

IV. D. O. S. word overreed om ſigtebekeeren, 56

V. D. O. S. ſiet dat hy om ſig te bekeeren moet

haaſten. 58

VI. D. O. S. ſiet met verbaaſtheyt ſyn ſonden. 62

VII, D. O. S. ſiet de ſonden van ſyn Jeugt, 65

VIII. D. O. S. ſiet ſyn ſonden in hare verſwaren

de omſtandigheden. 6S

1X. D. O. S. merkt, dat hy tegen een weldoende

- Godt heeft geſondigt. 71

X. D. O. S. beſchreyt ſyne ſonden met ſmerte. 74

X1. D. O. S. Belyd fig voor den Heere, ſo als

hy is. 77

XII. D. O. S. Word beſtreden over de weg, die

- hy inſlaat. 8o

XIII. D. O. S. Vreeſt voor geruſtheyt, en bid om

onruſt. 84

XIV. D. O. S. Wenſt van hinderpalen Verloſt te

ſyn. 87

XV. D. O. S. ſiet der Wereltlingen gevaar en

waarſchouwtſe. 9o

XVI. D. O. S. ſiet de kragteloosheytvan ſyn waar

ſchouwen en bid dat Godt wil werken. 93

XVII. D. O. S klaagt dat ſyn Vrienden hem tot

Vyanden werden. 96

XVIII. D. O. S. beſchouwt het geluk van Gods

volk. - 99

XIX. D, O. S. Verlaat de Werelt en kieſt der Vro

men geſelſchap. H 2O

XX. D. O. S. komt in 't geſelſchap der Vrome. 1o5

XXl. D. O. S. Dankt Godt dat hy by de Vro

- me mag ſyn 1 o7

XXII D. O. S. krygt liefde voor de Vrome. 1o9

XXIII. D. O. S. begint alles Godsdienſtig te re
formeren. I I II

- XXIV,

|



Blad-wyſer der opſchriften van'tTwedeDeel

XXIV. D. O. S. ſoekt Godt by alle gelegentheyt.

En wel des Morgens ontwakende. 1 14

XXV. Sig Ankleedende, 1 17

XXVI. Sig Waſſchende. I 2O

XXVII. 's Morgens ſig afſonderende tot danken

en bidden. I 22,

XXVIII, Coffi of Thee drinkende. I 25

XXIX. Syn Beroep Waarnemende, 127

XXX. Voor het eeten Biddende, 13o

XXXl. Na het eeten dankende, 132

XXXII. 's Avonds ſig afſonderende tot Danken

en Bidden. I34

XXXIII 's Avonds ſig uitkleedende. 137

XXXl V. 's Avonds te bedde gaande. 138

XXXV. Des Ruſtdags na de Kerk gaande. 141
XXXVI. Uit de Kerk komende. - 143

XXXVII. Na een Catechizatie of Oefeninge

gaande. 146

XXXVIt1. Uit een Catechizatie of Oefeninge

komende. - I49

XXXIX. De Ontdekte Sondaar beſchouwt Gods

regtveerdigheyt. 112,

XL. D. Q. S. ſiet uit Gods regtveerdigheyt ſyn

Verderf te gemoete. 154

XLl. D. O. S. ſiet Gods Heyligheyt en wort be

ſchaamt. 157

XLII. D. O. S. ſiet nu dat ſyn reformeren maar

- helweerdig is. 16o

XLIII. D. O. S. ſiet met ſmerte de godloosheyt

' - ſyns herten. 162

XLIV. D. O. S. bevint ſig gants ontbloot en wagt

op genade. 165

XLV. D. O S. Verwondert ſig over Gods grote

langmoedigheyt. 168

XLVI. D. O. S. ſiet de noodſakelikheyt van Chri

ſtus. 17 r

2 XLV II.



Blad-wyſerder opſchriften van'tTwedeDeel

-

XLVII. D. O. S. ſiet Jeſus Algenoegſaamheyt. 174

XLVIII. D. O. S. Vreeſt dat Jeſus hem niet ſa!

allIICIInCIl, 177

XLIX. D. O, S. Toont veel ernſt om Jeſus te

ondervinden, 179

L. D. O. S. ſchreyt en bidt onophoudelik om Je

ſus te vinden, 182

Blad-wyſer der Opſchriften van het

- Derde Deel.

I. De Geheyligde Sondaar beſchouwt Gods

Weerdigheyt. 185

II. De Geh. Sond, ſiet het voorregt in om Godt

te mogen dienen. 1 88

III. D. G. S. nodigt alle Schepſelen om Godt te

pryſen. 19 | |

IV. D. G. S.beſchouwt ſodanig Gods weerdigheyt,
w dat hy het niet kan uitdrukken. 194

V. D. G. S. Verwondert ſig dat hy Godt niet eer

heeft gedient. t96

VI. D G. S. wort Eerbiedig op 't ſien van Gods

Majeſteyt. 198

VII. D. G. S. wort beſchaamt op 't ſien van Gods

Heyligheyt. 2O2

VIII. D G. S. ſinkt weg in ſyn nietigheyt , 2o4

IX, D. G. S. Verwondert ſig over Jeſu komſt op

aarde. - , * 2o7

X. D, G. S. ſiet met verwondering Jeſus gewil- t

ligheyt - 2 t I ,

Xl. D. G. S. beſchouwt Jeſus als een gepaſte Sa

ligmaker. 2 I4

XII, D G, S. ſiet Jeſus dierbaarhcyt. 2 17

XIII. D. G. S. ſinkt weg in tranen van liefde

Verwondering &c. 22o !
- w- XIV.



Blad-wyſer der opſchriften van 't Derde Deel

XIV. D. G. S. bevint dat al 't aardſe ſyn oo5

ontvalt. 223

XV. D. G. S. Gevoelt ſyn hert na Jeſus in liefde

uitgaan. 226

XVI, D. G. S. Ondervindt allerley heylige bewe

gingen van liefde, vrede, &c. in ſyn

Ziele. 229

XVII. D. G. S. Geeft Ziel en lichaam aan Jeſus

OWCT, 233

XVIII, D G. S. Wenſt maar anſtonds ontbonden

te ſyn, 236

XIX. D. G. S. Hoort met verwondering dat een

Chriſten wel dodig kan worden. 239

XX. D. G. S. Hoopt dat hy nooit dodig ſal wor

den, 242

XXI. D. G. S. Wenſt middelen te gebruiken te

gen dodigheyt. 245

XXII. D. G. S. Merkt dat hy geeſteloſer wort. 248

XXIII. D. G. S. vreeſt dat al ſyn werk bedrog is. 25 F.

XXIV. D. G. S. bid dat Godt hem ontdekte of

beveſtige. t 254

XXV. D. G. S. ſiet dat ſyn geeſtelik ligt verdon

kert, 258

XXVI. D. G. S. beſpeurt dat ſyn genegentheden

verkoelen, 262

XXVII. D. G. S, merkt dat ſyn verdurventheyt

anwaſt. 265

XXVIII. D. G. S. wort geheel werkeloos. 268

XXIX. D. G. S. ſiet dat hy waarlik verlaten is. 27o

XXX, D. G. S. ſiet de reden van ſyn verlatinge. 273

XXXI. D G. S. erkent dat hy Gods Geeſt bedroeft

heeft, 276

XXXII. D. G. S. beſchreyt ſyn nare Ziels toe

ſtant. 28o

XXXIII. D. G. S, ſiet de beweegreden om he:
te ſoeken, - 253

- 3& 2 XXXIV.



Blad-wyſer der opſchriften van 't DerdeDeel

XXXIV. D. G. S. ondervind luſt om weer te kee

rein. 287

XXXV. D. G. S. Herdenkt ſyn vorige bevindin

ge. 289

XXXVI. D. G. S. pleyt en bid ootmoedig om

herſtelling. 293

XXXVII, D. G. S. vervolgt ſyn pleyten om her

- ſtelling, 296

XXXVIII. D. G. S. Gevoelt dat hy dadelik her

ſtelt wort. 3oo

XXXIX. D. G. S. Verwondert ſig dat Godt hem

weer voorkomt in liefde. 393

XL. D. G. S. Is verlegen wat hy de Heere ſal

vergelden, 3C6

XLI. D. G. S. ſiet wat leſſen hy nu geleert

heeft. 3o8

XLII. D. G. S. Pryſt Godt over alle ſyne we

312
CIl,

xLIII"E G. S. Bidt dat Godt hem voortaan wil

maken een betragter van alle deugden. 317

XLIV. De Geheyligde Sondaar wenſt, dat Godt

hem getrooſt doe ſterven, en eens opneme

in Heerlikheyt. 32 I

Zions Klaag-Liedt Geſongen over de ſalige Doodt

van den Eerw. J. Oorman, in ſyn leven Pred.

tot Mitling en Mark. 324

Rouw-klagt over denſeer droevigen, ontydigen dog

ſaligen Doodt, van den ſeer Eerw. Welgel,

en Godvrugtigen Heere Henricus Buſch, in

ſyn leven Predikant tot Crewert. 33 I

-

BLAD
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G E SAN GEN,

Van het geheele Werkje.

Na de Order van het

A: B: C.

r A.

Ch! hoe heuchlift ig um ligt.

CA 3lch! hoe bind hp ſig bebogen,

2lch! mat Homt mp Daar ontmoeten.

2lch! hoe Abalig fijn be bgomen,

2ſch ! hoe bgolift foub' ift fingen.

2ich hoe meerbig/ meerbig / meerbig.

2lch! hoe boel ik nu mijn herte.

2lch ! matig 'er nu ban binne.

2Ech! nu meth iſt eerſt ter begen.

2lch ! hoe heuchlift / ach hoe blp.

2ligenoegſaam 49ppetbuefen.

2lig ift eeng begin te malen.

2llg gp mp liet henen manb'ſen.

?Ilg ik op mijn laa",ſmetten.

(Panft en p?ijg ſp nu ben lºyeer.

dPgieëenig en alueerbig Bobt.

&Pug ga ift allerhoogſte 450bt.

&Bug mo?t het tijt/ 0 trage 2icle.

QPug roept gp mp al w: tot ulue ſJaben,

gºp mp/ boat ſta ift nu beberſ.
&#p mat íg baar boog geluiſter.

(#p mp / mat Üen iſ#s.
3

47

62

Io9

182

194

229

248

258

289

35'

68

96

I 2O

3o6

317

1 o5

I 2.2

à 30

65

8o

17 f



Blad-wyſer der Geſangen.

G#p mat ſou mp nu beletten, 233

gËp up at pſelift geb?ogt. 265

&#euuuig &bobt / ocij! # mp ſicil. 58

3?ontepn ban sautºr: \ 141

## heen mijn ziel in un bertreft. 134

t 45een mijn herte nu gaat htenhen. 25 I

dºſantgrij#/ #ierbaar7 áchoon en heerlift. *#7

«Belooft ſp €5obt / bie mp gemig. 84
gelooft ſp gootſ die min opmaakt. I 1.4

G5elooft ſp 45obt/ bie mp berleent. I 49

«Beſalfde ſtijgiſte 45obeg &oon. 2 I 4

dººp gunt mp ſpeer/ boo, um' gemaab, 1 o7

«Enboet/odboot/um'gºh,oon ineeuunigjeben 111

G5p mijn Schepper / hebt gefºpt. - 1 27.

«Bp roept mp tot um lºepligbom. 146

«Biote Schepper/ al uun iſºrrhen. 125dºun mn #mmanuël/ bat ik uijn bette. 28o

- H.

Hºeplant geſug/ Ziele-ſtºolft. 174 -

#eplant #efug/ opper dieetaat. 8

#eplant en heeer bec 92omen. 23

#epſamb en Hiaibbelaar / noo! um' genabe. 16o

#eplant en iſlaibbelaar / bier hout ſit treben, 245

#eere gefu / bol ontfarmen. I K

Ieeere gefu/ bol mebogen. 262

#cer/ mijn hert iſ alg een tot3ſteen, 268

#ciaag/ uuat hlinät baat in mijn oºit 239

'# #eb nu eeng alleg rijplih overwogen, 56

Eerplig/ gepfig/ 19eplig meſen. 29

15emelg #oning upilt gebogen, 74

#et ig) o 45obt / um Jaaam en toent, 26

#fer hom fit tot H / Peplig #eet- 93

Boog (gebugte ſbobt Üer G50ben.
32 I

I. 3ft /



van't geheele Werkje,

i

I.

gift bocl/ ik boel een liefde gloet.

#ſulmanuel ulu' ballt.

#g 'er ooit een menſch te binben.

## 'er ergeng ljepl te pinben.

?t 3g billth / o mijn e# en #eft.

'k 3Leg mijn hleeb'ren bp mp mcber.

#ſeffic 3eſu! ach ! mijn ljette.

4Liefſte &#eſu bie ben armen

#Liefſte #mmanuel/ Daar ſinſt ift neber.

HIooft ben groten 4.50bt bet @Boben,

3Looft ben groten taaihanna,

âEijn buaatbe Ziel/ boe mag het fijn.

'ſi ſlºoet nu ecng illet #en ljetten.

32u fie ik eerſt / o bertbootgronber.

#Pu meth ilt / alg iſ; iteer na binnen,

#2u ſie iH) 0 entouw:alse

GP jl?ibbelaar / en GIroutme 250gge.

GP Abone 4Bobg / en ſlâenſchen &ooll.

qP 45ebugte 45obt um meſen.

(9# #eplig ſºeplig libeer.

e9 3Langmoedig bobt! 't ig uuonbet,

d? Eboogljept ſomber epnb' of Inaat.

G9 3Beetbig en ontſaglift libeet.

69 122ceſliſt en ontſaglift ligt.

GP ABantieet ſtoom iſ in Den H#emel.

GP 3Pat monbet boomberheden.

49m boog mijn maatbe #iel/ om hoog,

©ppetbuijghept lºemelg #leeraar.

Oppermij#hept // Pie# ieolit ſept.

waſ ooit ſemant angſtig tituten,

177

31 2

1 Ó2

27o

308

5

4 I

71

1 57

1 68

185

198

2 C4

2 36

3C3

2C7

2. | |

38

276

S. 'ſ: Ste



Blad-w. der Geſangen van 't geheeleWerkje.

-

S.

*ft 5ie mijn naakte lichaamg leben,

*H &ie ubel/ o tegtbeerbig ſtigter.

'h Abaſ mp tot ben ſlaap begeben.

#oeg o 2iel / maat fijn uuu ſinnen.

#ie baar/ &ie baat/ Daar gaat ben lºemel.

Stet bier leg ift/ alg een boben.

5fet meer / o Göobt / ban b' bemel hoog,

#biet baat b?eng iſi mp te binnen.

&iet hier leg ff ganig elenbig

#iet hier hom tft tot uub ſlBoning.

5oub' ih immer ll berlaten.

geouberepne «Bobt ber 4Boben.

#Soubetepn 4/5ebugte lioning.

T.

&Loetſt mp / 0 GBobt / en pgoeft mijn hert,

U.

Hun lof/ o Ziong ſheer.

Hºlbu' Slijgoon/ 0 hoog ſbcbugte ſöobt,

V -

19oſljeptg 25gon / en a: man

4èaat fal ff nu/ maat ſaſ iſt heen.

3E)ie fal het grote #ieſ 45ebaat.

âEie ſal ooit be &aligljeben.

3G3eg beruloefte buile luſten.

aBat heeft uuo'fcijoonljeptſeltſaam firagten.

3Bogt 'er ooit een menſch genonben.

âBie han/ bie Ziong hept op 't harte.

3ſi3ie Hall / Die 't aantºya -

zideſ ſtamp/ uit gelopen.

#iele/ bie boel eet joogmoebig.

E Y N D E.
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I 5-4
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I 96

3oo

13

32

53

165

293

242

273

16

254

143

I 52
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Blad-w. der Geſangen van 't geheeleWerkje.
S. a

'fi &ie mijn naakte lichaamg leben, 1 17

*h &ie ubel/ 0 tegtbeerbig ftigter. I 5.4

'H Abal mp tot ben ſlaap begeben. 1 38

#ºeg o 2，iel / buaat fijn uuu ſinnen. . 196

ºëfe baar/ &ie baat/ Daar gaat ben #emel. 3oo

Stet hier leg ih / alg een boben. 13

&fet neer / o Göobt / ban b' bemel hoog, 32

#efet baat breng iii mp te binnen. 53

&iet hier leg ift gamig elenbig. 165.

&iet hier hom fit tot uuo ſlBoning. 293

&oub' ih immer ll berlaten. - 242

#aouberepne Bobt ber 4Boben. - 273

#Soubetepn 4.5tbugte ilioning, 16

T.

&Loetſt mp / o (Bobt/ en pgoeft mijn hert, 254

- U.

Hun lof/ o Ziong ſpeer. 143

Hºlbu' Stijgoon/ 0 hoog ſ5ebugte ſ50bt, I 52

V. -

19oſſjeptg 25gon / en e:man 19

4èaat fal fit nu / maat ſaſ iſt ſjeen, 77

3,3ie fal het grote #iel 45ebaat. 9o

3Eie ſal ooit be &aligljeben. 99

3ſlºeg beruloeåte buile luſten. 287

aBat heeft uur'fcijoonhept feltfaam Bragten. 223

49agt 'er ooit een menſch genonben. 188

âBie ſtan/ bie Ziong bepl op 't harte. 324

3l3ie Han / bie 't aanbºys 331

1 #ieſe / feg mp/ miſt gp lopen. IO2

#iele/ bie boel eet joogmoebig. 2O2,

E Y N D E.

-
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