
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

1

https://books.google.nl/books?id=m0dgAAAAcAAJ&hl=nl
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_ О Р D R A G T

'AAN DEN WELEDELEN GESTRENGEN

EN AGTBAAREN HEERE

M” CORNELIS ASCANIUS

VAN SYPESTEYN,

RAAD IN DE VROEDSCHAP EN REGEEREND

SCHEPEN TE HAARLEM, enz. enz.

_MIDSGADERS_

AAN DEN EERWAARDEN, GELEERDEN

H E E R E

TIBERIUS ARNÓLDI,

LEERAAR VAN CHRISTUS GEMEENTE

‚ IN DE ZELFDE STAD.

DE vriendfch’ap , in de vroege jeugd ge—

bouwd e

Op eigenbaat nog andre flinxe vonden ,

Maar enkel door een’ vrye keur verbon‘

den ,

Zooeene is ’12, die den beûen Rand behoud:

* - Zoo.—



OPDRA‘GT.

Zooee’ne was ’t, die my ‚ hoogwaarde Hce“

ren .

Met U te faam’ verknogttc, fin; dien tyd ,

Dat wy, aan't werk der Hogefchool’ ge..

wyd ,î ‘

‘ Luik fchepten met elkandren te verkeeren.

Na dien tyd, toe-n het der Voorzienig

heid

Behaagde ons van el‘kanderen te {‘ch eiden , `

En elk tot een” befiemden рой te leiden ,

Bleef d’eerfle zugt nogtans in ’than ver
fpreid V

Тor heden toe: vergunt dies dat ik heden,

Ten blyk’ daar van , U dit gedeelte wy’

Van myne Stigtelyke Poëzy’ ,

Op Fabels niet gegrond, maar Bybelreden.

Ik vleime ‚ dat by U dit myn beíłaan

Geen' ondank zal behaa’lenswyl voorheenen

Uw’



OPDKAGI

Uw’ guníì welmeer myn’digcluflì heeft be.

fcheenen,

En daarin tot volharding aangeraên:

Ook теге ik , dat de Digtkunfl: by U bei

den,

Nooit is veragt ‚- maar dat gy ofmct lun:

Haar’vrugten laaflä , of, zellef шедший

Тег ocfi‘ening van haar, uw’ geeft liet wei

den,

Toruîrfpanningin haar’ blocmrykcn hof;

Het; zyge _vlogt voor andren eerekroonen 5

Het zyge zongt op blyde ofdroeve toonen ,"

Naar eifch des судя ‚ naarcifch ¿van plaatfc

en fiof. j:

Ziet daar,zietdaar,myn’veclgeagœV1-indçn,
De redenen ‚ dat dcczc bladen ‚ met ` L

Eerbiedighcid en een’ verheugden tred , _

Uit Middelburg, U gaan tc Haarlem vinden ‚

‚ ж ’2 t Die

i Ik ooge hier mede op í‘ommíge zoo gedrukte als nog cm“

ведшие chigcen van den Ест. Heere I. Arnoldi.



OPDRAGT.

Die tweede peerl’ aan Hollands wapen?

kroon,

DoorDrukkery , door Hout en zilver Spaa

ren ,

Door handenwerk van koptelyker waaren

Beroemd, en door haar’ grootte en çieraad

fchoon;

Die Stad, daar Gy u, SYPESTEYN, ziet ее

ren

Als Raadsman , en Wethouder, in den

Raad , '

En Vierfchaìar; en ’s Lands welzyn gade

Haat

By d’edele en grootagtbre Borgerheeren :

Die Stad, daar gy ARNOLDI, f‘aamen met

Uw’ Vader , door verdienfle en oudte eer—

‘ waardig ,

Gods Tempel bouwt,en, naar uw’ pligt regt‚‚

aardig ‚

De boetbazuin ЫааРс of de blytrompet ,

En



oPDnAGI

En Sion leert haar ’s grooten Konings gan

gen .

In ’t Heiligdom. Der heeren Heer , de

Bron ' -

Der wysheid kroone uw beider Werkrde zon

Van zyn’ genaê doe U veel heils ontfan

gen

In beider (laat: zyn zegen kroone Ubel',

En al het uw’. Een’ menigte van jaaren

l Will’ HyU , Land en Kerk’ tot nut, be

‘ _ wanten.

Zyn goede Geeft ûrekke alszins uw ge

lei. '

Houdt midlerwyl in vriendlyke gedagten

Mynï naam , gelyk ik d’uwen alcoos

п hou '

In veel’ waardy’ , met ongekreukte

trouw’ , _.

Él“ 3 En



orDßAGI

En wil: deez’ Blaên daarvan een tuigfchrifc

I agten.

Bedek: даах _in de feilen door uw’ gunft’.

Dc pŕys der Pmñ"l vervull’ ’t gebrek der

kuni?.

UWER WELEÉD. GESTR. EN EERW;

бати/Шаг ,Timur

ADE мыт/Ё.



VOORREDEN

AAN DEN

LEEZER.

DAt ik totnogtoe geene of weinige proeven

myner Digtlievende Oefeningen , by elkan~

deren gedrukt , in het ligt gegeeven hebbe ‚

fpruit juili niet uit eene te groote fchroomagtig

heid om de vrugten van myn’ ledigen tyd ’t

gemeen mede te deelen; nog dat ik my der

Hoffe ’‚ die ik lint eenigen tyd, Voornaamelyk

tot myn onderwerp gekoozen hebbe, zoude Ьеъ

hoeven te fchaamen; fchoonze mogelyk by fom

migen , welken geene, dan dartele of winderige

Poëzy [maakt Y, op zyn beli voor fymleryen of

uitwerkfels van een’ laagen geeli: zullen gebouw

den worden: geenszins; Want ik kan niet zien,

dat, onder veele andere nuttige en bevallige wec

tenl'chappen, de oeffening der Digtkunli'e met ге—

de by verliandigen afgekeurd ol~ gewraakc zoude

konnen worden ‚’ ‘en veelmin zoodaanig eene ,

` die,



VOORREDEN.

die, werkzaam niet alleen omtrent lullige, maar

ook zielnuttige zaaken, tot Gods lof, eigen ШЕ—

ting en ’s mallen oorbaar aangelegd Word:

dog eensdeels de overvloed der treíïelyke uit

l gegeëvene Dígtllukken veeler keurlyke vernuf

_ten van hooger en laager rangfland , die in de

voorledene eeuwe uirgeblonken hebben, en ook
rin' deze nog uitblinken 5 andersdeels de bewuß

heid _der geringheid , en my zelven in veele
itleelen blykende Agebreklykheid- myner eigene

poogingen, die in deezen kiefchen> tyd gemak

lyk >gemifr zouden konnen worden , Waren de

Weenendlyke oirzaaken., dat ik tot duslanglbefl:

oordeelde dezelve alleen , ren gebruike van my

en'gemcenzaame vrienden , te houden 5 dog al

dikvvyls ‚ en wel voornaamelyk na` ’t uitgeeven

E luiyner Verraalinge der CH RISTELYKE

KLINKDIGTÈN vándenHœr'e LDU

L I с о п к т ( Ьу fommigen niet ongunflig

_ ontfangen) door` eenige by my' Zeer geagte per`

foonaadjen ‚ wier-verzoek op te volgen ik het

mY

 



VOORREDEN.

my eer en vermaak rekene , aangezet , om , Wa

re het al niet eene grooter menigte, ten miníien

iets uit: den voorraad van myn’ eigen othel met

den druk gemeen te maaken , belloot ik einde

Хук , om aan d’eene zyde door te ruime toedeelin

ge etlyken geen’ walg te veroirzaaken , en egter ter

andere zyde eenigzins den gemelden eifch myner1

geëerd@ vrienden te~ voldoen , voor het tegenwoor

dige, alleen deeze twee Stukjes in het ligt te geeven,

hebbende tot hunnen inhoud zulke Hoffen, die, hoe-

wel zeer bekend , egteraltoos even aangenaam env

dierbaar by opregte Chriíienen gefchat Zullen wor'

den, als bevattende Zoodaanige waarheden, waar in

geene loffe herflenfchimmen, (Шор zyn befi,loutere

giíiingen , maar de weezendlykfle ~gronden Vano

ons eeuwig heil begreepen zyn ‚ en die derhalvein

met regt ten allen tyde dikwyls ’t onderwerp ge«

fitekt hebben, daar beroemdeMannen , het zy in.

туш of onrym, in onze moeder- of andere taa

len\, hunne fchrifte'n mede vervulden. Ik zoude

daar van verfcheidenekonnen optellen, zoo dat

thans



VOORREDEN.

thans tot myn oogmerk diende: dog voor het

Ñregenwoordige genoege ik my ‚ om‘, buiten nood’

zaak, niet langwylig te zyn , met alleen te noe

men het bekend en uitmuntend Werk over beide

deeze Rolfen,DE CHRISTELYKE GE

LOOFSBELYDENIS en ’T GEBED

D E S H E Е R EN , in het Latyn opgefleld

door den hooggeleerden , en wydverrnaarden Heer

HERMANNUS WITSIUS, ín zyn leven, Hoog

leeraar der Godgeleerdheid , laatPt te Leiden ,

welk boek ook naderhand in het duítf‘ch vertaald

is uitgegeeven. Gelyk dat in proos is uitgebreid,

zoo hebbe ik (hoewel vry verre blyvende beneden

de keurige fchíkking en nette verhandelwyze

diens grooten Mans', welke men ook waarlyk met

veel meer regt van 200 een’ bedreven Godsge~

leerden, dan van my , ten zynen opzigte flcgts

een’ geringen leerling in zoodaanige zaaken , te

verwagten had) dezelfde onderwerpen voor onze

Lands -cn taalgenootcn gefragt hierin туш uit te

breiden », hebbende my ‚ ten opzigte des inhoudsl,

vee. 



VOORREDEN.

veelszins van de gedagten zyer Hoogeerw. dog

ook wel, daar het my goed dage, van die fom

miger anderer Godsgeleerden bediend ‚- eene vry

heid van Ест—с, die ik op goede gronden meine,

dat, gelykze aan allen , zoo ook aan my vryllaar:

en in allen gevalle hebbe ik allerliefíl gehad By

beltaal te fpreeken, met myne uitbreidingen, zoo

veel de digtflyl , zonder te veel naar proos te

ZWCCÎì'lCĲ , geheugen konde ‚ geheel te vlyen ,

naar deI daar onder aangehaalde bcwysplaatfcn’

uit de H. Schrift ontleend ‚ om alleen weezend

lyk daaruit het gezegde te bekragtígcn: wan; in

Godlyke zaaken en Chriflelyke pligten voor te,

íl‘ellen geld by my niets , hoe fchrander het ook

van menfchen uitgedagt fcheenc of bevallig en
âanneemelyk Voorquame , dan alleen ’t geen lGod

_zelf ons dienaangaande klaar en vatbaar in zyn

H. Woord voorfchryft. Moet een Regtsgeleerde

Zig, naar den bekenden regel , fchaamen zonden`

wet te fpreeken 5 zeker ruim zoo zeer moet zig

yder , die gewyde zaaken met mond of penne

ver‘



VOORREDEN,

verhandelen wil , wagten van daar omtrent iets bui- _

ten Gods eigen Woord op te geeven , en, als waar

heid, te beveiligen.

-‘. Eindlyk, om den leesluft min verdrietig te val

len, hebbe ik beit geoordeeld, dewyl verande

ring in veele zaaken altoos plag te behaagen ‚

yder Geloofslid en Bede op eene verfcheidene

digtmaat te berymen, waar van eenige op den

toon fommiger Pfalmen gefchikt zyn.

Zie daar, befcheiclen en digtlicvende Leezer ‚

al wat ik kortlyk noodig fchatte U, by d’uitgaaf

van dit Digtbondeltje, vooraf te berigten: gebruik

het, vind gy ’t zulx waardig, ten uwen nutte 3

en laat de verhevene heerlykheid des onderwerps

de laage gebreklykheid der uitvoeringe by U ver..

goeden. `



’AAN DEN ""~

WELEDELEN, GESTRENGEN

HEERE, ’

Mr‘PIETER DE LA RUÈ.

REKENMEESTER IN DE GRAAFLYKHEIDS \

REKENKAMER VAN ZEELAND,

WEGENS DE STAD

MIDDELBURG.

Uitgec‘vendc zyne Stichtelyke Bedenkingen

over de

CHRIST‘ELYKE

GELOOF SBELYDENIS,

E N H E T ‘ ’

G E B E D

D E S

H E Е R’ Е N ,

НЕ: is my lief, myn Heer, dat Gy uw Poëzyc

_ ‚Tot eer vanGodt gebruikt ‚ en niet tot minneryc,

Noch tot het vieren van gehoort’ , of bruiloftsfeeíì,

Noch, om met hoogen toon, ten blyk’ van. í‘chran—

Ft ‚dren gee De



De Grooten deezer aard', en Helden te bekroonen;

Of laage Zaaken hoog aan andren te vertoonen:

Wanneer het U behaagt, Gy zyt daar toe bequaam =

Maar zulk een ftuk als dit, is my meer aangenaam.

Gy laat hier uwen geeft zich in veel hooger zaaken

Verluíìen , en , te recht , met ’t Weezentlyk’ vermaakeny

Wyl Gy met voordacht kiefi een heerelyke йог,

Die kan tot ’s naaûens heil verñrekken , en tot lof

Van God, ik meen ’t: Geloof; dat Gy in alle leden

Hebt keurig uitgehaald, en met veel klem van reden

Door Bybeltaal vertoond wat tot 't Geloof behoort;

Op dat een Waereldling werd tot ’t Geloof` bekoort.

Doch wyl Gy weet, hoe traag men .is tot goede plig

Hebt Gy ’t Geóm’ депеш uitvoerig in gedichten.

Het bidden in ’t gemeen, hebt Gy niet flechts ge‘

meld:

Maar wat‘er in ’t volmaakt Gebed word voorgefleld.

Gy hebt het uitgevoerd volledig, niet gebogen:

Maar zinryk, en naar ’t Woord gebragt voor ieders от
gem e g

Gy weer , dat God ’t Geloof wil geeven op ’t G:

bed :

Dat geen Geloovige ( fchoon hy zich daar toe Peg)

t е—



't сет;kan oeflènená maar dat hy afmoet wachten,

Dat God hem invloed geefdes Geefis , en daar toe krach’

ten :

За dat hy bidden moet ‚ datGodt hem zulks verleen’;

Dies hebt Gy "t дшт, en ’t вашgevoegd by een,

En leerzaam voorgefteld. Het fchynt uit deeze zaaken ,

Dat Gy van herten Wenfcht to Richten en vermaaken.

Verkieit Gy het Gebed, en ’t waar Geloof, als ’t fiuk,‘

Om ongeloovígen te leiden tot geluk?

Wel aán! ik prys uw’ keur. God wil met ’s Geeíìes [traa

len,

In ft diepí‘te van uw hart, geyoelig nederdaalen.

Hy laat’ U ’t waar Geloof , dat zaligmaakend is,

Met vreugde oefl‘enen ; Hy fiell’ uw deel gewis,

En maak’U fieets geneigd, om ’s naaíìens hert te winnen;

Op datze door uw Dicht geleerd, hun hert en zinnen

Opofl‘eren aan Godt, en alle waerelds luit

Verlaaten, om in Godt te zoeken waare ruit.

Hy doe U door ’t Geáed Hem zoeken, en ontfangen

Het geen uw ziel begeert; Ну geef U te erlangen,

Dat Gy í‘teets ftichten ‚ 200 met woorden ‚ als met

Ja met uw ganfch gedrag , en dus met Vollen ren

Naar Sion loopen moogt. In al uw doen zy zegen.

Hy kroon’ dit heilzaam werk, en maak’ uw hert gene

. gen, ' Om



‘n

Om verder tot zyn eer, en ’s naaûens nut te гул:

. Ну laat’ U in Geloof fleets leeven, en den wyn

’ Des' Geelles , op ’t Gebed ‚ U proeven hier beneden,

En namaals, voor Godts troon, de volle zaligheden

ч Beërven eeuwiglyk , die Chriůus'heeft verdiend.

God fchenk’ U deezen wenfch , myn zeer geëerde

Vriend.

W. SÍJ/ÄNKE.

 



AAN ивы `¿

WELEDELEN„GE$TRENGEN,

‘НЕКЕ;

МГ°Р1ЕТЕК DE LA RUÈ

REKENMEESTER -IN DE GRAAFLYKHEIDS

REKENKAMER VAN ZEELAND,

WEG-ENS DE STAD

AMDDELBURG,

enz. enz»

Uitgevende zyne Uitbreidingen over ck;l

CHRISTELYKE

GELOOFSBELYDE NIS,

EN НЕТ '

CììE B lî'D

ï DES

II E R. 13 IN,

О gunt G] dem шт Nederland

Een шеи ge/e/aenk шт uwe band,

-O Rekenmee/ŕer, die uw uren

Ree/.1t overrekent , en uw Ud

Niet werk» en пандам fuer/_Í/t,

Meer werk en nur doet eeuwzg duren.
ì l l а}, ' Nafh



Noch onlangs wierden wj g‘e/i'íeht

73007 ’t overdeftzg Klinkgedieht ‘

Van DRELINCOURT', op ÉDnitfihe klanken

Zo fiereljk door Ugefleld ,

îDat elk, die hilljk ‘vonnis ‘velt,

En Hem en U geljk moet danken.

Hem nochtans bleef de ’vindings eer‘,

‘Dies шум U toen toe: туп Heer,

'Sehenk ons uw eige kunfljnwelen.

Strekte een vertaling U tot lof, ‚

Uw dicht, zo flhoon door kan/l al: лаг,

Zal ’t keurig oor niet minderfirelen.

Nn volgtge in ’t eind туп wen/oh en raad,

En toont aan vj'der met de daad,

Hoe ‘veel vertaalde vknnfl moet иудеи

Voor eigen werk. Фе poëzy,

ïPraalt fehoonfi, alsze onhedwongen, für]

Haar kracht in eige keur laat hljken.

Inzonderheid, wen z] `zieh hecht

Aan zulk’eenflofle‚-die, te recht А

Der diehtkun/l waardig en haar fehoonheid,

Geen lerares derydelheën

_ strekt, maar elk: hert trekt ‘van henee‘n

Omhoog, al.“ z] de dengd ten toon jjìrez'd.

0f

 



Ofals z] ’t Godsgezz'nd genzoed

Met reine zielenjjoyze voed

@vor heilige àefoz'egelz'ngen,

’t Geloof in voorwerp, kraebt en aart

Ontdekt , of'liddende opwaarts ‘vaart

En tot in ’t neilzgdonz durft dringen.

Uw diehtknn/l is van zulk een foort:

Lang heeft die rn)I ook ’t loert oîekoord,

IVI] dien ’t met weinzgen mogt ¿euren

Í/eel rvan dien dierárenfe/oat te zien ,

Waar "aange een kleineproef komt bien ,`

Het lie/ot lwel duolel waard te lkeuren.

’t Verheven 'voorwerp fvan uw toon

Is ’t geen van Vader en rvan Zoon

En Heil’gen Geeft/laat te geloven

_dan elk, die lang.\ het lelvenspad

И!ЛЪоедт naar de Hemel/lad,

Het nieu yernfalern nier loven.

’t Hoogßnuttzg ‘voorwerp fvan uw dieht

Is, hoe ’t geáed dient ingericht,

Naar ’s Groten Bidder: les en ŕuoorleeld'.

Wat die/eter koor oit nutter /lof?’

Wat keur rnogt immer groter lof„

.dlri deze , waardzg ¿geoordeeld ? ,t Авт

\



"t Aanminnig kleed der увёз}

Zet aan de waarheid lui/let b], '

En prentze die; in ’s menfiben zinnen.

` ja door een heimeljk geweld

Wint waarheid 400г 4е diebtkunfl ’ueld,

En doet zich д eer men ’t merkt , beminnen.

‚И! Me/ì‘s, door Godts Gee/ŕ Ефим],

I dan Ifrae‘l het Gad/yk waard

Infek’e треп ‚ ат ’t alten: t’antbeu’en,‘

H] neemt de paez] te baat , А

En die/at een lied * ‘vaar yankee: zaad, тещ. 32.

Om leen hun nakend lot #entwurf/en.

Ze deed de Var/Z uit judaasflam,‘

îDie Saul—v verbenrde kroon мулата

ÉDaar in gewlgd ‘van zjnen zone ‚

Groot door zyn uitgebreid geàied1

Maar groter ‘veel door ’t God/jk Lied т Y" HOGE!

di: door zyn magt of [fi-el; krane.

G] drukt met manneljke fibreên

Het heilig/[beer , ¿y ben êetreén,v

En , feinen hun zangen nimmer dwalen,À
Á‘ls таяли/тали in ktm/t en fief,v l

Noe/a eelater mag uw poging lef

B] it Godsgezinde valk ¿ebd/à@

~ ’ Шт



Schoon geen onfiilhaarheid uw dicht

Bezielt , het Ufff nochtans gericht,

От tot hoogachting go te wekken

Het hert ‘van j‘dó’l' , die het leeg/i,

V’oor ’t heilig woord, en onzen gee/if

Van jdelheden af te trekken.

Gewi:geenfihoner bezigheid, .—

А]: die de zielen opwaarts leid

Of toont de dierhaarheid dier dingen

Waar ’t Chrifleljk geloof op hout ,‘ ’

En )der veilig op hetrout,

Schoon hel en dwaling die hejPringen.

‘De waarheid, die haar groneĳlag heeft

In ’t woord, voor hel noch dwaling‘heefi‘,‘

Noch zal oit hare kracht‘verliezen, ‘

Noch ’t heer’lyk licht , dat van haarдив/Г.

Met recht ‘word hen dan lof hetaald,

‘Die waarheid tot hun zangflof kiezen.

Ûok zal die nimmer U onĳiaan

LA RUË, zo lang deze hlaên

In Neêrland zullen ат <gelezen:

Zo langen' in Neêrland/lichting mint

En bidders ianods Kerke ’Ĳz'nd ,

Zal ’t werk uw naam tot ere wezen.

as as ê G”



Ga 'voort Q щи Не”; др zulk een toog

Tot lof ‘van Gea' en Соа’е:_ Zoon ‘

En onze [lichting op te zingen,

En fobenk ons uit den идеи/21:42“;

Tien ’t eenzaam мате: bevat ,

Keur ‘van dichtknna'ige oefeningen.

‚Toon aan het hedendaag/Eh gĳlaebt,

ËDat door .zj/n dartle taal ‘verkracht

‘De knife/ae maagd,‘ a'e Î'Poëzje ,

‘Dat die neit meer baar glans штанге],

‘Dan, шелке in beilge zaĳjiof weld,

Een flofvan Godly/ze шлиф/е.

Toon aan ’t gef/acht, dat komen moet,

‘Dat Zeeland @ie/sters heeft gevoed,

‘Die Zeeland zich niet hoeft te filoamen ;

И! 'Ua/l met onnitwisbren int `

Uw Naam ‘voor altoos fiaat geprint

B] Neerlands edle ‘Diobter: Namen.

P. BODDAERT, Corn.Zoon.~

 



’AAN DEN

WELEDÈLEN,GESTRBNGEN

нввкв,

М" PIETER DELA RUÈ

WEGENS

DE STAD MIDDELBURG REKENMEESTER

IN DE GRAAFLYHEIDS REKENKAMER

v A“ N _

Z Е Е L A N D.'

А]: zyn Ed. de XII. GELOOFSSTUKKEN

en ’t СЕБЕ?) ÉDES HEEREN, ¿n kon/trg

gedzgt kragtzg verklaard' en uitôrez'd,

door den druk gemeen maakte.

LAat and’ren tyd en konů beůecden in ’t ver

konden. r

Van Krygstrofcén, behaaldt op menfchenvltefch
v en bloed,

Met pyl en boog en zwaard, of door cen hcl

fchen gloed, 

Uit buld’rend oorlogsmig, gebraakt met volle mon

dcn :

’t I¿.’eloof en, hot Geôed is op het ryk der zonden

Van



 

Van meer en beter kragt. ’t Verzoent en wint

сед-{Ъ 60131э

En, door HEM, al ’t geweld des Duivels. Het'

befpot,

In beter vreugd , ’t geneugt der waereld ongebom

den. °

Roemt men zoo eenen, die dat vleefchlyk wa

pentuig \

Leert voeren; wel , Myn Heer! met wat een

_ bly gejuigh

Moet CHRISTUS krygs-fchaar U bedanken, voor

’t verklaaren, ’

Hoe men Geloo’uend wint ‚ en biddende ver“

krygt

Een eeuwigheid , waar naar een Chri/fen fh-y.'

dend hygt, ’

Het welk geen waerelds goed op ‚ver kan evenaa‘

ren.

jÛH/INNES íPLEVIER.



"’1_L’AN‘‚D‚EN“" .

WELEDELEN, GESTRENGEN _

' HEERE, _ n —

Mr` PIETER DE LA RUE»

REKENMEESTER ,‚ WEGENS MIDDELBURG ,I

IN DE GRAAFLYKHEIDS ’REKENKAMER

VAN ZEELAND;

Тек gelegenheid van het in ’t licht давит èyner

STICHTELTKE BEËDENKINGEN over

de CHRISTELTKE GELO-OFSBELT.

TENISSE, mitsgaders EENER UIT

' BREI‘DINGE ‘van- kat GEBEÎD

TES HEEREÀÏ.
Allesl in gierlykc Dichtmaat, overnet,‚ en kundig

door гуле Wel'cd. Сет. ter nedergcfielt.

BEg‘u’g/iĳgt g)! от ‘wêer Q en zullen zĳ] erf/¿m

gen, ‘

@nome/)ze DE LA Ещё, een Hez'ĳíqf ‚год 7.20!

maakt .? ‘

Шт grand waar др men bouwt, om niet aan ’t

aard/Ha te hangen,

Maar aan [yet waar Geloof, dat naar den Не

mel haakt ?’

` Ив]!



[_T

We!! dit i3' regt een net om zielen in te ‘van

gen.'

Gy toont een yder klaar; wat hem het haag/ie

raakt ; ‘

[Vat h)‘ heljden moet ,‘ en hae h] гуле gangen

Meet richten naar ’t Geloef, indien Gaa': Geefl

hem Maakt:

Want die ’t Geloof ‘verwerpt ‚ kan nimmer Gea'

behaagen.

Wat dat men hidden meet; hoe zig daar in te

a'raagen

Naar ’s Heiland: wet en ‘wil; hebt g] ook uit"

gebreid. .

_"t I: zinĳk al h] een. ИЛ! dan deez’ ‘weg betree

_ den _

G] , die, na ’tfler’ven , hoopt een zalige eenwig- ~

heid.

Hier leert g] uw Geloof‚ en Cade 'volmaakte бе—

den.

/



.N~.QC.H§Q_

AANgoEN ZÈLVEN

HEERE.l
. Y ‘ y i J

Wfl d’ongodißen trot: , in deez’ verdorven’ t]

den,

Met vuilen ßank en fmook , het allerzaligjf

liebt , .

Gods kí/oord, zyn’ Gee/t, ’t Geloof, keneevlen en

keßryden,

Helaas.’ tot hun verderf5 i: ’t )der Cbrißen:

' _plie/at

‘De band aan ’t 'werk te _flaan , от zielen te be.

vryden.

¿Ien leeraar’, da» met vljt, teruyl nien Cbrißlrk

flieht.

Zoo doet LA RUE, die dat ondier niet kan bf

den,

Maar vliegt het, door Geloof, en Beden, in’t"

geziebt.

’t I: yder niet gegunt , van zulk een’ Gee/t ge

dreeven,

Фаш



@our alle nevel: 'been ‘‚ .200 haag z'n ’t liv/.1( te

тлеет/т ‚ -

Al: die ‘van God daar ‚m eet/ì qfigezanderd

werd. ‘

` Geen Landshefiiee mag ooit uw Geĳíĳk ‘vuur

‘verhindren:

God gaf zich heel aan U 3 g] ¿daft hem ziel

hert.

W’el‘wìndan, met uw fehrift, uw’ God ‘weér ’uee‘

le kindren.

B. G. HOMOET.
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STIGTELYKE BEDENKINGEN 3

(‚VER DE

CHRISTELYKE

GELOÛFSBELYDENIS.’

EERSTE LID.

IK высота m Gon DEN VADER '‚’ nm ALMAGTIGEN

Зак—шина mss HEMELS EN DER AARDE;

p vafi getuigenis van 't zalìgmaakend Woord,"

О Onfeìlbáar eerfl: befehreven ,

En ons tot leer gegeeven , »

Geloove ik in één’ God; die kragtìgfi: door gehoort’

Zyn "s Eéngebooren Zoons verdient den Vadernaam,

Op onbevatbre wyze’;

. Maar dien ik mede pry2e

‘Als gunfh'yk Vader van de Chr‘ifienen all’fàam’,

Zomîeel", door weê’rgeboort uitdrukkende zyn beeld ,

In Woorden en bedryven ‚

Zig billyk toe zien fchryven

Het regt aań d’erŕ`nìs, die hen ’s Vaders Wil uitdeelt.

’k Geloove ook in dien God, als Schepper, welke uit niet,

Alleen door zyn gebieden, ’
Den oirfprong deed gefchieden y

A 2 Van



4. STI GTEL. BEDENK. OVER

Van ,dit groot heerlyk A1, zoo alsmen het nog ziet

Met a11’zyn’ wonderheên; dattproefftuk van zyn’ kragt `

En onbepaald Vermogen з

Dierr fpiegel vom' ons oogen ,

Waar. in de Gorlhe'rd zig vertoont met zoo veel pragt.

De Hoogfte fprak alleen , en aanftonds was de zaak; л

De Hemçům en d"Aarde_ , ’

De Zeên met al hun’ Waarde ,

En ’t geen doar Iin шиши tot noodruft en vermaak.

De _Hemel en zyn heir vertelt G0515 majeüeit.

Geftarnt, verhevelíngen,

` Те faam’ met d’Eng1en, Azingen

Geñadìg deg en nagt des Mgakers heerlykheid. Ь

Нес ‚ rnet zyn’ fchat таща ‚ татар},

Van' boomen, heeñers , kruiden,` '
Van dieren en van A‘luiden

Bromt’§ Vorrnerg Ahnggt uindoor zyn’ verfeheiden’ praal.

De vìíTchen in-d'e zee , `de fehqlpen aan de ůrand _,

y De perlen en juweelen,' ’

Die onze zinnen üreeïen, ’ `

Vertellen te gelylç de xyondren van Gods hand. с

Van ’t laagůe grasje tot. den hoogfte'n cedertop ,

Van d’allerk1eìnfte diertjes ,

Onzigtbaar haa'ß.' als ziertjes,

Tot

и Сев. x. Pfl „ж. 9. b PC 19. 158. .¢ PC m4.



DE-C H'KIST# GELGOFSВЕН?В. 5

Tot aan der дата-уши: zingt аноде groomeidop.

'Van ¿t jongůe kindtje,dat aan ’s шейте boezem ligt,

Tot aan Volwaíîbhen’ menfchen ;

Van armenïdie vérilenfïen,

Tot d’a.ardfche Goden me, diezátten'in "t gérigc,

Word van des' Sdheppers kragì en kunft’ getuigenis

Elk oogenblik gegeeven;

Dewyl hun zyn en* leven, к ‘

Door zyn’ vrymagtigheid alleen ,’ veroirzaz'zkt is.

Ja zelfè de Duivelen, hoe nydigop hun’ Heer,

Zyn egter gedwongen,

Om met hun’ helfche tongen,”

Den Koning van ’t Heelal te bieden fchuldige eet'. d -

‘ Maar ’t kon den Maaker vande Hemelen endüäàrd’4 `
I Alleen niet1 Verge'noegen` l

Die {lukken faam’ te voegen.

Door zyn’ Voorzienigheid Word alles net bewaard.

lHet minfte ŕ`ei1t’er` niet. Gellagt van yder fOOrf i

Dien ’t zweef- of dierlyk leven

0f ’t menfchlyk zy gegeeven ,

Bragt altoos, tot nu toe ‚ elk zyns gelyken voort.

Die groote Zegenfpraak e in ’r vrugtbaar Paradys
I Houd Rand door zooveele eeuwen,

- En zal Gods mage uitfchreeuwen, `

‚ А 3 Zoo

"i Сим. v. ж с Gen. x. ч. 28.

f



б STI GT EL. ВЕ DENK. OVER

Zoolang elk fchepfel zig teelt voort op' zyne wys.

Gods hand regeert nog Raag een yder jaerfaizoen.

De Lente baart genugten,

De Zomer queekt zyn’ vrugten ;

De Herfst vergaêrt haar, en de Winter dooft het groen.

Behaagt het d’Opperheer’ ; dan draagt het land veel goeds
l Van oly, той en koren ; f

Maar rookt zyn gramme toren,

Dan rooft de duure tyd den hoorn des overvloeds. g

ft Heelal behoort Hem toe; b dies maakt Hy nu eens туи,

Dan neemt Hy weêr zyn’ fchatten,

Om ons te doen bevatten, ‘

Daar door , van zyne magt en lvryen wil een' blyk. ì

D’A1rnagtige beperkt van yder de geboort’, le

Hy Шиш: onz’ Vordre jaaren:

Het paaren ofniet paaren

Der menfchen koomt alleen uit zynen Raad hervoort.

Hy neigt der zulken zin ‚ en brengt hen zeldzaam Гааш’,

Langs wonderlyke Wegen ,

Of’ werkt ook wel ganfch tegen ,

Wanneer een huwelyk Hem is onaangenaam. т

Ну fluit de moeder toe. n Hy zegent het geñagt

Ook wel met vrugtbre looten, o _

f HOC мг. 20,21. g Amos 4. v. 7. Lev. 26. v. 19.' h Spr. 16.4. i Г’Г-7:21:

~r Mm. ;.v. 18. павлин 37. А Gen. »8. Rïgc.r4. {таим-и. Ruth.3,4. равен,

38. у, (No. леев. mv. 17.18, se. v. 1,1. q Gen,3;.v.5` 7. ‘



_DE сн шзт‘ GLLo'oFsBELYp; y _

Die hunnen Stam vergrooten; ’

En ftrekken dien te faam’ tot çieraad en tot kragt. p

Daar is geen quaad van тай; q geen quaad van ungelulwd

Dat God niet eerñ doet Костел;

Еп niemand red uit fchroomen,`

Dan God alleen, Wanneer men raadloos zit in druk,

Ia zelf het zondequaad gefchied niet by geval,

God Huur; het tot zyn ende ,

Den boozen tot elende,

Zyn’ Naam tot eer, en heil van zyner kindren tal.

Ну kan alleen met ziekte en fmarte ’t menfchdom Haan.

Alleen kan Hy Weêr heelen.

Den Welfìand mededeelen,

En de gezondheid tot den hooghfìen trap doen gaan.:

Uit naare duifternis fchept Hy wel ’t glanzigñ ligt. 'v_

Hy ftuurt het al ten goede '

Wanneer zyn’ gunû of roede

In ’t ondermaanfche rond werkt zgaken van gewìgt.

Hy @yd denVoríìen всей als туре druiven af. w

En fchupt hen van hun’ troonen. x

Ook geeft Ну herderszoonen , -

WanneeńHem {legts behaagt,ûrax{еде tot kroon enPraíy

Ryk , Staat ofStád kan voor zyn’ gramfchap niet beůaan,

А 4 > Als

‚РЕ 'zu 128, g Amos g: vf). ‚шов. п. v vz. f Genen мю : lef. 38. v Zic de

gtiì'wìedcnís van ìofeph, ob. Мод‘ы David. nPaulus, Maria Magdalena ‚ alle vom-nce] .

den vm ¿mor geluk, na oorfìa :nen (hyd ok kruis, I Pf, 76.1. и. к r Sam. xg. v, 23,

15.27. 28, J x Sam, 16mm, 13,



Q ’QÎV’ER. " _

‚Als Ну .die ĲüîverduveM—‘z ‘

д l «

Zyl» àszyfmaMâ’mîíòvî‘lfiМага-выжавdoct‘gaana

Geen mufchje Шее: паёк, geen hair ook van ons hoofd, b

(Zoo нашем": Vhooge ed laage)

'u En het Hem—behaagg. ’

О! hoe (коей dit een’ Ziel; die dus .in Hem gelooft!

_Veel zaliger is wie de Hoop van 200 een’ menfch,

Als van hen , die God fluiten,

In ’zyneh Hemel, buiten ‘

Het’aardryk, onbewufi: van onzen nood en wenfch. с

НеШоо2е meining, die den menfch van hoop’ verlleekt,l
Y Aan aller fchepílen Heere

Ontzegt de fchuldige eerez,"l

Eli het gefehlkt bei'tuur der faamenleving’ breekt!

Almoogende! bewaar een’ yder voor dien wagm ‚

v Dat hy U niet zou’ agten, ‘

En, op zyne eigen‘ kragten,‘

Zig zelf verbeelden zou genoegzaam чай te fiaan.

_Neen, werk Gy ‚_ door uw’ Geef: ‚ veel liever in ons hart’

. Een twyffelloos Vertrouwen , О

' m
r Dit bleek aan dc Rykcn van щупе ‚ Pexlìc , Meden . Griekenland en Rooms.

а Dir hccñ oud Ifraël en ook ons Land ondervonden. i Manth. v. 293:. е Dus—

J‘înnìg’mtn dc Hoofddigrer deruryuen ,ergilíusßida грекам: m R.mi4.1.4.v.79.la.

Sri/ire: i: [ilprrillßêor ‚Л, и тут quina:

Sol/amat. ‚ в, l

(Езжай: а! her bellcl yan 'r наката: mak: de Goden .

Dl: zorg татом: hun’ щи.

Zie ook при. 1. 1.11- сп job zz. v. 1;, ц.



DEÄCHR'ISÎIT.ì-GELOOF’SBîELYD; д

Om vafielyk te bouwen!

0p uwe‘hulp alleen, in voorfpoed ОВЕН Гтап’.

Terwylwe, aan‘d’éene zy', UT, Schepper van ’t Heelal

Erkennen, fchenk ’t gelooven

Aanons ook daarenboven;

Dar Gy ’t nog onderhoud , en lluurt in elk' geval',

Dat niets in ons perfoon, huis , amp; of goed en bloed,

In Winnen of in derven, '

In leeven’ of in fietven ‚

Ons, door het blinde Lot , Ьу avontuur ontmoet;

Maar dat van eeuwigheid by U beflooten is,

A1 wat’ons‘, in ons leven,

Te proeven word gegeeven ‚

Van onze ontfangkniíle af, tot onz’ begraafenis. d

200 zullen wy gehart door deeze Wysgeert’ zyn,

En vlyen onzen wille ,

Naar uwe vrymagt , ftîlle , Y

Wanneer Gy alfem fchenkt, zoowel als zoeten туп;

Verzekerd dat Gy , wys en goed op ’t hoogû volmaakt,

Nietsdoet, dan dat U heilig ,

Ons oorbaar is en Veilig,

A1 word het fomwyl van ons dau-tel vleefch gewraakt.

O! fchenk aan ons gemoed die ’allerzoetíle ruil,

Dat het ten allen XÈen Held

¿Job ю. v, mn, u en x4.v. i. I



" ¿m STIGTEL. BEDEN‘K. OVER

Heldhaftig kan belyden:Y _ ’ ‚ Het‘ga hee ’t ga, ’t Befiuur des Scheppers is myn luit

бате}: dus onz’ Vader ‚ Heer , onz’ Куш/Ош hier op aard',

In alle wîíï‘elingen n.

Van ’s werelds dwarrelkringen ,

Totdat wy , in ’t Geloof dóor uwen Осей bewaard ,

.Het onvaft ondermaanfch voor ’t diamante heil `

` Eens zullen („Шел moogen,

_ _ En zien, met Hemelfche oogen,

Uw’ wysheíd en uw’ magt‘, die paalenkent nog peil -,

Die Gy dan toonen zult aan elk, die op U bouwt,

Op darmen, daar ten hove,’ ‘ ‘

д In eeuwigheid U loove, .

‚O Schepper, om uw Werk @duurzaam onderhoudx,

  



yDE CHRIST. GELOOFSBELYD. 1r

Т WEE DIE L ID;

EN ш Jesus Cmusrvs, гунны EENGEBoonEN Zoouß,

` ’ oNzEN HEERE. ‘

’K Geloofniet enkel in den vader,
.Als God, maar ook in zynen Zoon, '  Й "i

Van Wezen ééns, dog in perfoon

Verfcheiden/z , met Hem naauw te gader

Vereenigd, die een Eeuwig’Heden ó

Erkent Voor zyn’ geboortellond: Y

Eerdat het aardryk Was gegrond ,_ L

Eerdat de ûarrenin geleden

Gefchikt zyn,'voor de Waterflroomen _

Der groote zeên, voor ’t zilverrein

Verquíklyk bronvogt der_fonteín'¿ Y *l ‘ `

Is deeze Heilbron voortgekorrien.h f ,

Eer nog de hernelzon heur’ flraalen ,'

Langs ’r lugjçázuur verfpreiden kon,`

Kon deeze Heer van maan enzon-A v

Met goddelyke glanfï'en praalen. _cf ~

Toen {loot Hy eerft den Raadfvan Vrede, А

` Saam’ met denA Vader en den Geeft д

Die namaals isZ volbragt gev/‘eelt

Door

а 10h. y, v, l, вылил. t. 6 PI'. z- v. 1. с spreuk 8. v. и Ю! 3*'
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Door zyn’ verdienfie in onze fiede.
Dien God en Heer alleen belyde ‚ ч l

Ik voor myn’ Heiland , myn’ Profeet,

Myn” Priefle'r ‚ Vorů , dîe‘al myn' leed

Op zig nam en my dáar van vrydde ‚

En nog behoed en zal‘befchermen

(Indien ik anders tot de fchaar

Behoor’ van deezen Middelaar)

Myn leven lang , met eeuwige armen „A _

En ‚ na het einden van dit leven,v

My zyn’ verdiende hemelkroon'`

Om niet , tot een genadeloon,

Zal in zyn ’s Vaders ryxhofgeeven.

Deez’ deez’ alleen, geene andre heeren,

Kenne ik een’ Godlyke eere waard,

Omhoog geeny fehepfel , nog op aard’,

Paíhne ooit met zulk een’ hulde t’eeren.

’k Verheug’ my Awel in het aanfchouwcn

Der goude Zon, 'der zilvre Maan ,

Derrftarren, d die of {laan of gaan q

Rondom ’t gewelfde: lugtgebouwen.

lk kan eerbiedigf myA verwonderen

In ’t zien van regen', hagel , Гнев,

Чаи атм; van. WP. 0f als intwee ‚D

‘ e
d d‘l-Zerfle а odery had bethel; ¿es Hemels tot haar voorwerp. av De пае ihnen

en, штреки o штатами. f Te шастают denвидимся. ‚
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De wolkdrang fplytńîmlf шшдеп аопфтд

Нес lachgmd Amdxyk„met_a1’rffdmn¢ L

Wat in het Aardryk is bevat, b

Voert voor myn Oog wel eenen fchat

Van Godes дина enmagtten топе.

Ik wil de Frerke Godes Helden,

Die boden van het Hemelhof.,

Graag geeven hun’ verdìenden lof,

En hunne groote daaden melden. i

Ik agte hoog die Perfoonaadjen

Van ’t vrouw- Zoowel als ’t mangeílagt,

Welke yder tyd heeft voortgebragt,

Als zooveele edle pronkgîeraadjen ,

Die Jefus Kerkbruid meer vergieren ‘

Dan ’t fynlìe goud en diamant

Een’ Bruid verfraait, die, hand aan hand;

Heut feeft gaat , met haar’ Bruîgom, vieren. k

1a ’k wil hun’ bŕaave levensdaaden

Wel [tellen tot een vraagbaak, daar ‘_

Ik my, in voorfpoed of gevaar ,

Godvrugtiglyk meê mag beraaden.

Hier toe is ’t doen van zulke Vgoomen

Geboekltaafd door Gods eìgen Осей,

Op datwe, fchoexjende op hun’ leeft,

_Ook

g Men heeft ook volkeren gevonden die deem vcrtheliagen ’aplauden Dielen eg

"Wm “веден-деп d'EgyPtcnam a’ Pfalnogy. zo, 10_ “4., k шин. v. по, и,
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А’"“’«“"‘—«wf-wf

бок mogten tot hun heillot koomen. l

Maar verre , verre moet het weezen ‘

Van my en allen (die alleen

De waare Godheid, anders geen';

Waard agten goddelyk gepreezen) '

Datwe ook haar fchepfels , hoe vol glanlïèn;

Hoe fchoon, hoe magtìg, hoe vol goed,

Met even Goddelyken groet

Ontmoeten zouden ; en bekranflèn

Het hoofd met zulke glorykroonen,

Als Hem, die , Heer en Schepper van

Die allen, oók hen allen kan

Zyn’ Goddelyke magt vertoonen.

Van Hem alleen toch quam hun wezefiî

~ Hy onderhoud hen nog te faam’.

Hen moet Hy maalìen eerft bequaam.

Niets kan zig roeren zonder deezen. т

Het flarrenheir volgt zyn’ geboden. n

Het loopt zyn’ baan, of houd zig {lil , д

Alleen naar zynen vryen wil,

Meat heeft geene eigenfchap van Goden.

Het aardryk, met al zyne fchatten ,

Roept Wel met menìgvouwd geluid ‚

Het ‘

‘ Fd"- "~ УЗФЬ. 1-7- 4" en 3, ч. v. n.17, т Реп. g. v. 6. zo, darm. v s‚7.

м P‘ “15- ‘h 14‘. 27,'30. 'I GCH. l, v. I4.ĳ.|6 x7 18. PI, З v. 6 a Pfal. 19»
v,$»6a7~  IOC 10. v’ Iz, в, I4, II; 104, |48, l , v ь l
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Het wezen eener Godheid uit, p

Maar kan in zig, geen’ Godheìd vatten.

fr ls ’t werk alleen van Gods vermogen, q

( Geene andere oirzaak) die ons geeft,

Waar door de ziel ’Óf ’t lichaam leeft,

’t Geen тай, of zeg’nen kan ons poogeri.

Gods Engelen zyn ook geen’ Goden;

Maar fchepfels , wel van meer waardy

_ Als wy, dog die zoowel, als Wy,

Ook volgen moeten Gods geboden, r

Ja, op zyn’ wenk, ten diení‘te ftrekken

Van ’t uitverkoorene getal,

Om hen , by allerlei geval ,

Te bieden hulp , ’in alle plekken. f

De Heiligen, fchoon zy ons leeren

De belle zedekunde, zyn

Nogtans geen’ helpers onzer pyn’,

Nog fchenkers van ons hartsbegeeren:

Want enkel door dien Opperkoning,

Dien ik alleen eer’ voor myn’ God,

Verkreegen zy dat heilryk lot,

’t Geenze eeuwig fmaaken in zyn’ woonìng:

Your ’t ovrige zyn onze nooden

Hen onbekend. t GY, gY alleen;

0,..

' kom.“ "WAO, а Pi; gow', g, (РЕ legano, f Heimr, v‘ 7.‘ I4» l Jel‘.

‘30'. 16.
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О Zoon met uwen Vader‘één’ ‘

Wel twee perfoonen, geen’ twee Бойся;

Zyt onze Alleenheer , en zultblyven

D’A11e'enheer, daar zig ziel en lyf

Op vellen zal , in hun bedryf,

'Als dien, die hen alleen kan fiyven;

In nood en dood en zwaarigheden,

Met zyn' kragtdaadige Genaê.,

En geeven onze wenfehen dra,

’Als ’t Hem ílegts luí’c , op onze heden.

О zalig, zalig zulke zielen ,

Die nooit voor ваш of Aflamth

Ofandre fchepflen, buiten God ,

Den Zoon van God, ter nedervielen,

Maar daar alleen hun’ hoop en wenfchen‘

Op veilig grondden! Gy alleen

Zyt onze Heiland, anders geen: а:

Want Gy hoed alles, vee en шефства. w

_Vermoogenwe iets, ’t is úw" Genade, ’

En geen verdienfflyk’ werk, om loon. x

Ja zelfs, al hieldenwe uw’ geboôn

Volmaakt , nooit wykende af‘ ten чаше;

Wy bleeven nog onnutte knegten ,

Die niets verdienen , als hun риге

Slegt
w x Tim.r.v.ĳ. в P£;6.v,7, x Младший.
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Slegts naar behooren is' verrigt. y

Нос zouden wy dan met U.regten? z’.

Zou ook een man God voordeel geeven?

Lyd God daar winít Of nadeel by ,

Of ’t menfchenkìnd een bOOSWìgt zy,

Dan of ’t godvrugůg poog’ te leeven? л

0 Neen. uw’ glory leeft oníterñyk.

Gy, Heer, zyt toch de zelfde God.

Uw eeuwig zalig Hemellot

Duurt altoos even onverderñyk.

Geen’ menfch hebt gy , maar hy van' noodeñ

UW’ hulp en byítand. zonder dien y

Moet hy voor uwen Vader'vlíên 5

Als ongehoorzaam zyn’ geboden:

Derhalven blyvenwe U aanhangen ‚

О God, en Gods gezalfde Zoon,

Wy voeren uwen Naam ten toon ,

Op ’t voorhoofd, in den Doop, ontfangen;

Toen wy der Chriftelyke Kerke

Zyn ingcwyd, met Zegenwenfch _ .

. Dat uwe Geeft den Nieuwen Menfch, l

Tot uwe hulde, in ons bewerke. ` l

_Het Avondmaal, in laate'r’ Затеи, А ,l

Heeft '

JLM. 17. v, ю. z 10Ъ2;.ч.+. 4]053$»V¿5~7 _
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Heeft veelen van ons , met een’ band

Nog kragtiger, aan U verpand,

Om , ’t zy in voorfpoed of gevaaren,‘

In blydfchap of in angíìig lyden,

Te blyven Chrifienen, in naam в _

Еп ook in waare [daad te faam’, ‘

Op alle plaatfen, t’allen tyden ‚

Ons toonende uwe broeders ‚ zoomen

En dogters van den Opperheer’,

In wie , ‘door uw Genadeleer,

De merken van Gods kindren woonen ; b

Erkennende geen’ heerfchappye ‚

Z002eer verbindende ons gemoed,

Dan d’uwe, die Gy, door uw bloed,

(Dat ‘ons van ’s Duivels dwinglandye

Heeft vrygekofr) U hebt verworven `

Ор ons, voor Wiege hebt volfireên,

Voor Wiege hebt de firaf geleên ,

En tot wier heil Gy zyt gefiorven, с

En weêr ten troon van eer' gefiegen, d

Om, van omhoog, op het gebed

_ Des Volks, gehoorzaam aan uw’ wet,‘

’ Dat

б Joh. !.v.12.13. Rom. 2.1. 14.15. e Hebr. 2._v‚9‚ 14,15h d Hmm-nvdr.
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Dat Ileeds te üuuren in uw’ wegen: `e I

Leer , biddenwe U dies, onze pligten;

Gy der profeeten Hooŕöproíèet.f

Aertsprîeûer, laatenwe, in het kleed

Des heiligdoms, den dienfì verrigtën,

vDen dienfì der willige oiïerhande

Аап U, naar pligt van dankbaarheid. g

’t Ontzag voor uwe Majeůeit

Maak’ dat ons hart in moed ontbra.nde„l

Om Z als b'e'eedigde foldaaten ,

Aan uwen dieníì, met goed en bloed,

.Verknogt (terwyl al d’aŕ`grond woed

En loert op uws Ryx onderzaaten)

In; volle rufling’ , van den hoofde

Ten Voete toe, te wederllaan,

Ja zelf den hofdraak af te Haan,

Die ’t menfchdom еегРс van heil beroofde; Íí

Totdat het U eens zal behaagen ›

Теп eeuwigen genadeloon

Van deezen Ftryd , de zegekroon

Ons., in uw’ Hof, te laaten ставен;

d ‚En ůellen ons aan uwe zy Ё 2 Als

› \ б. l Реп.1; ьеп „в; Deur. lx. vus. Hind 7~ 7.271 z mcd' U* v.’locvogn [2n Vfl: 19 h кот. 60 'l 12’ r3' ЕЙ“; ъ l nl ‘m 19'1жсь‘4‘ v’ 7’
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Als medeheerfchers over al

Der fchepflen menigvouwd getal, i

Daar nimmer droevig zyn ,~ maar blyde '

встав te weezen ’t Eeuwig Leven

Van hen zal _ßrekken ,- dien uw Raad

Beflooten heeft dien hemelíìaat,

Uit enkle vrye gunû’ , te geeven.

i Matth. zg.v. 34. Luc. n. v. 29.30.

  

DER
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DERDE LID.

DIE ONTFANGEN IS VAN DEN H. GEEST, GEBOREN

UIT DE MAAGD MARIA.

BEfchoruwde ik daar den Middelaar, als God;

Ik moet’ Hem ook, als Menfch aanmerken

En hoe Hy proefde een ’s menfchen levenslot ,

Om ’s menfchen Heìlfiaat uit te werken.

De menfch toch had die groote {спим begaan ,

En ’t eeuwige Verbond der Vrede

Ging d’Englen niet, maar enkel ’t Menfchdom aan:

Weshalven Ну ook, die, in fiede

Van ’t Menfchdom, шеей voldoen aan Godes regt,

Saam” een waaragtig Menfeh moefr Weezen.

Dus heeft Gods Zoon девать van een’ knegt ›

Als Midd’iaar, Voor Zig uitgeleezen..a _

Een wondere geboortenis genoot

De waare God, in ’t vleefch, op aarde; 5,

Wanneer een onbefmette maagdefchoot

l Den grooten Hemelkoning baarde.

Een troong‘ezant ‚ ‚uit Gods palais , verkíeft,

Op Gods bevel en keur, Marye ,l t

. В 3 Dm

I Philipp. 2. v. 7. Ь lob, т. v, x4,l x Tim, 3. r1._ 16,
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Die zig in het befpiegelen verlief??

Van zulk een’ groote heerlykyec

д, Wees zeer gegroet (dus {preekt Gods boô heur aan)

„ Gezegendfle van alle vrouwen.

‚, Zyt niet met vrees, maar blydfchap, aangedaan.

„I ’k Hebbe u een zalig Nieuws ’t ontvouwen.

„- Genade vond gy in Gods oog, Uw fchoot

‚‚ Zal haalt een’ Zoon, den IESUS ‚ baaren ‚

‚‚ Die heeren zal Gods Zoon. Ook zal Ну thQt

„ En heerlyk zig alszins verklaaren.

„ De Heer zal Hem ten Koning Zetten op

„ Den troon van David, zynen Vader.

и Ну ,_ Ií'rêls Vorfi, zal klimmen doen ten top ,I

„ Van glory Jacobs Ryk. Eene ader

n, Van eeuwig heil zal eindeloos zyn doen

„ Befproeijen, en, als wettig koning,

'„ Zal Hy in eeuwìgheìd Gods bevroên,

_‚, Ter fiaaving van zyn’ Koningskroonìng’. d‘

a, Hoe zal dit (Vraagt de koninglyke Spruit

Hierop) „_ gefchieden? rein van zeden

а: Ben ik, een' maagd , eene Ondertrouwde Bruid,

„ Van geenen man bekend tot heden. е

‘strax antwoord haar de Wakkre Gabriël;

ß Luc nv. zg,v 4 Luc. x.v.28.enL а v и.
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‚‚ О zuivre longkvrouw , Wil niet fchroomen.

’„ Ik zegge u , ’t zal gefehiên, naar Gods bevel.

‚, De Heil’ e Осей zal tot u koomen.

Э, Des Hoogflen kragt Zal maaken , datge zult

„ In fiaat zyn, om een’ vrugt te haaren;
„ Een’l vrugt, met zonde of fmette niet vervuld,

„ Maar die van Hemelfche Englefchaaren

~„ En Vroomen zig zal hooren Godes Zoon

„ Benoemen. ]а‚_от dit te fierken,

„ Zoo zie uw’ nigt Elizabeth (gewoon

„ Geen zwangerheid nog ooit te merken)

j” Nu ook beVrugt, шеф de _zesde maand, l

„ Van eenen zoon. Daar zyn geen’ zaaken

„ Zoo duifier , daar is niets zoo ongebaand, \

„ Of God kan ’t ligt en ellen máaken. f

Strax {сипай de zon van het Geloof den milt

Weg van de voorge twyfl‘elìngen ,

En d’edle Maagd, nu door God vergewift ,

Gelooíì onwrikbaar a1 deez’ dingen. 3

In ’t eind de tyd, de vafibefiemde tyd

Gemaakt van ]efus heilgeboorte,

_Te Bethlehem. b O Zaal’ge í‘tond! daar гуд

Geregtheids Zon ngt d’Oofierpoorte‚‚

Ge.- I

fLue.x.v.;; 37. g v,;8. h LWL-‘1297,
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„er

Gewellekoomd 'van Engelen omhoog , '

Van vroome Herdren hier beneden , z'

Van Wyzen, die , met een eerbiedig oog,

Ter hulde van deez’ Koning treeden,

H__em offrend’ goud, met wierook, fp_ecery?

Ten Vorftelyken heergewaade. le

Herodes dreigt Hem Wel, door tyranny ,

Den dood; maar Ну, door Gods genade,`

Ontylugt dien, met de zuine Moedermaagd

` En Jofeph , totdat God Hem wedei~

Те rugg’ riep uit Egypte l en onbelaagd

Hem groeijen deed als Líbans ceder;

.Om daaglyx Vall en nimmer wankelbaar,

Door bitter lyden en door ûryden ,
I Naar 2s Vaders raad en Wil, als Middelaar г

Zyn erfdeel eeuwig te verblyden.

Zoo quam d’onfterfelyke God dan neêr.

In ït fterñyk lichaam van Marye,

Zoo word een’ vrugt der Jongkvrouw’ ’s menl'chen Heerg
Naar Iefaias profecye. y

Een’ maagd toch moeft, uit haaren .zwangren fchoot’>

Een’ Mannelyke Spruite haaren,

IMMANUEL, Goa’ met от, т eeuwig groot, П

1e
Шиш, v.8,9,xo en?. а. &Макг2ь2ч.х-п. lMatrh.:.v.x;,14.19. mkf.7,v,x4¢

1€fem.;l,v.n» '



DE CHRIST. GELOQFSBELYD. 25

Die zielhoop aller vroome fchaaren,

D’Uitwerker der Verwagte Zalígheid,

Daar Abraham en zyne Zoonen

Op hoopten n, door een’ Mofes reeds voorzeida,

Verwagt van Job, р ор harpetoonen

van David vaak voorfpeld, q door salonío
(Zooverr’ hy wasv een Vorlì van Vrede)

Verbeeld en in het Lied der líedren zoo

Befchreeven ook met kragt van trede ; r

De kern en Ziel der oude Profecy ,

Van koninglyken Iefaìas ,
Vervolgens door al der Voorzleggì'en ry ,

-Tot aan den laatften Malachias;

Het lichaam van de Ioodfçhe fchaduwwet,

' 'Die Mofas ,. ор Gods welbehaagen,

lAdu Ifraël heeft plegtíg voorgezet, . ,

Ten onderpand van beter’ dagen.

Zoo reeñge, o Hee-r, dan op den juiften tyd,`

Gelyk een teder губе onti'prooten

Uit IeíTes tronk', dat eerlang туй en zyd

Vrugt dráagen шеей aan гуще looten;

Zoo гайке ор U des HEEREN Geeft , de Geeft
. « . .

11110111.4314, 1011.83.56. Gen.49.v,18 Hebr,n.v.8,10,zn с Шиш. We"

18. Y. Is, 13. p 10b. I9.v. as. 26. 17. q D90;l de geheele rol de: Pfannen m

been. fünogl.;.v.lr. 4



STIGTEL. BEDENK. OVER _

Van ‘Wysheid en vernuftígheden; r

De Geeft des raads, Waardoormen deìnû nog шеей ‚

Deed U in ’s HEEREN vreeze treeden.

'Al ’t aardryk juichte op uw’ geboortedag,

Een voorfpel van die gulde tyden,

LW'aarin uw’ Kerk, door tweedragt , geenen Hag

Offeheuring immermeer zal lyden ;

Maar Wild en tam elkander zal verfìaan ,

Het 1am voortaan geen’ Wolf meer fchuwen,

De koe met de beerìnne weiden gaan ,

Het zopgkind voor geen’ adder gruwcn. f

'Zong eens Virgyl den zoon’ van Pollio,~

Op zyn"geboorte, gulde dagen; г

Met vry meer regt betaamt het, darmen zoo

Roeme uw’ Geboorte , o Welbehaagen

Yan God en Eng’len in het Hemelhof,

Van Vroome menfchen hier op aarde, f’

Van zaligen , wier lichaam ruft in ’t üof.
'L Nu, leer my meer en meer de waarde

Van uwe kobmñ’ ter Wereld, als een menfeh.

Heb , als een menfch , díes medelyden

Met menfchen 'v , wier opregte hartewenfch Hit

e

Nef. п. v. Y- о. ICV. sz. v. 2. r In zyn' vierden Herderskont,daar by zooverhevcne

fpmekwyzen gebruikt dat fommìgm zelf; шеста, dat (Не Шее: OP Chîiûus донца

geduid Wolden, „Mehrweg ‚Ъ ` I I
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Het is, dat Gy hen koomt bevryden

Van zonde en vloek, en hen, van Adams zaad,

Herfchept; tot ’s Allerhoogfien zoonen , ‘

Die , door kragt ‚der Godlyke genaad’,

Zig Van een' Hemelfche afkoomí‘t’toonen. и

Herbaar hen dus, door d’een" en zelfden Geeí’c,

Die U deed van een’ Iongkvrouw’ baaren.

Dat Wonder is uitmuntende gewecí‘t.

Dit Wonder zal dat evenaaren.

ZOO Zal uw Beeld vernieuwd zyn in ons hart:

Dar zal U dan zoo gaarne draagen,

A18 Gy ooit van de Maagd gedragen werd,

In ’t eerfi’ der Euangelìedagen.

Wy zullen dan ook rein en Zuiver zyn,

Als maagden leevende op deeze aarde, w

En ‚ dronken nooit van ’s werrelds zwymelwyn,’
e Den Hemel fchatten , hoogû van Waarde.

Gy zult vereend ‚met ons zyn, wy met U ,

De dood en ’t Graf zal ons niet fcheiden, x

En , fchoon de Draak een’ zee van laí‘ter fpuw’,

Zal hy ons nooit van U verleiden. y

О! Wanneer koomr de dag, die laatfte dag, Dat

I

u Cof. s. v. 18. I Одень. x4. v. 4. 5. 3210051. 8. v. б. 7› JÎ М’Ш‘о 2427" 24‘

o
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_; Dat ik eens zien zal d’eêlfie f_choonheid ,

Wier wedergaê nooit menfchlyk роге zag,

Die ор Mariaas Zoon ten `toon leìt!

_Wanneer zal ik dat heìlryk Maagdezaad

Van aan- tot aangezìgt begrQeten ,

En ‚ dankbaar voor zyn’ vrye keurgenaad”,

Hem nedrig vallen voor de ‚voeten!

Wanneer zal ik die Moeder van haar’ God z.

(Schoon egter ’n fchepfel van haar” Heere) a

Verheven in haar hoogfigezegend lot ,

Op ’t kruìnpunt haarer hemeleere ‹

Gezetelt zien! Weg, теша, met al ’t geen ‘

Gy fchoon agt , en ’t welk onze zinnen ‘

BCtOQvert vaak door nietige ydelheên , 1

Niet waard van wyzen te beminnen.

Uw hak is niets by al dit hemelfchoon.

Myn веси; vliegt reeds in hoop’ naar boven.‘ ‘

Ôntfang hem, V01 ontfarming’, Menfchenzoon, °

En laat eens geeft en lyfU looven,

Daar d’Englenreì, die aan de Herderïìvagt

IMMANUELS geboort’- liet hooren ,

U 1O‘Í‘toejuìeht, geí‘tadíg dag en neigt,`

1s Gods ,ß uw ’s Vaders, Eengeboîjenî

t Дн; LI' 43.‘ д v» 461 47! 48‘

VIER—
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VIERDE LID.

GELEDEN HEEFT ONDER PoNTIUs PILATUS, 1S GE“

KRUIST , GESTORVEN, EN BEGRAVEN , NEDER

GEDAALD TER HELLE.

‚’t WAS niet, om op den troon vanDavid te regeeren,‘

OfJudaas vorlienlyn te volgen in ’t bewind:

(Zoo als het Ioodendorn , te jammerlyk verblind,

Befloot uit ’t g’eene God voorheen liet profeteeren)

Het Was geen’ Werreldpraal», geen {laf ‚ geen’ kroon

en troon , -

Die vd’opperí’cen Monarch des Hemels neêr deed ааа,

16H2 e

Ну quam niet, om triomf in ’t oorlog te behaalen,‘

Of ‘t veld te vullen met een’ menigte van doôn:

Ну quàm niet, om op nieuws Ierufalem te gieren

Met kofielyken bouw van Tempel en van Hof

О Neen. Zyn Ryk шеей Ну niet gronden inhet {lof

Der aatde: hooger is ’t, dan ’t heir der flarrevieren.

Daar heerfcht, van eeuwigheid tot in alle eeuwigheid,

De groote Davids zoon, op zynen Hemelzetel,

Den vroomen tot hun heil, tot firaf van die чех-теса

Weêrílaan het ryksgebìed dier Oppermajefieit:

Maar dat IMMANUEL quam neder by de menfcherän



30 STIGTEL. BEDENK. OVER

En zynen broederen gelyk wierd in al ’t geen

Befiaan kan Zonder fehuld , dat had vry andre reên;

Dat was om te voldoen aan aller vroomen wenfchen;

Dat was, ter uitvoer van dat wigtig' Lofïerswerk,

Waarop d’Aertsvaders reeds hun’ vafie hoope Helden ,

En , Preunende op die hoop’ , ten Hemel binnen ñieldenpz

Dat was om eeuwig vali te gronden zyne kerk ,

In ’t koflelyk tieras van Ziels en lichaams lyden ,

’t Geen Judaas {ох—{Га Leeuw en faam’ onnoozel Lam

Моей uitliaan al den tyd zyns levens , toenНу quam

Ter werreld, om ons door dat lyden te bevryden. '

’t Luíime, in befpiegeling’, Gods Veldheer in zyn'_

нгуа 9

Те volgen,van dien ftond, dat ’s werrelds Albehoeder

~ Ontfproot, in Bethlêms ftal, uit eene Maagdemoeder,

Tot daar Hy, in triomf, verryft, de hel ten Трус:

Nog niet geboore'n moeft Hy `onderworpen wee'zen

vAan ’t kaizerlyk gebod, en reift naar Davids аза,

Nog'in den Zwangren'fchoot vanjofephs Bruid bevat;

Die met haar’ Bruidegom ter roll’ zig op liet leezen.

Hier toevende bevalt Maria van een’ vrugtd

Van eene wondervrugt, haar’ eerftgebooren Zoone. ó

Dus baart zy, als haar kind , Hem , die de hoogfte kroůne

Y an

и Cenci: „я. \8. Xoh. 8, v, 56. ты, и. Hand, 7,v, 3:. b Luc. z.v. хлоп.

`
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`Van alle kroonen draagt , voor wien al ’t fchepfel

dugt.

Dog met wat pragt en praal quam Davids Zoon en Ko-y

ning `

Hervoort in Davids liad? was ’t met een’ Vorftentooi)

О Neen. geen Tyrus doek, geen zyde offelp; maar hooi

Is hier zyn W'iegbed, en een ftal verfn'ekt zyn Wooning,

Geen hooffch ñaatjoñerfchaap befchanfr de kraam,

vrouws koets,

In eenev gulde zaal, dienlìvaardig op haar wenken.

Neen toch. Marie , op dar geen.’ leên zig mogten krenken

Van ’t kleintje , zwagtelt het, en doet het alles goeds.

Agt dagen ouder {legts moe-ft Hy het fnymes ly’en

Aan het gevoeligft deel des lichaams , a' kort daarna

Zig bergen met de Vlugt, in Faroos ryk, zoodra

God luft gaf om het kind uit ’s Dwinglands hand te

vryen.

Weêrkeerende uit Egypte,en groeijende aan in kragt

Sehuwt Hy geen’ dienftbaarheid , maar houd zig in de

-banden

Van onderdaanigheid en werkt met eigen’ handen:g

’ ‘ Dies wierd Ну liegts de Zoon een 's timmermans Ее

а ; b I
gt НУ

i с Luc. i. v. 7. d Luc. Lv, и, в Herodes, f Mmm,” www. i: “Шёл.

V. Si. Ь Manix. um”. i .
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Ну, die , op‘zynen тик , van duizend Hemelboden

Op ’t nedrigfi word gediend, wanneer Hem dat be

?mg“ —

Hy, die in zyne hand der menfchen adem draagt,‘

En die vernedert , of verhoogt alle aardfche goden,

Met onbegrenfde magt. Nog naauwlyx ingewyd

In zynen Heìldienft , vaft Hy eenzaam, Veertig dagen,’

In naare woefteny. de Duivel koomt Hem plaagen ,

DienHy zoo vaak weêrftaat , als die Hem fel beftryd.i

Maar ’t wa's geen Hellevorft, geen Prins der duifterniffe

Alleen, die ’t op den Vorftv des Levens had gelaên,

En die den Vader van de Ligten hier ranfte aan;

Zyne onderzàaten ook, verwoefiîend’ hun gewiíï‘e ,`

Betoonden, in ’It vervolg, hun’ doodelyken haat,

Dien zy in ’t helfche hart den Zoon’van God toedroe

gon; `
En , in de plaatfe Van zig aan zyn’ zy’l te voegen,

Verwìerpen zy , in Hem, Gods grooten Vrederaad. k

Deez’ noemt veragtelyk des Hoogften Zoon ‚ den zoone

Slegts van een’ timmerman. I die fcheld Hem voor

mutyn. т

- Een ander voor een’ vraat, onmaatig ook in wyn. n

Een vierde Zegt , dat Hy dingt naar derjooden kroone ,

° En

i Маш“. k Luc‚7.’v‚;o. l Manh.1;.v.gg. мышцу. s. n Matth. xx. v.

` zg. Luc. 7‚V‚34
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En Arons Tempelpraal geheel verftooren wil.

Gìnf‘ch hoort Hy zig voor een’ bezeten duivelsflaave

Uitfchelden , en , voor ’t werk des duivels , Godes gave. _p

Men houd, nog dag nog nagt , met Hem te quellen ftil.

’ ’t Blyfi by geen vloeken ilegts. men dreigt Hem ook te

pletten ‚

Met fieenen. q men verdraait zyn' woorden. r’r Prie—

fterrot,

De Farifeeuwfche gryns, wiens hart met Godsdienl'c

Грог ‚

Spant, om te dooden, Hem vaft overal veel’ netten.

En waarom? waarom toch word dit onnoozel Lam

Van doggen, heet opm00rd, belaagd? f is ’t om' den

zegen

VanJefirs, menigwerf in hunne ftad verkreege‘n,

Daar menig keerde fi‘ìfch, die deerlyk tot hem quam?

Ìs ’t lomdat kreupelen en lammen lugtig gingen? t

'Dat Hy de duivels deed vertrekken , op zyn woord? 0

‚Dat Ну de dooden Zelfs in ’t leven bragt hervoort? и

Dat Hy de ftommen deed Gods lof luidgalmend’ 2111—

gen? 20

Of was ’t omdat Hy , als een‘ ben haar’ kiekens doet, x

. С Zoo

р Luc. п. v, ц. 1011.3J 4! q На. rd. v. gr. 31', gx. r Marc. r4. v. d?, verg.

met Iob.g.v,19,zc. мы. 22. v. 17. l Matth. n, vig. Luc—7. v. и. у Mam}. v. :4. 39.

1.цс.п. v, x4. и дожди. Matth.9.v. :8,10: :7, 9 Max-edgv, r“ zo. Luc. l .

m4. и Мать. zin/‘37. Luc. 3.1.54. ‚
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Zoo dikwerf heeft gezogt vol liefde te vergaêren

Tot Zig Ierufalems en Ifrêls Borgerfchaaren ,

› Om ’t quaad t’ontwyken en t’ontfangen alle goed э

Vervloekte moordluft , die bloeddorftig dingt naar ’t le

ven

Van Een', die nooit iets deed, dan ’t geen tot dank

baarheid

Verpligt, wat helfche geeft heeft u zoo fnood ver

leid ,

Dat gy de Goedheid zelf den doodfteek tragt te geven?

Maar woel vry zoo gy wilt , geen hair zal van zyn

hoofd

Afvallen voor den tyd , waarop de hel, ontbonden ,

.Hem binden zal aan ’t kruis, tot Zoen der menfchen

zonden,

En opdat Godes wraak voor eeuwig zy gedoofd. y

_ In deezen tyd vooral hebt Gy , o Heer der heeren,

Geleden voor uw’ Kerk', by uitftek. Och ik grouw’,

Daar ik zoo vuil Gods Zoon mishandelen befchouw’,

`En , door het Roomfch Gezag, tot in het iiofverneêren.

Maar ’t moeft zoo zyn, о ja. Wanneer de Silo quam

Моей Juda ’t Hoogíi BeWind reeds mifien, en zig Wetten

Van andre Moogendheên , als díenftbaar , laaten zettenß

Daar

‚ у ’Licda „И. u» „мая. и 'Heide/b. сдам.

z Ich, 18, v, 28, enz. a Gencf, 49. v. lo.
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Daar God de heerfchappy’t ondankbre Volk ontnam.

Met eene menigte van duizend, duizend rampen,

Ging ’s Heilands vangenis en pyn en dood verzen

De zon dook in de kim , voor ’t naderend geweld.

Flaauw fcheenen maar alleen, by nagt, de hemeuam

pen.

War pen Zal ’t lyden van den Heiland, ìnzyn’ziel‚

Befchryven, daar Hy , van een’ yder afgeweken ,

Met God geworfield heeft, door rraanen en door Стес—

ken ,

Toen al der Vroomen vloek alleen op Hem neêrvielëc

Wanneer Gethfe'mane’ die bittre woorden hoorde:

‚, Myn Vader , Vader! mogt’ het uw behaagen zyn ‚

‘ ‚‚ Dat Gyme ontnaamt den kelk van deeZen torenwyn ‚

g, Dien ik van uwe hand ontfange, vol ten boorde!

„ Maar vind Gy ’t anders goed , niet щуп, maar

uw wil zy

‚‚ Gevolgd. Ik Ьеп bereid. a’ De zieleíinarteń’ groeìjen.

Het lyf‘ zygt neder, door ’t onlydelyk vermoeijen.

Een Engel {laat zyn’ Vorft ‚ hier in zyn’ fmarten, Ьу; г

Niet opdat hy ook iets zou’ van zyn lyden draagen ’

En deelen dus te faam’ met Hem , ’s Verwinners lof;

Waarvan ‚ nadat Ну hebb’ vernield al ’t Hellehof,

C 2 ` Het

’ с Hirnccmend fram breid dit de vermaarde A Mmmm uit, in zyn’ L54. Отд.

m de m te: 129.51262. d Max¢.rq.v.36, e Luc. 22. v. 43.
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Het Hemelryk met d’aard' zal eeuwiglyk gewaagen.

О Neen. Hy trad alleen den wynpersbak, Vol gloed,

Be'vogt triomf en keerde in Zegepraalers ldeêren : f

Maar deeze Lyfwagt quam , om zynen Koning t’eeren,

En dien te fpellen ’t heil , dat Hem так kroonen

moet. g '

De hel haar’ muil opfpalkt , en braakt Godslafìeringen ‚

Een grouwlyk zondenneft, vol aller walglykheid,

Toont zig hier aan het oog der reinfte Majelìeit,

Die dus de {lrañ'e draagt voor ’t geen’ Gods keurelin~

gen ,

Van ’s werrelds aanbegin , tot aan des werrelds end,

Bedreeven, willends , eer God hen het hart bekeerde,

En namaals , lh'uikkelend’. b De fmart, die Iefus deerde,

Verlolie dus zyn Volk van al hun’ zielselend’.

Zoo flrydende dien flryd , met traanen en gebeden,

Perft angů van binnen ’t bloed, met droppels , bui:

(стаж: ,

Die , rollend’ langs de wang en kleedren, verwen

d’aard’ , i

Waar op des Aardryks Heer kruipt, als eenworm ver~ „

treeden. lz y

Nog

f ы: 6\.v. 1-1. g Zie breeder шиш. “7.158 bladz. . l Zic den reißen). nl»

` en volgende bladl.

l Luc. ¿1.v. и. k PII и. V. 7.
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Nog naauwlyx fchiep Gods Zoon wat adems , na

deez’í1ag ,

Of птах ziet Ну zig weêr van vyanden omringen,

Geleid van eenen, die, met zyne Leerelingen,

By Hem, nog. onlangs aan de Pafchatafel lag.

vervloekte Iudas, die, veel nutter ongefchapen,

Gelyk een misdragr, waar’ vergaan in duiíterheid ,
ч Door helfche geldzugt tot zoo fnood een Пи]: ver~

leid,

Verraad zyn’ Meefter , met een’ kufch. De benden raapen,

Als wolven , ’t weêrloos Schaap , naar hunne Hagr

bank toe,

Men bind , men knevelt Hem, Men koornt, met zwaard

en Rokken

En den gevangen , Weêr als in triomf getrokken.

Dus leid het krygsrot den onnoozelen, ganfch moê , _

Naar des Aertshuìchlaars huis , den hoofdman der fchyn~

heiligen ,

Die Hem befchuldigt , als een’ Godeslaíieraar ‚

En dingt naar Zyne dood, quanfuis om van gevaar

Daardoor de Kerk en Staat van Ifrêl re beveiligen. l l

Wat kan de looze gryns van valfchen Godsdienfì al !I

Zy doet de blanke Beugd by ’t reedloos graauw ven
vloeken. ' I

C; . -2у

I Matth. za. v. 47. 66. an, n.. v. 47- 71.
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Zy fchend de dolheid aan , om ’s vroomen te zoe—

ken ,

‘En noemt die'hdfche fireek wel een gemoedsgeval.

Gevdni‘dem denkt eens aan het wee, vaak uitgeroepen,

Door deezen Guldemond, т dat wis u treíîen moet ,

Indien gy ‚ tot aan ’t eind, zoo godvergeeten woei

Het naarfie lot wagt u by d’onderaardfche troepen.

Maar neen : de boosheid kent nu langer perk nog maat.

Men digt Hem logens op.‘ n Men fcheld Hem een’ god.

1002en о

De Goedheid fiaat alleen, in ’t midden veeler b002en ,

_Wier een Hem helfch befpuwt , en d’ander fchuld-V

loos flaat. p ‚

Hier moet dat aangezigt , met roos- en lelyverven q

In eeuwigheid vergierd, hier moet het diamant

Van ’t flonkrend duivenoog , r met zooveel hoon en

fchand’,

Zig fmetten zien; om ons een'fchoonheid te verwerven,

Die рай aan ’s Hemels Bruid , de Vrouwe van Gods

Zoon ,

vWanneerze eens Wy van fèil ‚ zal treeden , in- haar’ brom _

En , na het doornepad‚ langs eenen beemd van; то?!)

' n

т Mahnung-19. n Marcin. v. 57,58, в Marth:x6.v.6;,64„ p мачт

36, 3, 67,68, q носам 5.7‚10. r v, и, ‚
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En lelyen, zal gaan tot voor haar’ Bruîgoms troon.

Terwyl de Meefìer dus gekneld Praat als gevangen

Vlugt a1 zyn Leerlingdom, f dat niet een uurtje met;

Hun’ zoo goeddoenden_ Heer’ kon Waakenin ’t ge

bed. t

Eén Peter, uit hen all', Volgt egter’s MeeFrers gangen;

Maar och! ter quaader uurìwel was zyn’ liefde goed 5

Dog het vermogen , van zyn’ kragten, afte meeten,

Betoonde , dat hy had des menfchen aardt vergeeten,_'

En Gods kragt ligt gefchat, 'door eigen overmoed.

De Geeft van jefus zelf moeů deez’ zyn’ trouwe wer

ken , I

Zou hy gefìand doen aàn ’t geen hy had toegezeid.

Nu Word die ñerke Rots Vermorzeld door een’ meid,>

En ’t fchandlyk onwaar durft hy, laas! met eeden Нег
ken. rv l

’c Zy Verr’ van ons, dat wy met des Bekeerdenu val

De tanden Pfooken , of d’Apoíìe1 fmaaden zouden.

Ganí'eh niet. Zyn’ liefde in ’t'hart moet fteeds haar’

I lofbehouden;

Schoon Rennop eigen’ kragt nooitY vroome pryzen zaî;

Het dolle Prieñerrot en ’t hef` des volks, vol toren ,

Scheurt, Haat, en Леш, en lrukt den Heiland voor

Pílaat, ш _

С 4 ‘ leaat

I Мать. 16. v. 56. z мы. 16J. 40. v 53. о Manix, 26. v.697+ l "‘7 Ъ ”L“C‘”°"" '
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Pilger, die,fchoon vervreemd van Godes wer, geen

quaad

In Hem ontdekken kan, hoezeer betigt te Vooren: x

'Ia zelfHerodes tuigt van zyne onnoozelheid , y

'A1 doríl hy, met zyn volk ‚ Gods Zoon dus fnood

onteeren ,

Door ’t hoonend ommedoen van fpottelyke kleêren,

Waarmeê Hy Weder wierd naar Pontius geleid. z.

j_Wat waar’, ’t een’ glory yoor den Landvoogd der Roq

mamen Y „ A

Geweell ; had hy volduurt in ’t afílaan Van-de lira?,

En flipt gevolgd den raad, dien hem zyn’huisvro1.1viil

gaf» ' -

Dat hy geene oirzaak gaaf tot ûraffe van dien Reinen : а

Maar meer, dan deeze raad,woeg Joodfche gunlt by

hem; Ь ’

Bewuû van d’onfchuld des Gevangen , in gemoede,

` Durft hy desniettemin Hem doemen tot de roede,

En laat Hem kruiíièn Voorts, op ’s_ volks vervloekte

Rem. c

Daar gaat het шагам heen; nadat het met de kroone

Van doornen was gepynd op het eerwaardig hoofd,

Nadat, .Zweigen kleed. Нет voor œuwylonffoâfd.

em

и Luang. v. g- 4» J v_. и. я; v_. 8- н. a Matth. :7, v, 19. 5 mmm', ‚г,
g Mgr?. r;.v.xo,xq,x;,_' ‘ ‘ ч  ‹ и -_ ._ - А.
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Hem aangedaan wierd een gewaad, ten hoogllen hoone

Van zyne Heiligkeid en hoogen Konirigslîaat.

Hy , die den blixem fchiet en rolt de donderklooten,

Word hier oen guichelfpel van ’s Duivels vloekgenooten .

En ñrekt het onderwerp van hunnen gruwelpraat.d

Daar gaat het Slagtlam , reeds aan aêr en pees gefchonden

Door geelfelzweepen , е och! daar gaat het Slagtlam

heen

Naar ’t zoenend kruisaltaar, daar eindelyk volleên,

Daar ganfch Volltreên zal zyn , voor der Verkoornen

zonden.

Maar ai my ! wat a1 fmaart moet eerll zyn doorgeílzaan!

De rok kleeft aan het Vleefch, door ’t drabbig bloed. ‘t

gevaarte ‚ 1

_Van ’t kruis druktl-Iem, ganfch Haauw, in’t йог, door

zyne zwaarte.

_ Dies Simon’t Hem,door dwang, moelttorffen agter

aan.

Уег2е1с1 met eenen drorn van volk en tedre vrouwen,

` Hem volgend’, week van hart', met nokken en_ ge

Таней,

Betreed Hy Golgotha met dit bedrukt gelei, f

Om daar , naar ’s Vaders wil, te lyden ’t laatft benou~

wen.

Daar

d Matth. 27.v.16. 17-31. а Naar de дизайне штаты ш: breeder Mm”.

496-1°9.b1act1. f Luc. пл. 26. 27. E



l4.2 STIGTEL. BEDENK. OVER

Daar dryñ: de hamerllag, door het gezegend lyf

Des Heilands , ’t yzer heen , in ’t midden van twee fielen ,

Om fchennìllèn gekruiů , van Welker fnoode zielen

' Ну ееп’ ‚ voor God , pleit vry van 't gruwlyk moord

bedryf s

Deez’ laatfte puìkdaad van des Heilands menfchenliefde

Maar pas verrigt , roept Hy , uiteen’ doodange box-lì;

(Hy , die al ’t Schepfel laafì met zegendaauw) my

dvd?! h _

О Klagf , wie Weet , hoe gy ’t hart van Gods Moeder

griefde ,

 En al ’t Godvrugtige gezelfchap hier ter Неё! z"

Een dolle krygsknegt durft wrang’ edik zulken lippen ,

Die mirrhe vloeìjen doen van haare lelytippen ,le

Toeduwen, als een' hond; na dat het banglle Wee l

Geleên Was , dat geen’ penvan menfchenkanbefchryven ;

Een wee , dat nimmer _menfch leedßf ooit lydenkanì

Een wee ‚ daar Godes Zoon, als menfch , verlaaten van

De hulp zyn ’s Vaders, moefl in zee van naarheid dryven.

Van buiten voelt het lyf ondráagelyke pyn.

Van binnen huiů een’ hel van fmartlyke gedagten.

Hy Word van alle zy’ belìreên do'ox Satans kragten.

Omringdvan menfchen , die Hem doodvyandig ,

аас

' д Luc,z;.v, 3:. 99. 4c- 45. b 1011. 19A’. 18, ìv. 25.@ Hoogl.y.v,r3.lmrc,rg,v.;6«
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Slaat Hy ’c gezigt omhoog, met fmartelyke trekken;

Maar fchy‘nt beneden Hem het aardryk hard als Real,

Niet minder heden dunkt de hemel Hem metaal.

Waar Ну zig wend of keert -‚ niets kanHemкооп ver‘

ílrekken,

Het lieflyk aangezìgt zyn ’s Vaders dekt een’ wolk

Van zyn’ regtvaardigheid en welverdienden toren,

Die ’t lot geweeft , zou zyn van yder uitverkooren,

Had Jefus dit ook niet gedragen voor zyn Volk.

Wat wonder dan ‚ dat hier Gods Zoon, van God ver

laaten,

Zoo naar ter keele uitwrìngt: Waarom 'verlange my, ‚

идеал?туп Gaaf/m Dus proeft de helfche dwinglandy

Haar’ laatfte kragt op Hem; dog ook kan dit niet baaten.

Hy lyd, maar wanhoopt niet. In ’t eind’, nadatHy al

Geleden had , wat Hem van eeuwigheid te vooren

Tot zoen van ’t Keurlíngdom te lyden was befchooren ,

Verfpreid Ну, als een held ‚ een zeegrykjuichgefchal.

De dood wint Hem niet: maar Hy heeft den dood ver—

wonnen,

En roept niet fixìkkend flegts ‚ maar met een’ volle

kragt, ~

’Als Godmenf’ch uit, tot Hot , deez’ woorden : ’t is

’volbmgt .' 7:

Wat

o» mnh. 273.46. Pfl zz. v.r. »Ioh,19.v,;o.

‘ i.
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AWat is ’er toch volbragt? al dat geen’ menfchen konnen.

Dus blaaft zyn buigend hoofd vrywillig ’t leven uit, o

Terwyl de zon in rouw’ gekleed is , en de Tempel

Op zynen grondfteen dreunt, ’t Gordyn tot aan den

drempel

Van boven fcheurt, daar dat het Heiligdom afliuit.

De zarken bariien op. Terwyl de Vori't van ’t Leven

Zyn leven añegt en Verwil'felt met de dood ,

Herleeiì een groot getal van Heilgen uit den fchoot

Des aardryks , Wonderlyk weêr het verderf` ontheven.

De Hoofdman , die het kruis bewaarde , hier naby ,

Verzet op dit gezigt, kent Iefus voor Gods Zoone ; p

Schoon Шах een krygsknegt, als ten allerlaatfien hoone,

’t Gefchiíìe bloed tapt, met zyn’ fpeer’, uit ’s Heiland

zy. q v '

Dus is de {tryd vollireên. Daar treed op heldenitappen

De ziel ten Hemel in: daar is de zege zyn’:
y Daar fchuimt de hel van fpyt. ’t Menfchmoordend

Hangfenyn,

Ziet zig door Michaël dus ganfch en gaêr vertrappen.

' Dus velt, metee'nen Hag,> die gtoote Nazireêr,

Die Simfon r van omhoog zyne en zyn ’s Volks vy
anclen; l

Dat

o` Ich. 191.50. y Matth. :7. mr» 54. q Joh. ign, 34, r Regt', ц. 1.7. ед

16. ‘21?- 30. ` `
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Dat laatende de vrugt, in allen tyde en landen,

’ Behoudende voor zig alleen ’s Verloflèrs eer.

Drie dagen egter, eer dit Heilwerk zy volkomen,

(Dit is de Godsfpraak :f dit {Pelt lonas zinnebeeld,t

Dat keurig op het graf van ’s Werrelds Heiland fpeelt)

Drie dagen шеейНуde verderving Wel niet fchroomenì‘v

Drie dagen evenwel daar ruften van zyn werk,

Zyn werk der Schepping’ van de Zaligheid, te Vooren

Na d’eerfte Schepping van de werreld kort verlooren,

Dus van gehoorzaamheid voleindend’ ’t laatíte merk.

Maar wie toch is’er uit den hoop van al de Iooden,

Die zig ontfermt , omHem ,getild van ’t kruishoutat;

Те brengen eerlyk en in orde naar het graf э

Wie heeft dien laatften dienft zyn’ Koning aangeboden Э

Gelyk één eenig man opregt in Sodom was, и

Zoo waren ’er hier twee. Een Raadsheer, ryl‘: van fchatten,‘

Met eenen Leeraar van ‘t oud Ifraël aanvatten

Dit {шк Pilatus gunt hen hun verzoek van pas. `au

Zy gaan naar Golgotha, en torfïèn, vol ontfarmen,

Dat kille lichaam, als albaft met ’t fchoonl’ce rood

Gemarmerd , zonder breuk gebleeven na de doocä;v

au

ml“ W“ 9. f Ion. Lv. п. en 2.1. но. наши, u. 9.48. ‚и: rE.v.xo‚ »Gmcß

и. I9. Пыльца. go- 5;, Ich. им 38 41.
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Van het vervloekte kruis , in hun’ liefddraagende ar

men: x

A1 hoefde ’t heilig vleel'eh, uit ander zaad geteeld ,

Dan ’t geen gezaaid Word inverderŕlykheid, geen’ krui

den

'Van ’t vrugtbre Palefìyn’ of ’t balfemteelend Zuiden,y

Het is nogtans een Werk, daar tedre zugt in fpeelt
Tot hunnenl liefften Heer, toen zy Hem , als een’ Ко—

ning , z

Met reukwerk zalfden , en,omzwagteld met fyn Wit,

In eene rotfe, die geen lichaam nog , als dit,

Bevat had, ,plaatften , digt by ’s Raadsheers buitenwoo

ning. л

Daar is de loop ten eind’, voldaan aan Godes regt.

Daar maakt d’Aertsveldheer van Gods Legermagt de

graven

Voor zyn’ Verkoorenen , na al hun pynlyk {laaven ,

Tot bedden van gemak, Waarin hun'lyŕ` zig legt ,

Om , met d’Aertsvadren , met de Vorflen en Vorllinnen ,`

Profeeten , Prieñeren van oud’ en jonger ůond ,

Te wagten vrolyk, totdat des Aertsengels mond

Hun
s: Manh.r7.v.<7t9. 10h. к). v. g8.

' y Zeer wel zegt iet diergelyx, ren deezen opzîgl'e, dc bnavc Шуе: lzde редкий:

щ п‘доедеп Vrjdng. >

49170 lichaam half! gem' blyth.

веры/д: in ‘t verme zuge/1:

На! href: al ‘nder Диод, al beur bnlßnn- foul»

A 'z 'vel/([71: ‘warmer/)kr Иго/Н: т eeuwig ,cfm bvßd»

t zChxon 16.v. ц. и Ioh. I9.v a9' 41»
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Hun’ Blyde noodiging ten Hemel zal beginnen.

Daar is ’t nu al volleên, dat Iefus lyden шеей.

Helangften , b die Hem korts nog 200 de ziel beneepen,’

En dikw’yls fcheenen als in wanhoop weg te fleepen, ‘

Zyn weg voor eeuwig thans. Zoo koomt, na arbeid,v

d’oêll.

Dus volgde ik, tot hier toe , myn’ Heiland in het draagen

Van ’t pak der nedrigheid , ’t geen, naar denVredeî

raad,

Hy zeker torfl‘en moelì, eerdat Hy/ tot den Ftaat

Van glory ryzen kon, in de befiemde dagen. ‚

Strax zal ’t my luí‘ten ook (Huur , Heil’ge Geeft туш

Реп ’

Opdat ik die voorts, naar uw’ Waarheid, mooge leiden)

’s Aertsheìlands zegepraal, na ’t Iyden, te verbreiden;

Opdat ik ‚ tot myn’ коей, Hem in zyn’ hoogheid

kenn’,

En in zyne Almagt zie; opdat ik, in zyn lyden;

Myn’ vrede zoek’ met God en menfch , aan d’eenen

kant ‚ ‚

En ,
6 Wyfiloopigc uitbreiding van de woorden младшая!!! м- helle мы": ik ,v met

“глазу, hier niet зеваки. dcwyl het zeker i». dat in íbmmigc geloofsbdydc

mífcn maar (hat alleen бедном; in andere alleen мандата т- halls, en dat wel

(дети fommige отводите" aanmerken) omdat die twee verfcheìdene uitdrukkingen

cene en dezelfde zaak berekenen. Wilmm Cg!“ 5 door „жидами m’ »elle iets

anders тещ , men necme dan 'run/15de" van {hei/hu daar voor, waar van леса:

boven gemeld i3 , en gevolglyk onnoodlg daar van hier weder cene wydloopigc Om“

Щит"; и: xnaaken._ Zie так: Н: Wíîfim over dwz# WWIdm’ ед W’ "‘B'ú'b Redd"

(MIJ. x d, 478, 479. Ыаёг.

Ч

..

___=——_
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En, aan den andren, zy verzekerd,.dat zyn’ hand,

Met majefteit bekleed , alszins my kan bevryden ’

Van zonde en {trai-Yen, en regeeren tot zyne eer,

Tot nut des Algemeens, tot Welzyn van myzelven ‚’

Terwyl Ну my beûuur’ , uit Hemelfche gewelven,

Op aard', door ’t middel van zyn Woord en ’s Gee

fies leer. ‘

Inmiddels pall het my , niet blootlyk te befchouwen

Dit 1yden van myn’ Heer’ , myn ’s Heilands kruisdood

’ met’

Zyn’ daaling in het graf, maar ’t word my voorgezet,

r0m , naar dien regel, ook myn ’s levens loop te hou’en. с

Wil ik met Iefus eens verheerlykt zyn omhoog;

Ik moet’ de nedrìgheid ook hier van Iefus toonen,

_Vaak lyden fmart , als Hy , d en ’s werrelds bitter hoo

nen. e ’

Ik moete afhouwen voet , ik moete uitrukken oog. f

Ik moete, als ]efus deed, het goed voor quaad Vergel

den. 3

’k Moer’ willigjlyden , alwat God my lyden doet. Ь

Ja, fchoon Ну ту riep tot verlies van goed enbloed

En eere , ik moet’ zyn’ Naam nogtans met lof vermel

den; .

/ N1et

с 4;. Vr. еп «indr- der "где/Ь. ветлы. en Rom.8‚ 1.17. dZyn ganfchc leven

door, do‘î vooral in Gevhf'e'mzné en aan ‘t kruis. aMatth. n. v. 19. Luc. 7. v. 34.

bh, то. v.=;.enz‚f Ишь. xB.v‚8.9. дикции. 50,51. en z;.v 24— 1: Luc. u. v. 4:.

yolk i8. v. п.

/
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Niet om daar ietwes meê in _’t miníl of in het шеей

Те winnen, als verdiend: ( och neen. Des Heilands ly-=

‚ den ’ ’ ‘ ’ " ï `

Moet `my alleen van de‘bedreìgde firaf bevryden) _ т

Maar opdat blyke‘, dat in my'wóont Ieíiis geeft. ’ _

Ik moet’ myn’ ouden menfch,IA met> Hem", adn ‘t kruis

doen {lerven '

_ Еп delven in het graf, en, meteen’ Wáar'en wenfch

Naar regte heiligheid , aan Hem myn’ nieuwen menfcÊ‘h

Opofi‘ren ; g dog daartoe eeríl тёк van Hem ve’rw’er“ ’

ven. ‚ -

Zoo zal ik veilig Zyn, door zyne zorg‘ behoed.

Hy, die de helleweên heeft in zyn’ ziel geleden, ' г

Zal my wel redden dan uit alle zwaàrigheden ,

Waarmee >de duivel Òf‘de тетею immer woed. b‘

Maar wie ‚ wie is bequaam vtot .zulke >groote zaaken Р

y Wie kan dus Iefus fpoorÌnávolge‘n, zoo ’t behoort?

Zooeen , dien- ]efus Zelf dát leert door Geeft en Woord.

Wil, Opperlee‘x‘aar, dan my daar be‘quaam toe ll'uaake'ń! ’

Zoo zal uwlyd'enspyn, uw k’rùis en helfche fmarc,‘

UW graf zyn van regc’nut’ voor"myn’ ’beíììieg‘e‘lingcn‘,

En , door uw’ kragt gefierkt in ’s’Werrelds wiíï‘c‘lkringen д

Zal ik,in‘uwen Naam, tot alles zyn gehate

D ‚ ‚ V V F~

I 43.1,'. en ‘Andx. der Heidelb, Gsi'anfyß, ,

. ” Н. Vr. m wand». der „m. " . . "
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TEN пышны DAGE шпиком oPGEs'rAAN

VAN DEN DoonEN.

JA, goude zon! tree moedig, als een held,

Uit uwe tent, en zegen zee en veld,

Terwyl de Zon der Heerlykheid ook fnelt

Uit haare kimmen:

Streef vrolyk, als een bruîgom uit zyn’ zaal ,

.Nu ’s Hemels Bruidegom , na ’t eerft gedaal

In ’t graf, zig vind gereed om , vol van praal,

Daaruit te klimmen. a

Gy kleedde u regt eergifiren , Hem ter eer’,

In ’t rouwgewaad: ó ontmoet thans uwen Heer,

In‘kleederen van b‘lydfchap. ’tIs niet meer

Een tyd ’van treuren. `

Neen. ’t Is een ytyd van ‚’‚t hooche Zegefeeí‘t, —

Dat, zoolang als de werreld is geweeîì,

De belle {lof fchaft, om in vreugd” den ‚geeft

Vry op te beuren. `

God Zelf, God Zelf heeft deez’ gewenfchten dag

Gemaakt , waarop al ’t fchepfel met een’ lach

Van vrolykheid volmondig juichen mag. ‘с

Ор! fpreì uw’ firaalen

Dan

а Pf. 19. v. 5, 6. 6 Manh,17,v,4g. Madryn/.33. Luc. z;.v.44,45. ePIÌĲS.v.24‚
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Dan fchooner, als te Vooren ooit ,langs ты

Des lugfazugrs , het heldre fìarredak.v _

Laat uwen glans, ganfch nevelloos, op "t vlak
-Des aardryx daalen. Y

мы eer gy pas, gefchaapen’zon, Verfpreid

Wat ñikkering, door nagtfehe duíûerheíd,

Ryfì d’ongefchaapen’ Zon, vol majeñelt

'En kragt, omhooge. d n' l

Al ’t aardryk, als in bangen baorrensrloo'cl~,

Wringt zig énrfehud, op V’tyreelílyrxtà "-ee'rzrynlfclroót _

` Zyn’ eigen Heer en Schepper uit den Идей,
Brengt voor ell<s` ooge.` ' F I

Een Engel daalt , детсад op het '_gebod `

Еп tot den dienû van zynen Heere'en'God.

De fchrík verWt alhet waàkenel krygërsrot ,J
‘° Met-lileurjvnn'doodenl

Het aangezigt van Godes V_tro'ongezelntj n

Dat, {сшита A¿11s `>een blixem fallen kant ,

Op het onzaglykt'hen in d’oogen brand,

Maaktze altot blooden: е

Maar zagter en met aangenaamer toon

Ontmoet hy'haar , ‘die , ook haaft heengevloôn ,

Moed fcheppen , 'op des Igngelings 'geboôn , '

2 Die

”8 пищит. x. cv. z- 4. I
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Die met deez’ reden, _

Haar onderrìgt: „ О Vrouwen, ’k weet wien gy

„ Dus eeren koomt, met keur’ van fpecei‘y.

‚, ’t Is Jefus wis ‚ dien gy hier zoekt; maar hy

_„ Is reeds getreden `

`„ Ter grafcel uit. Ну heeft het u gezegd ч

„ (Zyn Zeggen was altoos onfeilbaar hegt)

,‚ Ziet hier de plaats , daar Hy wierd neergelegd;

‚, Van ’t Kruis genomen. ’ ‘

g, Toeft langer niet. Hy is naar Galileên,‘ _

,‚ Gelyk Iîly u voorfpeld heeft, reeds al heen; _

„ Nu, Zegt Zyn’ leerlingen, wat u verfcheen.

‚‚ Ylt, zonder fchroomen. f
Zy, Zeer bevreefd, dog ook nietmin vol vreugd, 

Terwyl haar nu des Heeren woord geheugt’, g
Gaan heen..l Het hart Zuigt eene nieuwe jeugd,

Uit deeze maare.

Liefddraagende Magd’leen, Johanna, met?

Marie en nog meer vrouwen, onb’efmet

Van logentaal ‚ verhaalen , alles net

D’Apoftelfchaare. b

Zy maaken hen dit groote Nieuws bekend ,_

Daar zy te faam’ reikhalzende het end

_ ”‘ ш.

f Мне}: 28. v.'s‘ 7. g‘ Luc. 24. v. 7, ï’. b Matth, 23. v. r, E'. Lug". v, n».
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‘Afwagtten van hun langgelede elend’ ‘

En hartepyne.

Maar ’t ongeloofen laauwe onagtzaamheid

Van ’t geen hun Heer hen vaí‘t had toegezeid

Maakt ‚ dat de taal; die ’t vrouwen‘tal Verfpreíd,

Hen dwaasheid fchyne: i ‚ ‚

Dog Peter, na zyn hartelyk berouw,

Zyn’ meefier meer ‚ dan ooit te Vooren, trouw‚k

Gaat grafwaarts , en bevind dat elke vrouw

Had waargefproken, l I

Heen was de Heer, van niemand nagefpoord.

Deez’ Jonas was uit ’s aardryks buik hervoort‘

Gekomen ‚ en deez’ Sìmí‘on had de poort

Des grafs gebroken. т ~

Aan Magdaleen verfcheen Hy eerfì; п daarna

Aan ’t Wandlend paar maat Emmaus; о ’s avonds fpaê

EB‘Leerlingen, die hunnen Heer zoodra ‘

Nog niet Verwagtten. p

Geen’ judas mogt dit liefgeèigt gefehiên,

Maar Peter, zonder hier befchaamd te ‚vlìên

Uit Iefus oog , kon vrolyk Iefus zien,

Na d’eerfte klagten.

` D 3 Zoo- f

Пас. :4,v,9, п, k oh.zx.v. x;19, Ook gaf 't uîxûaan van een’ мещан

штамм, daar een uit eekend blyk van,

l Luc. 14. v.lz. т er Brake/r Rut. амид, d. 520. buda. n 10h. дож. н— 17.

' Luc.24‚ v` 13- 35. g v. 3;-36.
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ô

Zooveel verfcheelt verraad van waare trouw’

(A1 is ze zwak) de wanhoop van berouw,

De toevlugt tot de traanen , of de touw,

Om zig te dooden.

Verraadery krygt wanhoop tot haar’ loon,

De wanhoop, als ’t gevolg , een’ dood vol hoon;

Maar waar berouw , dat alle vuil maakt fohoon ,

Word trooít geboden. q

Wat tyds hierna. ontmoet Hy Thomas , daar

Weêr was verzaamd zyn’ trouwe volgersfchaar ,_ ‚

En toont, dat zyn’ verryzenis was Waar,

 Niet uitgevonden;

Ten blyk’ waarvan Ну aan hem Шах gelaft:

(Opdat hy die geloove onfeilbaar valt)

„ Koom herwaarts Viry, bezie naauw, ja betaft

„ ’t Merk myner wonden. I

Strax buigt deez"1eex;ling_,voor zyn’ `MeePter neer,
Het ongeloof vlugt heen. Van harten teêr u

En vol van min roepthy; „щуп БОСЫ myn Heer! _

„ U zien myne oogen. rd

Vervolgens is de Heiland menigmaal

Verfçheenen. Zyn’ gedaante,~ houding, taal

Quan; ‚‚. па. dien tyd, in etlyk vriendonthaa)~

Zig .

И И: Y- V. 16 199 ]ехст. 3. Y. т. r 10h. zo. v. 24- 29.
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’Zig klaar betoogen.f

Hy rees uit ’t graf, t Hy wandelde, ‘v Hy zat,”

Hy fprak w Hy is van menfchen aangevat, x

Zyn lichaam heeft een’ plaats vervuld, y Hy ас z,

En veertig dagen

Heeft Hy verkeerd op aard’. л Ну heeft gegaan

Van d’eene plaats naar d’andre ; voorts geraên

Ten goede, en van wat quaad is af te fiaan,

Al die Hem Zagen.

Dat vry de Jood met deeze Waarheid fpott’,

En fehimp’ dus: „ een bedrieger is uw God.

„ Ну Rond niet op ; maar is, uit zyne grott’,

/ „ By nagt, gel‘tolen ’

‚, Van zulken, die navolgden Zyne leer.

Wy zeggen: neen. Verrezen is de Heer

En leeft, als God , omglanft met eeuwige eer’.

Verlaat uw doolen.

Het is alleen’het geld van uwen Raad,

’t Geen , door het rot der wagtren deeZen fmaad’,

ОР ’t Godlyk werk des Heilands, werpen laat:
I ’t Is enkel logen. b

Een

\ Marc. 16‚v. x4 enz. joh, u, I Matth. 28. v. 1-6. ‘v LUC.14. V» ff’ ”я " V’

30. 'l v. I7- 27. к joh. 20. v. 27, z8. 1 Luc. :4. 1.30. v. 36. t V’ 4" 41’ 4S»

а Hand. I. v. 3. Ь нацизм 11-15, ‚
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Een proef daarvan zy, dat’er menigeen

Dien zelfden God, voor zyn’ God, heeft beleên,

Lang na den tyd, dat wagters , met hun’ reên ‚Z

Al’t volk bedroogen. c

Of blyf‘tge nog hardnekkig daarop Haan,`

Dat Chriflus zy geflolen,‘ niet gegaan, I

Door eigen’ kragt, ten grave ui‘t? Zeg, welaan!

’ Waarom in regten

Zyn’ leerlingen dan niet betrokken, voor

Wethouderen? waarom niet door en door

Den wagtren afgevraagd, om, langs dit fpoor‚‚

’t Pleit te beflegten?

Zoo ‘deed daarna Herodes aan de wagt,

Toen Peter, door de groote wonderkragt

Een ’s Engels, Weêr in vryheid was gebragt,

J Op ’s volks gebeden. d

‚Dat wv‘aar’ de pligt ook van uwe Overheid

‘ Geweefi ; die nu flegts een gerugt verfpreid ,_

En wat verdigt, het geen zig zelfweêrleit ,_

Door ftrydigheden. е

Zoodatmen dies geen’ grond tot шхуна heeft;

v‚Òf Chriftus wel is opgefiaan en leeft; Y

' Waar»
ç Hand, 2,7. :6~ 4I, en 4.v 4. d Hand, 12. v. 1- 19. e Als hy voorbeeld te zeggen:

уже „рт/т :y: du пяди ¿ckomcmm hebben hup gr/Ívlel, Jury ‚mallen. Бос toch kan

— umana ecn geloofivaardîg getuigenis geven van ms , dargefuhìea'ce ,~terv,yllxyf1icpì
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Waarvan Zoomenig blyk getuígnis geefi: ’ p

In heìlge Schriften. `

Laat ’t ongeloof zig fiellen tegen God

En ’t Godlyk Wootd:_dat d’ongodifi: vry fivott'

Met Jefus fierven en opf’tandíngs lot:

Dit heilloos ZìÍ‘ten _

Verdwynt als rook, voor de getuigenis

’ Een ’s groot getals, dat meer vertrouwbaar is ,

Dan die , Reeds blyvend’ hangen in ’t onwîs ,

Nooit iets gelooven: ’

Maar alles, ’t geen hun eigen oog niet ziet,

Ницце eigen’rede niet begrypt, ook niet

Waar fehatten, en ’t ligt , dat nog overfchiet ‘ ‘

In hen, verdooven, I ‚ '

Door twyffelìng aan ’t geen’ geen’ twyfl‘el lyd , - Y

Dus nutteloos verquifiende den tyd,.

En makende ook allengs de vaí‘theìd quyt

Van alle zaaken. f

Му luíì het, my Veelliever op Gods Woord ‘\ _

Те vefìigen , geleeàen of gehoord,

En in myn ’s Heilands tweede heilgeboorn?y

My te Vermaaken. ‘

’k Ver-`

f Jacob. ‘. v. s.
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'k Vertrouw, ’k erken de Waarheid', zooals

Geboekt is, zoo haar befchreven zie,

Door ’t Euangelieviertal „ ’t welk ik biê'

Geloovige ooren.

Dus is dan nu de laatůe hand geleid

Aan ’t grootfte Werk, het Werk der Zaligheid ,

’t Geen, in den Raad des Vrédßs, was bereid,

. Voor d’Uitverkooren’. v

Zoo derft de dood zyn’ prikkel en geweld.

De hel, met al heur’ naileep ligt geveld,

Voor eeuwig', door defzege van deez’ Held. g

De profecyen _ ~

Zien zig aldus vervuld in haare kragt. if

Deez’ Jofef koomt uit ’s kerkers duifìren nagt.

Deez’ Daniel kan door Zyne. eigen’ magt

Zig dus bevryen , ‚

En ryzen uitden kuil, hetaklig graf

Zyn’ {шахт en, dood , ontlañten ons van ltraŕìiA

En HY Чешем .Opdat HY"aafH`°‘-’S"g.a£`

De vrugt te {жакет .

De vrugt zyn ’s doods ennderbegfaañîßîs,

Waardoor de menfch voor God regtvaardig. iS»

: ‚догм-“5547. b PC 16J'- "о “ЙМ'З‘Ш

En
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En Godes Volk van alle fchuld gewis

‘ Zig Vry ziet maaken.

Zoo groot een heil verpligt dan wel te regt

Elk een’, om, als een trouweGodes knegt,

Te doen , het geen Gods heílge Wet hem zegt,

Uit enkle liefde,

Uit wedermin’ tot God en Gods Zoon,

Die zig, als menfch, liet, voor het menfchdom doôn,

Den kop der Hang’ (om ons des levens kroon

Te winnen) kliefde.

Hoe! zou een’ maagd , een’ weerelooze maagd,

Die niets heeft, daarZe billyk roem op draagt,

Dog egter aan een’ Vorlt, als bruid , behaagt

En word zyn’ vrouwe ,

Na dat hy haar van ’t vyandlyk geweld

Verloít heeft ‚ ’t geen haar had te voor’ bekneld; i

Zou die niet zulkeen’ edelaardig held ‚

Met eeuw’ge trouwe,

Met tedre zugt, onwankelbaar in nood ,

Onblufchbaar door een’ allerwreedften dood,

Ondoofbaar zelfs in ’s aardryx zwarten fchoot,

Opregt beminnen? ç l

Hoe veel te meer рай: het dan Iefus Bruid, Die

í Ешь. 16. v. I- и.
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Die Hy zig won, door eigenbloed, ten buit,

Haar’ Bruidegom, Gods Zoon, Vorft Davids Spruit',

Heur hart en zinnen

Te Wyden, ganfch en zuiver, Zonderiet

Те Коейегеп ‚ ’t geen zynen Осей verdriet-,

Те doen al ’t geen Ну gaarne hoort en Ziet ,

Heur ganfche leven;

Met valle hoop , dat Hy , die ’t onderpand

Der Zaligheid haar gaf; in ’t Vaderland

Des Hemels, in de {iad van diamant , k

Haar eens zal geeven

’t Volmaakte Heil , der Hemellingen lot ,

Het aangenaam, oneindige genot

Des aangezigts van haaren Heere en God,

Na het ontílaapen,

Na dat haar lyf gelegd hebb’ ’tvílerñyli neêr ,

Еп Zagtelyk gerulì zy in den Heer’;

Totdatze ryze omhoog, met eeuwige eer ,

Op ’t fchoonft herfehapen.

Gelukkig, die , door het Verryzen Van

Den Heiland, zulkeen’ vrugt genieìeń kan!

О! dat elkeen zyn’ zielekragt infpann’,l

Om zulks te fmeeken

[i Одень. zr.
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Van Gods Genaê; opdatrnen enkel niet v ‘ » ` ~

Van d’Opllandîng7, als iets, dat is gefchied,v I

Maar daarmen Zelf' zyn eigen heil in Ziet ,»
Met grond , mag vfprceken. _

Dit ’s myn wenfch ook, Zecglnafte Vorfl der Vreê,

Dat uw’ Geregtíglxeìd ( door, zooyeel Wee-  ‚ ‚ -
Voor ’t menfchgellagt verdiend) myn’ AZiel fomkleê,

Еп vry’ van zonden: Y

Dat ík,‘ gelyk Gy opftond uithct graf,

Zoomede lla van alle onreinheid af,
Y En my ganfch onderwerpe uw’ Koningsfìaf,

U trouw bevonden:

Opdat aldus , myn nieuwe menfch verryZ’,

Opdat ik dus regt worde ín Gode Wys ,

Opdat ik dankbaar al uw’ handel pryz’,

In myn’ bedryven.

Doe ik zulx, door de kragt van uwen Geeft;

Zoo zal ik zyn voor nood nog dood bevreefd:

Want Gy, die ’s doods Verwínner zyt вещей? ‚

Zult by my blyven.

Schoon ’t Lichaam llerf, dei'zi-el zal hemelWaart

U flreeven toe, met eenen arendsvaard,

En laaten voor een’ Wyl het Profaan d’aard’,

Tot dat d`Aertsengel
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Zyn’ wekbazuin doe klinken om en om
Al ’t aardrykiheen , met grof` en luid gebrom,

Terwyl uw’ magt geheel het menfchendom
i Weêr faamenftrengel’

Met ziele en lyfî Dan, dan zal ik het oog

Ook vrolyk beuren naar des Hemels boog,

En mynen'GOd en Heiland daaromhoog

In glans aanfchouwen.

Welaan, о Geeft, daal vrugtbaar op my neêr!

Koom , wek my ook ten grave uit, met myn’ Heer’,

En doe my vait, ор zyn’ Verryzings leer,

Myn zielheil bouwen! 4

  

"ZES
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2 Е >s DYE L yI Ь.“

DPGEVAREN TEN HEMEL , -zITTENDE TER цветик;

HAND VAN GOD, DEN ALMAGTIGEN VADER.

Op а’е wyze wm den 68. Uhh”.

Adat de- Heiland, eenen tyd

Van veertig dagen , had verblyd

Zyn’ lieve Leerelingen ,

En hen den' Weg der Zalígheid

Nog daaglyx klaarder uitgeleid

Ten opzigt’ veeler dingen; л

Nadat Hy, door zoomenig blyk,

Betoogd had, dat Ну weezendlyk

Weêr uit het graf herleefde; ‚

Begon hetl tyd te worden, rdat" ~ ' j д ~_ v

Hy, langs ’t begonnen ngrypad, ~ ' ¿ y

Ten derden Hemel Шефа

’t Was toch geen yvettel'dfch Vdnfìendom,

Geen’ koninglyl'ze Bruid, шпагат i Y

Hy trof, met zynen ñinger,

Den helfchen Reus, die, langen tyd),~ -°

Gods kerk gehoond had, en met туч! - v

к LuC- им]. 25-27. 45. 49. Hand. x v. ;- 9.
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Gefolterd, als een dwingen

Neen: maar ’t was om zyn’ Kerkvriendin

Те redden ,lhaar als koningin

Те plaatfen aan, zyn’ zyde,

En naar zyn Koningryk omhoog

(Dat blonk alleen Hem in het oog)

Те gaan, ten juiften tyde.

D’Olyfberg zag Vaak zyn geween§_

En hoorde dikwyls zyn’ gebeên,

Wanneer Hy, neêrgebogen ,

Zugtte, in zyn’ nederigen Raat.

Die zelfde berg ziet, naar Gods raad,

Dien zelfden Heer verhoogen. л

D’Olyfberg zag Hem in den ftryd.

1)’Olyŕ`berg ziet Hem nu Verblyd.

i D’Olyŕ`berg zag Hem drupp’len

Eens zweeten van geklonterd bloed.

DÍOlyfberg Ziet een’ Englenûoet

- Nu vrolyk, om Hem, hupp’len.

Daar ftaat der Eeren Vorñ bereid»,

Ош, vol van hemelmajeůeit,

Zyn
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Zyn Ryxhof‘ in te ryden.

О Poorten, heft uw' hoofden op!

Gy, eeuw’ge deuren, ryfì: in top д

By ’L algemeen verblyden!

Wat is ‚dit voor een fiac‘ydag? ‚

Wie of deez’ Koning weeZen mag э;

Wie is die Vorfl; der Eeren, —

Voor wien zig, ’t Hemelhof ontfluit?

Wat held is ’t, die befiuwd van buit,

Zoo braaf koomt triomfeeren?

Het is JEHOVAH, groot van raad,

Almagtig van bedryf en daad,

IEHOVAH der heirfchaaren.

Dies poorten, heft uw’ hoofden op!

Gy, eeuw’ge deuren, ryft in top, ‘

By ’s Konings hemelvaaren! ‘

Wie is die Koning, zoovol eer?

Het is der Legermagten HEER.

Die is der Eeren Koning. ló

Die koomt nu , ryk van Zegeblaên.

Daar zie ’k den Hemel opengaan.

Daar ryd Ну, naar zyn’ woonìng: ‘

. E ‘ Niet

ctrl', 2.4 т. 7— ю.
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Niet met een vuurig viergefpan.

Een wolkkaros vervoert Нет van

Zyn’ lieve Leerelingen.,

Die Hem naoogen , Zooverr’ ’t ligt

Van hun haaíleindigend gezigtA

Vermogte door te dringen.

Maar fchoon de wolk wel haalt den glansv

Des ligts belette aan ’t oog; c nogtans,

Verzellen hunne zugten

Dien grooten Leeraar, hen zoo waard,v

Tot in den Hemel toe Avan d’aard‘,

Om de beloofde vrugten;

De vrugten, die Hy hen toezei,

Wanneer Hy trad in hun gelei,

Om hemelwaarts te vaaren.

„ De Geeft (dus fprak zyn фестона)

‚, Zal u voortaan, tot allen ftond’,

„ Myn woord en wil verklaaren.

„ Dus zultge my, met uwe Prem,

„ Vermelden, te Jerufalem,

„ judéa en in landen

_ „ Des ganfchen aardryx, om en om,

„ Aan ’t Jooden- en aan ’t Heidendom

„ Tot aan de verite itranden. d

- ’ DusJ

c Hand` r. V,9. d V. 8.
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Dus fprak Hy en rees@ voor het ‚oog .

Der elve’hier byeen, omhoog ,_ Y

Als Heno’ch en Elías; е

Die vroeg. reeds met hun’ hemelvaart

Afïchetften , dat dus ook van >d’aa.rd1 ` ’ ’

De Zeegryke Meflìas, ‘

De ho’ogí’ce Leeraar en Profeet,‘

Die Godes Raad volkomen weet,

Ten Hemel' op zou fireeven,

Om daar, tot zyn’ verdienden loon;

Te heerfchen op den glorytroon

In het oneindig leven.

Twee Boden; uit het Hemelhof,

Verfchafl‘en den Apoí‘c’len НОР .

Tot vreugd , in ’t fchielyk derven

‘Van hunnen Meefier, daar hun mond

Aan hen Шах, ор den Zelfden Нона,

Deez’ troofireên doet verwerven:

‚, Wat zietge, o Galile'e'rs, op?

n Deez’ Jefus , die ten hoogften top

‚, Der hem’len is gereeZen,

‚‚ Zal, op die Zelfde WyZeË 2"werê’: - ‘ „201%

e Gencf 5.7. 24. z Koma. un.
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„ Op hemelwolken daalen neêr,

„ Met ’r zelfde lyf en weezen. f

Dlâpoliels, door der Englen Ест

Gemoedigd, naar Jerufalem

Te faamen zig begeeven ,

En voelen van toen af den Geeli,

Die aan hen was beloofd geweeû,

In hun’ vergadring’ zweeven.

In al hun fpreeken, al hun doen

Zy'Godes bylland klaar bevroên.

Hun wil is ganfch eendragtig.

Hun’ red’nen bouwen Waarheid op.

Аап dwaaling’ geeven zy den fchop. y

Hun’ leer is zagt en kragtig. g I

Dus wierd d’Orakelrol vervuld

De Heiland in zyn Ryk gehuld.

Op ’t klinken der bazuinen

. Vaart hier de Hoogfle op naar omhoog.

God туй ‚ met vrolyk juichbetoog,

Verr’ boven Sions kruinen. b

Op aller Englen lofgegalm

Koomt Gy, о Heer, met zegepalm G

с.

f Hnndfx, v. 10,”. g Hand. nmz-1;, en дуть—40. ь 2Ы‚47.ч.6°
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Gekroond, ten hove binnen; '

Opdatge uw’ gaaven geeven zoud , 

Aan ryk, en arm, en jong, en oud,

Bekeerend’ wrev’1e zinnen.

Dus Voert Gy, alverwinnend Held,

Die uw’ vyanden Lhebt geveld,

Aan uwen ñacywagen, _

De dood, het graf, de hel, den draak. i

Zoo triomfeert de goede zaak.

Dat .’s altoos Gods behaagen.

Dus moeñge , о Oppermajefteit ,

Еепз ingaan in uw’ Heerlykheíd. k

Dit fpelde uw mond voorzeker.

Na ’t drinken van den lydenskop

Ней: Gy, vol luifrer , ’t hoofd nu op , l

En krygt den vreugdebeker. т

AertsPrìefter, Gy, ’t fneeuWWit kleed,

Uw Volk dus ter verzoeningftreed,

Ten hoogften Heiligdome;
Opdat het, gaande, door U, ktot

Uw' Vader, zynen Heer en God, \

E 3 Niet

ìPC68.v.I9. kLuc. 14..v.15,26, IP£110,v,7. n PC2315'. _
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Niet voor zyn’ regtstroon fchroome. n

Geen vreemd is ’t, maar uw eigen bloed,

Waarmeê Gy die verzoening doet, а

En maakt , dat ’s Heeren zegen,

Op der Verkoorenen getal,

in d’allerruimí‘te maate, Vall',

Gelyl< een regen.

О! Wat krygt on'ze hoop een’ kragt,

Wanneerze denkt, dat uwe mage,

A1 zytge verr’ verheven ‚

Na het voldiènen van Gods raad,

Ons den beloofden gloryfiaat

’ Onfeillmar ‚eens Zal geeven!

О Bruidegom van uwe Kerk’,

UW’ liefde is onuitdruklyk fterk!

Gy ginge vooraf maar heenen ,

Om plaatfe te ’bereiden, daar

Gy, in ’t‘ gezigt der Englenfchaar’, o

U met haar zult vereenen. p,

Opdat zy egœr hier omlaag

Zig nog een’ wyl geduldig draag‘ 3

la
g: Heb;.4.v‚1‚4‚— 16. ’ 0 им, 9, v_ xg.; р Joh.x4.v.;.
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In alle haar’ verdrieten,

Zult Gy haar, door uw’ goeden Geeft,

Den ýoorf'maak Vgn het hoogfie Feeft

Al dikwerf doen genieten;

Opdatze U geeftelyk befchouw’

Als tegenwoordig, en vertrouw’

Aan U haar’ ziel en leden,

En niets Zoek’ dan dat boven is ‚

Dien fchat, zoo eeuwig en gewis,

Geen fchyngoed van beneden.

Hoe blyde was al ’t Hemelhof!

Hoe zongen d’Eng1en Iefus lof!

Hoe juichten all' hun’ reien!

Hoe vrolyk was het zielental

Der uitverkoornen! wat gefchal /

Ging al het ruim doorwei’en!

Toen ’s Hemels Koning, Godes Zoon

Dus trad op zynen glorytroon,

Naar Davids profiecye,

yAan Gods zyn ’s Vaders regtehand,

Saam' God met God, gelyk van Rand,

In ‘ d .magt en ın waar ye На Nooit

1Pf- xrc.v. к.
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Nooit juichte ZOO oud Ifraël

` Wanneer ’t met zang en fnaarenfpel,

En trommelende chooren , o

De Bondkilì voerde heerlyk op: r

Nooit klom de blydfehap zoo ten top,

Toen Salomon verkooren

Tot Ryxmonarch der Iooden werd, f

Als toen d’Aertsheiland, na de fmart

Tot ’s menfehen heil geleden,

Zyn’ ryxûaf plegtig heeft aanvaard,

Die ’t Hemelryk omhoog en d’aard’

De wet fielt hier beneden.

De Morgenftarren zongen wel,

Toen God formeerde ’t aardfch geliel. t'

Der Engelen heirl'ehaaren

Vereerden, met gezang, den dag,

lWanneermen ’s werrelds Goël zag

Van eene Jongkvrouw’ baaren.

By beurtgezang, met keer op keer,

Was het toen, datze lof` en eer

Gode in den Hemel gaven,

Den menfchen juichten bly te moê, ‚ I `

r PÃ 68.1. 2.6, 17. f x Kon. x. 1.39, 4o. x 10Ь38.у‚7..
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Den allerbefìen vrede toe, ‘

Dien God alleen kan ůaaven. ŕu

Maar met doorlugter Ilacypraal

Zal hunne fchaar , in ’s Hemels Zaal

Eerbiedig neêrgebogen ,

Hun’ Koning hebben lof geieid;

Wanneer Ну nu ten troon geleid,

Verfcheen voor aller oogen.

Die Engel , die Hem in den'hof

Had onderůeund, u zal nu zyn’ lof`

Hoog hebben opgezongen.

De Hemel heeŕì toen om en om

Gedreund van fnaartuig, cyther, bom ,

En keur’ der eêlfìe tongen.

l

De iloet van Ifrêls IoH'erfchap

Ontñng, met vrolyk handgeklap ,

Den fchrik der Filiůynen.

Op rinkeltuig en handtrom rees

Held Davids naam, dien yder prees,

Daar Hy quam fier verfchynen: w

Maar met vry grooter zegekroon

Omkranfle Gods Hof Davids Zoon En

»v издали. в Luc„z1,v.4;. s ‚зашла 7.6-8.
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En Godes Zoon met eenen.

Ну was de fchrik van helle en dood,

Die voor Hem eeuwig heenenvlood,l

Wier kragt is ganfch verdweenen.

Nu zie ’k myn’ Kruisheld niet met “zweet

En bloed beklad, maar ryk gekleed

In heilige gieraadjen.

Geen Iudas, Cajaphas, Pilaat,

Herodes nog de Ioodfche Raad

_ Hem baaren meer quellaadjen.

Zyn oog verfpreid een’ weêrligtgloed. x

Hy zet nu op Safyr zyn’ voet y

Zyn hand werpt blixemftraalen

En donderklooten, op het rot,

Die haaters zyn van Godsgebod,

En op zyn’_ kruisdood fmaalen. z

Maar toont Hy zig dus uit zyn Ryk,

Zyn’ vyanden ~ ontzaggelyk;

Niet min is Hy lieftallig

rAan hen, voor wie Hy heeft geleên,y

Wier dankzegging en fmeekgebeên

Hy zig agt Welgevallig.

` Dat
.. Ogenb. I, v, ц, y Izod, 34,9. ю, а l Sam, 2,9,
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Dat volk ziet Hem als Schutsheer

Dat kan vrymoedigtot Hem gaan ‘

Met tedre hartezugt'en ‚

Daar Hy, aan ’s Vaders regte zy’À

Gezeten, van zyn Kruiswaardy‘ i

Hem fchenkt de dierbre vrugten. л

0 wat al heil fiaat zulk een’ fchaar’

Te wagten van hun’ Middelaar,

Waarop2e al hun betrouwen,

Als hunnen Koning en hun Hoofd,

Die zyn’ befcherming hen belooft,

Nu allerveilígfi bouwen!

Nu hoeven zy aan guní’ce of haat,

Waarmeê de werreld flreelt of Паек,

In ’t mînfì zig niet te kreunen,

Maar, als een’ vrouw op haaren man,

Die alszîns haar befchermen kan,

Alleen op Hem te Heumen.

Welaan gy, die Voorheenen waart,

Gelyk uw Heer, met druk bezwaard,

Die droefheid hebt geleden,

In het befchouwen uwer fchuld, _

’ _Die

d НИМБ. qddßfúq fon m SÍ’ [ЬМИМЪ

\
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Die vaak, met zielenangi’c vervuld, ’ ’ " ’

Streedt, en weêr zyt befh‘eeden g' ‘

Die onlangs ook naar Golgotha ‚

UW‘ kruifen Jefus kruis droegt na,

Die Hem daar ook zaagt lyden

Tot ’s Menfchdoms heil, en hoopte, dat

Die onwaardeerbre lydensfchat

U eeuwig mogt bevryden: l

Фр, op nu, met een vrolyk oog,

Geheñ het hoofd en hart omhoog!

Uw Veldheer is verheven:

Uw Veldheer viert zyn zegefeefì.

Op, op, viert gy ’t ook in den geeft!

Ну won u ’t eeuwig leven.

Hy ging u voor, maar wil ook, dat

’ De Hemel u eerlang bevatt’;

4Opdat gy , met uwe oogen,

Zyn’ heerlykheid aanfchouwen moogt, 6

Uw Hoofd, zoo luifierryk verhoogd,

Zal u, zyn’ leên, verhoogen.

Al ziet gy, met een’ Steven, niet

Uw’ Heer, с fchoon God нашит?! liet '

’ Tenfloh, 17.v,z4. «Hand.7.v.$6. ‚ l
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Ten derden Hemel тупел , I

Gelyk een’ Paulus, met uw’ geefl; d

Gy moogt nogtans ook onbevreefd

Hem in zyn’ Eerfiand pryzen.

Verheft uw’ denkíng naar Hem toe, _

Befchouwt, door het Geloofs oog, hoe

Hy boven al het fierflyk ‘

Verheven is, om u met Hem

Ook eens in ’t Nieuw Ierufalem

Te plaatfen onverderflyk. c

Befchouwt Hem in zyn heerlyk lot.

Befchouwt Hem , als weiaragtig God,

’t Regtáardig Beeld Zyn ’s Vaders,

’t Affchynfel zyner heerlykheid. f
Spreekt d’eer uit IÈxyner majefteit , g

Ten {руке der verfmaaders __ ‚

Van Iefus Godheid. Zingt Hem lof, y

Als God in ’t hoogfie Hemelhof,

Als God ook hier op aarde. b

0! Hy verdient dien eerdiení‘t Wel ‚ ’

Die u zyn geeí‘tlyk Ifi‘aël ‚`

Zoo Godlyk Reeds bewaarde. В

е—

d zCor.n.v.z.;‚4. видима, chbr.1.v.;. д Y£45J~î~ b “"1

VĲS. PC ”жаб-9. MĳtlszJĲB.

S
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Befehouwt Нет als dien мамашам `

Door wien alleenhet Schepiëlkan .

Voor Godes oogen treeden ‚

Door wien , en om Wiens Wil alleen

De Hooglle hoort de fmeekgebeên,

Van Chríftus waare ledenÍ

Geen volk, geen’ tong, geene oudte of ftaat

Ooit krygen deel aan Gods genaad’,

Dan door deez’ een’gen Voorfpraak

Zoowel als in zyn’ nedrigheid

Hy was , b1yi`t Hy , in majeůeit ,

Van yders zielheil @oorzaak

Befpiegelt d'0nbepaalde magt

Uw ’s Konings , ziet zyn’ hemelpragt';

En hoe veel’ hemelliddren `

Beítuwen Gods held, Michaël,

Terwyl de duivelsìv in de hel,

Met al hun’ aanhang , ñddren.

Verbeeldt u eindlyk ‚ hoe zyn Naam

Den uitverkoorenen al t’faam’

Een’ rotsfteen van vertrouwen

Hier ftrekt, die Hem een dankgezang у ‚

Toe
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Toejuìchen zullen eeuwig lang,

Wenz’ Hem omlioog aanfchouwen.

O onwaardeerlyk Hemelgoed!

_Wat zwemt ’t godvrugtige gemoed

Hier in een’ Zee van weelde;

Zoo díkwerf', in befpiegeling ‚ь

Het Godes Zoons verheerlyking,

Zig, dus tot nut, verbeelde!

Weg , werreld , met al ’t uwe, weg!“

Wie wys is ‚ maak’ regt overleg ‘ ч‘ . ’

Om u ganfch te verlaaten.

Uw keurlykfì fchoon , uw hoogfie heil

Is, hierby ‚ onrein en vol feil, '

In allerhande ftaaten.’

Kruiskampioen , die niet meer lyd,‘

Maar triomfeerend’ ’van uw’ ftryd,

In Zegepraal nu boven г- ` f .‘ .

Ten troon zit ; о hoe liefiyk is ’t `

Aan ’t hart, van uwe gunft’ verwil‘t ,`

Als ’t U, о Held, mag looven!

Wen ’t U eerbiedigt als'zyn’ Heer,

Behalven wien , het niemand meer



80 S‘TIGTEL. BEDENK. OVER

Gewyd is! alle dingen

Verdwynen flegts in rook‘ en damp;

Wanneer ’t by uwes Geefies lamp

Smaakt die befpiegelingen.

Gy fireed, Gy overwont alleen

Voor U niet; maar voor menigeen",

Dien op de rol gefchreven

Van.’f onherroeplyk Voorbefluit ,‘

Vrymagtige Genaê riep , uit

Den dood, tot ’t eeuw‘xg leven.

Tot zulker heil zit Gy omhoog

Als Schutsheer. Hen bewaakt uw oog.

Gy hoed hen voor de íìrikken

Van al hun vyandlyk getal.

Op aard’ laat Gy de hemelval

Uw’s Geeí’cs hun’ ziel verquikken.

Aan ’s Vaders regtehand heerfcht Gy,A

Als Hoofd van Sions borgery ,

Daar zal, ten juifien суде,

In ’t ftacykleed der eeuwigheid,

Uw’ Bruid U worden toegeleid,

En aan uw’ regte zyde ‚

Een;
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Еепгргаайсп ‚ met haar’ ganí'chen ftoet

Van ftaatjongkwouwen. i Daar zal ’c zoet

Der reinfte hemelminne

Àan 's Hemels fee’ftdifch ‚ vry van fmart’;

4Vol> aller vreugde ‚’‚ftreelen ’t hart

Van uwe pùikvriendinne.

Vryrnagtig Koning gun aan my ,_ ¿t
_ Dat ‘ik van Haar een lid- ook zy; u

Een lid van uwe Kerke,

Niet die men flegts ziet uiteriyk ‚

Maar in wiens hárte uw Vrederyk

Men opgeregt bemerke.- 4

200 zal ik ivîs en zeker zyn,‘

Dat ik zy d’Uw, en Gy de myn.

Dat ik tot d’ond.eŕzáaten д

Van U, als mynen Кущ/от, hoor’,

En dat Gy firekt ten roemftofl" , voor

Myn’ ziele, in beide uw’ ftaaten: ‚

Uw’ í‘taat CCI'ÎË van vernedering, _

Uw’ ftaat nu ván verhemeling.

O шпага zieÍvertrouwen

Van elk ‚’die zyne zaligheid”F

— ìŕf45.fv.rq,r5 ml

О
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Op zulk een’ grond, door vU geleid

Onwrikbaar чай, kan bouwen!

Dat vry de werreldwysheid Zoek’

In allerhande fchrift en boek ‚

Om ’t waare heil te vinden.
 A1 ’r zoeken, buiten U , is niet,

Het lachgendft fchynfchoon , naar verdriet.‘

De wysften Zyn hier blinden.

Maar Gy, die, toenge heenentoogt

Op ’t wolkgezeet ‚ en wierd verhoogd

Aan ’s Vaders regtezyde ,

Uw Volk uw‘ Trooftgeeft hebt beloofd,

Opdat die hen, van U beroofd,

Verfierk’ , leere, en verblyde;

Geheng toch, dat ik fineeke nu

Voor my ook deezen Geeft van U ,~ 1
Die leere my van binnen ч ’ v

U regt te kennen , door ’t Geloof‘,
U, voor al ’s werrelds vleĳen doof, n

Teêr en vernuftig minnen:

Die leere my , grootmoedìg , voor

Geen’ hel nog werreld fchuw, op ’t í‘poor’ ‘ . ` l

. . Van
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Van U, о Held der helden, ‘

Te leeven , en daar tyd en ftond

‘t Vereìfcht, uit onbefchroomden mond,

Uw’ Naam, met lof, yte melden;

Te juichen in U, als dien geen’ ,

Die voor my ’t al heeft afgeftreên ,-‘ <`
Dat myn geluk beloerde, I

Те roemen in U , als die my

Vrywillig uit de flaverny’

Van vleefch en duivel Voerde.

>Dus agte ik myn geluk veelmeer; ì

Dan ofvík Vrygebiedend heer l f

Van al de Werreld ware,

Dan of op mynen Wenk alleen;

Waar ik gegaan quam of gereên,`

De ganfche menfchen fchaare

Eerbiedig knielde , of ftond bereid,

Om, met de grootíle ootmoedigheîd

En vlyt , al myn’ geboden ’ - Y `

Te doen; want wat toch zou myn’ ziel

Dit baaten , als myn lichaam Viel к

Daarheen, by al de доедет?

- F 2 Weg
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Weg zou myn’ magt zyn , Weg myn' hoop,

Myn naam weg , met myn levensloop ,
l Als Waare ik nooit geboren. `

Wat zegge ik? 200 труп' ziel leed fchaê,

En fcheidde, buiten Gods Genaê,

’K Ware eeu'wìglyleh verlooren.

Niets bleef` ’er over , ldan alleen

Een’ hartewroeging, naar geween,`

ч TandknarfTen, handenwringen _

Zielpynigend herdenken aan

Den tyd, zoo vrugtloos weggegaan,

I En nooit weêrom >te `dwingen. `

In tegendeel, al Ware ik arm,`

` A1 vonde ik nergens beul of fcherm

By nietige aardfche Wormen ,

hGeen nood, Aertsheiland, zoo uw Geeft

` My тазике hemelfeh onbevreefd. _
l ’K zou doorftaan al die ftormen ,

Vertrouwen op uw’ Majefteít,

My trooften met de Heerlykheid ,

Daar boven eens te wagten.

темам zend dan uw’ Geeft, op ту;` l.

у А ` Opdat
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Opdat ik hier bequaam dus zy ,

Om dit al te шагает

Tot dat die Hond, dat oogenblìk

( Wel báarend’ ’t aardfche lichaam fchrìk)

Genaake van te fieryen.

Dan zal ik (heb ik 200 geleefd ,L

Zoo , door uw’ Geeft , U nageí‘creefd)

De kroon ook eens verwerven;

Ten Hemel klimmen, 200 als Gy

Daarheenen voert; de heerfchappy

Ook uit uw’ hand ontfangen;

Geplaatfi zyn op een’ plaats van eer’ _

By U. k O quaam’ die tyd eens, Heer!

Myn hart fmelt van verlangen!

k ОрепЬ. 3, v. 11,

  

F3 ze"
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ZEVENDE LID.

'VAN DAAR HY KooMEN ZAL ‚ом TE oonDEELl-:N

DE LEEVENDEN EN DE DooDEN. ` y

GOds Zoon aldus ten top van eer’ gereezen

Word noch eens Weêr verwagt;
y Opdat , in volle kragt,

Zyn’ Godheid worde aan yder klaar bevwzezen.Í

Ну, die eerfl quam op aard’

Ganfch nederig, moeíl eens in ůacy koomen,
Alsl Koning, tot vertroofting aller Vroomen г

Ten grooten oordeelsvaart.

Ну ‚ die omlaag geen’ beerfchappy vertoonde,

VZal eens in ’r openbaar 

Vertoonen Zonneklaar,

Dat God Hem met de hoogfte magt bekroonde, a
y En van alle eeuwigheid

(Hoe zeer veragt Ну ГсЬееп Ьу werreldlingen)

Hem ’t Koningryk van ’t Wezen aller dingen

Geheel had toebereìd. b

_ Aldus bekleed met Vorílelyke 31гщ1`епа
ы I Gezeteld op zyn’ troon

doh, I. y, zz, 6 Pf. 2« V' 6’ В“
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Zal Iefus , met de Boôn

Zyn ’s Koningryks, verfchynen aan de tranfen

Des Hemels, с juill als toen 3

Ну , van zyn’ leerelingen weggenomen ,

Door d’Engelen, van dit Zyn wederkoomen,

Al vroeg liet kundfchap doen.

Hier zal Hy als die groote Aertsregter praalen,

Voor wien verfchynen Zal

Het ganfche menl‘chental ,

Dat immer was , van elk geflagte en taalen:

Van Adam af tot dat, y

’t Welk leeven Zal wanneer Hy koomt op wolken, ‚

Ter vonnisfpraak van allerhande volken ,

Die ’s werrelds ronckbevat. 4!

’t Bazùìngeklank der Engelen zal firekken

Oofi ‚ Well en Zuid en Noord 2

En, uit hun graf hervoort

’Al, die voorheen in ’t {lof gelegd zyn, wekken. 2

Die Zullenvoor hun’ God

En Schepper, nu hun’ tweeden Schepper koomen: y

F 4 _ Deez

l I l

с Matth 27N. l. d Openb. :anun-1;. Dog op wat plaats ,luft dat oordcr

Ргсыедеп ‘zal ‚ там Gods Woord niet ‚ wcshalvcn het ook geen mcnlch bepaalen kan,

` e Marsh, 14 v, у, ’ ‘
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Deez’ vrolyk om hun’ heilfiaat, die vol fchroomen

Om hun rampzalig lot. 7

De regtehand des Regters zal een 'teken

Van juichílof zyn voor d’een’,

Zyn flinker van geween

Voor d’andren, haafì van helfchen angl’c bezweeken;

Omtrent zoo als het gaat ' =

Een’ fehuldigen‚ die,l voor het vonnis hooren ,

А1 trillende, om de тай: hem befghooren ‚

In ’l werrelds vierí‘chqar nu; ’
K De Regter zal elks daaden onderzqeken ,_

En ‘vonnìfl‘en met klem,

_ Zoo als _de Waarheid Hem

Zal blyken , uit ontegenfpreekbre boeken.

‚ Die boeken Zullen , met

’t Geweten van een’ yder fgamverbonden,

Vryfpreeken «of befchuldigen van zonden,

Die, met of zonder wet, ° - ,

Iets deeden of verzuimden. Yder heiden

wetten der natuur" ‚

En kon daar Haller uur'

Het goede van het _quaade uit onderl‘chelclen.

*; Geen kenlyk is van Gçd

’ " ‘ ` ‚ Wierd
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Wierd hen bekend, door zienelyke dingen a

Zy konden zien , door dier befpiegelingen,

Dat aller fchepflen lot

Beftuurd wor-d van zyne eeuw’ge Godheids kragten,

Maar dogt het hen niet goed,

Uit een opregt gemoed

Hun’ pligr aldns betaamlyk te betragten ;

Met regt zal , op deez’ ůond,
Hen ’t vonnis dan , ter ftrañfè hunner daaden,

Waarmede zy de hoogßze Godheid fmaadden,

Toekoomen uit Gods mond.f

Maar hen, dien Godes Woord is aangekondigd
In Oud’ en Nieuwen dag, i e

En Welker fnood gedrag

Daar tegen aan zig egter Всей bezondigd ,

Zal ruim zoo zwaar een’ ílraf

Genaaken, Wen zy voor deez’ vierfchaar koomen,

En Chriñus van zyne uitverkooren’ vroomen

Hen Шах zal fcheiden af:_

Want zeker , die den Wil van zynen Heere

Kende, en niet deed, zal zyn

Geilrafd met dubble pyn,

Als

f Rom. 1.1. 19. 1o, en 2.1. и.
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die, met opzet, heeft gequetû Gods сете. g l

Verdraaglyker gewis

Zal ’t Sodom en Gomorrhe zyn , dan volken ,

Dien zaligheid door Gods getrouwe tolken,

Alom verkondigd is ;

En die nogtans dien Vrederaad veragtten,

Om ’s Werrelds ebbe en vloed

’t Beůendig Hemelfch goed f

‘Verlieten , en , voor deugd, het quaad beu'agtten._b

Hier zal elk een zyn doen

En laaten zien naauwkeurig aangefchreevén,

En, ín ’t gemoed, zyn voorig ganfche leven,

Zooals het was , bevroên:

A“faut allesœzal nu naakt en openbaar zyn.

Het geen weleer ор aard’

In ’t duiůer wierd bewaard

Zal nu voor ’t oor en oog van yder klaar zyn. i

’ Geveinfden'f zal de mom

Van ’t aangezigt hier worden afgefehoven.

De Waare deugd zal zig hier hooren looven

Van al. het Englendom.

De huichelaa'r , die eerryds fcheen een heilig,

Zal zig dan zien ontkleên;

Maar`

д Luc. 11.11.47, 48. 1, mnh. zo. v. |5~ Luc ro. v. n. i Mal. ;.v. :6. Pfge,v,zx.
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Maar die d’opregtigheên

Bemínd heeft , zal hier weezen vry en veilig.

’t ZY vorfi of bedelaar

Elk zal hier .zyn regtvaardig‘ vonnis hooren.

Geen eer of fchat zal ’s Regters hart bekooren,

Om meer uit gunft’, dan naar

Het billyk regt, zyn oordeel uit te fpreeken.

Hier Zal verdrukte deugd

Opluiken ‘vol van— vreugd;

Maar dwinglandy, vol helfchen angfiz, verbleeken.

d’Apofielfchaar, en al, \

Die ’t kruislievrei hun ’s koningsv Iefus droegen ,

Zal Jefus nu ook aan zyn’ zyde voegen :

Maar, о hoe groot een val

Staat drukkers en vervolgers zyner kerke

Te wagten als de Prem

Des Engels, vol van klem,

Hen daagen zal van onder hunne zerke!

In welk een’ naaren Raat ч

Zal Kaïn en zyn godloos Zaad verfchynen

Voor ’s Regters oog! hoe zou dan graag verdwynen

Herodes , en Pilaat,

En judas voor "t gezigt van Ifi‘êls Koning ‚ D_

~ le
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Die riet nog doornekrans

Nu draagt , maar , in zyn’ glans;

Vufchynt uit zyn’ gedugte Hemelwooonìng!

Myn God! wat wil het hart _

Van Pharaóos , van Neroos , Maxímynen

Van Diocletìaanen en Licynen ,

Bekneld met ee`.1w’ge fmart ,

Dan kloppen! о wat zal’er handenwrìngen

En tandgeknars dan zyn

By hen , die eeríïmet pyn, .

En hoon, en dood de Kerkbruìd wilden dwingen,
Tot lañŕìng van haar Heer?! Y `

Die grootffe Heer, die Bruîgom, v01 ontfarmen ,

Red nu zyn’ мате, en werpt, met kragtíge armen ,

Ter heilge weêrwraak, neêr

Zyn’ heetfte bliXems en zyn’ zwaarfte donderen,

Op :11 dat godloos rot ,i

Die ûryders tegen God;

Terwyl de he] haar’ muil opfpalkt van onderen ,

Gereed om (als weleer U

Zig ’t _muitersrot zoo yflyk Zag verdelgen) k

Hm aanfìònds in haar’ hollen balg te zwelgen..`

. О Е Wat onheelbaar Zeer, ì

’ ._ Naar

а Num' 76|
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Naar lyf en ziel, zal treñen Ongodiilen,

Die God en Godesvrugt

Slegts agten voor een’ klugr,

En ’c Opperft ZYN zyn гул en magt betwiûcn!

Hoe deerlyk zal hier ’t end `

Uitkoomen van de darrle werreldfivelen ,

Die Gode ’t hert zoo fchandelyk ontfleelen ;

'Als eens de'Regter wend l

’t Vergramd gezigt naar al die welluíìflaavcn ,

Die keel en buik, en praal

Hun’ Affarorhßiun’ Baâl

d‘Eer en den díenFt, dien Gode toequam, gaven!

О welk een helfche flank

Zal mond en neus dier weeldrigen vervullen!

Hoe wil de keel van zulke wulpfchen brullen

Met d’allerdroeî`ílen klank ,

Enfrrekken een muzyk den helfchen geeflen,

Dien zy, in фуг Van-tugt,

Lof~ zongen , met genugt ,

VOorheenen op hun’ dolle Bacchus feellen.

En eindlyk Wat een’ Ига?
Staat zulk een lfehuim van menfchen te verwagten ,

Dat toelei om zyn’ naaflen te Yeragten ,

Zig
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Zig Zelf den eerrang gaf

Van Godes volk, en anderen dorfi vloeken

Als ’s duivels eigen Zaad,

Ontbloot van Gods Genaad’,

Dat,‘ fiaâg gereed om fplìnters op te zoeken,

Helaas! nog nimmer zag

Den zwaaren balk in eigen ooge Pceeken. l

Vergeefs zal dat voor Godes vierfehaar fmeekcn

Met bitter zielgeklag.

Een onbarmhertig oordeel Zal elk drukken,

Die onbarmhertig heeft

Met anderen geleefd. т

Als God eens toont der zulken gruwelfiukken.

Maar welke een’ heerlykheid

Word, door dat langgehoopt ten oordeel koomen

Hun ’s Ópperhoofds , aan alle waare Vroomen

Nu ryklyk toebereid!

DeeZe ééne dag zal al hun’ jammerjaaren

In gelukzaligheên

Verandren, hun geween

In vrolykheid als die der Englefchaaren.

Die hier van ’s werrelds rot

Als koppige eigenzinnigen gelaakt zyn; _

Voor

[Мага]. 7. v, 2- y; m jacob. 2. v. ц.

Q
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_Voor zotten of geveinfden uitgemaakt zyn

En dagelyx beiììot;

Die Zullen dan hun hoofd o'mhooge heffen ,f

Daar hagelbui van finaad ,

Nog dolle fiorm van haat

In eeuwigheid hen nu niet meer zal trefl‘en’.

Des grdoten-Regters oog

Schiet op hen neêr een’ gloed van liefdeflraalen.

Zyn’ hand wil hen ten Hemel binnen haaien.

Hy roemt hun’y deugden hoog ,

Hun’ deugden, door zyn’ Geeí’c gewrog‘t in ’t harte‘,’

Waardoorze , àynen Naám’

Ter eere, fchande en blaam,‘

Verlies van goed en allerhande fm’arte ‘

‘Verdroegen; Waardoor zy _

Den náafien in гуще ongelegenheden ‚ ‘

Verquikten , en getrónwe hulp befieedden

Aan hen, die eig in ly

Bevonden, by gebrek van goed en vrienden;

Dieze , als hun eigen bloed ‚

Uit eigen’have en goed,

Om jefus wil , in hunnen nood , bedienden.

О! di b rmhertí heid,. ._ е а g Met
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Met nedrigheid gepaard , roemt tegen ’t oordeel ,«

En wint in eeuwigheid het hoogñe voordeel

By ’s Heinels Majefleit.

Een vrekaard hebb’ vry feha'tten opgegaderd;

Die mot en roefì verderPc;

Deez’ Rykdom nooit verfteríì,v

Maar groeit, hoemeer de dood en ’t Oordeel nadert.

Zoo edelmoedig is

d'Aertsheiland, dat Hy ’t mînfte, zynen leden

Gefchonken , zal , op ’t ryxt, vergelden heden;

Naar zyn’ beloftenis. n y

О dag! o dag!` о laatile van de dagen!

Een allernaarñe nage

Zyt gy voor dat gelingt,

Wiens zonden lang verdienden ’s Hemels plaagen.

О dag! о jongfle dag!

Gy zyt de hoogfte feeíityd van de Vroomen,

Die hen bevryd van al hun voorig fcliroomen ,

vervolging, fmart’, geklag.`

Hier eindigen der boozen dwinglandyen,

En ’t Volk , van hen Verfmaad,

Word tot den hoogflen ûaat

Nu opgevoerd, daar zy ‘t , v01 фуг, beny’en.

_’t Klein

п Matth zg. v. ;4 4o.
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’t Klein hoopje , eertyds Veragt,

Ziet Gods Gerigt nu oppervierfchaar fpannen ,`

Ter eeuwige Verdoeming der tyrannen,

Wier onregtvaarde magt l

D’Onnoozelheid Vertrapte met de voeten.

Hier Word de Deugd heríleld, n

Vernederd al ’t geweld.

D’Almagtige koomt Sions druk Verzoeten.

Gelyk men zag voorheen

Een’ Iofeph en een’ Mordechaï praalen ;

Na datze Van vyanden menigmaalen

Eerft hadden veel geleên: о

Zoo zalmen thans zien veel’ godvrugte harten ,"

Vervuld met vrolykheid ,

Gekroond met majelleit,

Die ’t godloos rot hier fmooren Wou in- fmarten.

Aerrsreg'çer, Voorfpraak faam’

Voor ’t volk, door U, Vanieeuwigheid verkooren;

Ai leer my hier naar uwe Wetten hooren, «

Eerbiedigen uw’ Naam , y

Den liefdedieníl, `dien Gy vereifcht, verrigten,

Door kragt van uwen Geell ;

Opdat, 1n t mmPc en шеей, v Ik

о СепсС 4r. шт]. 6.11. 3 enz. en 8. v. 2,1%
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[k hier op aard’ betragte al туша pligten:

Dan Zal ik, van geklag

Bevryd, vol vreugde , in uwe paden loopen ,

En, verre van daarvoor te vreezen, hoopen

Op uwen Oordeelsdag:

Вещий dat die my zegenen, voor plaagen ‚

Geluk , voor ongeluk,

En heilge vreugd, voor» druk,

Zal fchenken, naar uw eeuwig welbehaagen:

Zoo Zal ik, naar ’t gebrom

. Der wekbaZuin, als naar een juichfpel, hooren,v '

En U hier reeds al fmeeken van te Vooren:~

Kom! ja ‚Heer Iefus, Kom!

  

АСТ
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А G Т S T E L I D.

IKÎGELooVE IN DEN H. GEEST.

¿k BEfpìegelde dus verr’ den Vader in zyn’ magt,

I Als Schepper aller Zaaken,

En die? nog alles fiuurt en onderhoud met kragt,

En hoed door Zyn bewaaken. я r

Ook Zag ik Zynen Zoom, als ’s werrelds Heiland, aan ,‘
l Die om der menfchen zonden,

Van zyn geboorte'łaf, heeñ den vloek van God gelaên ;

En daardoor weêr gevonden

Het heil voor yder ‚ die in zynen Naam gelooft.

‚k Befchouwde, ná Zyn lyden, _

Hem in zyn’ heerlykheíd opryzen, en gehoofd

‘ In Zyn palais , na ’t firyden. A

- ’k VoorZag ook, naar Zyn Woord van allen twaèl vry,

Zyn Wille koomÍ‘t ~tten oordeel, l x

En door befpiègling van deez” Zaaken tragtte _ik my

Te fiigten tot Zielsyo'ordeel. Ь- _ v _

Nogtans , tot "t ganfch beflag van ’t Werk der Zaligheid,

Staat ook den Осей t’erkennen,

Met Vader en met Zoon faam’ God, door wiens beleid

\V’0ns tot de Deugd regt wennen. _ _

’ G 2’ “Нет:

‘ 4 Z13 ’f CCIRC Lid. .bzie l1:t_twc:dc ,fiel-dc, vierde, vyíc'e‘,‘ 1':deì cn :mende Lid

\
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Wiens ligt ons ацтек hart en blind natuurlyk oog

Doet helder Zien en denken, l

En onze harteZugt , ofileidend’ naar omhoog ,

Van ’t zondige af leert zwenken.

Door Hem , door Hem alleen verfiaat men Godes Woord,

Niet enkel naar den letter,

Maar naar den regten zin , geleezen of gehoord:

Zoo dat de loosfie ketter

Nooit‘vat kan krygen op een’ geeft, door deeZen Geefi

Geleerd in Godes wegen.

Deez’ Gids maakt onze ziel vrymoedig, onbevreefd ,

. Еп voor geen’ lift verlegen. ‘

Hy deed d’Apoftelfchaar , in allerhande taal,

Gods groote Wondren melden,

En, voor de Waarheid pal, vervolging, kerker ‚ {taal

Braveeren als Gods helden.

Hy is het ook alleen, die ganfch den Vrederaad

Doet kennen, door ’t gelooven ,

Den Uitverkoorenen hun’ Zegenryken ftaat

Toepaff‘en koomt van boven,

Hen innig vatten leert de groote Kruiswaardy

Des Heilands , en den zegen

Hen, door verzekering aan ’t harte, meld, dien

Daardoor voor zig verkreegen. _

‚ Wie
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Wie is de Werker toch van al dit heerlyk Goed?

Is ’t niet de 'Geen des HEEREN, _

Die, als de Derde , Gods Drìeéénheìd weezen doet,—

Dienwe ook, als God, dies eeren P

En dat met billyk regt; omdat de ftyl des Woords

Aan Hem geeft al de merken,

Die pafïèn aan een’ God, en leert zyn’ Godheid voort

Uit Naam’, Natuure, Werken ‚ `

En Eer’. Zoo noemtmen Hem, JEHOVAH Sebaoth,

' Den HEER der Legermagten. 0

Ну quetft het Godlyk Regt , die deezen Geeft befpot,

e Wêerí‘treef‘t , of ligt durft agtenÍ

Daarom {laat Ií‘raël d gebrandmerkt in Gods Boek,

En Ananias е mede ‚ .

Die,door geen’ eerbied voor zyn’ Godheid,zwaaren vloek

Verkreeg , in plaats van vrede. _

Ну is van eenwìgheid, voor ’t wezen van ’t Heelal.

Ну zier, wat den Hemel

Gebeurt, en weet ook in het ondermaanfehe dal

Al ’t menfchelyk gewemel.

-Ia fehoqn zig iemand Wou Verbergen ín de hel

De Geefi zou hem daar vinden. f

Zyn oog , zyn alzìend (äìg, nog meer dan arendfrìel1

f Iel‘. 6. v. 3,9, vergeme: Hand-¿8.515, 26. d Icß6;.v.10~ Hind» 7» '~Sl

"land. 5.v. 5. 4. fPf. 139. v. 7.8.
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Laat door geen perk zig blinden.

Hy weet het binnenůe van aller menfchen hart?,

En onderzoekt de nieren. g

Gods Kabinetgeheim, dat nooit geweeten werd,

Is Hem bekend. Ь ’t Befiieren

Der Werreld is zyn Werk van Almagt. i In ’t begin

Scbíep Hy die door zyn broeijen, le

En onderhoud haar nog , door zynen invloed, in

Haar bloeijen en haar groeijen. l

Hy is ’t voornaamlyk, die zyn’ kragt ook binnenwaart

Den menfch doet ondervinden:

_Wanneer Ну dooden tot regtleevenden herbaart,

En zienden maakt van blinden. на

Ну deelt verfcheidenheid van gaaven aan den menfch.

Hy draagt met tedre zugten

Onz’` nooden hemelwaart, en leert ons onzen Wenfch

Uitboezernen. n De vrugten

Van Waare heiligheid baart Hy in onze ziel. 0

Ну houd op ons zyn ooge, р

En Шиш ‚ met ’t roer van raad, der Vroomen levenskiel,

' ‘ " Ult
¿jenn 17.v. то. Ь 1Cor, 2. v. ro, п. ì'GeneC x.v. 2. lob, 33. v. 4. Pfàl4 33. V~ 6»

è Не: woord het welk ome overzerrers Gcnei", Lv, 1, отче in ’t Hebrilñn'm

тщанием (eigentîyk и: шиит/с) vermalen ‚ is eene uitdrukking ontleend van '

тат, dichunnc cyers uigbrocdcn, en daarna hunne рыщет те: hunne vleugfilen

koefleren. Zildrgeleerde Kan/rekenmr; daar te: Рите, als ook и. 11i-um' Елен/т.

in Gene/Í lam. r. en H, “'ixßurin Symáal. png. 426» I

' 1Pf. „34.9. go, mTit. 3. v. g, Ezcch. 36. v. 26,27. n Rom 8J» 16. Zach. n. v. In.l

91011.31». Tir.3.v. s. р РТ. gz. WS.
L . . : ‚ у .

_»
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Uit ’t laage naar omhooge

Ter hoogfie Heerlykheìd. Hy wekte Chrìfius op,`

Hy zal ons ook ‚opwekken, q

En ’t heil der zaligen tot d’allerhoogflen top

Van zielsgenugt doen ftrekken.

Aan Hem dan, als aan God, word billyk toegewyd

Het lichaam aller Vroomen , I

Opdat Hy, als zyn’ plaats van eer’ , daar t’allertyd

In neder ‚mooge koomen. r

Hem zweert men hulde к als aan den Vader en den Zoon)

In onZen Dooi). fWy fmeeken

Den menfchenvrede toe van Hem, die, voor den troon,’

Kan voor hun welzyn fpreekcn. t ‘

Ну is die Heer des oogl‘ts , van wien de waare Kerk

Heur’ Leeraars moet verzoeken,

Die meer nog zyn bequaamd door zyn inwendig werk,

Dan door gehoor of boeken. 71

Zoo kenne ik U dan; 200 eerbiede ik U, als God,

Wat deeze of geen ook revel’,

En, ’t zy uit onkunde, of met opzet, als een zot

Óf helfche lal‘traar prevel’.

D’Orakelrol ílrekt my ’r onfeilbre zegelmerk.

’k Erkenne uw’ Godheìdswezen

Uit

q Rom. 8. v. п. en de kanteekening aldaar. -

r l Gor. 3. v_16. 17. f Matth. z8,v.19, s 2 Сох. шита. Отпьд I‘V‘4”u*m“9‘v‘*g'
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Uit ùwen Naam’ Natuure , en Eere , en Godlyk Werk;

Voor yder klaar te leezen.

Tot U dies, als tot God en Vader van het ligt , 21)

En Troofier x in quellaadjen,

Is ’t dat ootmoedig zig de beê myn ’s harten rigt , ’

En fmeekt om uw’ fchenkaadjen ;

_'t _Zy de Voorzienigheid my voorfpoed fchenke op aard’,

‚ Verzeld met haaren zegen;

Het zy ik my _met kruis en weêrfpoed voel’ bezwaard

En alles my loop’ tegen. ‘ ‚

Schenk my voor eerfi en al d’opregte weêrgeboort y

In myne ziele en zinnen ;

Opdat ik al, wat van ons afeifcht Godes Woord,

Betragten mooge en minnen;

Opdat de werr‘eld en al ’t werreldfch uit myn oog

Als damp en rook verzwinde,

En nergens щупе ziel, dan boven ’s Hemels boog ,i /

`Haar’ luft, haar’ rufiplaats vinde.

Reed my ten ftryde toe; opdat ik wederfla

Alwat my, met verleiden

Of dreigementen , van de Godlyke Genaê

Zou tragten af te fcheiden.

Maak yder lid van my Geregtheìds wapentuig, En ‚

‚I Jacob, l,v. x7. g Ich. 14,v. 26. en rg. v, 26. cn 16.7. 7. J Tit. за; S.,
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« En fchenk myn’ ziel die kragten ,

Dat vleefch en ’s vleefches wil voor ’t werk des Geeftes

buig’

En leer’ de deugd betragten. z `

Werkmeef’cer des Geloof‘s, door Woord en Zegelmerk,

Werk in my. ’t waar vertrouwen ,

’t Geen aan een lidmaat paft der onvervalí‘chre Kerk’,

Door Jefus kruis behou’en. я .

Hoogleeraar van de kern’ der Wysheid Zonder fmet,

Die God erkent voor Vader,

Leer my die Wysheid, tot myn zielsheil , uit GodsWet

En Euangelieader,

Opdat ik eerbied draag’ aan zyn’ Regtvaardigheid

En fieune op zyn Genade;

_ Opdat ik met dien mond van God ‘,‘ die nooit verleid ,‘

I My alleszins beraade.

Bewaar rny voor den waan van winderig verfiand,

Doe my voorzigtig denken,

En ’s Konings Heiligdom doorwandlen aan uw’ hand,

En letten op uw wenken:

Zoo Zal ik ’t groote Werk der Zaligheid verliaan ,

Gefchetfi , door offers ‚ beelden ,

Voorfpeld door profecy, en door Gods Zoon voldaan,

Yi e

ц Eph.6,v, ю- 17. а 1Cor. 4. v. ш!
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Op Wien die alle fpeelden.

I.Als pyn of' angíi myn lyŕ` ofziel ooit drukken koomt ,

Strek dan myn Trooft en Helper ,

En , eer de droefheid ’t hart of zinnen overftroomt,

Te groote droefheids fielpier.

Doe my in alle kruis , op een gelukkig eind,

Een’ vaůe hoope Rigten , ~

Zoo zal die Valle hoop ook d’allerzwaarl`te cllend

y i Verwonderlyk verligten:

Ia zelfs al quam de tyd, dat ik met eigen bloed
i Bezeglen шеей Gods Waarheid ,

Zoo zou uw invloed dan my fchenken kragt en moed

Genoeg , in Zulkeen’ naarheid.

Maar niet alleen pail ons van U , o Heilge Geeft,

De zaligende gaven ‚

Te {meel/:en , Waar door Wy , voor linaadheid onbevreefd,
i Belleev’nen ’s Hemelshaven.

Теса. хуу zyn ook verpligt, in :il ons levenslot,

U byftand :if te vraagen: l

Gpdatwe ,in ons beroep en {tandplaats , Wyslyk God

En d’evenmenfch behaagcn. Ь _

Door U heerfcht d’Overh_eid, en handhaaft billyk ’tregt.

' Gy leert deweetenfchappen,

VVm-.rdoor iet gierlyx word gewrogt, eboekt, gezegd. с

. Regt
Ь île-m, ц. “17,13. ‘_ 3:@le Lv. ‚7.
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Regtfchaapen’ helden trappen , `

Door u_we kragr gellerkt, ’t geweld te mortel. ’r Land,

Met all’ , die daar in Woonen ,

Behoud Gy veilig, by zyn’vryheid , door hun’ hand. d

Weleer wouwt Gy vertoonen,

In d’ÈerPre Chriíleneeuw, de kragt vanWonderdaân :e

Gy kunt ten deezen dage `

’t Verfland ook menigmaal tot hoogen peil (Зрел gaan,

Zooverr’ het U behaage. u

Gy leert de taalrykheid. f De ronge vloeit van goud, `

De veder fchryfr orakelen ,g

Als Gy haar {luurt , en fnoert der ziillzen mond, die flour

Hun’ Waiarheid vtegenlmkelen.

Gy blaal'l den 'fommigen het heilig Digtvuur in ,

’t Geen Ílraalt uit Davids Pfalmen ,

Еп’с Lied van Salomon, dat opzingr Iefus Min,
Metl gadelooze galmen.

Gy doet met Qieeltuig of met Ílemlrlank d'0pperheer

Van alle Wezens looven , lo i

En Vorint dus vaak op aard’ een’ hemelblyfchap, eer

Gods Volk verreiz’ naar boven.

Gy wyft den menfchen aan de kragt van mineraal

Van

d Pf. бэ. 2 Баш. 21.7. 35- 47. ’

¢ 'Lie de Ниш]. а“ `Ара/1:1. en de Iierkgelchicdcnìs van dcn cerüen tyd»

f Hand.z..v 4. g PL45.V. 2. h P1. 150.
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Van boomen, kruiden, bloemen,

Den aardt van koítelyk gefteente e-n ryk metaal ,

Dat Godes magt leert roemen. z'

Gy doet den fterveling zig kennen uiterlyk

In huid, vleefch , been en leden;

En vormt dus zyn verfland, dat daar in menig blyk

Zig toont van edle zeden. .

DoorUbefchouwt hy aarde, en zee , en zon , en maan,

En Ilarren'in haar’ togten.le

Gy leert Bezaleëls. Aholiabs fpoortge aan,

Tot kunítige gewrogten. l

О Aller volheids Bron, Fontein van alle heil

En alle geeftesgaven, '

Waardoormen , in zyn’ Hand, leert l_eeven vry' van fell

En land in ’s Hemels haven;

Geefmy, en allen, ’t geen, in tyd en eeuwigheid;

Ons kan gelukkig maaken :

 In al, dat onze hand ontmoet , een kloek beleid,

Ter redding aller zaaken.

SPQOr onzen yveŕ aan , om eerll het Hemelfeh Goed,

Voorts ’t noodig aardfch te zoekenm

вшита?! dus ziel en lyf met al uw zegenzoet,

i l mtu
,‚‚ Mmm 6HL-Säf- ß, PC19.v.2-7.6;.v.7r4. m4. 147, l Exod.;x.v.r6.
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In fpyt van helfche vloeken;

En voer ons , door de dood, als hier ons leven end,

Ter hoogfte fchool van Waarheid

En Wysheìd, daarmen al, wat goed is , weet en kent,’

En God zal zien in klaarheid.

  

NE
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NEGENDE LID.’

IK высот; ЕЩЕ HEILIGE ALGEMEENE (Сншзтнд

LYKE) KERK: GEMEENSCHAP DER HEILIGEN.‘

God de Drieée’ne God ‚ 'Goa Vader, Zoon en Geeft,

Die van alle eeuwigheid is Drie я en Eén b g’eWeefi’

Dat nog is , en‘ in alle eeuwigheid zal Weezen,

Heeft, naar zyn’ Vrye keur , een; menigte uitgeleeZen'

Daar Chrìftus ’t Hoofd van ftrekt : с aan wieНу zyne Wet

En ryxbevelen, als haar wettig Koning, zet, d

Die haar ten kofie van zyn eigen bloedgekog’t heeft, г

Еп altoos; haar ter hulp’l , lmet zynen Geeft bezogt heeft,

Van dat’er menfchen zyn geweeft in ’t Paradys,
Tot heden op deez’l tyd; dog op verfcheide wyz’ f

Deez Menigt’ draagt den Naam van Kerk‘, zig hier ver-`

, weerend’ .

In geeftelyken ftryd , dog boven triomfeerendl.

vergaderd word zy uit het ganí‘che menfchgeflagt,

‘En Chriftus keurt haar ‚ naar zyne onbepaalde тау,

Uit allerhande Volk, uit allerhande foorte

Van menfche‘n, ryk en arm, laag, edel van geboorte

' , . - - оUit t OOft en uit hetwat ‚ uit ’t Zuid en uit het Noord

а In ordc van beflaan, Komm

b In шести.

ФЕРЬ I.v.12 12 I „Ц -
. года“ ¿c Bébés d @CM-v. 22. е OpenbA 5.7.9.

‚onder de wet, cn onder ’t Euangelie,



DE CHRIST. GELOOFSBELYD. 111‘

ц

Koornt deeze Chriften’ Kerk,.door zyn’ bevelmagt, voort.

Voorheenen , het is waar , heeft God zig aan Zethiten»

Semiten, en aan ’t Zaad van Abrârn, d’Ií‘râliten,

Beperkt. Zy waren ’t , daar zyn zuivre dienft hield í‘tand.

De Tent-en Tempel was zyn Huis, g en d’ofl‘erhand

’ ’t Doorlugtigft teken van zyn’ hulde en opperfte eere,

Die Ifrêl was verpligt te heiligen den Heere,

Van Mofes tyden af, tot dat de blyde dag

Des Nieuwen Tellaments Eén’, meer dan Moles, Zag,

Het lichaam van zyn’ fchets’ , de ziel van al zyn’ beelden,

Die,onder ’t OudVerbond,op ’s werreldsl—leiland fpeelden,

Dien David, dien vooraf de Koning David zag,

En daar ’t Profeetendom flaâg van te fpellen plag.

Thans is de Kerk niet meer aan Tabernakel , Tempel

Gebonden, nog beperkt aan Arons Godsdienfisftempel;

Bellaande in plegtigheên , met d’Ouden Tyd vergaan. ‘

Nu brengt elk ‚werreldsdeel den Heere Bondvolk aan.

Gods Woord word nu alom den Heidenen verkondigd,

En yder’, die zig van het quaad bekeert, ontzondigd ,

Door bloed Van í‘tier nog bok , maar door ’t verdienend

bloed, ’

Dat ’s menfchen feliuld betaalt , en Godes regt voldoet.

Dit Heil, dit groote Heil heeft ChriPtus eerl‘t den Ioo-.len

verkondigd , door zigzelf en door zyn’ trouwe Boden ,

Die

¿Rega 18. v, gr. xSam. лиц, 1 Коп.6,8,9‚
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Die , al te bits veragt van ’t vleefchlyk Abrânis zaad ‚

Zig naar de Heidenen begaven, en Gods Raad

Van Vreê hen predikten, en Iduizend, duizend zielen,

Die Numaas Afgodsrot Weleer voor zig zag knielen,

Strax deeden hart en knie neêrbuigen voor den Heer’

Van Hemel en van aard’, alleen waard zulk eene eer’.b

_Dus trof de Koning niet zyn’pylen ’s vyands harte, i

En maakte van hen , na een’ zaalge’ zielefmarte,

Zyn’ vrienden: anderen trok Ну, uit naaren nagt

Van het afgodendom, tot zynen dienf‘t, heel zagt. [c

Door ’t Woord _wierd deeze en geen in‘ zyne Ziel ver

' Hagen , —

Door ’t Woord quam deeze en geen met vrolyk wel

behaagen

Ook over tot den dieníl van Iefus ‚ die ganfch vr‘y,

Op beide wyzen , dus zyn’ nieuwe Heerfchappy ‘

Grondeerde, naar den raad van eeuwigheid genomen ,

Waardoor de Vader ‘heeft een дат getal van vroomen ,
Uitl Adams ganfche Zaad , den Zoone toegeleìd, 1

Die Zulken‚ in den tyd, door zynen Geeíl bereid

Tot deelgenooten van zyn’ gunfte , en onderzaaten

Zyn ’s Ryks, uit allen oordt , van allen aardt en fiaaten,

Een’

b Hand, 14, v. ц, ri. il'f.4§.v.5~ k детёныш“. l ЕЕ“. НИЗ" б.
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‚

Een’ groote menigte, die niemand tellen kan , m

Een’ menigte nogtans ,’ die ’t kleinlt gedeelt’ fle‘gts van

Het ganfche Menfchdom is, datwas e'n ooit zal w'eezen,

Tot aan der eeuwen eind. 22 Dit Godstal , uit'geleezen ‚

Uit alle leevenden,’ wierd Gode toegebragt

Van ’s aardryx aanbegin; uit ’t Vaderlyk Geflagt, ‘

Voor en na Mofes tyd; toen Reg’ters’t Volk regeerden;

Toen Koningen den Raat van Ifraël beheerden ;

Ook toen , als Ifraël by’vreemde Moogendheên

Gevangen zat; en, als ’t zyn’ vryheid weer te leen

Ontfing, en wierd befluurd‘door eigene Overheden;

Tot dat de Silo quam, die, met nog klaarder reden,

Dan Mofes oudstyds en het ganfch Profeetendom,

Uitbromde wyds en zyds het Euangelium ;§

Van dat Hy in het vleefch is wonderlyk verfcheenen;

Tot dat Ну in triomf ten Hemel reifde heenen ;

Van waar Ну altoos, tot nog heden op. deez’ dag ‚

Zyn’ Kerk, door Woord en Gee’lt, tot zig te roepen

plag; _

Die ook gewillig door dien Geell gemaakt, heur’ Heere

Gehoorzîaamt op zyn’ wenk , en opvolgt Zyne‘ leere:

Nu eens vervolgd in druk, 'dan vry met juichgefchalâ

Nu eens met kleiner hoop, dan eens in grooter tal э ‚

‚ Nul

т Openb, 7.— v, 9. n Matth, :dvi ró.’
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Nu eens in bangen Шуб met ’s duivels vloekgenooten,

Dan Weêr getroeteld ор de knieën van de Grooten,

Gevoed van Vorften, van Vorftinnen aan de borft

Van toegenegenheid gelaafd in haaren dorft;

Nu eens met duifterheid omzwagteld, dan met glanlïèn

Uitfchitt’rende, als de zon aan heldre hemeltranflèn.

Maar hoe ’t ook met haar ga, heur grondveft blyft fteeds

vaft

En onbeweegelyk. Hoe zeer al d’af`grond bait,

Hoe dol de golven van geweldenaars en dwaazen,

Gejaagd door ftorm van drift, rondom haar heenen raa

Haar hoekfteen wankelt niet , maar tart gegolfen Wind:

D’Almagtige is ’t , in wien zy haaren Schutsheer Vind.

Deez’ Kerk is Heilig, van al ’t onrein afgefcheiden,o

Deez’ Kerk is Algemeen , en kent geen’ jood nog Heiden

Nog Scyth, nog Woeft Barbaar. p Door Weêrgeboorte

nis

Hoort elk tot deeze Kerk , wie en van Waar hy is.

Zoo is zy algemeen, op alle plaatl'e en tyden

Des Nieuwen Teftaments , en kan geen’ banden lyden

Van deez’ of geenen naam, door menfchen uitgedagt.

Zy kent geen’ andren heer , en geeft op niemand agä,

’Exod,19,v.6 1Cor.6.v.1r. pCol,3,v.n.
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Dan op haar Hoofd en-Man, op C‘hrii‘us , naar wiens

Naame

’ Zy Chrìftlyk word genoemd. Geen’ mannen , groot

van faame,

Vernuften ‚ тук Van brein , nog Prinfen , fterk van

тазы ‘

Betaarnt het vvoor het Hoofd der Kerk’ te z’yn geagt ,

Of die naar hunnen naam te tyt’len. Paulus doemde

Alvroeg dat Wangebruik, waardoor zig iemand noemde

Naar Cephas of Apol of ook naar z‘ynen naam:

Een werk‘der duifternìs, van God gehaat, bequaam ,

Om Iefus rok op nieuws in flenteren te trekken ,

Om ’t Chrií’rendom een fchool van тат te doen

firekken,

Te voeden hoogmoed , in een’ fehyn van heiligheid ‚

. Te fiooken broedertwií’c met raazend ‘onbefcheid,

Zyn‘ eigen herfl‘enfehim ’t eenvouwig Volk te venten

Voor Gods orakelfpraak, door m‘ení‘chen dreigementen

Of laffe menfchenguní‘t de Kerk meer tot haar’ pligt

Те willen dryven, dan door firaalen van het ligt,

Dat Iefus aangezigt op zyne Bruid doet daalen ,

Om haar, door deezen glans, uit duifiernìs te haaien ‚

Waarmeê de Werreld en het vleefchlyk misverfiánd

Haar 00g flOOt VOOI' ’t juweel , dat haäres Bruîgoms

hand .

Н 2 Heut
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Heur bied ten waarpand van een’ zalige ondertrouwe ;

Opdat zy eenig en alleen ůrekk’ zyne Vrouwe,

Geen lief` kenn’ buiten Hem, geen’ regel, zedeleer

Nog Wet gehoorzaam’ , dan die zy van haaren Heer’, q

Haar’ Koning, r haaren Man, f dien mond der Oper

wysheíd ,t

Dien grootûen Leeraar'vvan godvrugte jeugd en grys

_ heid , ' ‘

Door invloed van zyn’ Geeft, door toefpraak van zyn

Woord',

Met overtuigìnge in haar’ ziel’ heeft aangehoord:

Dat ’s regt Godsdienftigheid, die Gode kan behangen

Die Kerk mag regt den naam van Chrifìelyke draagen,

Niet enkel , omdatze is gedoopt in Ohrìitus Naam ,

Of datze aan zynen Difch in ’t Nagtmaal koomt te _

faam'; `

Maar daarom allermeeů, omdatze, in all’ haar’ Werken,

Door d’invloed van zyn’ Geeft , zyn’ eigen aardt doet

merken;

Met haar belydenis doet Remmen heure daad;

Verloochening bemínt, den fchyn `van trots zelf’ haat;

Veelmìn den hoogmoed voed; d’ontfangene talenten

Tot eer’ haars Opperheers ‚ haars Bruîgoms, zet op ren

ten; ~

Wel

q Mißv- и. r Носил. v. 4. zz. 1 x Cor,xx.|v.z. Opcanx. v. 2. s spreuk

. v_ r3 .cn9.v.x. у ]оап.3. v, z,
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lWel dankbaar is voor ’t geen de Godheid aan haar

fchenkt, `

’ Dog van heur’ gaven laag en zeer ootmoedig denkt,

En, verr’ van ’s naaůen doen en zeggen te veragten ,`

Hem hooger dan zigzelf waardeert in haar’ gedagtengu

Den Vrede en eendragt met een’ yder onderhoud, zu

Dien Godes Woord niet doemt; dus Salems muuren

bouwt; x

Voor vloek den zegen geeft 5 voor hen , die haar’ Vy_

anden

En Gods vyanden zyn , ootmoedig hart en handen А

Ten heme'. heft , met beê en fmeeking’, y dat toch God

dElk , die zyn’Kerk vervolgt , zyn’ heilgen Naam befpot,

Bekeere als PaulufTen, z. ManaiTen, л Magdaleenen b

En Auguůynen , с die ,na ’t Zalig fchuld beweenen,

Na hunne opregte boet , geen minder gieraad _aan

Gods Huis verftrekten, als voorheen hun’ grouweldaân

Dat verontreinigden en dreigden ganfch te Поореп ,

Eer ’t hartverandrend ligt het oog der ziel’ deed open.

Dus toont de Waar@ Kerk'haar’ regten duivenaard, d

Zagtmoedig , Wars van wraak , geen ander zwaard, dan

’t zwaard \

. \Н 3 Des

и Mailings. э. v. 2. s дожил. 18. Rom, ц. v. v9. 2 сотри. a Marfh.<.v+4»

0m. п. v. r4. t Соц, 7.12. 1 Lur. 6. v. 28. en ц. v. 14.. z. Hand. о а z Chfßn- 3?

Ь Luc. Я. v. 2. где Aufx'lßynseerße llevenswyze en врачом“ bckcexing n in Lyne

упрятано}: выдавшим. d пакт. 100'- 15
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‘Des Euangeliums, erkennende, om te dooden

Vervolgers van Gods Kerk’; geen wapen, in haarnoo‘

den 9

Zoo kragtig als ’t gebed, voor zig, en ook voor all',

'Die uit een’ blinde drift ‚ toeleggen op haar’ val.

Dat was haar ’s Heeren les. e Die Wilze gaarne volgen.

_Al mail de werreld nog zoo woedende en verbolgen;

Gelyk een vlakke firand breekt zy der golven drang,

Die, tot op deezen dag , haar floegen jaaren lang,

En wagt , in lydzaamheid, op de belofienilTen,

Die haar onfeilbaar van een’ heerlykheid verwill‘en,

Welke, in den laatllen tyd, haar eens bekroonen zal;

Wen ’t zaad ‘Van Abraham voor Jefus nedervall" ,

Als den Meíïias, f die d’Aertsvaders lang voorfpelden;

Nadat al zulken , die Zig tegen Chriftus ftelden ‚

Of onder zynen voet zig Zullen zien verplet, 5
Of, uit des Satans ryk, zigl‘in zyn Ryk gezet: b

Als Ooft en Zuid en Noord en Wef't God zullen ken,

nen , l

En, door den Heer‘ geleerd, zig aandien Heer’ ge’

wennen: n ’

Als шт, en haat, en nyd ‚ en hoogmoed uit de kerk’

Zal vlugten,‘ en elkeen in heilig liefdewerk _

’ ‘ 21g

е Lne 6 1,19, I_Ier. gn. vm. Ezeeh, 34.. v. zz, :4. en ;7,v. 14. Hof 3.7. g, RON'

41,". ф.‘ Pf,z,v,89. ь Pf.68‚v‚|9. з lef,54.v. 13. ›

‚ i

. l
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Zig bezig houden, tot Gods eer en ’s naafien welzyn;

Dan, dan Zal Sion eerlì verlolì van al ’t gequel zyn,

Dat haar nu `nog Verdrukt. Dan munt de lieve Bruid

Van ’s Hemels Bruidegom in all’ haar’ glaanen uit;

Dan krygtze een’ blyder verw als ’t rood der morgen

kimmen,

Wanneer de dageraad begint door ’t zwerk te glimmen,

Dan Zalze blanker zyn als ’t zilver van de maan, l

En reiner dan de zon, die rolt langs ’s hemels baan.

’t Ontzag van heur gelaat, de luifter van haar Wezen le

Zal al haar’ vyanden verfmelten doen en vreezen.

Zoo zal nog hier op aard’ Gods Kerk die heerlylîheid

Erlangen , van te voor’ 200 menigwerf voorzeid

Van David, Salomon en andre Godsprofeeten.

En ’t geen Gods Volk nu hoopt zal het dan zeker Wee

ten. `

Maar nog een hooger heil, als dit heil hier opagrd’,

Staat heur te wagten , wen zy naar den Hemel vaart,

Na ‘t eind van al haar’ ftryd en wifl‘elvalligheden ,

Om daar vereend te zyn met alle d’andre leden

Der triomfante Kerk’ ‚ die , reeds in volle kragt

Verhemeld voor Gods troon, reikhalzende verwagtk

Deez’ haare wederhelft. О wat een minlyk groeten ’

H 4 Wat

k Hoogl, 6, v. zo.
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Wat onbefchryflyke eer en liefderyk ontmoeten

Zal dat zyn , als~ Gods Zoon, heur Maker en haar Man ,l

Haar aan zyn’ zyde Zet! Wat Fenixfchryver kan

Slegts met een’ flaauwen trek deez’ Hemelbruiloft maa

len!

Dat is gieten menfchenwerk ; maar werk voor Engletaa

en.

Een’ Schets nogtans van ’t heil, альт te wagten Raat а

Als zy eenpaaríg faam’ ten Hemel binnen gaat,

_Is hier die zoete band т der geefllyke genootfchap

’Aan ’t grootfte Heiligdom der allerblydfie boodfchapg

‚‘Waardoor des Heeren Volk, gelyk één eenig man,

Zig, om hun goed , aan elk gemeen, verheugen kan,

Eén Vorft regeert hen all? Zy dienen éénen Koning,

Zy zoekennergens hulp dan uit zyn’ Hemelwooning.

Z’erkennen faam’ één’ Wet , die elks gemoed verpligt ,

_ Geen’ menfchlyke inzetting ; maar die zyn’ wilkeur fiigt,

En hen in ’t harte prent ‚ door Woord en ’s ‚Geefios

werking. _ ’ .

'ç Geloof, niet rede glleen , verí‘n‘ekt hen tot verliet?

king.

Dit is het wapentuig dat elk van hen bekleed.

pit ‘s d’opperweetenfchap, die yder by hen weet,

.l MI s4. v‘ s- î,

‚3 g‘mnnfcba; der Hallygyx

Уац l
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Van d’allerfchranderl`ten tot aan den minli: bequaamen.

Deez’ fchat heeft , onder hen, de ryke en arme faamen.

Zy zyn de Bruid des Lams, bellaande uit veele leên,

Dog als een heerlyk lyf nogtans gehegt aan een’. га

2у zyn des Bruidegoms, en Ну is ook de haare. а

Uit alle volkren zynze eene uitgekeurde fchaare.

Hy is hun’ Wooning. Hy verůrekt hun heiligdom ,

En zy verllrekken Hem een huis ook Wederom. р

Alwat zy hebben hoort , als eigenaar, hun’ Heere ,'

En hun is ook het regt tot al zyn’ goedren , eere

E_n eeuw’ge heerlykheid,q daar Hy verheven zit,

En voor hen, zoolang 'zy ор aarde blyven, bid.

i IS zoo der Heilgen fchaar Verknogt met haaren Heiland;

Niet minder is zy ’t met .elkander ook. Geen eiland,

Geen’ Vergelegen’ plaats, gefeheiden door de zee

Van andre landen af, kan deezen knoop aan twee

Ooit fcheuren, ’t liefdryk hart Word door geen perk

beflooten, '

En geen’ liefde is zoo groot , dan by Gods gunfige

nooten. ‘

Eén en dezelfde’ Geeft van liefde Ptort hen'in

Een’ onuitblufchbren gloed 'van geellelyke min’.

Dit doet hen alszins voor elkanders Welzyn waakeië

v Орехи» 19v.7. 8. о Hoogl.z.v.' 16. р Deur. 33.7. 27. Eph. sur. 17» Hßbfdmöq

1 1 CWS. v, 9, ~
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En trouwe hulpe biên, in allerhande zaaken.

Dit doet , dat {lerken in ’t Geloof de zwakken met

Hun’ trooft verfierken, en hen helpen door ‘t gebed.

Dit leert, elkanderen in alle zagtheíd draagen,

Te tragten elk om ’t zeerí‘t malkandren te behaagen ,

Het goed in d’evenmenfch te roemen, ’t onvolmaakt 0

Те dekken liever, dan dat zulx zy bits gewraakt.

Dit werkt barmhartigheid en ’t gulle mededeelen

lVan nooddruft, om, daar ’t pail, ’t gebrek van hen te

heelen,

Die waarlyk armen zyn; zulke armen, die , van ’t goed

Der werreld fchaars bedeeld, vaak ruimer overvloed

Van geeí’telyken fchat, dan vroome ryken, kreegen,

En door wien wel te doen, men erft dien Willen zc~

gen’ .

Den welken Chriftus heeft beloofd, aan die een’ dronk

Van water, in zyn’ Naam, zyn’ armen leden fchonk.r

Maar alsze doen dat werk ; nooit gaanze ’t uittrom

petten

Als Farifeeuwen. Neen. Opregte geevers letten,

Dat het, uit hoogmoed nooit, maar enkle Jefusmin,

Voortí‘pruite; end’eene hand weet nimmer, wat’er in

Hunne andere is bevat, om d'armen toe te reiken. f

Dat ’s van milddaadigheid ’t regt Euangelieteikm

r Mank. xo.v.z4. [Matth 6.v. x- 5. ч`

\
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In zulke Heiligen heeft geene deugdwaan fteê.

Zy haaren allen twift, en minnen allen Vreê,

Мес allerhande foort van menfchen, zooveel d’Eere

Van God gehengen kan en zyne zuivre leere: t

Opdat hun ligt voor elk fchyne op den kandelaar,

En andren roemen doe hun’ Opperzegenaar.

’t Zy Vader, het zy Man, ’t zy]ongling,het zy Kin

deren, 'v

Nooit zullen zy elkaêr , door fmaad of afgunft , 11111—

deren,

Maar Werken faam’ tot heil van, yder, naar de maat,

Dat te vereifchen fchynt elks onderfcheiden ftaat.

Zy draagen, ée'n livrei, als díenaars ée'nes Heeren.

Die hunner miniten deert Word gagt hen al te dee

ген. ш

Geen luft tot Wederwraak, maar liefde tot elkaêr

Maakt datze elkandren trouw befehermen in gevaar,

Еп trouw verdedigen Voor ’t laftren aller boozen,

Die hunne pylen op den naam der vroomen loozen ,

Een yder', naar zyn’ rang, elkeen, naar 't levenslot

En zyn talent, dat hy ontfangen heeft van God:

Zoo mag eene Overheid, die Godvrugt gaat ter harte,~

Door kragt van haaren arm afwenden hoon en fmarte,

Van.

„от. щ1.18. 1» xjoh. a.v,xz п. I мнимым. xCer.8.v.xz,
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Van vyanden der Kerk’ den Heìlgen aangedaan: x

Zoo mag een Letterheld met mond en pen weêrftam

Den lal‘teringen , die verfmaaders van Gods Waarheid

Uìtfpuwen, dol van zin, op d’Euangelieklaarheid;

Niet om te jaagen naar een’ wydberugten naam,

Maar om van ’t Heiligdom te weeren alle blaam.

Gaat het één’ van hen’ wel, al d’andren zig verblyden.

En allen.lyden zy; zoo zy maar één’ zien lyden. y

Men fchroomt met Nikodeern z niet, in het openbaar

Zig te verklaaren voor Vorft jefas en zyn’ fchaar;I

Maar toont het overal, in alle handelingen

Zoowel , als plegtelyk in Godsdienfis oefl‘eningen.

De Doop en ’t Avondmaal is hunne leuz’ , Gods Woord

Hun wapentuig; A11’ faam’ zyn zy van één’ geboort’,

"Die adelyker is‘, dan ofze uit Salomonnen.

De reekning van hun’ Pfam in regte lyn begonnen:

Want Zoons en Dogters zyn zy van den hoogl‘ten God; л

Die het Heelal bel‘tuurt, en geefi; aan elk zyn lot;

Die Vorften werpt in ’t flyk en graazen doet als olï‘en;6

Die herders Vorl‘ten maakt, om volken te verlofl‘en;c

Die trotfen ftrafverneêrt ‚ en laage nedrigheid

Kroont, naar zyn’ vrymagt, met de hoogl‘te majelîgit;

iest x Rnn1.18.v.4. y Rom. п. v.|g. g Ich.; д z Став. v. 18. i, Dau,

amn- 34. e Sûm‚16.v.u’ Il.
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Dies zyn zy onderling niet moedig nog hovaardig ,

Maar d'een agt d’anderen zyn’ liefde en agting waardig.

Een heilge , hoog in rang verheven naar Gods mad,y

Bemint de heìlgen ook, die minder zyn van Raat

In ’t werreldfch. d Naar den geen zyn zy tochal Gods

kinderen ,

En kennen, onder ben, dus meerderen nog minderen ,

Eén en het Zelfde Hoofd erkent hen al voor leên. с

Eén en het Zelfde Brood is yders ziel’ gemeen. f

О driemaal Zalig Volk, wel moet gy eeuwig vaaren;

Wiens eenig Koning is de Heer der Legerfchaaren ;

Wiens afkoomft Hemelfch is ; wiens eeuwigduurend heil

Ook Hemelfch weeZen Zal , oneindig zonder Peil!

Hoe lieflyk is het, daar dus broeders faamen woonen Y'

Zooeen’ gemeenfchap Wil de Heer met zegen kroonen

Veel meer dan Hermons daauw , die' Sions kruin be

fproeit. g ‚

Hierdoor is ’t dat de vreê, de liefde en eendragt bloeit,

En toeneemt hand voor hand. Hier is het Huis des

Heeren,

De Godshut der woefiyn’ , b bedekt met dierbre Неё

ren ‚

Inwendig fchoon vergierd, het gadeloos gefligt

i z Sam.6.v.:o«zz.. Piinwßg. (сопел r,v,rs, f z Cor.ro,v`.16,r‘7.g Мчали-3.

’l ЕМ. z‘.
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Van Salomon i’ valt in waardye veel te ligt

By deezen Tempel, die in d’Euangeliedagen

Veel heerelyker blinkt dan d’Ouden immer zagen. k

Doe wel by Sion , Heer! geef dat , van dag tot dag,

In grootheid van getal uw’ Kerk aangroeĳen mag ,

Niet van belydren met den mond flegts, maar wier zin‘

nen

Geheiligd zyn , om U alleen en hoogft te minnen:

Vereeníg Zulker hart in liefde tot elkaêr,

In voorfpoed niet alleen, maar fierkft ook in gevaarä

Maak hen all’ helden , die in ’t flyk der firaaten tree‘

den, 1

Niet fchroomend’ voor den nagt der naarfie duifterhe

den, m

Maar moedig voor hun’ Vorfl: volhardende 12 op hun‘

poll, _ ’ .

Totdat door uwe ítem zy worden gfgelofi:

Laat nooit de íhoodí‘te peil van vinnige krakeelen ,

(Wier oir2aak eerzugt is, geen’ Godvrugt) hen ver‘

deelen;

Maar leer de flerken in ’t Geloove, naar hun’ pligt ,

De zwakken drangen. Laat d’een d’andren nooit tevlìgt

el"4

i xKon.6, kHagg, дум— n. [мамашу т Hoogl. ;‚v‚7,8‚ n Rom.

15.7. x.

L
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Verkettren om iets , ’t welk Gods eer niet krenkt , of

klaarheid

Niet godeloos verdraait der Euangeliewaarheid.

Scheurziekte‘heelt geen’ breuk van Salems vredemuur‚

Maar liefde tot den vreê maakt ‚ dat zy eeuwig duur’.

Die пек ]ЕНОVAHS Volk tot eenen lof op aarde ,

En maalt alreeds een’ fchets diens heilfiaats, vol van

waarde,

Daar al wat grouwel doet, daar nycl en haat en fpyt

Zal eeuwig zyn verjaagd; o daar lof en dank altyd

God toegebragt zal zyn ; p daar Godes gunílelingen,’

Al faam’ deelagtig aan dezelfde zegeningen,

Hun’ Heiland boven al, voorts ook elkandren, met

Een’ Serafyne min, volzuiver , onbefmet

Beminnen zullen. Zoo zal 't Hoofd met zyne leden ‚‘

De leden met hun Hoofd in eeuwigheid te vreden, ‘

De heerelykfie Kerk, de reinfte zaamening

Van waare Heiligen uitmaaken onderling.

‘ Dies zy ’t ons niet genoeg, o Heer, te zyn getekend

Met uwen Naam alleen, en by uw’ Kerk gerekend

Door Doop ofAvondmaal ; maar geef ons ’t zegelmerk

Van uwen Geeft daar by. Die maake ons vlug en fterk

Tot uwen heilgen dieniì ; die maak’ de liefde kragtig,

m

o Openb,zı,v,z, cn 21„ v,rg.' р ОрепЬ. 19.'. s,
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Om onderling te zyn behulpfaam en eendragtig ;

Die dryf den twìíìluů weg, den hoogmoed, nyd- enhaat.

Elk zy te' Vreên met den van U gegeeven Raat',ì

bruike dien tot nut van zyne medeleden. _

Die veel’ talenten heeft leer’ hen tot wínil beileeden;

En die’er {legts heeft één, dank’ God, en bezig’ dat

Ten nutte ook , maar dell` nooìtin d’aarde zynen fcharq'

De Zon , de Maan , ’t Geflarnt, elk heeft verfeheìden'

glanffen ,

En yder , naar zyn’ aard, Verçìert de Hemeltranlïen:

Dus giere ook yder lid Van Iefus , door zyn werk,

Schoon op verfcheiden’ wyz’ , den hemel zyner Kerk ;r

Zoo kanmen hoopen, op onfeilbre Bybelgronden ,

Dat God eens onze ziel , van ’t zwakke vleefch ont

bonden , y

Zal plaatfen by al het gezaligcl zielental ,

En als'des Levens Vorll ten oordeel’nadert, zal

ну yder, diezig trouw , met onbevlekt geweten ‚`

Naar zyn vermogen,hee&, in zynen díenfl, gequeeten;

Als eenen dienaar, zyn’ belooninge eeuwig waard ,

Deel geeven aan die Vreugd’ , waarnaar hy joeg op aard’.

5 мат”? "«14' SI f ROm.12.v.6. :Cor.rg.v.4r, `

` 'TIEN-ì
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TIENDE LID.‘

“дневнике так ZONDEN.

Op de шум van-‚dm 6 5. Pfalm.‘

Toen Adam in den hof ván Eden

Gods Beeld verlooren had; a

Verlooren ook al zyne leden

Dien onwaardeerbren fchat‘

Geen’ vygebladers konden dekken‘

Onze Ouders voor Gods oog;

Geen eigen werk ook onze vlekken I

Voor Нет, die heerfcht omhoog.

n

Daar шеей: een ander' middel weezen;

Om weder onzen vreê

Met God te maaken, te geneezen}

’t Gemeene me‘nfchdoms wee. `

De Wet van‘Mofes dreigde vloeken

En wees de misdaad aan;

Maar daar'vergìfnìe uit te zoeken

Was regt verkeerd gedaan.- 6 ‘

I ‚ v _ Het

n белей g. l» Rom. 3. me!
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Het bloed der plegtige Ofl‘erhanden,

Dat uit hunne adren droop,

Hun v1eefch, darm’ op ’t altaar zag branden,Y

Gaf al te kranke hoop

Voor de vergiffenis der zonden:

Zy waren maar een beeld

_Van 't Wezen, dat, daarna gevonden,

De fcheurìng heeft geheeld. c

Dat Wezen was van Profecyen

En Wet en OH‘erdienfi,

De ziel. In volheid van de ty’en

: Quam dat op ’ç onvoorzienfl,

Om ’t Menfchdorn van den vloek t’onthefl‘en,

Door Borg te zyn daarvoor,

Den vrede tufl‘chen God te treffen

En menfchen, langs dit fpoor. d

Een menfch was ’t, die de fchuld begaan had,

En Menfch ook, die de fchuld

Voldeed , voor die het quaad gedaan had;

Menfch; maar ook God, vervuld

Met eeuw’ge kragten ‚. om den toren

Van God te draagen, in

l

De n
с “СЫ- 9‘v.7: rs. d P£4e,v,7 n. ‘

о .
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De plaatfe van alle .U'íwerkoren'y

’Uit enkle menfchenmin,’

Daartoe moeí’c Hem een' Iongkvrouw haaren 5 ef

Daartoe шеей Ну, vol frnaadl

Doorbrengen alle zyne jaaren,

Der jood’ en Heidnen haat

Verdraagen, en‘ zyn’ fizryd volendeń

Aan ’t kruis. Zoo moeil‘yk was,

Het Werk, daar Chrifius onze denden

En vlekken meê genas. f’

Maar fchoon dit werk veel arbeids baarde;

’t Baarde ook die fchoone утёс,

Dat het den Hemel weêr me; @aarde
Vereenìgde, en de zugt n

Voldeed van hen, die lang van Wife

Uit zagen na het hel .

En heìlryk ligt van Jacoba Ване;

t De hoop van Ifraël g

Dat eenì‘g Oí’f‘erv van Gods Zoonc

Stelt d’uìtverkoornen Viry,~~

I'z- En

e le( 7.v. ц. Luc. z. 7.7.

1 2_4; van dir eenig middel der verzoenînge , breeder Ьстеп in het ПШ" ' “иm

‘Vll'de Lfd.

д Num, 14‘ v, I7. Секс 49. v. 18. IMG. 1.7. 19 ~ 33~

w
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En Wint hen weder ’s Hemels kroone, ‚

Ontzegt der dwinglandy’

Des duivels haaren eifch. De vloeken

Der wet zyn uitgedoofd.

God fehenkt fchuldquytìng , op ’t verzoeken

Van yder ‚ die geloóft. b

't Geloof word hier alleen bedongen

(Geen werk der Weti) en dat

Word ook door dwang niet afgedwongen;

Maar ’t is de grootï‘te fchat,’

Dien Godes vrymagt fchenkt den geenen;

Die, als al d'andren, van ’ ” `
Natuur’ flegts waren harde fieenen,v ‘_ u

Vervallen in Gods’ ban:

Maar die ‚ door enkle‘keurgenade,

Van fteen zyn vleefch gemaákt,‘

En die, het zy vroeg, het 2y Граде;
Weêr zyn in gunfi geraakt A i

Van hunnen Schepper, hunnen Heere, k

Dien ZY des geeven lof,

En tot verbreiding van wiens BSN

Zy vinden eeuwig Нон

fu,

Dee.;

L вошла. l. i Rom, 3. “zo. g воды,“ m. ‚3,
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Deeze, anders geene, konnenl roemen

Op quyting hunner fchuld,

En dat geen’ Wer hen kan verdoemen ;`

Schoon zy nog zyn vervuld

Met menìgvuldige gebreken

Van doen en laàten. niet

Hun’ werken, maar hun ’s Heilands fpreeken

I Red hen uit al ’t verdriet.

Hoemeer de zulken zig verlooren.

Zien in hun eigen zelf;

Hoemeer zy blyken uitverkooren

Te zyn , om het gewelf

Der Hemelen ’eens te berreeden.

’t Verbryzeld Hart, de geeft

Vol ootmoed zyn de regte zeden

Steeds van Gods Volk geweeiì. l

` Een David, fchoon in Zwaare ZOnden

Gevallen menigmaal, ‚

Heeñ; weêr by God zyn’ zoen gevonden;

Zoovaak boetvaarde taal

Hem opwelde uir den grond Van ’t harte,

En hy, onbloot van maŕt, Zig

3
lz Sarn, 7,v. 18. zKon. fg, z Стадии. 3. z стащит 12. ММ '- ’9
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Zig voor den Heere 'boog v01

Hem ñneekcnd weêr om lkraagt. Iñ» `

Een jongling van befchaafde zede

En (zoo hy dagt) volmaakt, и

Een ’s Farìfeeuws verdienftlykheden

_ Zyn, als te ligt, gewraakt:

In tegendeel wierd aańgenornen

De Tolnaar, in zyn oog

_Vol fchuld. Zyn nederbuigend fchroomen

Behaagde Gode omhoog. 'o

Zy', die maar wou de kruimtjes eeten ,

Krygt zielen overvloed. _p

Daar Jefus was ten difch gezeten,

Prees Hy den traanenvloed

En ’t diep berouw der Zondaarefîe

Zoo hoog, dát het altyd

Voor yder menfch verñrekke een’ leflè,

Die zynen Naam belyd. q

Dus zend de Hoogfre ryken heenen~,fl_§

De ziende keurt нужна. f

.Den

м PI’. 6,3142, gr. n Marc.xe.v.17-2;. о диспЗл. го: r4. р Mmb. x1.

’nar 28. 1 шел. v.;7.¢nz. r Luc. 2.1. 5;. fjoh. emga,

х
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Den armen is zyn heil verfcheenen, zi

En, by zyn’ klaarheid, vind,

Die heilig blind is, hemelfche oogen. v

Die zwak is word een held. u

Die wankelt, maakt Ну onbewoogen; 11:l

Maarv hoogmoed word geveld. x

Dit doet God, naar zyn welbehaagen,’

Uit enkel vryen wil,

Niet op de voorbeê van die, dagen

En jaaren lang al, {Ы

In ’t graf, als in hun’ flagpfieê, flíepen.

Een Abrâm kent ons niet; ‚

En ‚ fchoon wy Ifrêls hulp afrìepen ‚‘

Vergeefs waar’ ’t in verdriet. у

Geen geld, al waren ’t Craefus {chatten ,` ‘

Ia fchoon men het Heelal,

А1$ eigen, kon alleen bevatten,

Geen geld, geen’ werreld zal

Rantzoenprys voor de ziele geeven— z

Het waar Geloof in Hem, "

Die, door zyn’ dood, herwon het leven;

Is hier alleen van klem.

Geen.

э Matth. папу. ‘v an.4.x9. u Joël 3.1.10, I ICT, 54mm к ЗР‘СЧ!‘ ‘5f .

v2s‘ J Maß. v‚_ 16. z латать " ’
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Geen lichaamsquelling, marteldoodsn,

Geen Englengeefi of taal, ‚

Nog al zyn’ goedren, aangeboden

Den armen tot onthaal,

Zal ons voor Gods gerigt’ bevryden. n

Men wint Gods guní’c alleen,

Door het Geloof in Iefus lyden.

Dit ’s ’t middel, anders geen`

Weg eigene geregtigheden.

Weg hulp van Heil’gen dan;

‘Weg Цепи ор borgerlyke zeden.

Weg rykdom, die niet kan

Den mínůen vonk van Godes toren

Uitblufï‘chen. Zonder ’t bloed

Уап Iefus is‘het al verlooren:

Maar dat ftlrekt al ’t behoed.

Dat is de fierkí‘te Burgt, waarheenen

Men vlîed, b en ’t Zöar, daar

Men kan ontwyken Sodoms weenen ‚

En Gomorrhaas gevaar. 4

Dat is de Vryfiad, 4 dat het; Outer,

_Wiens horenen men vat, e ‘

’ Wam

9 rCor, r;.v.x 3, 6 PC9x.v,z, с шея r9,.v.!914¢, d пищи. щи.

‚V JKOI'I. мг. 5°,5x стад-8. ‚j
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`Wanneer de Satan daaglyx Routervv

Ons najaagt op ons pad.

Dat was de hoope der Aertsvadren,

lVan ’s Werrelds aan begin,

Tot Chrifìus toe: als hen quam nadren..

De dood, met blyken zin

verlieten zy graag d’aardfche zegnen.`

Van Canâns vrugtbaar land, i

Om hunnen Bondgod te bejeg’nen

In een’ verzoenden ñand.

Dit Was ’t zlelanker aller Vroomen,
Sint dat hen yheeft 4Verblyd

Des Heilands in den Vleefche koomen,

Tot heden op deez’ tyd.

Dit zal altoos de grondíleun weezen ,

( Zoolang- men tyden telt)

Der zulken, die zyn uitgeleezen,

En in Gods gunft herfleld. g

Derhalven moet een yder Ситец;

Naar Gods onfeìlbaar Woord,

Zig kreunendaan krakeel nog путей; В. ~

. 16

f (залы: 49; v, 18. g Gala.. v. 16.en 6. v. x4'.
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l

Die ’t menfchlyk brein brengt Voort, b

Zyn’ hoop alleen op Iefus fiellen,

Verzeld met waare lmet',

En nooit zyn’ ziel door wanhoop’ quellen,

Hoezecr de duivel Woed’.

Gods mond fpreekt waar , de Satan logen.

God heeft nooit menfch verfchalkt,

De Satan menigeen’ b'edroogen,

En het vernuft bezwalkc.

Het Kruisbloed uit ’s Verloílers wonden

Ís overkragtig, om

Te reinigen, van alle zonden,

Elk, wie ooit tot Hem kom’. z'

Men wanhoop’ vry wel aan zigzelven

En zyn’ geregtigheìd, k

Om daar zyn heil uit op te delven;

Maar nooit aan ’t geen God zeit,

In ’t Euangelie. Allen menfchen,

. Die, vroeg of laat , Opregt

In Chriílus bloed vergiñiis wenfchen,"

Word nimmer hulp ontzegd. l

Dies

ь т 10124.“ i openb,zz.v.17. k Ie£64,v,6. „сими, машин.

Joh.6.v.57. l '
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Dies wil ik daar alleen op leunen,

En nooit op anders iet.

О Geeil! help Gy my onderfieunen:

En ’t geen myn ooge ziet

Als Waarheid, doe my dat betragten,

En, op een’ goeden grond,

Alleen, uit Chrìfius Kruísrègt, wagten

Vergìfiús myner zond’.

  

° ‚ELF‘
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ELFDE LID.

WEDEROPSTANDING nes VLEESCHES.‘

НЕ:was den goeden God, den Scheppsr aller menfchen,

' Den Operwezenaar van alles niet genoeg , Y

DarНу ons worden deed ‚ ons zyn liet ‚ en ons wenfchen,

Uit Zynen overvloed , vervulde Граде en vroeg :

Het Raat ook by Hem чай, dat zyne kragt , na ’t fierven ,‘

Nadat ons lichaam weêr geworden is tot aard’ ,

Dat zelfde lyfnog eens het zyn zal doen verwerven ,

Wanneer d’Aertsregter koomt ten grooten 'oordeels«

~ vaart.

Gelyk het Hoofd der Kerk’ ‚ nadat het had betreeden

De dood in haar’ fpelonk , weêr oprees triomfant ‚

Zoo zal dat heerlyk Hoofd ook alle zyne leden

Met zig verryzen doen я in een volmakter Rand ,

Dan eenig flerveling ( hoe fchoon`van lyfenkleuren ,

. Hoe welgevormd van leefi) ooit op het aardryk was.

‚Wanneer zyne Alrnagt hen nògeens b uit ’t Profzal beuren,

Enwekken hen , gelyk een’ vFaìnix uit zyn’ afch.

Ook dunk’ dit niemand vreemd, al zynhet wondre dingen

Voor ’t menfchelyke brein, en in geen ’s menfchen mags.

‘ Dre

а y Cor. п. van ‚п.

5 vs'mr ook ems is de щепы: :exft uit QG! vooxrgcfpxooten. Степ z. v. 7.
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/

Die wys is, zal zig hier in geene twyfl‘elingen .

Belemmerd vinden ‚ als hy flegts bedenkt Gods kragt

En de betaamlykheid , waardoor Hy zyne werken

Onmooglyk laaten kan verdwynen tot een niet ;

Maar hen ‚ waar in men merkt zooveele Godheíds тег-5

ken ,

Nog l'chooner maaken moet ‚ alsmen die heden zier;

De Hooglle wysheìdheeft nooit iets vergeefs gefchapen. ‘

Zy gaf den menfch een’ geelì ‚ die na d’ontbinding

duurt, c ` ’ ’

En ‚ met dien zelfden geefì, za1’t1ìchaa:m, na. ’t ontflaapen,‘

Volmaakt weêr worden tot Godseeuwige eer befiuurd‘

De Wezengeever uit een niet zou die niet geeven

’t Weêrzyn uit eene Pcofl" , wel van elkaêr verfpteid g'

Maar Welke, fchoonze her- en derwaarts zy gedreven ,

Nogtans gevonden ‚w'o’rd, en houd haar weezendheid ; `

Dus kan een kunl‘tenaar, in zyne kunlìe {chl-ander,

( A1 fchynt aan anderen de wyze wonderbaar)

Ontfchroeve'n ydèr deel zyn ’s werks, en ’t een met ’t ander

Zoo net Weêr voegen faam’, of’t nooit ontbonden waar’.

Duskan’ook God, die uit een luttel vogts doet groeĳen _

Nog dagelyx den menfch, dat proefftuk van zyn‘kragt ‚‘

Enveel’ gewafl‘chenlaat, uit kleine zaadjes, bloeìjen , -D

.- en

e масть. zzn. 31,3»,
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Den menfch ligt uit het ftof hervormen door zyn’ magg

Ditwas de valle hoop van all’ Gods gunilgenooten ,

Van’swerrelds aanbegin tot heden op deez’ tyd.

Wanneer. de чаще dood ’t gezigt шеей had вспотел

Heeft deez’ verwagting ñeeds hun’ veege ziel verblycl'.r

Een Iacob , nu gereed van d’aarde te vertrekken ,

Enанаша neemend’ van zyn krooft , vond zig bereid

Qro,v met deborlì vol hoop , naar God zig uit te hekken,

z Zig vergewiffend van de hoogfte zaligheid. d

EenIOb hield zig bewuft , dat met de zellefde oogen ,

Daarhy zyn’ ramp eerít meê beweende ,. aanfchouwm

ZOU ‚ '

Zyn’ God, гулЬоПёг, als Hy aan des Hemels beogen

¿Verfchynen zal. ‚ naar zyn’ vaûtoegezegde trouw.:

Gods tolk Ezeçhiel zag , als in fchilderye ,

t Dewyze , hoe het ftofeen lyfzal worden weêr ‚

En hoe des menfchen geeft , nog hooger vanWeardye

Dan ’t nehm , кеегеп ш in ’t zelfde lichaam neer. f

' In Oud'enNieuwenTyd bekragtigde deez’~ Waarheid

 А Zoo menig doode , die , door wonderwerk gewekt,

Verlaatende de baar of d’onderaardfche naarheìd ,

Een blyk vanmooglykheid der Opftanding’ verftrekt. ,g

De Heiland zelf, Gods Zoon , en God met God , wiens re

f' r' den ' Vail

l Gcncl’.49.v.18. a 013 29.87.25 26 l ЕксЬ л, цв. Хоп. 2.„um“ IOM'. “gttlhgdnsïzànf ‚37 7. Il. 44.37.
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Vaí't en onfeilbaar zyn , gaf Шагах getuigenis ,

Dat allen menfchen, die voorheen zyn overleden,

Een’ wiffe opílanding in Gods raad befchooren is. h

Al zyn Gezantendom, vooral die hoogverligte

En dappre Kruisheld, die, van Saulus ,Paulus Werd,

Staaft deeze Waarheid aan de Kerken , die hy {ligtte

Met leere of brievental , uit ’t Godgeleerde hert’. z'
Op deeze onfeilbre hoop zynlChriftus Bloedgetuigen,

Door kruis, Шор, zwaard, vuur, vloed ten Hemel

ingegaan,

Nooit Willend’ hart of knie voor andre godheên buigen,

Danvoor den waaren God , die hen zal ор doen Ггаап ,

En brengen voor zyn’ troon , op ’t heerelyxt herbOOrCn;

А1 Wierden zy voorheen tot ñuivende afch verbrand,

A1 dienden zy , tot Груз , den viffchen van te Vooren,

Al had hen ’t Wild gediert geflokt in 't ingewand.

Een üoffcheikundige van'veelerlei’ meraalen,

Gemengeld in elkaêr weer weder yders ftof,

Uit alle d’andere , ganfch ongemengd te haaien,

A1 liggen ondereen veel’ ftoffèn fyn of grof:

De zeilfteen kan het ñaal , gevyld in kleine frukken,

En onder koper , lood en tin en zand verfpreid ,

Van onder alle die, alleen naar boven rukken. le

Zoo

l» Inh.f W18. 29. ì Rom 8. v. п. 1 Cor. 6.v. r4., zTim.4.v. r.

¿Zie W. van Виде]: Redd. Godsd, а. d. „мышь
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Zooveel vermag Natuur door haare werkzaamheid.

Hoeveel te meer zal God , de Stigter aller zaaken,

De Vader der Natuur’, en die haar onderhoud ,

De deelen van den menfch , hoever’ verfpreíd, weêr

maaken `

Tot een volmaakt geheel , Wanneer Ну dien herbouwt ê

Gezegend Godes Volk, gy hoeft geen’ dood te {chroo

men ,

Verrotting van het graf nog ’t Vreeten van den worm

Gy zult veel fchooner, als g’ooit waart, te voorfchyn

koomen,

Oníîerñèlyk van Geeft, onfrerfïelyk van vorm.

Aertsvader Adam zal, met zyne wedergade,

`Verryzen , niet gelyk zy waren na hun' val ,

Maar zelfs volmaakter nog , dan toen hen Gods genade

Behoedde, en ’t Godlyk Beeld in hunne ziel’ hield fral.

Een Jacob, fchoon hy wel zal met` dezelfde leden

Herluiken, zal nogtans niet hinken ; Lea niet

Teêroogig zyn, geen Bartiméus blind, nog heden

Mephibofeth meer mank-.l Geen ouderdoms verdriet

Geen pyn , geen hartzeer zal het Vleefch van ’t been meer

byten ,

Maar zielerufr in God, en zondelooze vreugd

Zal ’r lichaam en de ziel verquikken , nooit verflyten , .

Maar

l zic жми” Каш over den Catcchifmus 4:6, bladz.
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Maar houden ’t eeuwig in een’ volle kragt enjeugd,_

Geen matheid , honger , НОШ zal dan de leên vermoeijen.

Geen {laap , geen Груз nog drank tot ñerktenoodig zyn;

Maar invloed van Gods geeft de zielen mild befproeijen ,

En drenken eeuwiglyk met ’s Hemels bruilof'tswyn. '

аВиз zal het lichaam van des Heeren Gunftgenooten

Gelyk zyn aan het 1yf, het heei'lyk lyf` van Dien , т

Den welken zy dan , uit den band des grafs ontllooten ,'

Als hunnen Goël, in triomfe zullen zien ,

En gionifeeren faamfmet Hem van all’ hun’_ fmarten.

° Het Bloedgetuigendom , .gefolterd om ’t Geloof,

Zal hier al’t dWinglandsrot , dat hen vervolgde , tarten,

' En treeden , hen tot fpyt , by hunnen God te hoof,

Verwelkoomdvan den Ноет der vlugge Hemelboden ,

Aertsvadren , Koningen , Profeet  Apoůelry.

Dit heil wagt Gods volk uit d’Opl`tandinge de; dooden ‚

En deeze hoop maakt hen 'm al hun’ fmarten bly.

Maar Шейк:den Vroomen tot hun’ blydfchap deeze Waar

heid; А

Den booswigt koomtze hard en ganfch onwenfchlyk -

’ vooif.

Nooit vind hy zig ontrufì met zulk een’ heli'che naarheid ,

Dan als d’Opñandings maarihem dondert in het oor. '

к НУ

т шар. ;.v.1.r,
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Hy zoekt , zooveel hy kan , ’t gewiffe in flaap te krygen.‘

Eenwulpfche Felix met zyn dartel wyf, gebied

Aan Paulus , fpreekend’ van deez’ waarheid , Шах tezwy

gen ‚

Terwyl het hart hem wroegt van innig zielsverdriet 72

Maar fchoon elk quaade trilt voor ’t lot ‚ hem dan befchoo:

ren ‚

Gelyk een BelfaZar voor ’t handfchriít aan den wand , o

Hy zal , hy moet nogtans des Rigters vonnis hooren ,

En trillend kruipen , laas ! aan zyne flinkerhand.

D’Aertsengelfche trompet zàl ook godloozen wekken ‚ p

Dog hen geen morgengroet nog vrolyk bruiloñsfpol ,

Maar een verkondigster van hun’ verdoemnis firekken ‚

En boodfchapbrengl‘ter van hun’ banning’ naar de hel.

Strax zal d’ontz‘aglykheid des Heilands , op de wolken;

( Geen Heiland nu voor hen, maar een verteetend vuur)

Hen blìxemen van d’aard’ in de vervloekte kolken

_ Des vuurs , q daar pyn en klagt zal zyn van eeuw’gen

duur;

Zal zyn van eeuw’gen duur ‚ wel folterend de leden ,

Dog egter ’t lichaam nooit tot afch vetdvvynen doen :

Want God zal ook hun lyfonfierfelyk toereeden ,

Om d’eeuwigheid zyn ’s vloeks onfterflyk te bevroên.

' Laat

n Hand,1.;,v.zç,zg. о Dan 5.1. 5,6. p Наладил. 15. q Минимум“.

Î'i—i“
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Laat vry het ongeloof met a1 deez’ тайги fpotten,

En agten zotteklap r ’t geen Gods Orakel meld :

De Hoogite zal den trots dier tegenwrytren knotten

En ondervinden doen , ’t geen hen nu word voorl'peld.V

Hoe zal elk dwingland dan zyn’ dwinglandy vervloeken,

De vrek zynïgouddorll en uitzuiping van ’t gemeen?

Hoe zal d’onkuifl`che zig verfehuilen in de hoeken ,

( Hoewel vergeefs ) voor ’t oog , ’t welk ziet door alles

heen? `

Hoe zal de moorder hier zyn ’s naaften bloed verbergen P

De dronkaard , trotsaard zig ontfchuldigen voor God ,

Dien hy voorheenen niet ontzag zoovaak te tergen

Door moedwil , aangeregt vlak tegen zyn gebod?

BerouW heeft hier geen kragt. Hier geld geen handenwrin

‘ ' gen.

’t Oor van Genade is doof, dog’t oor van ’t ůrenge Regt

Nu open voor de klagt van Jefus glmílelingen , _

Ter Weêrwraak van elk , die hen heeft gehoor ontzegd.

De Weduw zal nu hier niet langer onregt lyden ,

D’Onnoolle Wees niet meer zig Zien beroofd van goed.

Verdrukten zullen thans zig gul in God verblyden ,

Verdrukkers zien gedempt hun’ dartlen overmoed.

Hier zal dus ’t einde zyn van vroomen en godloozen ‚

К 2 Deez.

r Hand. пл. 32.
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Deez’ tot hun eeuwig Wee , dien tot hun eeuwig wel;

Dus zullen van elkaêr de goeden en de boozen

Verfcheelen , zooveel fcheelt de Hemel van de hel.

Der quaaden opflaan zal gedyen ten afgryzen ,

Tot in alle eeuwigheid,fd’opflanding van Gods fchaar’.

Om haaren Vader , door zyn Heilgen Geeft“, te pryzen ,

En dank te zeggen aan heur’ Vorll en Middelaar.,

Die voor haar heeft voldaan , haar zaligheid begonnen,

Haar zaligheid voleind, het vleefch , de zonde , dood,

'De helmet al haar magt zeeghaftig overwonnen ,

En eindlyk haar volmaakt bevryd van allen nood. ,
О Heer van het Heelal ! о Rigter aller menfchen ! ` I

Doe ons aan d'0pñanding’ des Vleefches dag en nagt

Gedenken : maak dat wy reikhalzend’ daarnaar wenfchen ,

_ En niet verfchrikken voor dat Wonder uwer kragt :

Laat ons , ter leering, lleeds deez’ Prem in d’ooren daalen,

„ Куй , dooden , ryít , en koomt ten oordeel voor uw’

God! ~ _

Opdatwe zorgloos niet van uwe wegen dwaalen ,

En nooit ook ’t onze zy der dwaaze Maagden lot: t

Maak ons dies reeds , terwylwe nog op aarde leeven , ‘

Tot tempels van uw’ Geefl , en onze leden voort

Tot wapens van de Deugd , omU uwe eer te geeven ,

En

[Matr¥:,1;, “46. | Matth. a§.v. 2. - П. ' \ _



DE CHRIST. GELooFsßELYD 149

En tot des naaften nut te ftrekken , daar ’t behoort.

Ons hoofd zy ryk bedaauwd van uw’ Genaderegen , »v

Ons вод zy nederig, Welziende, капы], opregt; и

Ons oor zy nimmer tot der dwaazen kout genegen ,

Nog ’t geen een vuile tong ofdolle vloeker zegt; w

Maar open' zig alleen voor uwe Wer , en reden ,

Die ons met meer verlland begaaven dan het vee.

Onz’ тот! en tang vloeije om uw’ glory te verbreeden,1

En fligte , door zyn Zout , alszins den naaílen meê. x

Ons bart zy ongeveinfd , vol Gods en menfchen liefde,y

En onze boezem Pra voor de noodruften ор ‚ \ _

Die zugtten onder ’r kruia , of welken d’armoê griefde. z

Die l iefde voere ons dus tot aller deugden top. я

Stuur onze kwalen naar uw heilig welbehaagen ,

opdat geen’ ledigheid or ydelheid haar View,

Maar laatenze onze zugr al biddend’ tot U draagen

En geef` dat haar bedryŕ` tot veeler welzyn'ftrekk’. ô

Wend onze 'voeten van den dwaalweg aller fnooden ,

En laatze nimmer zig in wulpfcheid llinx miagaan 5

Maar doe hen wandlen in het pad van uw’ geboden ,

En onbeweegelyk in alle aanvegting’ flaan. c

Dan zult gy ons , na dat wy hier uw’ raad voldienden , v

К 3 А]:

1; Pf'. пилит, г. u l Pf: 1'9.v. :n »PC х. v. r. x Coll.4.v. 6. J Rm“- 11

7.9. га z. Deuter, mvn, 8 а с)". g. v. 14., b Exode». шаг. к Копэзо'дЬТ И"

1 Theil: q,v. п. п. с Eph. 6.v. xs, 16.
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Almoogend Losheer , en na ’t opůaan uit het graf,

Ookleiden eeuwiglyk byU , als uwe vrienden ,

DieU uwVader , tot een eeuwig erfdeel gai-1

Dan zult Gy zetten op ons hoofdverwinnaars kroonen. d

Ons oog zalU dan zien , in alle uw’ Majeíleit , e

Ons oor verheugd zyn op ’t geklank der Engletoonen , f

De mona’ vermelden Gods en Jefus heerlykheid , g

Het bart in zig de kern der eêlñe blydfchap fmaaken , b

De banden draagen palm , ten blyk van Zegepraal , z'

De weten geen meer йог, maar ’s Hemels goudvloer гаа

ken , k

En worden opgeleid in ’s Heilands Bruiloftszaal ;

DaarHy , met Zyne Bruid , gedoft in Ptacykleêren

Der reinile heiligheid , volfchoon naar lyf en geeft ,'

'Aan zyne zyde zal , eeuw uit eeuw in ‚ ЕееЦеегец,

Terwyl de vyanden van Hem enHaar , bevreefd

En eeuwig vol van pyn en hartzeer , in den duifter ,

Met al der duiv’len drom , gevoelen zyne wraak.

_Zoo volgt den aardfchen druk der VroomenHemelluilierà

En eindelooze fmart der boozen tydvermaak.

d Openb. a.. v, ю. е Pf. 17.7. rg. f Openb. пл. 6. О спЬ. .v IhOpmex. vd., i Dracula-hwg. k Openb.ax.v,:x.s’ s P s А З.

TWAALF~
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TWAALFDE LID:

- EN EEN EEUWIG LEVEN.

HAd ik nu een’ Prem van Englen ,

Kon ik zulke toonen menglen

Als ’t verheerlykt zielental; ~

’k Wilde hier van ’t Eeuwig Leven

Eene klaare prime geeven,

Zooals ’t waarlyk weezen zal.

Maar nu zullen flaauwe trekken

In de plaats der zelve firekken ;

Trekken uit Gods Woord nogtans

Opgegadert, naar de klaarheid

Van die onbetwíílbre Waarheid,

Met onopgefrnokten glans.

’t Spits van aardfche zaligheden

Had in Oofllands bloeijend Eden

’t Eerl‘ce paar bereikt alreê;

Eer de duivel, fnood van vonden,’
u Hen deed vallen, door de Zonden ‚Ч

Uit dien heílftaat. in veel wee: я

Maar

d GcneCz.v.8 25. 3.v‚8- z3.,
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Maar die Puikhof van Gods handen

Zelf gebouwd , vol luí‘tWaaranden ‚

Overvloeijend van al ’t zoet,

y Dat aan ziele en lyf kan fmaaken ,

Haalde op verr’ na niet by zaaken

Van ’t oneindig Hemelfch goed.

Daar was ’t , 200 het bleek, vergarfldyk.

Hier Zal ’t altoos zyn onwanklyk.

Daar hing ’t aan een ’s menfchen trouw’. 6

Hier is het , in Godes handen ,

‚Vry voor lifien der vyanden.

Eeuwig Ггаат: dit Heilgebouw.

Hier Zal , voor Gods Gunůgenooten,

Altoos blyven uitgeflooten v f

Alle quelling , alle pyn

’ Naar het lichaam: all’ hun firyden,

All’ hun’ traanen in Verblyden

Dan veranderd Zullen zyn. cl`

Hier zal Habel niet meer draagcn

Doodelyke broederílagen,d ‚

Lot nog Noach fchamprenkhoonx -

А ‚ Hier

't Banff. a.. v. 16, 17. c Opcnb,u, v.4. d (Вслед 4. V. 3‘ о GCĲCÍ‘ 9. И" ‘ Ne

en 19- v. 9. ' ` ‘ ’
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Hier zal geen’ Rebekke voelen

Bitterheid der Zielewoelen ,

Om de flugheíd van haar’ Zoon f

Iacob zal geen Efaus dreigen

Dugten, nog ootmoedig neigen

Zig voor zyn’ ontaarden broêr g

Iofeph zig niet zien 4vervolgen

_Van zyn Bloed, op hem verbolgen. b

Nog belíegen van een’ hoer. z'

Geen’ godvrugtige Iûêls kindren

Zal een Wreede Faro hindren. le

Mofes zal door muitery

Zyn geduld niet zien beproeven; l'

Saûl geen’ VDayîd meer bedroeven ,l

` Door bedrog en dwinglandy. т

10b zal hier piet bitter karmen

Arm en naakt om Gods ontfarmen

In zyn’ naaren Duivelflry'd,

Nog geen’ zielefmarte vinden ,

By meêdoogenlooze vrinden,

En een Wyf, vol helfch verwyt, rá

leza-`

fGenef. мыши, gg. GenefI 22.7. 3;. h Gene( g7. i Genefï 39.9. 7. enz.

k под. x  1;, l Num. if, т I sam. 18  y, д zìeîcganfchc Bock van Job door»
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Iezabel zal geen’ Elias

Fel vervolgen; о Jeremías

Zugten in geen’ poel en band, p

Nog, met zyn digtkundig klaagen,

Weenen om de zwaare plaagen,

Treflende zyn Vaderland. q

Lazarus zal met geen’ wonden,

Als voorheenen , zyn gevonden,`

Nog meer bedelen om brood

Van den vrek; daar hy kan ruilen

In ’t genot der reinfle lufien

Vanden ryken Abrâms fchoot. к

Heilge Steven ,fen de helden ,

Welker naam men hoort vermelden

Onder ’t Bloedgetuigendom,

Zullen zig niet meer zien moorden; `

Door Неси, kruis , vlam , zwaard nog koorden,

Voor het Euangelium~

Neroos, Decïen, Licynen

Zullen hier niet meer verfchynen

Om aan hen de hand te Haan..

’ Roei`

r¿£152? 19.7. 1. mz. р ]е1'ет. 38. v. б. q Klaag. v, ржет. f .IMQ IJ, 19~ п‘
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Roeíbank, nog gevangeníílen

Zullen hen hun’ ruft doen millèn,

Nog hun’ Godsdienft tegenftaan.

Ongeloof` nog twyfîelingen

Zullen hier de ziel befpringen.

Hartstogt, die ten quaade leid,

Zal hier baaren twill nog toren ,

Welluû oog nog hart bekooren,

Met een fnoo begeerlykheid. _

Sara zal God niet miftrouwen, t

Noäch zig geen ’s Wyns berouwen ,

Dien hy onvoorzìgtìg dronk; 'v

Loth tot geen ontugtìg mallen,

Door den ñerken drenk , Vervallen,` .f

Dien zyn dogterpaar hem fchonk. и

David zal, in duifternìflèn,

Godes goeden Осей nietnlìllèn ,'

Na zyn’ zonde aan Bathfeba ; w

Peter bloo nog haallîg weezen, x `

Groote Paulus niet meer vreezen ,

Dat hem Satans Engel На. 1

‚ Maar

l Genef. 18. v. n,- ц, ‘v Genef. 9.v.1rr74. u Cenci: 19. паза ем.

D 25am. щи. PL 51. к Marrh,zó.y.69.enz. 10h.18,v,go, n. _7 :Con плит.
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Mam-’níet {legts zal hier bevrydíng

Van de meefte en minfte lydíng

01" van zondelyk gebrek

Y \Nee7en; maar God Zal’er geeven

Zynen Volke een Hemelfch leven,

Zonder rampfpoed , Zonder vlek.

I-lìer Zal- ’t Godlyk Zaad aanfchouwen

Iefus, al hun zielvertrouwen,

. jefas , vol van Godheids ligt,

Еп, in Iefus, God zyn’ Vader, z

Met des Geeůes Werk te gader ,

Dat die hier volmaakt verrígt.

D’OpperWysheìd zal dan daalen

Met haare allerreínfle'ñraalen

In het hart der Hemelfchaar’ ,

Daardoor zal hen Godes Weezen,

Meer dan Amrams Zoon voordeezen, л

Kenly-k zyn en Zonneklaar. 6

А1 zyn’ Wysheid in het maaken,

A1 zyn’ wysheid in ’t omnaaken,

Als zyn’ sheîd in ook ’Weêf
Wy Í Voort

а ICSI-4mm@ д Num.xz.v.8, 6 1]oh.;.v.z. :ConnnJm

s
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Voort te brengen duizend dingen ,`

Zal aan hun’ befpiegelíngen

Stof verfchaŕfen meer en meer.

Scheppings en Herfcheppìngs Werken,

In ’t eerlì vormen en verílerken

Der Natuure en Genaê,

Zullen onderwerpen ílrekken ,

Om hun’ aandagt op te wekken,

In verwondríng, zonder gaê.

Dan zal hen Gods keurwíl blyken,

Die ganfch ledig yvegzond гудел,

Armen heeft mer goed verzaad;

Zonder Werkverdíeníl’ geroepen,

Tot zynQRyk, verkoorne troepen ,

In den grooten Vrederaacl.

Door dit heerelyk befchouwen

Zal de ziel een’ glans behou’en

Van des Heeren gloryvlam. е

’t Aanzigt zal met edler ftraalen,

Dan voorheenen Mofes praalen,

Toen hy van den berg afquam. f ‚. T n“

than

I func. т. v.s;. ~d R01n,3.v. r9- 28. е г}о!:.5.ъ z. 2¢°f~3~""ï"‘ а

f пешим 29-;5.
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’t Hart zal hier vol blydfchap hupp’len

Niet door daauw van weinig drúpp’len

Uit de Heilbron als te voor’;

Maar befproeid met ganfche ftroomen,

Die uit wellufibeekeri koomen,

Vloeijende Gods Lufihof dooi; g

Zuivre Godsmin van de Vroomen,

Eerfi op aard’ nog onvolkomen,

Zal daar blaaken in haar’ kragt,

Door een’ gloed nooit uit te blufl‘chen;

jefus zal zyn’ Bruid hier kufl‘chen

Teêrder dan hy immer plagt.

’s Konings dogter , in gewaaden `

Der volmaaktfie giergenaaden.

Zal eerbiedig haaren Vorft

Nadren, en uit duivenoogen

Hem de reiní‘te min betoogen ,

Die den troon houd in haar borll.

In die liefde diep te zinken

In die liefde te verdrinken

Zal de ziel des Hemels zyn

Hoop

¿PE 36‚v‚ 9, ’ Openb.7,v. x5  x7.
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Hoop , geloove mag vry wyken;

Eeuwig zal die liefde pryken ,

Met een’ heldren Zonnefchyn. b

Schoonheid , fchooner dan de fchooniieid ‚

Die op menfchen ooit ten toon leit

In dit Pcerflyk leven , zal

Cieren eeuwig Zaal’ge lyven.

Geen gebrek zal overblyven i

Van quetfuure of ziekte of val.

D’Allerfchooní’ce van de menfchemz'

Die al ’t fchoon heefì, dat te wenfchen

En op ’t hoogfi begeerlyk zy, k

Zal hier de herfchaapen’ leden /

Zyner lieve Bruid bekleeden ,

Met volmaakte praalwaardy. 1

’t Vol genot van al dit heerlyk ,

’t Vry bezit van dit begeerlyk,

Zondeloos, verzaadend goed

Zal den geefi, op blyde wyzen,

Den Driee’e'nen God doen pryzen,

Schenker van dit Hemelzoet.

Menb грог. 1;. v. ц, en de Капкан, daar op, i PI] 4.5. v. 3. k H0031 _5.v, 16.

l Philipp.; щи.
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Menfchen , in zig zelfs verlooren ,

Hier nogtans Gods uitverkooren’, u»

Zondaars van den buik afaan; `

Groote zondaars , zondaareíTen ,

Nu gewoon aan HemellefTen ,

Zullen voor Gods aanzigt ßaan, т

Als des Allerhoogůen Zoonen

v.Emzyn' Dogters. п Hunne kroonen

Zullen zy, met nedrigheid,

lWerpen voor IEHOVAHS voeten,

En, met lofgezangen , groeten

jefus , in zyn’ majeíleit, о

Воерепа’: Heilig! „ driemaal Heilig`

„ Is de Heer! _p by Hem is ’t Veilig!

„ Ну is onze rots alleen! _

„ ’t I am , geílagt voor onze zonden ,

„ Heeft ons welzyn Weêrgevonden,

„ Ons verlofì: >van alle Weên. q

1„ Hallelujah! Laat gezangen

„ ’t Kruislam heden doen ontfangen,

„ Als der Zielen flut en Цепи ,

'„ Eeu

т Машцт- ‘1.31. я 1 СОК. 6. v. 18. а40гспЬ. ¿__-v. 1C, п. риз, q Орем-„иди.
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5, Eeuwig danklof r Laaten pfalmen

„ Nu zoo ’t Hemelruim doorgalmen,f

„ Dat de рой en drempel dreun’.

„ Laat nu onze Remmen fchatren ,

„ Zooals ’t bruiílchen veeler »watren

„ En ’t geluid des donders plag; t'

„ Dan weêr met gefchíkte reijen

„ Zig, op zagter toonen, lei’en,

„ Naar de harp of cytherflag! ŕu

Was д op aarde, Godvrugt eenzaam

Liever, dan met veel’ gemeenzaam 5

Schuwde een Vroome d'0mmegang

Met de werreld , om haar’ zeden

Niet allengskens na te treeden;

Was hy voor verleiding bang:

Hier , hier hoeft hy niet te fchroomem

By ’t ontelbaar tal der Vroomen

En der Englen Hofgezin

Те verkeeren. u Geen’ verleiding

Is hier, nog geen’ vrees van fcheiding; А

Door de zonden, van Gods min’. i

.A «t zyn

r Openb. 19.v.14. ç, 7. [МГ 6 v. 3.4. I Opcnla, 1g; v,6, 7. i' ешь, иному

Il мешала. ОрецЬ.7.у.п7. en al,v,;.
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't Zyn Aertsvaders , w Heilgezanten, х

Helden, y Vorůen, z. Naverwanten

Van hun’ Heiland , hunnen Heer’. я

Kruisheldínnen , Prof`etel`l`en``

Sions Voedfters, Zangereífen Ь

Zitten hier ín Racy neêr.

Deeze , op het Volmaaktfle fchrander,

Zullen heilìglyk elkander’>

Noopen aan , om, op den toon

Van Gods vlugge Hovelingen,

’s Vaders Almagt op te zingen,

En de Liefde yan den Zoon; „

’s Geeftes leiding , in veel’ _Wyzen

Vrugtbaar , op het hoogft te pryzen.

Dus zal de Drìeééne God

Zynhet Voorwerp van ’t befchouwen

Aller Vroome Godsgetrouwen ,

In hun opperft’ heìlgenot. f

_ Weenáv

gAdam, Abraham , Шаг, ТасоЬ enz. ' и Alle de н. Profeeten en Apeûels.

y Zie erlyken der zelven opzereld Hebr, п. v. 32. L Alle de vroomc Koningfn ш

voxûen van Gods Old en Мешки Volk, д вбаз ‚ David , Salomon, onderï Oude,

Iacobus; _Iqhzmnes onder ’t Nieuwe Teftamenp, en meer anderen. 6 Sara, Re.

bekka, мышц, Deboxa, Iael, Hanna, ниша. ’s Hccxen Moeder MARIAmnz.
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Weenden hier Godvrugte maagen ,

Als de dood hen quam ontdraagen

Eenen Vriend , of een’ vriendin;

Hier zal God hun’ druk Verzagten,

Saamvergaderd, na wat wagten,

InV hun ’s Vaders Huisgezin,

Hier zal Jacob weêr ontmoeten

Rachel, c Joíeph Ifrêl groeten,

Op Wiens aangezigt hy viel ; a’

David Weêr zyn zoontje e erlangen ,

D’Een den andren blyde ontfangen , ` i `

Y Ganfch volmaakt naar lyf en zieL '

Vroomen oudren zal niet hindren

’t Miffen hunner booze kindren;

Vroomen kindren niet ’t gemis

Van booze oudren. Gods Volks Willen

Zal van Gods Wil niet Verfchillen.

Die God haat, hen haatlyk is. f

Quam de groote Hemelkoning

_Wel in een’ geringe wooníng

Neder, op der Vroomen eifch ,’ _

„ L 2 Toen

с Ganci'y 35Min». d Geneíl smv. t. l l ат. 111.23. ‘У580911‘ае.‘*“"““‘°

f вене!) 3.v. xs. Pil 159, v, ax, zz..
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Toen zy nog op aarde waren ;g
Hier , hier geeft Hy zynen fchaaren i

Wooning in zyn ruim Paleis ,b

Schooner en met meerder zaaien

Dan Waarmeê het Huis kon praalen,

Dat Ierufalem den Heer’

Zag , door Salomon, toewyden,

Met een algemeen verblyden,

Spelmuzyk en oHèreer. z'

Godes Paradys omhooge

Is nog gierlyker voor ’t ooge;

Dan de Tuin van Middelvliet * *MffOPmmle'

Het jeruzalem daarboven
IsÍ gewis vry meer te looven ,

Dan ’t geen Titus {loopen liet. le

Deeze Stad heeft hegte gronden,

Winbaar door geen’ kragt nog vonden ,Í

Van de helle. Zy flaat vail. l i

Perrelpoorten, goude Wegen

Heeñ zy. Vol van allen zegen

Isze , vry van allen lait.

Zon
Openb. z.v. zo. ь Ich. r4.v.z. irlKonß.“ 2. Chron, ç,

д Zic wydloopig jcrußlems темноват; door deçzen ’r1 ms Vefpañanus ( toen veld,

heer ‚ naderhand Roomfçh miur) by н. [орут 1n zyn VI. В. de: joods. Oorlog.

г thr. 1 1. v. lo,
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Zon en maan is haar te duifier.

Haar verligting is de luifier

Van den Vader en den Zoon.

God zal hier geen’ nagt gehengen.

Vorften Zullen in haar brengen ,

Al de glory van hun’ kroon. т

0 Ное heerlyk moet haar’ fchoonheid

Weezen, op wier grond ten toon leit

Een тару: van ’t reinft azuur ,

Daar de zon en maan en Ramen

Heen door zwieren , nooit verwarren ,

En vaft flonkren met haar vuur! n

OWat moeten deez’ gebouwen

Lieflyk zyn om aan te fchouwen,

Die de Hoogl‘te heeft gefligt ,

Die Gods Wysheid eeríì bedagt heefi,

Die zyne Almagt voortgebragt heeft,

En die Hy giert met zyn lign! o .

Zulk een Heil der vroome fchaaren

Duurt geen’ duizend , duizend jaaren ;

Maar zoolang God God zal zyn,

L 3 ZOO»

о Openb.zx._v. хо. n Pl. 8.1.4. а Hebr, на. m,
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Zoolang zullen zyn’ Bemìnden

Ín den Hemel volheid Vinden

Aller vreugde, zonder pyn’.f

’t Stadig ‚ onophoudlyk fmaakenl

Van zoo aangename zaaken

Zal nooit Walgen, door zyn Zoet,

Zooals ’t Man deed d’H`râ1iten; q

Maar men zal , vol lult, genieten

Altoos nieuWen overvloed. r

Een’ verlìgte ziel zal zweeven

In het lichaam; ’t lichaam geeven

Aan de ziel’ volzuivre leên ,

Vlug, om , als Gods troontrouwanten ‚

Ор zyn’ тик, аап а11е kanten,

Trouw te zyn in dienůbaarheên.f

Nooit zal het verfland verlegen

Zyn tot oefníng. All’de wegen,

Die de Hoogfìe met ’t Heelal

En met ons ook heeft gehou’en

Zal men hier op ’t netû befchouwen ,

In elktydflip en geval. t A1

y Pr. x6. v. п. 1 тины. 17. Matth. mnu. Num. n v .8 r'PL16.v пяшма. 1.29, ijh. mv. go, .f ICor. 1;, villa, i .s ~ ' i о

l
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'Al de wondre Godsregeering,

De Driéénheìd, Genereering

Van den Zoon en wat’er meer

Nu te boven gaat ons denken,

Zal men dan zien, zonder krenken

Van ons oog, nu nog te teêr. 'u

Vraagt hier een nieuwsgierig vraager,

Of’er hooger en ookvlaager

Trap zal Weezen by die all’?

’k Andwoord’ ’t heil van all’ de VVroomen

Zal daar weezen 200 volkomen ,

Dat geen één ‚meer wenfchen zal.

Niemand Zal , om zyne werken,

Krygen meer of minder merken

Van Gods guníì’. и verdiení‘tlykheên

Van den Heiland on2e Voorfpraak

Zyn van elks heil d’eenige oorzaak,

Enden zaligen gemeen. u» ‚

Dog Wil iemand trappen fiellen; x

_Verre blyf ’t nochtans te hellen

_ Tot ’

v г Cor. ц. v. n. и Ram. g. v. 27, 1Q. sv Rom. уж. Lz.

:c Verfcheiden is het gevoelen der Godsgeleerden hieromtrent. sommigen, 61" ¿221f

onder de vermaard: Мири/ш, zyn van gedagten dar’cx geene :rappen zullen weeuzlcaiï,g

О

i
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D

Tot die meìning, dat de loon

Groot en klein alsdan zal Weezen,

_,Naar verdiení‘t van dien of deezen ‚

Buiten ’t Kruiswerk van Gods Zoon.

Niemand, van aertsvader Adam

Tot a1 ’t menfchdom , dat hem naquam ‚

Heeft ooit iets verdiend te voor’

Dan den dood en ’t eeuwig lyden._

VChríftus werkte alleen ’t bevryden

Van hen , die Gods gunlì verkoor.

Dus word Chrìfinen ’t Eeuwig Leven ‚1

Door hun Hoofd alleen, gegeeven.

Dat werkt ook , door zynen Осей: ‚

-Dee2e hoop in aller harte. А

Hierdoor lydenze alle fmarte,

Daar ’t zyne eere 4eífcht, onbevreefd. y

Deezehoope doet hen агата

Braayer‘ ’s werrelds wifl‘elvlaagen,

r, ne even el шика ' dew l de сеют n even groß; deel aan антимарääìrîgîce (kregäghìidmnavcrvolygens ook_aangcde_Heerlykhe|d hebben. Anderes ш

tegendeel ( met „наитие egter van eemge verdlenûen) meenen , om verlchel en;
vlivbelrexren ‚ als by voorbeeld , Dan. n... v. :Cor 153.91, 41. Luc.x9.v.xz-àzbe|; .

дёрн- zoowel trappen in dc Heetlykhexd а в Veröoemcmfl‘c zullen plaars ‚n;

zie 1. „mĳ. Mm. mĳn, u, en @www еще 2 @ed шт шт

‘a §15be H» vf îì‘ se». ’ °

q
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Dan al der Stoïken waan ,

Die hun’ wysgeert’ hoog verheliën ,

Maar die , Op het minfte trelïen ,

Ras tot wanhoop overílaan. z

Ziet Gods Volk van het geheele

Slegts een’ fchittering ten deele.

Hier ор aarde ; alle eer en lof,

Staat, fchat , fchoonheid, daar de Werreld

Haare minnaars meê beperrelt,

Schynt hen, daarby , min dan {toiß

О Gelukkig, die mag treeden

Meê naar Tabor, van beneden,

Zoo als ’t Drietal met hun’ Heer’! Ь

О Gelukkig, Welker ooren `

Hemelwoorden moogen hooren,

Van geen vleefch belemmerd meer! с

О Gelukkig die geleid word,

Daar de Ziele toegezeid word

Deel aan dit volheerlyk goed» '

\ Еп

g Das agften zy den zelfsmoord den hooeßen tgp van grootmocdigheid, die on

denuñbhen niet anders was , dan eene klaare uro van d'uiterfte внятны.

want hier toe namen zy hun’ioevlu t, zoons het 1n Staars- of andere belangen hen

' tegen beg `n te gaan , om zig van geduvte rampen :_'ontllaan . liever als teo ein

_de toe hannerezenparrye edclmoedigen wederßand tc bieden. Blyken du! van gaven

Cato van u'ica. Brntus ,-Callius ‚ en diergelyl'e.

g acum. x7. младшим, zgn.. ç :connu-1,34.
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En de Heer , met zyn’ bewerking

Van verzekrende verfierking,

Zynen gunfigenoot ontmoet! d

Zulke zalige gedagten

Doen den geefi te meerder tragten

_ Naar ’t volkomene bezit.

Zulk een kufch van Iefus minne

Noopt het hart van 2yn’ Vriendinne ‚

Dat het om de Bruiloft bid. e

Faroos Ryxhof, al de fchatten

Van Egypte niet bevatten

Dat vermaak , ’t welk Jefus kruis

Geeft aan hen , die ‚ na het fmaaken

Van zyn’ hoon , ook de vermaaken

Proeven Zullen van zyn Huis , f

‘En met Hem , als vrye heeren,

In zyn Éoningryk regeeren , I

Over al het fchepfeldom. g

Billyk zugtenzy gefiadig: ‘

‚‚ Wees ons wenfchen eens genadig;

„ Kom, о Koning Jefus, kom! b

‚‚ Neen

d у Сох. z. v.n. я Pet. y. v. 8. в Hoogl. х. v, 2. 4. швы. im. 24‘: 26.

g Openb, 3. v. zr. b Openb, 2.2. v. 2.0.
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„ Neem onz’ zielen in uw’ handen!

„ Hoed haar daar voor heur’ vyanden!

„ Maak haar met heur vleefch veŕeend,

„ Op den laatůen aller daagen,

„ En doe ons dan tot U draagen,

„ Daarmen eeuwig juicht , nooit {veentii

MifTen Vroomen vroome vrinden;

Hier, hier Zullenze hen Vinden.

Die eerů gaan, gaan maar vooraf,

Om hun’ volgers daar te wagten.

Iuichzang рай hier meer dan klagten.

’t Strekt hun Weg tot heil, geen’ fh'aE k

Koomt de Dood ook in de kamer

Der Godvrugten; aangenaamer

Bode quam hen nimmer toe,

Dan deez’ boo , die hen de boodfchap

Brengt van ’t nadrend deelgenootfchap

Aan Gods Heil, a1 ’t Werreldfch moê.

l Dan , dan konnen hunne keelen

Somq'fds dit triomflied queelenà _

- „ Dood

i Pf. 69,-v, 19. Philip. |.v ц. zTim,4.v.7 8, Снедь. .v. 16.17
k Opnnb. 14m rg. Копьё. v. 7. a 7
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„ Dood waar is uw prikkel? Hel

'„ Wat Vermoogtge? Door de zonden

„ Zynwe wel voor God bevonden

„ Doembaar, hooploos aan herí‘tel.

‘„ Schoon de Wet wel, met llaar’ vloeken ‚

„ Koome onze overtreedìng Zoeken;

‚, Nogtans, tegen dood en Wet,

`,‚ Roemen wy ‚ Gods gunfi ter eere ‚

‚‚ In d’Aertsheiland , onzen Heere;

„ Die ons heeft volmaakt gered. l

Schenker van het Eeuwig Leven,

Die dat ook aan all’ zult geeven,

Welker naam , naar uwen raad ,

In de ry’ van hen , die hooren

Tot uwe eeuwige Uitverkooren",

Door uw’ hand getekend Напас: т

Wil hier reeds ons 200 bewerken ,

Dat wy , uit de Wille merken

Van behoorelyk gedrag,

Leezen konnen , datwe ook vinden

Plaat‘

l xCor.r5.v. 5',- 57. м muh. 1;. v, 34. Openb. 13.”.8. ед 19m 9.
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Plaatfe by deeze uwe vrinden ;

Schoon zulx ’s lichaams oog nooit zag.

Duifopregt zy onze handel , n

Heilig altoos' onze wandel, о

Voor U nederig van hart’, p r

Dankbaar voor all’ uwen zegen, q

En , als rampfpoed ons bejegen’,

Heilig lydfaam in de fmart.’r

Leer ons , naar uw welbehaagen д

Alle Wederfpoeden draagen

Zonder morrend ongeduld: f

Maar verzorg ook, in ons lyden,

Dat het eeuwige verblyden t

« Ons met valle hoop vervult,

Laat dan ryzen, laat dan ,i

Laat dan dreigen, woelen, maalen `

Werreld , vleefch , zond', duivel, hel:

Laat dan d’aardkloot uit zyn’ liede

Wyken; zend Gy maar uw’ Vrede

Op ons, als uw Ifraël. 'u

Ноорс

’l Мать ю. v. 16. о Philip. ;.v.zo. f Matth. ужи; Pfahroq пб. ушам,
van тещ. 5.1. 27- 29. f удят 7i. a zcor, 7. wij-ï, PC 1.9.’v.u. b

x5
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Hoop op d’eeuwìge Victory, г

Hoop op nooit verwelkbre glory

Van de kroon op ’s levensbaan

Zal ons , Zonder af te Wenden,

Doen den regten loop volenden ,

Tot datwe aan heur’ eindpaal Haart#

Daar zult Gy ons dan ontmoeten,

Ons, als overwinnaars, groeten,

Spyzen met uw Hemelbrood,

Cieren in tríomfkleedye ,

En , in uwe Heerfchappye ‚

Naaft uw’ zetel, maaken groot. w

’t Heldendom plaatz’zyne helden ,

Na hun’ dood, in Welluůvelden,'

Altoos Welvernoegd en bly;

’t Chriflendorn, uw Volk, zal fmaaken

Waare en vry doorlugter zaaken,

_ By uw’ heilge Heldenry.

Spreekt Gy tot ons dus van vrede

Reeds op aard’; wy zullen mede

‚ Vro

” I Cong?" ‘4' ’ ONDE). nv. x7, en зал, „и.
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Vrolyk wagten op uw heil ;

Heil ‚ Waarvan geene 'aardfche denking ,

Zonder fchemering of krenking ‚

Kan doorgronden ’t peillos peil. x

Roept G’ons eindlyk, van deeze aarde, l

Vrienden , goedren , hoogfì van waarde,

Staat en fiandplaatfe af, omhoog;

Stand, nog Pcaat, nog goed, nog vrinden

Zullen dan ons harte binden.

Gy zult trekken hart en oog. y

Onze ziel zal in uwe armen,

Armen, vol van teêr ontfàrmen,

Vallen, en in uwen fchoot

Ruflen ; tot dat ziel en leden

Weder Zullen faamentreeden

By elkandren, na de dood.

Dus vereenigd , dus herfchapen

Zullen wy nooit meer ontflaapen;

Maar, naar uw’ beloftenìs,

Zonder nood of dood te vreezen 0

n

4! 1Cor. 2. ns. y P11 73.7.25. 26.
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Onophoudlyk by U weezen,

Daar ’s Lams Bruiloft eeuwig is. 5

z Opcnb.19.v. 7.a.
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BSE',



BE‘RYMDE

UITBREIDING’

VAN

HET/GEBED

DES

‘ HEEREN.



„l

la

»v

 



. 172

B E R Y Mîn‘E’ мг 3,113: ELE ьызсь

‘ к _ VKN

’T GEBED. DES HEERE N.

Млн/5; буи. 9" 13. Luc. ы. ru. 2-.4.‘

AANSPRAAK

ONZE VADER, DIE щ DE Нищим-шт

Op de wyze шт 24`v

Grondbîgin van ah wat IMQ’.

Dat al, wat is, гул wezen gesti»,
En onderhoud ‚ door uw? живший, I

De menfohen en ook ’t reed’loos’vee,

’t Welk leeft op aarde, in lugt en zee,

En Шиш die all’l door uw’ bewerking:

Maar die, by uit-Rek; Vader zyt

Van zulken, die гуд inge‘wyd

Tot ’s Allerhoogflen waarde zoonen

En dogtcrá van den Ijsmelheet’,

Dewelke Gy met eeuwige eer

Als Vorf’c en Vader wilt bekroonern. a ’ ‘

M з ~ Î A1
a 1. Сох. 6. V. 13. e
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A1 Zytge een koning groot van magt;

Den Vadernaam, zoo lief en Zagt,

Guntge egter ons U toe te fpreekèn. 6

О Voorregt, zonder Wedergaê!

Een aardworm koomt zyn’ God 200 na ,

Dat hy Hem mag als Vader fmeeken ;

Als Vader , wegens weêrgebooìît‘,

Dewyl Gy fommigen verkoort, ’

Uit ’s duivels Zaad, tot uwe kìndren ,

Door zielsherfchepping van uw’ Geeft,

Die tot U nadren onbevreefd

In Трус van al hun ’s vyands hìndren:

Nu alle, uit yder volk en land,

Die aan U geeven hart en hand,

U , zonder onderfcheìd ‚ ontmoeten

Met vryheìd van het Nieuw Verbond, »

En, uit een’ algemeenen mond ,

U met den Naam van Onze# groeten.

О eenige Drieéénìgheîd, v

О Wezen hoog& in majefieît,

O Осей, о Zoon, faam’mex uw’ Vader I

° n

_ l‘ Кош}. Y. ч.
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In Gods huishoudinge Vereend ,

Van wien het al zyn’ glans ontleent:

О onuitputbre rykdoms Ader;

О Troonmonarch van ’t Hemelhof,

Dien aarde en hemel toejuicht lof _̀,

Die Zee en aarde en yder {larre

Regeert , die op een vloertgpyt

Van ’t fchoonûe blaauw gezeteld zyt,

Wiens Harregoud ons ligt van verre;

Dog [trekt alleen een buitenrand,

Een’ nette kas van ’t diamant,

Van het Smaragd, Sapphier, Topaazen,

Beryl, Chryfopraas , Chryfolyth

En hun ’s gelyken , juiů geryd

Tot fondamenten, die verbaazen; с

Tot fondamenten van die Над,

Waar van uw’ hand den ryksftaf vat,

Waaruîtge , van uw’ troon , naar Ondren

Strooit lelyen en roo~Zegeur \'

Ор ’t Volk , gezaligd door uw’ keur,

En werpt op boozen gloed en dondren`; a

M 3 Die

c Openb. gx. v, 19, а...
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>Die fpreekt alleen, ën шест: аж;

Die eene ontèlbaare ïEìnglexífehaër

Ootmoedig dient ;‘ voor :Wien ‘deшаги,

l Van dat de werreld oirfprong nam,

Uit elk, die 001; ten hemel quam,

Met lofgegalm _ter ‘neder knielen;

Die U niet enkel daar, 'veŕlufìz

In eene zorgdooze Tuiì,

Gelyk hier veel’ Tampzaálgen äWaáIen, 1'"

Maar zelf geen mufchje vallen laat, —

Eerdat daar ор uwe сове ggaat,

Еп nooit geen.haír.1aataardwaants finden,

Die vorfìen fnyd., als druiveñ, af, q'

’V7íens gunfì; vaak nederigen gaf,

(A1 Warenze uit geringen zoone'n ,`)l `

Bekleed met uwe hœrlykheíd„

Vol GodgeWyde-,Majeůeitâ

y Hoogvorftelyke,glorytroónen >e: »

Ó rIîugtheer, Vol der boogfte шаг,

0 Zegengqŕ,'wìcns hand ook gáf

д ‘ Uw

~ 1“ Voornaamelyk was dit het gevoelen de ’‚ g vol eren van Б шли;d Р1‚76.у'. lì, q xß, v,5_ 8! ' g ì P `.
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Uw Keurvolk álle zegeningen,

Voor deezen tyd en voor hierna;

Die rykdom fchenkt en lyd веет}? fchaê 5

Die eeuwig zaligt fiervelìngem

О aller magten Oppermagt,

Tot U word ons gebed gebragt.

О Onze Vader in den Hemel,

Ons boven ganfch den Hemel waard,

Hoor in den Hemel ons van d’aard’,

En leid ons daar uit dit gewemel.

  

1. RE
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LBEDE.

UW NAAM Wonnel GEHEILIGD.

Op de шум шт Onze Vader.

Voor eeril en al ftygt hart en oog

En hand tot U , о God! omhoog,

Dewyl Gy altoos heilig zyt,

Met beê, datge ons maakt godgewyd,

Opdat door zulkeen’ Wydings kragt

U hulde regt zy toegebragt.

Geleid door uwen Heilgen Geeft

Worde al ons leven, naar de leeft

Van in uw’ Woord gegronde deugd,

Ten grave toe, van onze jeugd ,

Van ons begin des levens aan,

Totdatge onz’ hartaêr Ril doet flaan.

Gy fehiept den geeft. Gy fchiept het lyf,

Opdat die beide, in hun bedryf,

Niet naar hun’ zin’, maar naar uw’ wet,

Zig fchikken zouden zonder fmet;

. Maar



u DES HEEREN. 185

Maar och! door Adams val verviel

Zyn zaad te verf, naar lyŕ` en ziel.

Wy kunnen niets; 200 Gy ’t niet werkt. я

Dies fmeekenwe , datge ons verlierkt;

Opdat de ziel geheel en al

Haar neiging leide U ten gevall’,

Om U ganfch ’t eigen ik verzaak’

En enkel in uw’ liefde blaak’.

Geheiligd zy ons oog en mond

En oor, o Heer, tot allen Hond;

Opdatmen nooit geef` ’t quaad gehoor;

Opdatmen fluit’ zyn’ lippen voor

Al ’t Welk naar Wulpfche weelde linaakt

En ’t hart in gloed van ontugt blaakt. _

Dat zotteklap, dat fcherp gekyf,

Dat vloek en Грог еп logen blyí`

verbannen uit de zaamening’ , a

Die menfchen houden onderling; la

Maar laaten wy alleen uwe eer

e in ons verkeer. с .
Betragten, al ngt

»e Cerami. Ь Со1!.;„7.8.9. с x Cursi-‘.31- g3.
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Rigt dus den gang van onzen voet,

Dat die geen’ {linxen weg ontmoet’,

Maar Wandle ор ’t enge en regte pad,

’t Welk vroomen leid naar ’s Hemels Pfad,
Daar hen de kroon op ’t eind’ bekranfì, i

Terwyl de dwaas ter helle danñ.

Als Су dus, Heer, van ’t aangezigt

Afaan , ons дашь hebt toegerigt

Totaan den voet, met heilçieraad

Van uw’ kragtdaadige genaad’;

Zoo geef` dan, datwe, Vol genugt,

U отец des alleen de vrugt.

Bezien wy ganfch het aardfche vak;

Befpieglen Wy’ het flarredak;

Spaaneeren Wy door land of vloed;

Befchouwen Wy het geen Gy doet ,

Daar erts, metaal en vuurfloŕ` leit;

In al dit worde U lof` gezeid.

Door all’ die groote wonderdaân ‘

Gelokt, moet onze ziel uitgaan

In heilige Verwondering’

Tot U, Wiens almagt yder ding

Zoo
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Zoó gierelyk heeíì gef'olmeerd ‚

Zoo дат in orde высшем.

De zon , die voorttreed uit han” tent, `

En als een held V01 ñerheid rent, d

Trekke oog en geeft tot U omhoog.,

Die haar. eerPc plaatfte зап-Ъ hemelsboog.

De zee en aarde moeten faam’

Ons leeren roemen uwen Naam,

2t Zy ’t Zuiden ons fchenk’ koefh'end Weêr 3

’t Zy ’t Noord blaaz’ guure 'bnijen fneêr;

Of als m’in ’t Ooit. het morgengoud'

vEn ’t roozeverwíg Шей aanfchouwt ;‚

In zonnegla'ns of onweêr zy

UW Naam verheerlykt naar Waardy.

Zooras de morgenftond ons wekt,

Wanneer de middag ‘dìífchen dekt,

Of als ons d’avomd bedwaants пост,

2у naar déçlaatfe, daar Gy Woont

Verheerelykt in majefteit,

UW’ grooten Маше дан}:

‚ Laar

l Pn YQQVQ s»
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Laat al ’t gefiarnte, zon en maan

Van uwe glory zwanger gaan.

Laat al ’t gedierte en boom en kruid

‘Steeds brommen uw vermogen uit,“

Door Engelen in ’t Hemelhof

Zy vrolyk uitgegalmd uw loi

Van jongeling en jongkvrouw’ faam’

Worde eer beweezen aan uw' Naam,

Zoowel als van hen, die door trouw

Elkandren noemen man en vrouw.

Het zogelingtje zelf, hoe teêr,

juiche U, zyn’ Schepper, eeeuwige eer.

Behoed ons dus, dat ons gedrag

Den naaí‘ten nooit ontffigten mag

Met ergernis ‚ die fieunt op reên; е

Maar laat, door grooten en ’t gemeen,

Door leeraar en die word geleerd,

Uw Naam zyn, naar uw wil, geëerd.

Dog bovenal zy lof en prys

Aan U geofferd, tot bewys » -

Vain

v папы: v. 7.
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Van dankbaarheid voor ’t heil, vergond

Aan ’t menfchdom, door het Vreêverbond,

Waardoor Gy op het heerlth toont

Der deugden glans, die in U woont.

Geheiligd zy uw wys beleid,

Dat ons een middel heeft bereid

Om Weêr te koomen in uw’ guní‘c,

Niet door een ’s menfchen kragt of kunfi,‘

Maar door ’t Zoenoffer van uw’ Zoon, ‘

Voor ons Vrywillig aangeboôn.

In dit genadige befluit

Blinkt met den fchoonfien мае: uit

Uwe algenoegzaamheîd, uw’ magt,

Geregrigheíd4 in volle kragt

Aan d'een' zyde, en aan d‘andren kant

Genaê, die d’eerfien vloek verbant.

O dat 200 groot een heil ons, dag

Aan dag, fteeds .bezig houden mag

Met lofzegginge op aard’, tot dat

Wy eens in uwe Hemelí’tad

U juichen, door geen’ tyd ooit moê,‘

H‘th'” hílí heili toe!‘ e cmg’ e‘g’ g TWEE
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Т W Е Е D Е В Е D Е.

Uw Контакт коомв.

0p de тузе 'um 45. там.

0 Majelleit, ten hooglte'n gloryze'tel

Verheven, tot een’ fehrik van die vermetel'

Met harden fchild braveeren ’t ftarredak,

Op Welker hoofd zig drukt uw donderkrak,

Uw fchrikllorm waait, en Су fchiel bliXempylen;

Welke ор hen uit uw’ wraakboog nedetylen,

En U dus toont eeni triomfanten held,

Die, voor uw Volk, den vyand nedervelt;

Maar die ook aan uw’ vrienden en beminden,

In hunnen nood, uw’ hulp laat ondervinden,

Uw’ moogendheid doet lh'ekken tot hun nut ‚

Met uwe kragt hun’ zwakheid Onderltut,

Uwe Engelen doet zyn hun’ lyftrouwanten,

Hen hoedende voor onraad t’allen kanten, я

Die in hun heil uwe eigene eer vertoont,

Hen tydlyk hier, en eeuwig boven kroont:

G_eheng, o Vorlt , omíluwd van Hemeladel,

Daar Gy verfchynt gezeteld in den zadel

a Мании.“ 6.

.Van
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Van ’t belryk paard, uw Euangelium; Ь

Dat yder roepe: „ uw Ryk, o Koning, kom’!

Zeeghaftiglte', laat alle koningryken

Hun’ hulde doen aan U, als Leenheer’, blyken!

О dat a1 ’t volk, ’t welk leeñ in ’s aardryks йог,

Gehoorzaam zy den Vorlì van ’t Hemelhof!

Waaragtig God der liefde, laat uw’ pylen

Van liefde in ’t hart van :11 de zulken ylenc,

Dien Gy eerft met een’ zaalge zielefmart’y

Geleenigd hebt , als wafch, het Песне hart,

Doe hen zig ganfeh en gader onderwerpen:

Wil hunne vlyt door u'wed invloed fcherpen; .

Opdat zy U hier dienen ganfeh volmaakt,

Totdat hun voet by U de itarren raakt.

Wil tot dat eind bekleeden uw’ Gezanten

Met heil. Doe lien uwe egte Waarheid planten

In zulker hatt, die Gy, voor hun’ gehoort,

Tot deelnoots van uw’ hoogíte gunft’ Verkoort. d

Laat het-getal yan uwe heilgen groeijen

En rykelyk de tuin der kerke bloeijen,

Vol planten, vol van boomen, Welker Vrugt

U geeve het beminnelykll: genugt. е

. W'il

l Opcnb.6 идеи x9. v. n,n, 16. с РЦ45.7.6. d Mirzli.1§.v.3+» dei; 55,.
Y. n., x3,Hoogl.4. V. киса 7.т. 12: lì» A
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Wil koningen en magten ’r oog Verligten;

Opdat zy, die nu nog vervolging ftigten, y

Als Pauluflen door uw’ genaê bekeerd, f

En in den Weg van ’t Waare heil geleerd,

Aan menfchendwang geen’ laŕlè hulde toonen;

Maar U alleen , van Wienze hunne kroonen

Еп agtbaarheid ondìngen , liefde en eer

Aanbieden, als hun’ eenig’ Opperheer’.

I

Laat Vorllen dus, als voedflerheeren, bouwen

Uw’ Sion, hier en elders: laat hun’ vrouwen

, Zoo tederlyk uw' Kerke gadellaan,

Als zoogllers, die de zuigelingen aan `

Haar’ boezem met de reinlle melk Verñifîchen. ,g .

Wil, Vredevorll, alszins den twillluft Hilfen,

En geef één herr, e'én oordeel en één’ {lem/a

Aan elk, die ’r heil zoekt van Ierufalem.

Dat Babel Vall’ i met zeven trotfe bergen,

Die met hun’ kruin den God des Hemels tergen.

Dat het verzìnk’ , gelyk een molenlleen

Ter neder zink'r in ’t hart der dieplle zeen. k

Die hoer, wier hand nog veel’ met zwymelkelken

Durf: 'drenken ‚ zie lmar fchynfchoon haail verwellrîg.`

e f. Hand 9' 11°С49'-"‘13' [v,;,0pcnb.|7.v.z.4.
”Й‘М'Ф‘Взъ IOPCnb.18.v.z. l; mx.
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'Dg fchande heurer naaktheid fh'ekke een fpot т

Voor ydereen’, die U bemint, о God!

Dus daal’ de Waan des Myters voor U neder.

Dus geeve uw Geeft aan elk, die blind was, weder

’t Gezigt; opdat hy zie den díerbren fchat

Van ’t Oud eri Nieuw Verbond, in ’t Byhelblad.

Zoo moeten eens, Aertsherder, by uw’ fchaapen

Zig zien geteld, die godvergeeten’ paapen

Nog volgen als onfeilbaaxj; fchoon ze zyn

Geheel vervuld met alle helfch Генуи.

Maak ook eens dat de bleeke Turkfche maane ‚

О Glor'yzon , Voor uwe 'glanŕfen taane.

De Kruíszon fla de halvemaane in ’t ligt,

Opdat heur glimp in aklig duifter zwigt’.

Dat Bethlehem en Nazareth braveere

Den troon van d’Ottomani`chen Overheere

En Mecchaas graf Dat eens het Heilig Land

Geloft worde uit de Mahometfche hand.

Het Heidendom van Afgodsrook beneveld д

Daar duivelsklap gewaande godsfpraak prevelt,

Daar Moloch groeit door ’s menfchen Oilerbloed,

Daar, op het felil , de Vorft der helle woed ,

N ` aar

m Ogenb v. 26. .
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Daar beeldendienft, Vol grouwelyke Zotheid ,

De wraak uittart der een’ge waare Godheid,

Daar duiílernis, door priellervond , ’t gezigt

Van eenvouwd fluit voor ’t zaligrnaakend ligt;

Dat Heidendom, nog blind laas! en vermetel,

Braveerende de Godheid op haar’ zetel

Buig’ zig eerlang, met walge aan zyne goôn ,

Zyn’ drekgoon, voor des Allerhoogllen troon. n

Die woelle leeuw voeg’ zig by tamme dieren.

Men zie dien wolf` by zagte lammers zwieren ,

En , dempende zyn’ aardt en bofchgefchrei ,

Spanfïeeren in een’ ryk begraafde wei. o

О dat eerlang Egyptenaars en Mooren

Zig vlyen neêr in Sions tempelchooren! р

Men zie eerlang van aller vorllen keur’ q

Toezwaaijen Gode een’ reinen wierookgeur.

Men zie eerlang veel koninglyke jolïren

Aan Chriftus Bruid haar ’s harten reukwerk olïren;

En lluiten, in de fchoonfte heilkleedy

Седой ‚ alom haar’ prinfelyke zy. r D

oe

n Jell дождя. 9 Ieí,|1;v.6,7. ,PII 68.v. 31. q Pf.7z.v.xo, n. r P1145.

V- le, I3, IS. '
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Doe eindlyk de Beminden, om hun’ vadren,

Tot U, hun’ Vorlt, tot U , hun’ David, nadren ; f

Gelyk voorheen ganfch Ifrêl tot den Zoon

Van Ieíïe quam , daar hy tot kroon en troon

Van ’t Heilig Land door God Was uitgekooren; t

Gelyk voorheen de Rvaorftin quam hooren

De Wysheid van der ryxmonarchen Zon’. и

Gy, Salomon! verwint dien Salomon. fu

Zoo Vall’ ’t Molä'i'fch dekkleed van himne oogen

En harten аЕ Zoo ftraal’ van ’s Hemels boogen,

Uit eenen i'piegelklaaren hemeltrans ,

Geregtheids Zon hen toe, met gullen glans:

Zoo doe haar gloed hun hart op nieuws ontluiken,

Om , laatende uitgediende plegtgebruiken,

De Ziel van Mofes Wet en profecy ,

D’Aertsheiland huld’ te bieden, naar Waardy.

Zoo Wyken al de duiflere onweêrvlaagen.

Zoo ziemen ’t heerlyxt ligt ор Sion daagen. w

200 Ita uw hof, о Heer, met fpecery

En íreuit gevuld. x Zoo Vlugt’ de dwinglandy,

Die uwe Bruid ooit durfde fnood fehoñ'eeren:

Zoo moete zy , by d'Opperften der Heeren, .‚ t

N 2 Наш"

fHOÍ. з. v. ï- t z Sam. 4. v. 3- ç. u 1 "on, щ-тмакь, 1_1, v. 42., я jef, 3c, uw.

x Hoog. 4.,v. :6. en 2, v. ю- 13. си, шип - ц.
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Haar Bruîgom, fchítteren vol majelleir

Op aarde eerft, en daarna in heerlykheid.l y

Welaan, о Held! gord moedig aan uw llagzwaard.

Ry dapper voort , daar U de zege dagvaart.

Sleep vorllen en hun volk van heind en verr’ ‚

O Michaël, aan uWe zegekar!

Uw’ regtehand leere U doorlugte dingen,

Tot vyands fchrik, tot vreugd der gunllelingen

Van U, die in hun Hoofd dan triomfant,

Volvrolyk zullen klappen in de hand. z

Verhef’ u! op, verheŕ` u , Eerepoorte,

Ter eere van den Hoogllen van geboorte,

Ter eere van den zegerykften Held!

Wie is die Held? die zonde en helle velt.

Voorttreedende uit zyne elpenbeene wooning

Wykt ’s vyands rot voor deezen grootften koning.

Verheŕ` u ! ор, verlief` u, Hofpoort, dra,

Opdat de Vorft tot zyn palais inga! a

О Schoonlle der volmaakrfre menfchenzoonen; Ь

Koom ons uw’ glans, als God en Menfch, VertoonenG! с

с.

y P1245, v, r4, т;.16.' z. Pf. 45m-ns. PMB. v. 19.20. a Pl’. z4.v.7 10.

в РД15.7.3. Hoogl.5,v.xo. с 7. щи .,
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Gezegende des Heeren, ry op galm

Van juichzang in, langs een тару: van palm! af

Belonk uw’ Bruid, vol minne, uit duivenoogen! е

Коош ‚ Hartewelp , ten .bergen afgetoogen !f

Omhels uw’ Schoone in ’t hei'mniskabinet ,g

Daar Gy haar op uw’ arm en harte zet. b

Dus koome uw Ryk, Vol heerlykheid en Wonder.

Dus koome uw Ryk , voor yder in byzonder.

Dus koome uw Ryk, in alle landen, ñeên.

Dus koome uw Ryk, by grooten en ’t gemeen.

Dus koome uw Ryk, by lood en Turk en Heiden.

Dus koome uw Ryk, by allen , die verbeiden

Met hertenwenfch uw’ koomft vol majefteit.

Dus bloeije uw Ryk tot in alle eeuwigheid.

d Машин;- 9. с Hoogl. 5mn. f Hooligan 8. 9. Ш gv. и h 8. v. 2- 4. 6,
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DERDE BEDE.

UW WIL GEscHIEDE, сник 1N DEN HEMEL,

(ALzoo) 0011 or DE AARDE.

0p de шум; шт den 65. Pfalwf

VRymagtig God', die van uw’ daaden

Ons geene rede meld

Еп den geheimweg uwer paaden

Voor ons verborgen llelt; л

1)1е‚ met één woord , de ganfche werreld

Bragtvoort uit enkel niet, ч

En door uw’ wil haar zoo beperrelt

Gelyk men haar nu Ziet: Ь

О _Neiger van der vorlien hatte ,

Waarheen Gy ’t fluuren wilt: c.

О Geever van geluk en fmarte,

Die nu beroert dan llílt: г

О die gebied 111 lugt en water,

Еп voert ’t bewind van aard’v

En vuur: f die {legts gebied, en ’t Raafer: g

Ons hart туй hemelwaart.

Ons

а Rom.9,v. 18. РЕ 26. v. 7. 6 Gfx-.ef r. Rom. 1. v,zo. r Spreul<.11.v. 1.

.n

d рСг-щщьз. ¢ job54.v.z«;. fjobzívq- n.en;5. g Gcnef; 1.7.3.

l . r~ v.9. ' ~ ~
1). ‚ _
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Ons hart klimt fmeekend tot U boven

Naar ’t Hoi` vol heerlykheid,

Daar Engelen en Zaal’gen looven

UW’ vrymagt en beleid.

Uw’ vrymagt hoor’ tot onze bede,

Die haar beperkt nog bind.

Gelukkig, zooze by U vrede

En gunft in d’oogen vind!

UW Wil, altoos volkomen heilig

In alles Watge doet,

Voor boozen шаг, voor vroomen Veilig,

Alszins gefehieden moet’.

UW Wil, ganfeh vry en zonder paalen,

Zy ’t rigtfnoer onzer daân;

Opdatwe nimmer van'U dwaalen

Op ilinkfche zydepaên

Wy Wormtjes, die op aarde Woonen,

Wel Wenfchten U, van hart’,

Eene Englevlugheid te betoonen ,

200 't ons gegeeven Werd’.

Wy wenfchten wel geftadig vaardig

Te- zyn op uw gebod; Zuoge
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Zooge ons uw’ ryxwet agtte waardig,

Als onze Vorfi‘en God.

О Wat waar‘ ’t, Heer, voor ons begeerlyk,

Indien wy ‚ onverkort,

U dienen konden, hier Zoo heerlyk,

Als Gy ’t omhoog wel word!

Daar ’t alles ‚ aan uw’ wet verbonden,

Vlug is, 200 ras Gy wenkt,

Daar geen’ gebreklykheid van zonden

Den reinften Godsdienft krenkt.

Geene Engelen alleen, die zwieren

Rondom uw’ ryxtroon; maar

Ook lampen , die den hemel gieren, ì у

Zyn U gehoorzaam daar.

Twee groote ligten ryzen, daalen,

Naar een’ gefchikte wet ,

En houden Zig in juifie paaien ‚

Die Gy hun’ loopkring zetgb

Daar ’t een den dag in ’t goud doet blaaken,

En ’t ander ’t hemelrond

Op ’t fchoonft verzilverd fchynt te maaken ,

Door
ь Genefl r. v. ц- 18,

о
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Door glans van ’t ecrit vergond.

De Noord- en andre ilarrevuuren

Doen , door haar Honkrend ligt,

Den ituurman op hun’ merken Ruuren,

Daar hy zyn’ ftreek naar rigt. „

De regendroppels vallen neder,

Zooras Gy ’t {legts gebied.

Uw donder treft den hoogllen ceder

Zoohaaflge uw’ blixem fchiet.

Spreekt Gy; de Wind baril uit de Wolken ,

Sleept dak en torens meê,

Of zegent ook Wel fleên en volken

Met fchepen op de reê.

UW fchietgeweer van hagelkogels

En fneeuwjagt volgt uw’ wenk. i

Het peílvuur , Wiltge ’t, dood de vogels,

Vee, menfchen , eermen ’t denk’,

Wanneer Gy zend uw’ {laanden Engel,

Opdat hy , niet, gelyk

De ziekte dood, de ziel ontñrenge1’,

Maar ’t lyŕ` Pfraks graiivaarts lh'yk’ k

En

ijob 28. v, и. -- 38. {д z Sam, ц. v. ц- :7,
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En wederom, eer wy het denken,

Gebied Gy ’t fchoonfte weêr ,

Om menfch en dier herftel te fchenken. _l

Dus Volgt, о Opperheer ,

De ganfche Hemel uw behaagen

Met een’ gelyken tred ,

En is bereid zig ganfch te draagen

ÑVílVaardlg naar uw’ Wet,

En och! een mufehje, een nietig fiertje,
By dit groot, heerlyk Al , l

Een 1101 j̀e, een waterbel, een miertje

Ontzegt ten gevall*

Te weezen al te menigwerven.

Het doet vaak uw’ gebod

Door wanbedryf zyn oogmerk derven.

Vergeef het ons, o God!

\V’erkennen, datwe in fchuld Verůnagtenì

Maar wy erkennen ook, а

Dat by ons zyn geen’ hemelkragten.

Ons ligt by ’t haare is rook.

Blaas, Heilgeell, in ons ’t hemelleven;‘

_Zoo zullenwe ook den Heer’

l 2 Sam. 24. v. 16, PC xo4, v. за, FC 107. v, 24 . 3;
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GehoorZaamheid des Hemels geeven,

En luiftren naar uw’ leer.

Ai! maak ons vlug als Hemelboden;
A Dan zullenwe onbevreefd

Onz’ eigen ватаг, vol logheìd, dooden ,

En dienen, U vol geeft.

Regeer ons als de tintelfiarren,

Die aan den hemel ftaan;

Dan zullenwe nooit Шах ververren

Nog op een’ dwaalkoers gaan:

Dan zullen wy, als Sion, mede

Onwrìkbaar zyn gegrond,

En fchoon de hemel nedergleede ‚

Staan чай in uw verbond:

Dan zal geen ’s vleefches zwakheid klaagen ,

А1 mìû dat‘ fchoon zyn’ wenfch ; 7

Maar ‚elk zal roemen uw behaagen ,

Als een verhemeld menfch.

Dan zal geen zondig murmureeren

Ons fiadìge onrui’c _biên.

VJy zullen nimmer dan begeeren

In uw geheim te zien;

Maar
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Maar als een teder kindtje ruilen ,

In uw’ beftuuring’ {Ш ‚

En ons op ’t allerhoogfi verlufien ,

In ’t volgen van uw’ wil.

Als blaafi een fiorm veele onweêrbuĳen ,

Geen nood: Geregtheìds Zon

Zal ons toelonken uit het Zui’en ‚

Eer ’t iemand denken kon.

Al dynt de kruiszee , hol van haaren;

Geen nood, Zeeftiller ‚ Wilt

Gy, als onz’ fiuurman, mede vaaren. l

Gy hebt de Zee дети. т

А1 dreigen _hel , en helgenooten ,

Wat fchaad dat ‚. Michaël?

Blyft van U onze zy geflooten;

Dan tarten Wy de hel. n

G’ontnaamt den wetvloek zynen prikkel ,

Gy braakt het flangenhoofd,

Het leven fchenktge, voor den fikkel

Des doods hem , die gelooft. I

Geef` ons, ai! geef ons dan ’t geloove,

’ Opdat

т Мать, 8.17. н. 27. я Malîb.16.v.|8.
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Opdat het, als een fchild,

Dus all’ de Vuurge pylen doove,

Die vleefch en duivel fpilt. о

Triomŕ' is in ons Hoofd bevogten, '

En, in dat triomfant,

Braveeren wy des vleefches togten ,

En leggen hel aan band.

Dus zullen Wy , als Hemellingen ‚

Schoon ’t voor- of tegenga,

U egter alsàíns dank toezingen ,

Tot roem van uw’ genaê.

ZOO fleun’ men op U, eeuwge Rotfe ,

Die Gods Verkoornen drenkt, p

En fehoon de vloed van rampen klotfe ,

UW volk hartfterkdrank fchenkt.

Gebie dan , Heer; en wy ûaan vaardig.

Gebie dan, flerke God;

Nadatge ons, door uw’ kragt, ZOÓ` waardig

Еегй. fchonkt een zielelot:

Zoo zullen Wy , als vrygevogten

Door U, zeeghaftig Held,

«Ii-9h. 6, v. 16. р i Cor. ion/.41
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(—

U heilig wyden onze togten ,

Van zonden ongequeld.

Dan heffen wy het hoofd naar boven ,

En zien uw’ hemel aan ,

Om in dat kunfigewrogt te looven

Des grooten Bouwheers daân -

Dan zien wy het tapyt der aarde ’

Vol lachgend kruid en bloem;

Opdat wy , door dat zìgt , naar waarde

Gewekt, U bieden roem.

Dan Zeggen wy op Zeeen firoomen I

UW’ groote wysheìd prys, I

Geruû in wat ons toe >moog’ koomen _
Van U ‚ vol magt , alWys; y

_Van U , die dondert op het watef ‚

Van U, die kalmt de_iee ‚.

En vloed , als die met hard geklater

Beukt oeverrand of reê.

Dan moeten faam’ alle onze leden `

Tot werrektuìgen zyn,

Om uwe glory te verbreeden ‚ ’

Ве
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Bevryd van valfchen fchyn. q

Dan fchikkenwe onze lyfsgewaaden,

Naar uw ’s Woords rigtfnoer, Heer,

En Zullen g’oorloofde gieŕaaden

Ook bruiken, tot uwe eer. *

Dan moeten onze geeůtalenten

U glinfteren tot lof,

En geeven van de hoofdfom’ renten:

l Dan vindenwe Reeds Prof,

От U met liederen en pfalmen ,

Uit een godvrugt gemoed,

Dankzegging eeuwig toe te galmenz,

Voor al ’t verkreegen goed.

Wanneer de dageraad heur’ drupp’1en

Langs haare roozekaak,

Als perledauw op ’t kruid, doet hupp’1en,`

D’Aan{`chouwer tot vermaak ;`

Dan Walme uit onzen mond en ooge,

Bedaauwd van uwen geeft,

Ons

1 l Cor. 6. v. zo.

а! Dar alle cieraardjen van ldcedye, goud zilver an juweclcn , wel ten opzïgrc

van hun misbruik ,' niet van hun wettig gebruik ‚ den Chriüenen verboden zyn,

weld bondig betoogt door den Chriíìelykcn Zedelceraar I’. штату; in zync
стаи; Huŕxhwd. 2, d. qu-I  l I4?. blidl, y
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Ons morgenreukwerk naar omhooge ,~

Op ’s vroomen Davids leeft. r

Dan moeten wy uw’ gunftgefchenken

Des middags aan den difch

verheffen, en uw ’s roems gedenken,

Voor 't geen ons voedfel is. f

Dan fmeek’ men U , by fchemerîngen ,

Zooals eens Ifâk dee , t

En moete U lofgeZangen zingen

Op onze legerfteê. ‘21

Dit zy het werk van WerreÌdgrooten ,

Leìdftarren van ’t gemeen.

Hun wil zy uit uw’ wil ontfprooten.

Wil Gy hun’ harten kneên ‚

En leiden die als waterbeeken;

Tot ’t geen uw wille was. и

Doe hen zig rígten, naar de fireeken

Van uwes wil kompas.

Maak aŕenden uw’ Kerkehòeders,

Die vliegen op uw' wenk.

Dat noodelooze twìft de broeders ‘ v

u {фиатах [РЕ x4;.v. tg. 16. т сене: :4.v. 6;, v 101235. v. ю. РП63.
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In hunne vlyt nooit krenk’. ш

Dat zy in liefde _uw’ wil volbrengen x

Al ’t volk volg’ hunnen Кар.

Wil dus lang ’t heil der Kerk’ verlengen

En ’t nut der borgerfchap.'

Laat ouden heilge droomen droomen.

Leer hunner zoonen kroon. r

Laat maagden U verwelkoomen ,

О groote Davids Zoon,

Met hooger toon en teêrder agting ,

Als joífers David deên,” L

Toen hy , na heilge reuzeílagting,

Quarn in triomf gereên. y

Stort uwen geeft, о Vryheidsftaaver, . l

Ook neêr op dienlìbaarheid.

О Geeft , o ruwe zeên befchaaver,

Maak die door U geleid:

Dan zullen, neffens hunne heeren

En vrouwen, knegt en maagd,

Met ’t lichaam dienfibaar ,' profeteeren

Ganfeh vry, dat U behaêgt. л Zoo l

19.9. 6, 7. а ]о‹:1 z, ina-y.,

9 [Секцию—ц. rr. 0.16, 17,12, x'r (таблиц y Рапид. z rSam. `
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Zoo moet’ de ganfche Hemel looven

En doen ‚ ô Heer, uw’ wil. ‚

Zoo volge ’t aárdryk ’t Hof daar boven;

In weldoen nimmer

Zoo moete , о Heilig God, naar waarde,

Uw wil gefchieden daar

In ’t Hemelryk, en hier op aarde,’

Van uw’ verkoorne fchaar’.

щипцы?" NIMH/¿74
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VIERDE BEDE.

GEEF ONS HEDEN ONS DAGELYKSCH BROOD.'

Op de пруда гурт, О Kcrsnagc enz.

О Schepper van de vette graanen

Van bronnen, Wolknat, druivetraanen,

Verouíkking , zuivel, freuit en vee,

Die fchept en zegent alle фуга,

Gebruikt op nieuwverbondfche Wyze ,

Daar vol van is ganfch d’aarde en zee: d

О Kleeder van den eerllen Adam ,

Die al het krooft , dat Adam naquam,

Ñog kleed met Prof-le, uit díerenvagt

Gevormd ; die vorl`ten феи met kroonen

En rngeWaaden , Welke toonen

Den onderdaan hunne oppermagt.

Ai! fchenk ons yder, hoog’of1aagen,

’s Daags onze Груз naar uw? behaagenlf

Dek ons voor fehade van de щи

Met een’ beraamlyke kleedye ‚

О 2 . Waan

а Pf. wm'- r4, rg. ‘
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Waarin uitblinke t’aller 2у’е

De Zedigheid en Chriften tugt: ó

Wend van ons dartle Bacchus maalen, с

Maar gun ons ’t maatig vriendonthaalen;

Zooals Voorheen plag Abraham , d

En, na hem, Veele Heilgen mede ; е

Gelyk ook ’s werrelds Heiland deede ,

Daar Hy by menig Galìheer quam :

Het zy de Bruiloft door zyn’ Wynen

Een Hemelsfeeftbanket kon fchynen : f

Het zy Hy zat by Simon aan, g

By Martha; b ja geen’ zondaars fchroomde,

Om, daar zy Hem verwellekoomden,

Met tollenaars ten difch te gaan. i

Voorwaar ganfch anders als die veilig

Op eigen’ deugd, zig waanen heilig

Enheiliger dan menig een’ ;

Daar zy vaak in de Ziel van binnen ‚`

Wel Verre van God regt te minnen,

Zyn frank , verrot en mergloos been. le

` Gun

.1 Tim, z,v, 9. 6. V. 17. ¢ Rom. 13.7. 12, п. d GeneC zr. 7.8. в СспеС ¿6, v, до.

en задними 41.9. 3! -24‚ f опа. v.: a п. g Luc. 7l v_ 36- so’ h Luc' m’ ‘msnm

Lui, 5.9. :9 - 32. 19. v. 5*- Io, k Matth, 23.“ 73, 27. ‚ п
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Gun ons het regt, om bly van harte ,

Bevryd van quelling , ziekte en fmarte ,

Uw’ gaven te gebruiken met

Dankzegging’. doeze wel gedyen. l

Schenk ons vrugtbaare jaargety’en.

UW zegen maak’ den akker ver. ъ

Uw zegen kroone alle onz’ bedryven. .

Laat al ons handenwerk beklyven

In dat beroep , Waarinwe zyn.

Doe ’t land van melk en honig vloeijen.

Maak vrugtbaar ’t vee. doe ’t koren groeijen.

Schenk mild uw’oly en uw’ wyn. т

Hoed egter ons voor gulzigheden.

Geef zelf in vreugdeons Chriften’ zeden.
l Brooddronkenheid zy verr’ geweerd,

In difchpragt, huizing’, kleedgieraadjen: n

Schoon ’t onderfeheid van perfoonaadjen

Ons ook worde in uw’ Woord geleerd. o'

Geef` elk, naar zyn’ verfcheiden’ liaaten ,

Den voríten en hun’ onderzaaten,

О 3 ВС—

l Paauw. m4. т rr. mmv. lef-15` п 5ггеш‘т *YM* ‘Gemfmdhß

Din. s- v, 29.



_214. HET GEBED

Bequaamen nooddruft, in hun’ Rand,

Laat koningen zoowel U maanen ,

Als hun’ behoeftigfte onderdaanen, \

Om daaglykfeh Voedfel uit uw’ hand.

Gewis dat pail zoowel den grooten

:Als kleinen; want Gy kunt Verílooten,

De trotfe vorften van hun’ kroon ›

En doen hen by de beeilen Weiden:

En weder kuntge herders leiden

=Van agter ’t vee op ’s Konings troon. g

Nu, Heer, laat elk zig dus geneeren,

Dat hy ook hebbe , om te vereeren

U ryke tienden r van zyn goed,

Naar Mofes Wet niet, maar naar orden,

Waarby ons is gelaft geworden

De zorg voor eerlyke arremoed’.f

Laat dus door dit dankoffer blyken.

Aan U de dankbaarheid der ryken,

IDie van U , Hoorn des rykdoms, Zeli`

Naar uwe vrymagt zyn gezegend ’ Е

Р Dan. 4. v, 3;. q Y Semuó. v. una# 2 Sam, 12.7. 7. r Lev.z7, vg 50.31.

lyre. ц, v. 7, мат], :5. v. 35.- 36,en 42 о 4f. _
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En als met goederen beregend

Uit uw verheven hofgewelf

Maar och! wat zal al ’t brood ons baaten;

Wanneer ’t {legts word by brood gelaaten ,

Dat enkel ’t lyf ter dying ûrekt ;

Indien uw geeft niet ’t hart naar boven,

Om voor ’t lichaamlyke U te looven ,

Door ’t geefilyk voedfel, tot U trekt? t

‘De menfch leeft immers niet alleenìg

(Dit fpraaktge ’zel'f toen Gy het fìeenig

Verl‘trikgefchenk des duivels zaagt ’u) l `

De menfch leeft niet alleen by brooden ,

Maar by het Woord ‚ 0 God der goden,

’t Welk meld wat aan uw’ wil behaagt.

‘ Nu

z Verfche'lden was al van ends ’t gevoelen der llìzleggercn over deeze Bede.$om

mìgen veríìonden, door het инд/дат, отд , het ¿mdc Imm! da: H. Avondmaal: .

wiens gebruik by d‘cerlle Chríltenen bym dagelyx gefclnede, fommígen verflnm

daar door het дев/Мук, anderen het немытый brood alleen ‚ eindlyk zyn’er die agren

da: wy Inet geleerd worden te bidden „т «um щадит/х en» mi m hu „драм дь

:Jde/jk leven татам. En dit laatfiegevoelen zou my ook beit behangen. De wyd

beroemde 1.(mfyuffpreekr'er , in „целине. wer Мам/мхи VI. Hnjdß. §. ю. dus

van. rDie Je душу/д: (induidì'ngzn niet umg: . и! erkennen dnt hm volg om anngmí

de’ Египте щи Ga’t ui: zyn ward _ge/mlm lmrd: nur wy („для те: Alleen uit een

lirhdum-maar ook uit een: oel: ‚ wir [py: i: cbr-Ulu: , т que» lil n dun. Mer dec

zen flemt, ond t veele andere mannen van naame meer, ook over een de geleerde

1. Витями in zyn kan Begrip 'van de Leere du waarheid 271. - 281. Ыаёг. (laar Ьу

klaar en beknopt de tegenreáenen der andere истекшая beandwqmd.

‘v Matth, 41,4»
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Nu leer dan, door uw’ Geefi en woorden ,

Hoe Wy ons te gedraagen hoorden.

In alles, ook in fpyze en drank.

Laat dies ‚ by ’t nutten uwer fpyze

En drank , op een’ godvrugte wyZe ,

De ziel zig voên met danklofs klank. u

Zien wy hoe ’t brood ons lichaam voede ;

Laat ons, aandagtig van gemoede,

‘ Niet kleevende aan het íìoflèlyk’ ,

Ziní‘peelen op het Brood_van ’t leven ,

Dat Gy uw Volk op reiz’ wilt geeven ‚

In deez’ woeíìyn’, naar ’t Hemelryk. ш

Zien wy den drank aan onze diíTchen

Het hart met nieuwe jeugd verfrifl‘chen ;

Geef dat de ziel nog meer gedrenkt

Te weezen wenfch’ met wyn van boven ‚

‚Waardoor de Zaalge zielen looven `

’t Heil , dat uw kruisbloed aan haar fchenkt. x

Zien Wy het kleed onz’ naakte leden

Bedekken; ’t fpoore ons tot gebeden,

Dat ’s Heilands zuivre onnoozelheid

‘ Ons
х

u x Cor. мир. и Jomì,6‚v‚ 35. к Lanzan, zo.
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Ons Wangefchapenheìd vol vlekken

Met haar rein linnen wil bedekken

'Voor ’t oog der Oppermajefieit. y

En wilt Gy in dit aardfehe leven

Door uw’ Voorzienigheid ons geeven

Het regt- tot een’ kleedy van Гит,

Nooit worde ’t hart daardoor verheven;

Maar wení‘che in nog vry beter leven

t’Óntfangen fchooner fiaatgewaad ,

Daar fchaaren zig in ’t wit vertoonen

En torfl‘en pallemloof z en kroonen,

Die zy eerbiedig voor uw‘ voet ‚

Als mannen van uw’ Hemelleenen ‚

Ter neder leggen a op die fieenen ,

\‘Víer glans verfpreìd een gulden gloed. 11

Wilt Gy ons met een' woonplaats Zeeg‘nen,

Daar zig vermaak en {спай bejeeg'nen ;

Het maak’de ziel niet vail aan ’t НОГ,

Maar ftuur’ haar, om met adlaars pennen

Door wolk en firmament tel rennen А

Naar een volmaakter Hemelhof:

Daar

у Ogcnb‚3‚v‚ ;,en :9,v.8. g Opcnb,¢,v,9, д Opcnb,4,v, 4,10. донным: nu.
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Daar Gy befchikt een’ vorftenwooning

Voor yder Vroome , als voor een koning; c

Daar Englen, tot hun dienlì bereid,

Veel vlugger nog dan aardfehe boden ` ч‘

Hen bieden wyn en mannabrooden ,

Tot Груз en drank der heerlykheid.

Geef, dat-aldus uw’ zegeningen,

Die Gy ons daaglyx in veel’ dingen

Vergunt op ’t dagelykfch gebed ,

De ziel reeds Voên met Hemelweelden,

En haar, door zooveel’ zinnebeelden,

Affehetfen ’t hoogfle feellbanket.

Wil ook noodlydenden en armen,

Met lyfs en ’s geefles yfpyz’ befehermen.

Stel hen flegts voor den korten flond

Des druks, en naakende eeuwge glory ,

Die, naar de {lem der kruishiílory,

Hen worden zal van., God vergond; е

Daar eens geen onderfcheid zal Weezen

Van ryken, om hun’ praal gepreezen,
i `Van

'e join. r4._v. 2. 4 Opcnb 2. v. r7.cn 21. v, G. сдвиг, 16. Y. 22. Matth, xav, 29.
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Van armen, om hun’ nood Veragt:

Maar daar van armen en van ryken,

Die Vroom zyn, eeuwge danklofs blykm

U Zullen worden toegebragt.`

  

VYF



M_. нвт свввв

v Y 12,1) В в Е ПЕ.

VERGEEF oNs ONZE scHULDEN, сити Мг VERGEVEN

oNzEN scHULDENAAREN.

AErtsregter, die het hoogíl'e regt

Gewíflyk hebt om ons te ûraflen,

Dog daar zig Eén'ons borge Zegt , я

Weêr {lrafen Wetvloek af kunt fchafîen ,

_Behoudens ’t regt der` Majeñeit ,

Behoudens roem van gunftrykheíd:

Barmhertig Vader in uw’ Zoon,

Langkmoedig, gnnftrylz,l goederticren, ‚

Die, met zyn bloed, uw’s Volks fchuld fehoon

Sehryftaf ор uw’ gedenlrbapìeren ,

En maakt, dat al die fchulden doof

Staan by den glans van hun’ geloof:

О Gy , die , als, na baarens wee,

Een’ vrouw haar ’s buíks vrugt koeñert teder , 12

UW Volk bejegent , en in zee

Hun’ feílen eeuwig werpt ter neder: с

О Gy , die aan hen ernftig denkt,

Zoo haaft berouw hen tot U Zwenkt; d Z

1e

я грызи, 2,2. 6 Ici', 49.y, т; в мы, 7. v, ry, d jerem, gr, v. 18- zo.
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Zie ons hier nedrig voor uw’ troon,

Met hartekniën neêrgeboogen ,

U, om de kruisdood van uw’ Zoon,

Met handgevouw en weenende oogen ‚.

Vergìfnis fmeeken vol berouw,

Zoo ryk als arm , zoo man als vrouw.

Vergeef ons , roepen wy te gaêr,

‘Vergeef genadig onze zonden;

In JESUS onzen Middelaar

Zy van ons by U zoen gevonden,

Zoowe—l voor grove zondenval,

Als ftruìkelingen Zonder tal!

Want niet alleen voor firuikeling

Ligt uw verkooren erfdeel open; e

Maar in de groffie ontheiliging

Kan dat by wylen zig verloopen

Als flegts uw’ hulp een weinig wykt’,‘

Gelyk aan Loth en David blykt, f

Wie toch kan zeggen ; groot of klein

Of man ofvrouw , of arme of ryken;

‚‚ Myn hart is zuiver: ik ben rein? g ‘ ‘

Wie
е Incob;v.z‚ fGeneE19‚v‚;o- 35. 2 Saîn.n, n. Pfalm gr. g Ершик.

10.7.9. .
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"Р

Wie kan volmaaktheid ooit doen blyken?

Wie kent zyn’ dwaalingëb oeh! och! och!

Vol zonde is ’t hart en vol bedrog. z'

Ja zelfs onz’ belle Werken, vert’

i Van daar den Hemel door te winnen,

Zyn , laas! zoovuil, dat niemand darr’,

Hoe zuiver hy ook zy van zinnen,

U die vertoonen, als een goed ,

Dat onze groote fehuld voldoet. k

Wy werpen onz’ geregtigheid,

Als ’t allervuilíte kleed, daarheenen. z'

'Wy hebben voor uw’ Majefteit

Alleen te zugten , klaagen , Weenen ,

Те roepen onrein! onrein! uit. т

Niets hebbenwe dat reekning fluit.

Dus koomende , ganfeh arm en ñegt,

Berooid en blind met geen’ gieraadje ,

Agt Gy ons zeker meer opregt

Als die 'volmaakter perfoonaadje

Zig fehatten in den fehyn van( ryk ,y

.Dog zyn nogtans van ’t v'uilfle Пук. 7? ‘ D

’ th

l, ‘PC mv, ц. 5 lef. 9. ing. k Luc, r7.v, ro, I lef. 64.7. 6. т Levír. 1391.4;

п Оргпь. g.v. ry. f



D Е S Н Е Е R Е N.
223

Dat vry4 een Farizëer boog’

IEn pochge ор veele heilge daaden ;

ы Wy koomen liever, laag van oog

En klein van hart, met boer’ belaaden ,`

En fmeeken, zottenwaan ten Грог,

Qntfarm U onzer, gunůryk God! o

Ontfarm U uwer handenwerk,

Vermoogend Schepper aller menfchen!

Zorgdraafgend Vader uwer Kerk’,

Verhoor toch uwer kindren wenfchen!

Opregt berouw fchutte uwe Шаг,

Еп lokke uw liefde r’henwaarts af!

Dit doet den Hemel meer geweld:

Dit kan meer zegen naar ons trekken,`

Dan datmen U voor oogen {lelt

Wat fchyn van deugd , dog vol van Vlekken

Van Winzugt of laatdunkenheid ,

Die ilegts onnoozelen verleid.

‚ ' Geen Farizeeuw krygt hier genaê,

vAl vail hy driemaal in de Weeke;

Al koomt hy darmen mild te ůaê;

. [цс_18.'‚ 10.14.

’t Is
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’t Is {legts opdat zyn’ glory bleeke:

Maar d’arme Tolnaar, vol van boet’,

Word rein door ’s Heilands oñ'èrbloedi

Wy wenfchen enkel door dat bloed ,

Geen: bloed nu meer van ftier of bokken , p

t’Ontfangen quyting op de boef,

En , van de fehuld en ûrañe ontrokken, n

Te leeven heilig en regt Vry

Op aarde , en namaals eeuwig bly.

Gelukkig'nu; zoo wy ook aan

Onz’ fchuldenaaren ’t al vergaven ,

Wat ons van hen is aangedaan:

Dan zoudenwe onze bede ûaaven

Met deezen aandrang „ doe ons , ’t geen

„ Wy onzen fchuldenaaren deên.

„ Volrnaaktůe, geef` aan ons volmaakt
„ ’t Geen wy , fchoon vol gebreklykheden, I

„ Nogtans ‚ door liefde in ’t hart geraakt,

„ Onz’ naaften geeven, door wiens zeden

„ Of daad 01" onbezonnen woord

„ Onze eer of ruft ooit wierd verůoord!

Maar,

p Hebr,9,v. п, и.

4
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Maar , Heer, wie is 200 rein Vgn hart',

Пас hy zulks kan volmondig zeggen?

De heiligl’ce moet Wis met fmart' `

Zyn’ feìl van liefde U openleggen ‚

En tuigen, dat van hem te kort

In deezen pligt gekomen word.

Stort gy dies , door uw’ 1iefdegeeí‘t,

In ons dat Chrifielyk vermogen,

‘Datwe onze fchuldnaars , minfi en шеей;

Hun’ fchulden te vergeeven poogen

Zoo hartelyk ‚ als wy van U

Affineeken fchuldvergifnis nu.’

Gunt Gy ons dit, vrymagtìg God;

Guntge ons die deugd dus te beeragten;

Zoo zalze ons daaglyx dryven tot

Vergifnis van hen ‚ die ooit plagteîî,

Door flinkfche vonden , naam en faam

Van оные fmetten met hun’ blaam.

Wy zullen’naar uw‘ wet dan, Heer ,

Den boozen hun misdryf vergeeven ,

A1 {’conden zy naar goed en eer;

Ja zelfs al dongenze ons naar ’t leven.

' P A1

‚___.и—М‹‚ь_————
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А1 Vloektenze ons , ’t zy luide ofШ;

Wy gaan ’t voorby om Godes wil:

Om Godes Wil alleen , die leert,

Dat feventigmaal zevenmaalen,

Wen onze naaílen zig bekeert ,

Wy met vergifnis hem betaalen ,

In plaatfe' dat vergelding hem

Straff’ met een’ fmartelyken klem. q

Wy zullen voor onz’ vyand zelt`

Dan vol van eerbied tot U fmeeken,

En ongeveinsd naar ’t {largewelf ‚

Tot heil van al het zyne fpreeken

Wy zullen minnen , die ons haat ,

En zegenen, elk die ons fmaad. r

Dit zullen Wy dan, doorl uw’ Geeft,

Niet door ons „zelfs , Werkílzellig rnaaken',4

О Heer, die Zellef гут geweeft

(Daar ’t joodendom aan U deed fmaaken

Veel fehimpen pyn) een voorbeeld van

Geduld , dat niemand volgen kan;
Dat у

q Matth, 18, v. zml-35'. r Matth, g,v,4'4.
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‚ Dat yder egter volgen moet,

Zooveel hy kan. f Daar zy U Reeken,

En roepen: „ op ons zy zyn bloed!

Roept Gy tot God met teder lineeken:

„ Vergeef, o Vader , fmaad en boon;

„ Dien blinden aandoen uwen Zoon! t

Uw' wraak aan het Verraders rot

Was , datge Malehus oorwond heelde. v

Gy floegt niet weêr, nog fchold op фот

Of flag. ш Schoon men uw’ kleedren deelde,

Nog ñondge niet op ilrengfle regt,

Gy hebt geen twiilpleit aangelegd. x'

Gy maakte een uitverkooren vat

Hem, die uw Volk eerPc bond en Гранде,

Toen hy, met Stevens bloed beklad ,

Uw’ grooten Naam menfmaad aanrandde. y

Deez’ koort Gy tot uw’ heilgezant,

Die uwe leer heeñ voortgeplant. z.

Zoo gingtge ons met uw leerbeeld voor,

О ]цс1ааз Leeuw, vol lammrezagtbeidt

Geef` kragt aan ons , om dit uw fpoor

P 2 . Те

f мшъ. ç. 48. x Машин/‚ц. плащи“, y johJQy. yo. п. u Lur.2z.v.ßg,64.

я joan. l’. ‘1,2924’ J Hand. 8J. l. Ш 9. v. 1,1.. 2. Hand. 9. v. 15.

\

l
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Te volgen; opdat Wy veragtheid,

En fchade, en kruis,~en bittren {рос

Verdraagen, als dat word ons lot;

‘Verdraagenën ja, gelyk als Gy

Vergaaft ons misdoen, ook vergeeven

De vonden'all’ , daar dwinglandy

Ons ooit meê flond naar heil ofleven ,`

Den druk, het kruis , den fchampren hoon ,

Die ons ooit llrekte een’ doornekroon:

Het zy iet zulks ons roequaam’ van

Geveinsdheid , die in fchyn zig momde,

Of van een’ magtigen tyran ,

lVÑ/'aarvoor d’onnoozelheid verllomde:

Het zy een vyand opentlyk

Ons gaave van zyn’ boosheid blyk.

Dusdaanig Chrifìelyk geduld

Zal ons , dit doende, beter раП'еп;

Dan dat het hart, van vervuld,

Zig pooge in ’s naaften bloed te Wallbhen,`

Om e'éne mifgreep of ée'n woord,

Quanfuis door ’t punt van eer’ gefpoord.
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.n_n _fr __,

О dolheîd , zonder wedergaê!

Een aardworm wil , om niet , zig wreeken

Met ’s naallen dood, en zou genaê

Nog durven van d`Aertsregter fmeeken!

Een Chrillen ila nooit hand aan ’t zwaard,

Dan daar de dwang hem noodzaak baart:

Het zy des vyands trots den ftaat

Doe wapentuig en trommel roeren: a

’t Zym’ openbaar geweld opílraat

Of binnen ’s huis de `kragt moet’ ñloeren: b

Eer ’s vyands magt den Praat verderf,

Eer ons een gait пей“, datmen llerfï

In andere gevallen Нее}?

Of houmen ’t zwaard in zyne fcheede, c

En, naar de Chríllen’ leíTe, wreek’

Men ’s naallen fchuld met zegenbede, a’

En lante voorts het regt tot wraak

Gode en der Wet, naar eifch der zaak’. е

0 Wreeker, \Vreeker, dog vol blyk

Van Hemelfche barmhartigheden ,

U zy de wraak ; maar maak ons хук

»Lum а. v. r4. О Ехофаьщъ ¢ Mar;h,16_y,;z. d Едиными“.

' Мш-хз- v» 3,4—
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In Euangelievredezeden. f

Geef dat de hooge en mindre kan

AVereend, zyn als een eenig man.

Gun, datwe , dus Verknogt door vreê,

Hier moogen ’t Hemelfch voorhoi` iligten,

Totdatge, ons in de Vredefleê

Des Hemels voert, van werreldwigten ,

En vleefeh, en zonde , en Wraak’ berYd,

_Daar Gy , о Vorft der vrede zyt.

Í Rom. 111.19, lo.

  

ZES
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ZESDE BEDE.

LEID ONS NIET IN VERZOEKINGÍ MAAR VERLOS

ONS VAN DEN BOOZEN.

0p а'е wyze шт den 118. Pfßlm.

_REgeerder van alle aardfche zaaken,

Die Ruurt naar uwen Wil en wet,

’C Geen menfchen kan gelukkig maaken,

' Of door verzoeking brengt in ’t net

Van rampfpoed: niet dat Gy het quaade

Der zonde, о Goedheid, werkt , maar doet,

Dat zulk’ een menfch, die U eerft fmaadde

Het quaad der fuaf, naar fchuld, ontmoet:

О Leidsheer aller vroome menfchen,

Die ftrekt hun gids op ’t enge pad,

Het geenwe nedrig van U Wenfchen,

Almagtige, verleen ons dat.

Wy eifchen geene koningryken,

Geen’ Welluft, geenen hoogen ftaat;

Maar datge ons uwe hulp laat blyken ,

Wanneer ’t ons voor-of tegengaan. L p

eer
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Leer ons, o God! ons zelfs verwinnen.

Wy konnen door ons zelfs toch niet. я

Los nooit den toom zoo onzen zinnen,

Als gy hen deed, die Gy verliet. 6

Sta freeds aan onze regte zyde,

О Held, die altoos overwint.’

Leer onze Vingeren ten ftrydé,

Als гопа’, vleereh, ье1 den ruyd begint.

Behoed toch teder tedre kindren,

О Noodiger der kinderfchaar’. с

Laar hen ’s verzoekers lift` nooit hindi-en,

Hoe zeer hy op hen mikke. Spaar,

Spaar hen als d`appel uwer oogen:

Voed hen alvroeg met melk van всей;

I Opdatze van jongsaf` dus moogen ч

_ Verzoeking weêrflaan onbevreefd.

Bewaar de jeugd der jongelingen '

En die der Chriflen’ maagdenfchaar’,

Dat nooit hun geeft, door quaade dingen

Bekoord, zig {спас van toorne gaar’.

О Gy, die geeíllyke gezigten

Den jongelingen, profecy Be

а все: 3.и‚;. i xKOn.9,V.6 9. t Matth. 191.13-15.
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Belooft in ’t jongkvrouwfchap te ñigten, a'

Houd hen ganfch rein van zottern ';

Daar wulpfche weeld’ met haar’ gel'peelcn

Aanloklyk tooit haar’ valfche fchoont’,

Met dartle dennen ’t oor durft Ilreelen,

Zig onkuifch kleed , in ’t oog vertoont

_Het lonken van Ierullems joffren,

Leert treeden ор haar’ trippeltrant, с?

Haar’ bloei koomt aan ’t falet opoíïren

En trouwt aan fpel en dans de hand ; T

Daar agterklap, door quaad te fpreeken ,

( Quanfuis met puntreêns glimp vernill)

Den naaůen graag,y in d’eer wil lleeken

En

d Ioel :..v 7.8. f ТСС ь". 16.

т Schoon het waar zy dafer voornaame Godsgeleerden gevonden worden , die

he: lorlpcl, als (pel, in zig zelf. Onverffhiilig agren ( van welk gevoelen ook_de

vermaarde zedeleeraar de In Pimm was) egrer is he: mede waar, da: het des met

temìn van de allergematîgl'le daaromrŕent , om des zelfs byna onleheidbaare zon

dige omllandighedeu, als den Chriûenen Onvoegzaam billyk afgekeurd word : 1m

mers op dien grond redeneert daar over de beroemde B. Рит in щупе Мани

tbrín'mnc гильдия. 196» |99. TIOUWCUS Paulus ZCI", de onfeilbaarfle шут—деле:

in deezen opzigte, gebied wel cluidelykl dat al ons doen tot Gods eer gerxgr moet

weezen; eene zaak die men zeker te vergeefs in her (bel von zoeken. Even zoo

is ha gdegen met den dans, welke in den pas aangehaalden text (тупя ooi-deels)

door lefaìas,uìr Gods naame, m de Dogreren van Sion duidelfk , met bygevoegde

bedreigingen,beûrafd word; weshalven dezelvf ook met veel regt van berngœ Gods

geleerden , als Juri". „ширм, Veelìur ‚ тати cn veel@ andere , zoo oude als

hedendaagfche, onder zaaken , den C'nriûenen ongeoorloofd, gelìeld worden. Men zïe

ook de korte dog krageíge drangred'entn daar tegen aangehaald, by den reeds ge

meldcn, штанин Ист, in пупе Мои-(в £1071'ch tom, в. png. :_99, zoo.
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l

En yder rokknen haat en twift; _f

Daar ook de hoogmoed, trots van fehreden ,

Elk Не: Wil trappen met den Voet, g

En, Wars van deugd en edle zeden,

' Betovert ílegts door pragt en Roer.

Beteugel ook in laater’ jaaren

De menfchen, die door dwaaze praal

Steeds poogen elk voorby te vaaren,

Niet zorgend’ hoe of Waarmen ’t haal’.

Dat gierigheid , die fnoo harpye ,

Gevloekt van God, by menfch veragt, b

Door hebzugt nooit hun hart beilry’e

En baare aan hunnen naallen klagt.

Laat maakzugt om verboden’ zaaken

(Want weer, om Gods eer, en zig faam’

Beveiligd voor geweld te maaken,

Is g’oorloi`d zelt` uit Godes Naamz')

Laat Wraakzugt dies om quaade dingen,

Gegrond alleen op zotten Waan,

yNooit feherpen driften, veelmin klingen,

Om wreed elkaêr te keer te gaan. L

aat

f T:coh.4. v. u. Spreuk. 16h. 20. 'g 1 Petr, 5.v,«,'. h x Cor. 6, v_ ‚с, ярым. 1;’
V. 17. i l Sam. 17. v. 45 - 49. Exod. n. v, z.. 
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Laat nooit gefchenk het oog verblinden

Der Grooten. nimmer weeg’ de fehaal

De zaaken dus, dat zugt tot vrinden

’t Goed regt der vreemden overhaal’. le

Geen geellelyke hoogmoed maake

De Leeraars fchuldìg. heiligheid

Zy zuiver, ongeveinfd; en wraake

Alwat door valfchen fchyn verleid. Z

Wil zulke en diergelyke boosheid

Verr’ van ons bannen, jong en oud.

Geheng niet, dat door godeloosheid

Onnooz’len Word verderf` gebrouwd.

Laat nooit ’t vernuft te darrel weiden

In zaaken , boven menfchenpeil ; т

Maar doe uw’ goeden Geefl ons leiden

Tot waare kennis van ons heil.

Bevry ons voor des duivels rellen ‚

Waar door hy veel’ ten quaade raad.

Befeherm ons tegen al zyn quellen,

Wanneer hy daaglyx om ons gaat. n

Scheld, Opperveldheer der heirkragten, «

Scheld

диод. 23. 7.8. leetr l.'.48.en z те. из Pf, 13m. к. и xPct,g',v,2.
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Scheld, Heìrtogtlcider Michaël,

Den Satan; о maak uw’ legermagten

Befìandig tegen draak en hel;

Het zy hy koom’ tot zonden lokken

Door lachgend, maar ook doodlyk слой,

Of, barftende van фут еп wrokken ,

Mikke op uw ’s Keurvolks hart en hoofd.

Wil dit met uw helmet omfluiten,

Befchors dat met uw borflpanfîer,

Zoo Vliegen, fchampende af van buiten ,

Zyn flitfen , vol Vergifrig Vier. p

Hoed ons dus niet alleen voor ’t quaade ;

Neen, Heer: de plaatl'e , leêg Van quaad ,

Geefeenen aangroei van genade,

Die lyf en ziel Hell’ braaf` in ílaat.

f Doe deugd op ondeugd winû behaalen.

Doe vroomheid door uw’ kragt, о God , '

Van huichelaaren zegepraalen

En van al ’t ydle werreldrot.

Cier kinders op met Chriíìen’ zeden.

De zuigeling vermelde uw' lof q

Doe
l :Zach 3. v.z. р ЕрЬсСбж. 11—18. g PC 8.v 3.
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Doe d’eerfle jongkheid vroeg reeds treeden А

i Op ’s levens weg: haar leerens Ной`

Strekke om den geell op ’t 'bell te vormen

N_aar waare deugd: de wysheid Gods

Leer’ haar al vroeg de hel bellormen ,

En ’s duivels Zaad, vol fchimps en фот. r

Kroon jonglíngfchap en' maagdenkroone

Met voorzigt, fchranderheid en tugt,

Met deugdglans , die in zig vertoone y

Een’ Gode aanminnelyke vrugt:

Maak hunne zaameningen trappen

Tot eerbaarheid en ’t geen wel luid ,

Ia fehoolen zelfs van weetenfchappen,

Daar Godsvrugt blinke op ’t fchoonll in uit. f

Laat zoonen flrekken forfle pylen,

Die, vaderen` en vaderland

Tot vreugd , in ’s vyands boezem ylen, t

. О? llanven met hun’ mond en hand, I

Garifeh regt door zee, Gods regt , ’s Lands wetten,

En kreunen zi<r aan gunll’nog haat,

Schoon а

r Spa-cuff, x. V, 7. [РЕ х44.7. lh l Pr. HSA’. 4 SÃ
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Schoon d’aarde mogt’ heur’ plaats verzetten д

Vooral daar ’t geld de Kerk en Staat, 'u

Doe Chriflen’ dogters in haar leven ,

Haar befie leven , ftreeven naar

Het huiílyk voorbeeld , haar gegeeven

Door li'rêls wyslten koning , daar

Ну maalt met levendige kleuren

Het innigfchoonñe vrouwebeeld, w

Vry fchooner dan wat ydle leuten,

Die Weelde en trots en Veele teelt.

Laat d’Ouden таз ОцсШеп flIekken ,

Wars van vervloekte gierigheid 'z х

Hun regtsbewind loon’ deugd, {lraŕf' vlekken.

De llaat vertrouwe op hun beleid.

De nedrigheid giere uw’ Gezanten

Met ’t edellt Chriíllyk pronkçieraad. y

Laat hen uw’ zuivren Godsdienít planten

Door leer wel , maar nog meer met daad. z

De- koopman handle juill zyn’ waare

En dryve handel, naar Gods wet.

‚ Í .

ъ a. Chron. 19» v. 6  lo. l Spreuk. al. v.xo. enz, x Exoddäänx. J Iacobuaadü.

en .9 v. l. e v.|7,18.



DES HEEREN. 239

О

Ну fChuW’ voor eeuwig zulk een’ fchaare,

Die valfche waag of epha zet; я

Die ’t Land doet zugten onder vloeken

Van meineed, en vol argelifl

Poogt zynen naaflen te verkloeken,

En daardoor rokkent twill op twill. b

Laat yder liever trouwlyk handlen. c

Zoo bloei’ de neering overal

Zoo ziem’ op blyde paden wandlen

’s Lands borgery in elk geval.

Dus eer’ de mindre met grootagting

Den meerdren , die Gods beeld vertoont. d

Dus zoeke elkeen, in deugds betragting’,

Zyn’ adeldom, zyn’ fchat, zyn’ fchoont’.

Bewaar, о Heer, dus voor verkloeking

Van ’t booze elkeen’ in zynen rang.

Leid ons dus nimmer in verzoeking

Door al ons ovrig leven lang.

Verlos , verlos ons van den boozen.

Voer ons , langs ’s werrelds dorenpad ,l ' Т t

о

’a Amos 8,v. g. an. n. v. 8. Mich, 6. ч. ro, x1’. (man. Zaclf.:.v.;,4. 1431.3. v; s.

e l код, д, „7. d Rong, v. 1 .4. x ret. a.. mg, 14.?f. 82. v- 6
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Tot in den beemd der fchoonfìe roozen ,

Die bloeijen in de I-Iemelftadv
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BESLUIT.

WANT uw IS HET контакт, EN DE кмст;

EN DE HEERLYKHEID IN EEUWIGHEID.

EN zoudge dit niet doen? hoe kan het feìlen!

Gy zyt een God van verre en van naby ‚ ß'

Volgoed, Volwys , ganfch onbeperkt en vry.

Uwe almagt is van geen vernuft te peilen.

Gy zyt geen God uit enkel Heen gehouwen .

Óf‘hout, nog uit metaalen geformeerd, b

Zooals zy , die de, blinde Heiden eert ,

En daarmen nog ziet Roomen op vertrouwen.‘

Gy zyt geen God ‚ als Ваш, die niet hoorde

Nog troofi gaf; fchoonmen zig met mefl‘en fneed. с

Gy zyt geen God , die groeit in ’s menfchdoms leed,

Als Moloch, dienmen kinderoffers moordde. d

Gy zyt geen God, die meerder op de bergen

En heuvelen , dan op het vlakke land,

_ Verblixemen kunt met uw oog , en hand
Verdelgen hen ,l die uwe hoogheìd tergen. e

Gy zyt een God , die net ln evenwìgte _

Het wonder Al (uit niet door uwe magt,

Slegts met één woord,zoo konl‘rryk voortgebragt ‘

с.

- Тсгстлзжд; Ь Hand, r;‚v.=+‚ s x Kon. 18m 26-28. d Lw. 20.1. l: ‘

c x Kon. zo. v. 2 3,
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Gelladig houd volfehoon voor elks gezigte. f

Gy zyt een God, die uwes ryxhofs zetel

Geplaatll houd in den Hemel, en al d’aard’

Ten voetbank hebt,g die op de wolken vaart b

En dondert neêr elk die zig draagt vermetel. i

Gy Zyt een God, omñuwd van duizend Englen,

Met duizenden tienduizend wederom

Verdubbeld. le in uw heiligll heiligdom

Ziet Gy hun choor U lolleltonnen {вещем

Op uwen wenk lloeg één dier Hemelhelden

„Ganfeh Sanheribs onwinbre legerkragt

Geheel tot niet, alleen op éénen nagt.

Zoodat naauw ée'n hun’ nederlaag kon melden. ш

Voor uwen glans moet fehemeren al ’t llerllyk.

De lugt, de zee , het aardryk trilt en beeft,

Als gy uw’ Нет uit zwavelwolken geeft

En weêrligt fpreid , voor ’t godloos rot verderllyk. n

Gy lirooit den ryp als all`che,_ ’t ys als ltukken. aI

Al ’t Hemelheir is vlug op uw gebod.

De zon en maan en llarren volgentGod ,

En doen zyn’ wil in'zeeg’nen of verdrukken. p

Gy zyt een God niet liegts van Aarde en Hemel,

‚ - Maar

` Hobnsynß. ¿JCCM-VJ h PÍGS V.r9.en|c4.v.z. i x Италию. bDau,7,v.ro,

l 111;.2,v.x;,14. т a Kon 19.v.;s. ujob.2.6.v.n.en 38,v.;5. P£97,v,;,4, ¢P£r47.v.17,

P швам. zo. joli помп- I4.
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Maar van al wat -in Aarde en Hemel is.

Ja onder d’aard’, van menfch, gedierte en vifch

Op aarde , in lugt en in het ñroomgewemel.

Gy voed die al, een yder op zyn’ wyze.

Het malfche gras , den koeijen wellekoom ,

Geeft weder uit haar’ vollen uijer room.

Gy fchaft aan menfch, vee, voglen hunne fpyze.

Gy lzegent huis, Pfad, `Weide en landeryen,

Met vrugten, die de zwangre moeder baart ,

Met vrugt van Vee, en veld, en ryke vaart.

Nu fchenktge eens gulle en dan weêr fchraal'er су’еп.’
Behaagt het U; Gy bonll ter helle neder y y '

Den trots , die in de wolken veů zyn’ troon. r

Behaagt het U; Gy maakt een’ herders zoon

Een’ Koning, f en een rietje een’ L-îbans ceder.

De harten van de vorften 'moeten neigen

Zig voor U neêr. Gy zwenk't> hen naar uw’ luft',

A1 loerenze op der Zwakkren heil en ruil. '

Gy bind hun’ magt, en houd te rug hun dreigen. а

En wederom maakt Gy hen voedfterheeren ,

Zoogvrouwen hun’ vorílinnen uwer Kerk’.

Zooras ’t U luft kan uw’ genadewerk

Hen , en, naar hen ,het ganfche volk bekeeren. 'u

:Il: 2

`17» q PCr04.vJ° 13, 3°, Plïuv, „8. r мшьмдд. f x задавшим.

t Dm,;.v.9 3s. v 1сС49‚1.22,23.

в
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Gy dood den dood met triomfiìnte handen;
Gy overwint den draak met a1 zyn rot; l

Gy fluit hen op faam’ met een eeuwig Ilot,

Еn kluifterr hen met nooit ontfluìtbre banden. 1»

Dus rydgel voort , omítuwd van Hemelriddren,

Op ’t Witte paard. x dus heerfchtge alleen omhoog

En ook omlaag, en {коей met ’t glansryk oog

Uw Keurvolk, daar de boosheid moet voor fiddren.

‘Voor‚2u1k een’ God, 200 onbepaald van kragtem

Drieéénig God! erkennenwe U alleen.

‘Wie zou nu van uw’ kragt , op zyn’ gebeên‚

Uit ’t eeuwig Ryk niet alle hulp verwagten?

’t Feilt niet aan U, genaderykfte Ontfarmer,

Als ware uw’ hand nog ooit of ooit verkort;

Maar "t fchort aan onsz‘aan ons is ’t, dat het fchort» `

Als Gy ons ftrekt eer wreeker dan befchermer.

Wy‚hebben U zoodaadlyk voorgedraagen

Onz’ fchulden ‚ * die daarvan de bronnen zyn,

Wy meldden U ‚ met waare hartepyn’,

Ваше ons ‚ vrymeer dan eenìg ding, mishaagen,

Ook blyven Wy daarby , en zullen blyven

By deez’ rondborí’cige belydenis ‚

‚Zoolang ons bloed in d’adren- поездам is, .

’ Zorg

sv Иртыш. v. 1,2. 10.14. и 19. v. n ~_ 16..

ä zie de yyfdc Bede, 22.0 Blad?,
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‘Zoolangmen aan 't azuur Ziet fiarren dryven,‘ ‘

Met hoop nogtans , datge ons die zult Vergeeven.

Om ’t eens geplengde en al uitwifl‘chend’ bloed

Grypt onze ziel een’ nieuw ontlooken moed,

En fmeekt U hulp voor al haar ovrig leven;

Dus heerfche in haar het Ryk van uw’ Genade:

‘ De gunfiûafvan uwe Oppermajefteìt ‘

Zy haar gereìkt: zoovaak uw Осей haar leid

Voor uwen troon , koom’ haar dat heil te Наде:

Zoo í‘trekkeze , een trouwhartige onderzaate

_ Van ’t Koningryk der hem’len in haar doen

En laaten: zoo moete yderee'n bevroên ,

Dat Reeds uw’ Wet haar zy een’ regelmaate.

Daartoe verleene uw Heìlgeefi zyne kragten; f

Die daale op ons en maake ons ganfch bequaam,

Om, in de vreez’ van uw’ gedugten Naam,

Godvrugtìgheid in alles te ‘betragten ;

Die leide ons hier in vrede,- ol Hemelkoning,

Die al het aardfch zyn perk en tydpaal ген

Totdat Gy ons ganfch zuiver, onbefinet, ’ .

Eens brengen zult in uwe Hemelwoonìng, `

Daar alles is , wat onder naam van heerlyk

Bevatbaar zy; daar uwe Majefieìt

Uw volk beglanfi tot in alle eeuwigheid-i . и

’ _Q 3 Шаг
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Daar alles is voor _ziele en lyf begeerlyk;

Daar ’t zilver niet“, maar ’t goud zelf Шва: de vloeren

Ten wandelplaàts der nyde Hemelry з

Daar Vredef’tad zig ziet aan alle zy _

Met eenen muur vol konfie en наше omfnoeren ,

En, in ciment gelegd, ар fondamenten

Onwrikbaar fieunt; daar Godes Lam Zyn’ Naam

En die van zyne Apoí’celen te faam’,

Ter eeuwige gedagtnifl‘e, in liet prenten;

Daar een getal , een Hemelwagt van Englen

Op ’t naauwíì bewaakt de twalef poorten, uit

Eén’ paerel elk gemaakt, en buiten fluit,

Die, tegen regt , zig onder vroomen menglen ,f

Daar , vol van glans, de twalefedle fteenen

(Zoo fchoon ‚ als ooit het pragtig gieraad was,

Dat flonkerde in Aärons borfií‘teenkas)

Zig met den gloed van ’t Zuiverfi goud vereenen;

Daar zon , nog maan , nog Rar meer hoeft te fchynen,

Maar daar Gods Lam deed liar en maan en zon,

Zooras het ligt van zynen glans begon ,

Voor majeiìeit van ’t Godka oog _verdwynen ;`

‘Daar ’s Levens Boom belemmert met zyn’ bladßß

De volken , en voed veelen met zyn’ Vrugt ‘

‚Aan ’t тешим. d’allmeìnfie lügt;
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_w-_v ‚‚‚ _. 
" 1'

Daar vorfien en vorfiìnnen, in gewaaden

Vol hemelpragt , regt paíTend’ Voedflerheeren

Voorheenen en zoogvrouwen van Gods kerk’,

Zig zullen oeff’nen 'm’t hoogadlykí‘t werk

Van d’Alpha en d’Ómega eeuwig t’eeren‚

Voor zynen troon, als aangenoornen’ zoonen

En dogters van de hoogfle Majeí‘teit,

Gezeteld op een’ floel van heerlykheid ,

En rondom ’t hoofd bekraní‘c met zegekroonen. x

Вы? zal uw Ryk zig eens volmaakt van leden

Bevinden: dus zult Gy , o eeuwig Al!

Eens worden ’t A1 voor uwer kindren tal, y

Daar geen meer tyd zal zyn, maar ’c eindloos heden.

Dus zultge , op ’t ryßîte; ons uw’ genaê bewyzen

En heerlyk zyn in al uw heiligdom.

Drieéénig God en Schepper! kom! ai, kom!

Wy wenfchen U daar op ’t voknaaktíì’ te pryzem

к Gpcnb.z|.v, m- :7, J x Cor, купив.
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SLOT-WOORD
AMEN. y

Op de щи 'van den 4. Pfßlm.

DUS boezemden Wy ûervelingen

Onz’ hartezugten tor. U uit ,

О Heer, om alle noodrufrs dingen,

Verquikkingen en zegeningen.

Nu zeggenwe Amen, tot befluit.

Wy zeggen Amen, met bewuñheid

Van uwe trouwe zonder teil:

Wy Zeggen Amen, met geruůheìd

Datge `onze geeftlyke beluůheìd

Vervullen Wilt met noodig heil.

VWy baden., Amens God, te3 faamen

‘Vari U, die alles werken kan,

‘Dat Gy Wouwt ziel en 1yŕ` bequaamen

Tot alles goeds: nu zeggenwe Amen

Ook faamen, als een ééníg man.

Ons Amen fmeektX U roem toe, vrede

Aan Sion, elk gehoorzaamheid
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Kan U; lyfs- en zidsvoedfel mede,

Schuldquytìng, fchikking naar de rede

Uws Woords, dat ons van ’t quaade añeidß

Dit Amen zy en blyf zoo, Koning

Der koningen, v01 eeuw’ge kragt!

Nu zend, ter uwe'r gunfìbetooning;

Verzekring uit uw’ Hernelwooning,

Dat gy ons fmeeken niet veragt!

Dan zullen wy met regt gelooven,`

Dat Gy, Drìeéénìg God en Heer,

Zoowel onz’ wenfch keur goed daar hover,

„Als wy dien, naar uw Hofder hoven,

__-cn-r '

U zugtten toe, opregt en teêr.

EIND.
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