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V OORREDEN
Aan de Godvrugtige

*.

zANGERses zANGEREssEN.

Z Geeſtelyke
hier een klein Bundeltje, van
Liederen, van over ver
ſcheide Jaaren gemaakt, meeſt van myn
Broeder, Do Johannes Groeneweegen,
eenige weynige namelyk, het 23, 26,
28, 29, 31, 4oſte Lied zyn door myn
gedigt, het 27ſte Lied is byabuisingeflo
pen dog is van een ander, zyn Eerw:
wilde zig met de uitgave niet bemoejen;
bezag zyn werkte gering, om zig door
dit klyn werk, onder het getal der uit
gevere van Boeken te ſtellen, was nog
tans gewillig om het my toete laten.
De reede van uitgave is, dat het zoo
ering niet kan zyn, of het kan door
ods genaden tot zeegen zyn; en de be
wuſtheid die wy hebben; dat het reeds
menigmaal dat einde heeft bereikt, alzo
zy inzonderheid te Werkendam , veel

geleezenen gezongen worden: hier toe
heeft veelook toegebragt, de begeerten
van verſcheide Vroomen omze in Druk
te hebben.
* 2

En

En dewylze met veele grove fouten,
reeds veel uitgeſchreeven waren, en hier
en daar verſpreid, dit doet ons reſolvee
ren, omze door den druk gemeente
en.r is dog
makDaa
niets dat meerinvloetophet

herte heeft, als hetzingen van Liederen
en Pſalmen, als men in zyne Gedigten,
de Groote en Beminnelyken Koning Jeſus
tot het onderwerp heeft.

Wy hebben daar veele bevindinge van
wat zeegen dat dat heeft in de gezelſchap
pen der Godzaligen.
Men heeft hier de gewoonten, om
Zondaags avonds eenige uuren, in een
merkelyk aantal te zamente vergºderen,
en daar allereerſt met Pſalmgezangen God
te verheerlyken,

dan te zamen in den

Gebeeden zig voor den Heeren te bren
gen, en het aangezigte des Heeren te zoe
ken, waar namenmethetopheffen van dee

zen of anderen heilige Liederen, zig in den
Heeren verluſtigt, en het herten zoekt
Hemelswaarts te voeren; een of meer Lie

deren gezongen hebbende, begint die en
geene tot dat einde aangeſprooken, een
voudig te ſpreeken, hoe het hem dezen
dag of week is gegaan, wat zeegen men
onder de openbaare Godsdienſt, of wat
-

werk

-

werk met Jeſus in 't verborgen ondervon
den heeft, daar zomtyds de heerlykſte
Verbondsvernieuwinge, en vereeniginge
met Jeſus verteld worden; en ook ſom
tyds of van anderen klagten en traanen,
over een zig verbergende Jeſus: daar ver
haald menhoe het tuſſchen den Heere en

de Ziele ſtaat, war nieuwe blyke van aan
deels onlangs gehadt , of wat vreeze dat
haar werk geen waarheid is.
Hier komen dan ook die geene die on
der gezigt van zonden en verlooren ſtaat,
om Jeſus roepen ein ſchreijen, die verha
len hoe elendig dat zy haar zelven zien;
hoe noodzakelyk dat zy Jeſus voor haar
ſchuldige en verloore ziele zien, wat on«
dekkinge dat zy wel eens van Jeſus kry
gen, of hoe dat hy zig verbergt, en wat
roepen en worſtelen dat 'er wel eens om

gaat in 't verborgen, ofonder de midde
len, om Jeſus te krygen.
En is 'er eens een die uit zyn verloo
rene ſtaat, door Geloofs vereeniging met
Jeſus geret is, en dat geloven kanopgoe
de grondeu, dat is, daar de ſtoffe van het
verhaal, en van verheerlykinge Gods,
waar onder dat men dan alweer eens,

met hetzingen van eenige Liederen zig
verluſtigt, veelydseepaſſeyk op de za
3
A

ken

-

ken die geſprooken zyn, waarna men op
het laaſte zig weer in den Gebeeden tot
den Heere keerd, en door dat zannen bid

den, ſpreeken en zingen, onuitſprekelyke
vereeniginge wel eens ondervind, met
Jeſus, en met malkanderen.
Ziet zoo word onder ons de gemein
ſchap der Heiligen geoeffent, en ſchoon
alles met gebrek is, deſtok liefykheid
en zamenbindinge, is hier nog weinig
gebroken.
Dit verhaalen wy niet tot ons eigen
eer, maar tot eere Godts, en roem van

zyn genade, en tot een voorbeeld van
navolging, na dat elk geleegentheid heeft;
wierd de gemeinſchap der Heiligen meer
geoeffent, daar zou meer leeven in de
Kerk weezen: og! hoe droevig zyn op
veele plaatze Gods Volk van een geſchei
den, en leven zonder diergelyke gemein
ſchapsoeffeningen; dat niet te beriſpen
is, in die geene die de geleegentheid niet
hebben; elk moet zyn omſtandigheeden
weeten, ieder heeft geen gelegentheid tot
bywoning van zulke geſelſchappen, maar
die er regte liefde voor heeft en het mis
zen moet, door Gods wegen beſtiering,
en daar wel eens over tréurt, die ondºr
vind het wel in 't verborgen, dat de Heere
> N
geed

.

-

ºp

goed is, de Heere vergoed dat wel eens

0

in de binnekaameren; maar die het uit

ke
e

liefdeloosheid laat, die zal magerheid aan
zyne ziel doorgaans krygen.
En daar den iever en den luſt heerſcht,
worden occaſie gevonden, die men anders
dagt niet te hebben, de liefde van Gods
Kinderen onder en tot malkanderen, die
ontſteekt de luſt om aan malkanderen in

zamenkomſte te verhalen; wat de Heere

aan hun Ziele gedaan heeft.
De Wereld meend dat dat hoogmoedis,
dat Zoo aan anderen te verhalen wat men
in zyne binnekameren, ofonder dege

nademiddelen ondervind; maar dat zullen
niet zyn de zulken, die het werk der ge
naden in haare ziele ondervinden.

Veele

zyn zootegen dat verhalen van zyn be
vindinge, om dat zy gantſch geene be
vindinge, van het werk des H. Geeſtes,
aan hunne ziele hebben.

Maar zelf word des Heeren begenadigt
Volk dikwils zoolaag, zoo aan 't ſtof
gekleeft, zoogeeſteloos, zoo verre van
den Heeren, zoo werkeloos, en dan ook

zoo luſteloos en liefdeloos, dat zy (al
hebben zy geleegentheid) leeven zonder
de oeffening van de gemeinſchap der Hei
ligen, en worden. daar door hoe langer
* 4
hoe

hoe doodiger, in dwaalen van den Heeren
hoe langer hoe verder af.
Kom laten wy eenige byzonderheeden

de nuttigheid van die Gemeinſchaps oef

feninge en Zamenſpraken met malkande
ren voorſtellen.

-

Ten eerſten; door die zamenſprekinge,

en onderling vertellen wat de Ä 32ſ.
de zielen gedaan heeft, word dat werk
weer op een nieuw wel opgeklaart, en
den ſpreeker in zyn eigen werk weer
met licht ingeleid, dat hy onder het ſpre
ken nieuwe verzeekering aan zyn herte
krygt, van zyn aandeel aan Goden Chris
tus, en het werk des Geeſtes; zoo dat

zyn herte in liefde, blydſchap, en ver
wondering over Gods vrye genade word
weggevoerd, onder ſterke aandoeninge,
en dus word bekwaam gemaakt om God
de eere te geven, voor zyn genaden en
Barmhertigheid aan zyne ziele bewezen.
Ten tweeden, den hoorder word hier

door wel eens ingeleid in zyn bevinding,
hoorende de zoeten overeedkomſt met an

dere van Gods Kinderen, en voelende

daar uit in zyn herte een innerlyke ver
eeniging door den band van eenerly Ge
Joof en liefde,

en het hebben van een

derley hert met Gods Volks, waar door
hy

hy ook in de waarheid van zyne werk be
veſtigt word, en van zyne genade ſtaat
trooſt en verzekert word.

Ten derden, hier door word deliefden
tot malkanderen zeer ontſtoken, met eene

heftigheid daar de Wereld weynig denk
beeld van kan formeeren; en is 'eriets dat

zalige en heilryke gevolgen heeft, het is
de liefde der Godzalige tot malkanderen,
daar is dog niets dat de lieſde tot malkan
deren zoogevoelig kan ontſteeken, als
het wederzyds verhaalen: van het werk
dat tuſchen Jeſus en de zielen omgaat:
dat herte ſinelt zoo innig in een, gelyk

'er Jeſus van ſpreekt Joh. 17:22. op daz
zy een zyn gelyk wy een zyn..
Ten vierden, die wat in de laagte zit,
en aan het ſtof kleeft, en van den Heere
die word door dat hooren

omſwerft,

van anderen, die in de gemeinſchap van
God leven, by zyn afdgedwaalden enzon
digen ſtaat bepaalt, en krygt daar wel
eens gevoelige aandoening van zyn om
ſwerven, dat hy in tranen wegſmelt, en
zegt, och wat leef ik elendig! wat benik
een trouweloos verlater van den zaligen
Heere Jeſus.
En denkende aan de dagen van ouds,
door hooren van werkzaamheeden, en
-

1.
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be

bevindingen, die hy voor dezen ook wel
plagt te ondervinden; word zyn ziele in
begeertens weer gaande, och! of ik was

in de voorige daagen.
Ten vyfden, door die onderlinge za
menſpreekinge, over het inwendige lee
ven, worden duiſteren en klynweetende
van hun verkeerde werken overtuigt, en
leeren door het hooren van anderen, wel
eens zien, waar her haar ſcheelt, tot haar

merkelyk ziels voordeel; zoo zyn zy
malkanderen tot een ligt, en leidsman
op de Heemelweg, de duiſteren en de
klynwerende worden onderrigten beſtiert,
de zwakke onderſteunt, de moedelozen

opgebeurt , en de ſtruikelende knién
worden wattgeſteld.
Zoo blykt de nuttigheeden van de hy
eenkomſten» en Gemeenſchaps oeffeninge
der Godzaligen.
Dit worde nog gepractiſeert, op ſom
mige plaatſe op een wyze die met hunne
betrekking overeen komt, inzonderheid

hebben wy dat nog in zyn fleur gezien
te Nieuwkerk, daar die jong bekeerden
eene onuitſpreekelyke liefde tot malkande
red hadden en betoonden.

Maar o! wat woeld de vyandmenigmaal
tegen die zamenkomſte van Gods

V

33

–

daar men malkanderen opwekt tot den
dienſt van God; maar zolang de Heere

niet geheel met zyn Geeſt wykt, zal
dat wel ſtaande blyven, de Heere gebied
aldaar den zegen en het leeven tot in
eeuwigheid.
Daar is dog eene vereeniging tuſſchen

Jeſus en zyn volk, de Bruiden het Wyf
des Lams, en tuſchende Gelovigen en
Kinderen Gods onder malkanderen, die

voor den natuurlyken Menſch gantſch

onbegrypelyk is; het is zeker dat de ver
eeniging met Jeſus van een verhevener
aard en natuur is, als van de Gelovigen
met malkanderen ;

nogtans de laaſten;

daar wy nu van ſpreeken, is ook een edel
gedeelte van het inwendige Chriſten
dom; De gemeinſchaps oeffening is niet
enkel en alleen door kerkgaan in dezelve
kerk en Avondmaal houden aan dezelve

tafel; even als de gebuuren in de groote
Steeden; is dat nu vereeniging engemein
ſchap, dat men in een endezelve Stad

of ook in nabyſtaande huyze woond, in
vreede leeft? maar nogtans nooit in mal
kanders huyzen komt, malkanders naam
naauwlyk kent: is de gemeinſchap die
Broederen en Zuſteren in 't natuurlyken
Oeffenen niet zeer veel nauwer?

nu zo

Y

is

V

-

is het in het Geeſtelyke, gelyk die In
woonders in eene Stadt, zoo oeffend het

uitwendig naamchriſtendom gemeinſchap
en dat meenen zy dat de regte gemein

ſchap der Heiligen zy; en gelyk de Broe
dersen Zuſters, zo oeffenen gemeinſchap
de waare en Godzaligen die hun Huis
en Hert voor malkander open hebben.

Natuurlyke Menſchen ja Godtlooze,
hebben ook zomtyds wel eeene familiare
ommegang met den anderen; maar wat
doenze by een ? en wat zyn de banden
van hunne vereeniging? wy ſtaan daar
nu niet op.
Maar de regte liefderyke gemeinſchap
der kinderen Gods, gaat alle natuurlyke
betrekkinge, Liefde, Vereeniging, en
gemeinſchaps oeſſeninge, verre te boven
is van een verheevener aard en natuur en

is eeuwigduurende. Dat kunnen de Kin
deren Gods zig verbeelden, dat hunne
onderlinge liefde vereniging; in een ein
delooze eeuwigheid zal duuren: dat ver

eenigt hunne herten ook zonderling, dat
zy verwagten, wy zullen een eeuwig
volmaakt en zonderzonden, te zamen de

Hemelſche Lof Zangen zingen, en aan
malkanderen dan eens beter vertellen, wat

de Heeren aan onze ziele gedaan

beso.h

Och! wat onuitdrukkelyke vereeniging
maken die dingen! Paulus telt de banden
van vereeniging aldus op, Epheſ. 4: 4,

5, 6. Een. Lighaam, eenen Geeſ, een
Hoppe,

een Heere, een Geloove, een

Doop, een Goden Wader.
Wilden wy deeze dingen gegront be
handele, dan zou deeze Voorreeden telang
worden, wy zyn Onze paalen alte buy
TCIl.

In een lighaam als veele leeden naauw
vereenigt te zyn; door een en dezelven
Geeſt bewerktte worden, en geleid: de
zelve zaligheid in de hoope gemeinſchap
pelyk te verwagten: aan eenes Heere

Jeſus zyn ziele tot dienſt verbondente
hebben; door een geloof met den Zoohe
Gods een eenerley gevoelens en belydenis
met den anderen vereenigt door eenen

Doop tot een Lighaam gedrenkt: en Kin
deren van een en dezelve God en Vader

te zyn: dat leid onuitſpreekelyke banden
van vereeniging.
Och! dat veele van Gods waare Volk,

om zulke nietige oorzaaken die gemein
ſchaps oeffeninge, met de Vroome zoo
na laaten! en dikwils zoolaag leven.
De Heere, wenſchen wy, die in onze

dagen, zyne heerlykheid nog eenigzints
-

1.

in zyn Heiligdom geopenbaart heeft,
verſchyne ons blinkende , ' en maaken
zyne Kerk heerlyk, . en doe zyn Volk
eens op een nieuw herleven, herſtellen
den Vreden, en het Leven, tot in der
Eeuwigheid:
AM EN.

Uw Heilzoekende Vriend

YACOB GROENEWEGEN.

BLADwyzER den GEZANGEN.
A
Fol.
Ach wat beR ik avan en blind.
I55
-

Doe ik my aan

Godºn verbond.

148

Emanuël Gods wonderzoon.

55

Een zoete reuk die 't ſtervent hert verkwikt.
Io7

p

-

Fontein van al genoegzaamheden
Geen groter wonder

72

# 'er ooit gebeurt.

Heer der Heeren wild my leeren.
Helaas hoe is dat aangezigt.
Hemelingen hef u toon.

98
IQ I

127

myn ſmert.

I58

Ik ben een trouw geſloten.
Ik ben metrykdom overladen. Ik ben een vreemdeling op aarden.

7
I4.

Helaas hoe voelik

Ik werp my voor u

"Fen

I5 I

neer.

166

Komt Jehovaas Lievelingen.
Komt hier die luſt hebt öm te bouwen.
Komt hier Jehovaas Lievelingen.

I3

Komt hier begeerig oog en hert.

39

mt bontgenoten juygt den Heer. ,
Kriſten kom zet u beneven.

45

Kom Chriſti

werde eſ

Liefſte Jeſu vol medogen.

U 00g.

4

36
-

Hoe verduyſtert, vaſt gekluyſtert.

º

174

I

19

48
84
42

Liefſte

/

Liefſte Jeſu heilen leven."
Liederyke

I2I

mºnus,

Myn zondig dwaas

I6 I

erzie hert.

113

O Jeſus lichten leven.

5

O Jeſus vol genaden.
O Jeſus goedertierend Heer.

IO

17

-

Och wat is dat leven zoet.

22.

O Jeſus bron van zaligheid.
O Vader is u teere zin.

-

24.
-

O God in 't eeuwig licht gezeten.
O lieffelyke eenſaamheid.

O Rots des heils, ÖLevens vorſt,

27
Z4

* 5.
62

Oneindig Oppermajeſteid.

65

Oneindig Oppermajeſteid,
O Rots des heils, ÖLevens vorſt.

68
75

Och waar Zalik my wenden heen,
O Jeſu lief myn eenig al.
O God van zaligheid en leven.
O vlekkeloos heilig Opperwezen,

OO
I IG

I 24
14r

Ouitdrukzels zielvervoerent.

164

Verbleid usHemelsgunſtgenoot.

I 5

Vader wys en magtigFea

I I8

Wel Waarde ziel myn waarde pand,

73

Wat benik vol van alle zonden.

95

Zalig weezen vol genaden.

58

Zoete banden die my binden.

79

Zyn aarºheºOne die deoppervorſte 1.
Zalig wezen aller wezen,
j
-

-- -- --
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1 S RA EL S.
Verblydu
in den Heere aller
tyd, wederom zegik u» verblyd u.
stem: Pſalm 38. -

Kem schabars
ceenge
MDilt nu zinge ... :

-

" ---

Meefit u op tot Gobešlof/

Äromanger neergebogen/

.

Älºet u oogen

Heft u zielen uit het ſtof2.

-

-

Taet uherte zig berbipbe/
-

t’Aller tyde;

In den Heer uzalig lot /

FÄetu mond/ü herten fieele/
Altpd üweele;
F ingt den iafban
f
2 « God.
uwen
-

2. SGU

DE LO FZ AN G EN

-

*

3.

Souben d'arme Meereldlinge/
Jutthe/zinge /

En de boeie ban ben Hel;
En zult gº zyn berkooren/
En

Ä

Sitten als in dzulien üwel,
4

Sou't geenftofbanölpſchap weze/
E>ie booz deze:

ÄTang in Satan bozenet/
Wie uit Guybels ſterhe banden/
Dooz God handen:
&pt getroklen engeret.
J

Ia bie am u ziele wanden/
En u zonden/

Cot zyn epge roem eneer /

Spn beſtepºnd zyn Soon gegeben./
Heeft ten leben;
KTot u lofſer en u Heer.
6.

Alu ſchulden en elenden/
Itomt hy wenden/

En u zonden beel engzaot/
Die berzoent hy dooz zyn inden:
GPm te bzyden/

-

Ilboo? eeuwig aen den dood.
7.

Muzal Gods haet öber het quade/
H niet ſchade;

MPantgy zyt met God behzind:
Hg

-

s RA & L S.

-

Hu heefteer
Hºy
h Äaertt gebooren
g
/1 . . .
oren:

-

En met liefde al

--

. .

bemº-

-

-

berülpden;
pd
Dat KTot
is ſtoffen
ratentphen

-

-

EIm in Goh te zyn berheugt-,

Gat is Ente
taf amzingen:
örte ſpzingen
E>at iſ wrzentpfie Bzeugt
-

-

:

sºzitatiºn
bºt
Kitberkooren/
-

-

-

Tiebelingen ban u God; . . . .“
Gie een in balmachte deughen/ . . . . .
Eeuwig bzeugden:

-

Sult genieten7 in wºs lot.
-

Loo

O-

-

-

# eeuwigte beräeere/

-

g den Heere;

ÄÄÄÄÄun
n bev2yd Van Wert en rg
3.
ÄÄ

-- ---

God/ 6! uttberhore 5zuit.
II.

Daer zult g'eeuwig zyn anthanden/
Bande zanden:

-

't Meitte üleed van heiligheid/
Geuwig d?agen nagten Age 3
Zonder bzage/

JPa de dagen uur of tgd.
A 2
-

T2s

Gn

-

Dr. Lo F ZAN GEN
----

I 2« - -

-

- - - -

En uEziele
eeuwig zinken/
Ä
ken/
Zonder rufte dag en nagt./
Eeuwig roemen / lobe pºpzen;
Eer bewyzen/

't Tam dat booz u is geſagt.
"

I -

--

-

Liegt dan op u hart na üoben/
GDm 1e loben!

Wem die u heeft lief gehäd/

-

En u eer gy-Waert gebooren /

Aitberfisoren;
Booz de zalige Hemel-ſtad.
- -

I4.

-

-

*

-

WHou dan op ban teurig leben/
Zoektte zweben /
2Boben't ftof bandzuk en zogg:
Zyn 't dezonde die u wanden/
g'Hebt gebonden:
Äeſué tot u bafte bo2g.
I5
R

-

Zoekt dan hier uftem te pare/
JM2et die ſchaere:

Die met u des WHeeren lof/

Eeuwiglyk uit zullen galmen;

Haet die Pſalmen/,
TDie men zingt aen themelé hof,

E H
r».*--«,

F

A G E.
-

. .

ziels

Ziel Verbrekinge
ÄJÄagt,
van Zonden. - tot
- ne--

Stem: Pſalm 126.
„„ .

2 de Lied

O Äehen
Ä
Ägnianing en myn Heer

-

Alen wien ik heb gegeben “------Hºpn hert am booz üeer;
-

Äzºſºpden/
Zhhaneerber ſagt /
I leghelaester zyden

-

...,

So dikwtls eer iñ dagt.

-

2.

r,

- -

-

ÄÄÄhpºnden/
& Magtig Hemel - Bozſt/

Äºg ºpn andeu:

…-

enºgdemzuit dogſt ,
'f Heb luft boog uw teleben/

Ärh/

.

.

Äer Peergpºngetmygeben/
ditwerk

Genade tot

Ä -- 3.

-

-

Zetaedagen: ,
Mºyn MBereld-liebend hert/

See-hºning klagen/
Mºet bººfheiden niet ſmert/
Jºyn Ziele iš inwendig/
Berdo?ben en verheert/ .
Ja gantſrhelyh elendig /
Als gy niet
S

aerº

3

.

. - -

- - - - -

-

:

-

-

-

4. Kigt

s

Dr. LO F ZA N GEN

„Wigt gy opin myne ziele/
FM zaltgeheerft
MBilt Zatan
Berbzeke

:

Ä

dermielen /
in Mp : . . –

Ik heb alleen gezwooren/
o Cºgoaten opper Heer/
Äſk heb alleen berkogrenz:
KTe leben tat ueer.

-

-

-

4-_

Komt Jezufo myn toning/.
GEn neenºt myn zondig hert ?
Gn maekt het tot u woning/

Dan is 't behzyd ban ſmert; .
Berdzpft die bzeemde heeren/
WDie 'thuis noghouden in/
MPilt gp 't alleen regeeren;
Er blpgen 't mau z

-

*

- -

---

- -

-

o Jezuß ſla aan ſtukken/

Wegzendes ban myn ziel/
Ct Zal anders mooit geluñhen/D
All wat u huiten hiel:

:::

-

-

-

Berbzeeht het laet het ſterben / . . . . .
En maeſthet my maer fiwyt:
ÄCaet if u dog niet derben /

:

Die alleš booz myn zyt.
-

7

MByn ziele is herbanden /
Aen eige wil en zin/

-

Be wereld en de Sanden:
Die nemen 't diñwils in/

-

- -

-

-

En
%

--

-

–

–

–

-------

--

ISRA EL Sº

k

En make dat myn Herte/
àiet doen als zwerben mm /

KCot myn berbriet en ſmerte
0 (Crek my Hezug

Ä.

En Heilig my bam binne/
Jarooit de wogtel uit/

-

Ban my berdurbe zinne /
En op dat ik beſluit:
Mºyn gzootfte wené en bede/
g Saligopper-Äeer:
Is dit om hier benede/
GTe leben tot uſw Eer.
9

Berheerlyfit inwendig/
Än heiligheid/en dan,7

IHet almyn doen beftendig
Ce gebe blyk daer ban/

KTat bat myn ziel ontbonden/
l zuiber reinen ſchaon /

Bolmaakten zonder zonden/
ZSal dienen boöz den thzoon.

CH2EQ929CA92CVA DyKVG)

Deooge der geene die zien,
zullen niet te rugge zien.

$tem: Pſalm 6.
I.

Äet al GadF
Ägunftgenoten.
Ä
A 4

3 de Lied.
-

E>er

z.

Dr. Lo FzAN GEN

Der heyrſcharen Heer;
- Jeb ik de hand gegeben /

En met myn hert geſchgeben;
lºyn heil is in zyn eer. 2,

Hetzamp nooit berauwen/
Jh zal niet weer aenſchouwen/
älNet luft mynoude ſtaet:
MBegwereld laet my ruften:

MBeg weg met ul u luſten:
Ggzpt by my gehaet.

Ilºym ziel heeft ligt gehzegen/
Ban Goden ban zyn wegen/
Jllºyn herte is bereid/

---

JUNet lydzaemheid te lopen/
Wjetpad ban’t zalig hoopen/

Cerzalige Peerlyfheid.
4-

Mºeg Dupbel/ Bereid/Sonden/
"h Sat lang genoeg gebonden/ In uwe ſlaberny;
JAuben ff uyt u handen/

Berbzohen zyn de banden:
Ku is myn ziele bzy,

,

2

5.

"t J§ hierzoo bzy en heilig/
't Is hier zog bzy en beilig/
Äf zit in zoa beel ruft:
't Is hier als heyl en bzede/
JDyn ziele bind met rede/

-

-

Hier al haer heyl en ruft.
6. Ilºgn

-

–

1 s RA E | s |
9.

-

“

-

Mann ſtaet is zo beftendig;
DeTDupbel mag inwendig :

-

CPp my eens koomen aen:

-

-

IMAer fchande moet by wghen/,

"ÄFai nimmermeer bezwphen/
Maaer eeuwig blybe ſtaen.
-

-

-

..
-

7.

-

-- -

- -

-

Meant Gods getroumigheden/

“

"t Berband hänzyme bzeden /
Reemt nimmermeer een end/"

Den geeft aen mg gegeben;
Äeeuwig in my feden;
MDat is er dan zehnt
TDat my te rug zou halen/

-

Ent'eenemaeldöendwaelen/
Ban myn berkooren pat:
All ware dan de wegen/ - -

.

- -

Äatiramenfty gelegen? Ik wozd het nimmer zat.
-

9.

-

- -

- -

- -

E>e aerde mag beränderen/ -Den Hemel in mallianderen /

Eens rollen als een doek :

-

INHaar Göd zal die en leben /
Dan hem zyn aengeſch?eben ? Rietdelgen uyt zyn boek. -

-

IO

MBat zalig regt gepzezen /
Salhy öan eeuwig Wezen/.

-

-

-

–

TDie God ten leben ſchzpft; -

-

2 5

O TDat

1o

D g L OF ZANGEN

m CDat is eeuwig erben /
In leben en in ſterben: „„
Gods eigendom bp Ölpſt.

LZ LZESEE EDES
Tot wien zouden wy heenen
gaan, by u zyn de woorden des oeu
wigen levens

Stem: Doe 't land in dertelheden.
1,

4 de Lied.

O Jezusbok
genade
Bo algengegzaemßeih;

-

o See om in tº bade /

ANAyn heil in eeuwigheid/
ot mien zoud' ik my wende

INDy wende // My wende;
't s rondom bol elende/
By u išzalighegd.
- -- 2-

-

-

-

Jk zit in 't treurig duiſter/
IMHyn ziel is zander ligt;

Älšgy u glanš en ſuifter/
IHeemt weg upt myn gezigt/
Dan ſtaet myn zielberlegen/

zÄ
Ä
miá de //
regte
Wegen /
o Jezus Onbezigt.
-

'-

-

3. En

–=

L S R A E L. Sº

-

IP

-

3

GEn leert myn ziele ſpaede/
TDe weg na’t zalig Hoog/
Enzonder mat of moedg /
IWDet herte en met aag/
Jººp ſteedé mg bobe wende:
Hºy wende // my wende /
*t s rondom bol elende/

Agdat gy mederboog.
.

4

GEn met ugeeſte ſtralen/
Wiwalm ſchgnen in mpn Hert/
Gmmpte rug te halen/
MDanneer if zitberwert;
MDaer heen zau ik my tuende/
HWAy wende // my wende:
*t Äß rondom bal elende;
En niet dan ziele fmert.
5

o MPft niet ban my ehephen /
Rºtamt Iezuß bat myn hand/
Taet my ugeeſt gelegden/
An 't zalig effen land:
Baer heen zou iſ my wende/
IMBy wende/f my wende/

’t

s rondam vol elende/
Enfmert aen alle kant.
6.

o Sezus weeft my bogge/
Alºnzonde beel en

Ä

Eie mafie mp beeizozge/

Kp werke mp öe doad
zBaer

12

D - Lo F z ANGE N

MDaer heen zou ik my wende:
Illºy wende // my wende:
't Is rondom bol elende;
Ban dzoefheid / angſt en mood.
7.

:

:"

,

In mynen zyn geen zagte/
IWHyn Äezus/o! myn Heer / .
Ifi Kan geen een gedagte: . .
Ä5eftiere tot u eer:
-

WPaer heen zou ik my wende/

Älºp wende / mp wende/ : "
Ik heb niet als elende;

G Koning my regeer.
B.

:"

-

J

-

En kom ik meerte kniele;,
Booz u om al mayn nood /

(Ce klage o! mpn zele; i.g :
.
. .

HÄ. do? en dood; .

og waerzauik my wende/
Äläy wende // my wende /
Äk heb niet als elende? :

Gn klagten in u ſchoot.
9.

:
-

7.

:

Salif my gaen begeben./
KCe ſp?eken ban u naem/

ñHebdihwerfgeeſt nogeben/
IW2pn hert is niet bekwaem?,
Dog waar zalik mp wende/

Älºy wende / my wende/
Äf heb miets als elende/.

Saal elend le zaem.

- -

-

:: I S. RAE, L, S.

1

IO.

K Hooz zointyds Ä pzehen/
LI fimegten op den ſtoel:
INHaert hert en wil niet bzehen/

-

"f Peb difwerf geen geboel:
TDaerom moet ih uny wente!

Jllºy wende/ / my wende/

-

--

KTat umet myn elende/

Al was 't dan mog zoo koel.
II -

SPſ weet ap zytºgenadig/

-

Bolzaligen genoeg;
Booz die u geſtadig/
Saekt hertelph en bzoeg:
TPaaromzal ik mp wende:
IBp wende/ mp wende/

(Tot umet myn elende/
Zoo lang ihheb genoeg.
4

I2

Endat zal my aenkleben/
En ik mietrahe Hbopt/
Cot dat ik ma dit leben/

In zalige heerlyñheid/
Boimaeft u zalaenſchouwen /

-

Aenſchouwen // aenſchouwen/
AGeb2pd-ban ſmert en rouwen /

Sgt Welkom eeuwigheid.

: Es g
d
- -

-

- - Niets

Kº

De L OF ZAN GEN

Niets hebbende,
en nogtans
alles bezittende.
Stem: Wie ſleet ooit heuchelyker dagen:
5 de Lied

I.

PSen metrydom oberladen/
MEPereldling ik heb een ſchat/
"K AWDagmp in de Weelbe baden/
9

WDie geen wereldling bebat:
Jß den bol van goed en eere/
Äk bezit een hooge ſtaet/
eEnikdzaeg de beſte kleere:

Find of koftelpñgewaed//zyd'ofenz?
S2
ILaer gy zult mig miet behatte./
Mèereldling en duf Ren mp /

Bzage waer mog beze ſchatte/
En die Hooge ſtaete zyn:
Äa berwondert zult gu bagen/

-

.

*

HPel wat is 't dog dat gypzaet/
IDie is *t die u ooit zagdzägen/
Zpd of koftelyk gewäed//zgd'ofen
't Is zsa arme pereldlingen /

- -

ZPeemt gy ’t hier of herd' en flyk/
En bergankelpke dingen /
"f Geef volkomen u gelpk :
"ä Heb geen ſchatte van de thereld /
'k Web geen eer geen goed mog geld;

*

-

"f 5en hier met geenglanſchbeperelb /
IBaer in lagen ſtaed geſteld// nuäer in Ä
4"

x

f SK A & L S,
l:

.

. Äk bewoon hier

sº

paleigen

Ä

en wiens zin/
Äsommet my mee te reizen:

IWHaer een

*
e

maer dinnen in /
Ämt er
GEn ik durf bzymoedig zeggen;

Datik alles hier bezitº
Mun gy ’t wereldling uitleggen;

dit//denhovens.
Benhap niet wat taelis
5

Ä

'f bengebooren:
"ü Zal "t u
WHaager dan de ſtezren ſtaen:
MBantik was al uitberhooren;
Eerik 't ligt mog ſchouden gen;

-

-

Godt banalgenoegzaemheden;
Äk myn Bader en myn God;
ÄlDet dat deel benik te bzeden:
rn met dat enz:
En met dat zoo

zast/

zÄ

º Ä Ä jen

een Daft beſten DJ

T>at in leben entn

Ä

Eeubmigen bolmaekt boldoet/
Godt het algenolegzaem weeze/
Is mym oberbloedig goud/
En myn zilber uítgeleeze/

-

-

Daer myn ziele zig op boud//daermpnenz:
7.

'i Ben zyn hinh hy is myn bader;
EPeß zyn rºkdom iſ de myn:
Hier een deelen altegader;

Fal't mp haeft geſchonken zyn/

-

-

*

-

Hi
ex

ss

D, L. o FzA NG EN

WHier geniet if d'eerftelingen /
En die Inſeke my zoo rph/
TDatik juiche kamen zingen:
En beragten alu
en beragten eng

ſo/

Jezus is mym oubſte bzoeder: ,
ampn maker iß myn man:
ezug is myn boggen hoeder:

-

Die myn zielberbullen han/
IWHet zyn bolheid en genade/

rpkdom enzym eer:
SAl-Netznn
berwozbe heil weldade/

Fºtnagweinigfizainogmeer/is’tnogenz.
-

9.

Ban myn rpkdom uw berſionden/
Jeſus nuyn bolzalig goed;

-

Heeft in my zyn geeft gezonden/
Die my Abbäroepen doet:
Wºy bewoont my als zyn tempel/

Mºy bezit myn ziele en

-

- - *

W22uf my op zijn Godheid ſtempel/

:

“

-

Dat iſ Gode ege ben/
datif Gade eng.
IO
°t Jé een geeft aen my gegeben:
Die niet ledig in my woont:
IWHaer met Hemels ligten leben;
CEn met heilighefd mykzoont:

Als een fileed dat booz den Heere/
Z!Baerdig # en ma myn ſtaet!

Pat, alleen dat zyn de fleere/
Syd'en hofielph gewaed//zyd' en enz.
*:
...
1. 't

–. –

I S RA E L s.

A.

II.

-

_'t is een geeft aen my gegeben:
Tot een zeſier onderpand/
Ban een eeuwig zalig ſehen f
In 't gezegend bäderland/

e
".

B2U ban alle bzuhen rouwen;

Zºe wat dunft uban myn göed/
und gg nu met haeft beſchojens

-

Mºyn gebzeh en oberbloed/mjzeh enz?

SSSsssssssssss

Ik zal myn hand tot de klyne
wenden.
Stem: Pſalm 9.
6de Lied:

I.

-

O Sezus goedertietenb Heer/

-

Hier leid een wo?mfie booz u neer;
Hºet al zyn noodenzielelende/

MPilt dogu hand tot zooeenwende/
2.

-

I tot booz t & Heer myn klagt,

Sº heb geen iigt in hef gej
Hºyn ziel iš in my meergeboogen/
En flaet op mp u liefde oogen.“
–

-

3.

-

-

-

tant Sezus hat man regterhand;
En red myn ziel uit dezenften/
Et tref my Heer dan zal ff oopen;
Bermeerdert mpn se
en hoopen.
4. En

|

-, D - Lo F z A N GE N

A

-

En wend uhand en geeft my ligt./
Äß hebzoo weinig ziels gezigt/
Ei laet fft regt mpnzelf§ beſchouwen /

Iſt derf my anders miet betrouwen.
5

-

Jß bzeeé dat ik mog alles mis/
En Ä myn werk geen wäerheid iš/
En he5 fk my tot hier bedzoogen/

Ag opent dannU

no

myn Oogen

Ä

IWHyn hert dat geeft al
op Zugt /
Agſtelt mym ziel in d'open lugt/
Bezrupmt myn hert berhoozt myn beden/
En ſpzeekt eens tot mijn ziel ban bzeden.
7

Jf denk wel eens zal dan booz myn/
Laenſchyn ſteeds berborgen zyn/
GPfheeft u goedheid dan behagen/
Än myn berd2iet en
filagen.

ter

En miette min myn herte zegt./
-

Zoekt gy den Heere maer opregt /
Hy zal boozzeker bzoeg of ſpade /
IA ziem metooge bangenade.
9.

CD ja gy zegt het in u Moo2d /

TDat gy den wenſch des herten hoozd/
En nimmer tzamen üond heragten/
TDušg?pp ik moetik zal dan wagten.
10. *#

-

. sk a . . s.

?

IOs

* Bertrau daer op / u wooºd is waer/
ºf Beb mog geenagten dertig jaer A
k?ank geleegen /

Sen dft

Ä

Jä fzygdanook mog wei eenzegen.
I I.

Gy hebt ö Heer zoo langen tpd/
Cot myn u Handen uitgebzetd:

Ja zoo langmoedig my gebeeden/
E>ger ik herſmade heil en bzeden.
I2

Endaerom Heere/ap zäud rein/
En eeuwiglyk regtbaerdig zyn: /
Indien ik nimmer u genaden/
Geñoot of een ban u melbaden.
I3-

"

Sfi wilden wagten op u Heer/ .
KTat dat ik äzijg mijns ziels begeer/
Ennooitzal zijn mijn zak ontbanden/
KTat dat ik Jeſus heb gebonden.

*****************
1 Cor. 3. vs 1 r. Niemand kan

een ander fondament leggen.
Zétem: De 1o Geboden.

–- sº
7 den Lied.
KÄ
hier die luſt hebt am te Bauwen/
D. K zielen op een baſten gond:
-

25 a

-

"
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Die op geen rietſtaf wilt bertrouwen:

Inèaer gaeren eeuwigO2heilig ſtond.
A5eb2nd ban zonde; bloek en tooren?
Booz duibel/ dood en helfche magt:
WHier ziet geengzondfteen uitberkooren/
Ban Gad ZSion boo2tgebzagt.
3

Gelobig Bolf u heilen leben/
WHier heiliglyfi aan toebertzouwd/
Gelukñig hy die niet beneben / ..

à làaer regt zyn ziele daar op bouwd.
4-

-----

Een fundament baneeuwigheden/
Ban God gelegt boo? 's werelds g2ond!
Gelegt in 't eerſte woozd ban bzeden /

d'Opregting van 't gena berbond.
-

-

-

5»

Gelegt berbolgens dooz de badere/
ZDan d'eerfte en tweede werelds tyb /
Deggono en ſteun ban al haernadere;
Äš ban haer
zaligheid.

gante

O

Gelegt in al de fchaduba wetten/

.

Alfbeeldzels ban toekomend goed;
MBaer döoz't geloofzig nederzetten/

Gp Jeſus enzün offer-bloed. 7.

Gelegt doo? alle de Pzopheeten?“

DÄ dit eene fundament/

--

Geſpoken hebben en geweeten .
En anders geen gemaaht befind:
*

-

-

. .

e
s

La
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-

Gelegt boo2 al in bolheids tyden:
MDaer van zoo lange was bermeld/

MDanneer hy dooz zyn dood en yden
ABier tot berzoening boo?geſteld.
9.

-

En aan Godé regterhand berheben /
(Cot ioning/ Hoofd een Hºl?iddelaer/
In Wien dat alle ligten leben/

Sau zyn booz d'uitberkoore ſchaer.
IO.

MDaarom d'Apoſtelen met malkand'ren: -

PAytriepen alßupt eene mond/
TPezaligheid # in geen and'ren:

Än hemis al u hepl gegzond.
•

II.

ö! Jeſus 'fi wil dan op u bouwen/
Ag maeft mym ziele regt ontbloot/
Ban alle gzonde ban bertrouwen/
MDeeſt gy 't alleen in mood endogd.
-

I2

"fi Mèil myn geheel dan obergeben./
Alan u / Ö Jezus! en ik weet /

Dat ik dan hier zal beilig leben/

En dood mog duybelmy geen leed.
13

Zal doen ofooit mym ziele haelen/
Ban dit geleide fundament;
Äh vet dat if Zal zegen-pzalem/
Enzklig leben zander end.
B3
- -

-

My
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a2

zºszsz”Fºzz”zz?s=?szºsº

Myaangaande, 't is my goed
naby
God te wezen.

Ztem: Zoet Gezelſchap dat met my.
I

O%

8ſte Lied.

wat is dat leben zoet!

Baer myn Godt het hoogſte goed/
In zyn ziele mag gemieten/
Illºy aanggande al 't berdziet/
Jºag dan geen verdziet meer hieten/
All myn bzuk daar heene Vliet,
2.

Mºy aangaende al§ 1k 't ligt./

Ban des ionings aangezigt/
Il?ag genieten en aanſchouwen:
Als de Heere in my daald/
Enzym geeſt my figmt bedouwen /
Daniéal myndzuk betaeld.
3.

IBy aangaambe 't is my goed/
MDat de MBereld zegt of doet;
ºf Ilºil hundeel haer gaerne geben./

't Hs myn wel dat ik gewis/
IBeet dat al myn ziele leben;
ABN den Heer der Heere iS.
4

IMDy aangaande/ al 't genot

Dezer Pereld/ en ban God
e,

ISRAE L s.
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Enzym gunſt te zyn gefcheiden/
Hlºp ter fieuze bšozgeſteld/
So mym ziele mietberleyden/
Ja geen bande van geweld.
5.

e.

lºy aangaanbe/ºt is myn luſt/
t Äß my goed en Ziele ruft/
IHet myn God alleen te leben/
Ende MPereld uit het oog/
IWHet myn herte opgeheben/
Ban benede ma om

bºs

Mºyaangaanbe/ s Bereldghind/
Die ubzeugd en leben bind/
Än dezond“ en ydelheden/
Äk herhieß een ander goed/
"f Wen niet met u deelte bzeden/
Wl u zoet iſ my maar roed.
7.

Illºy aangaande/ 6 myn Gadt! .

IBeeſt mpnzalig deelenlot/
ÄLaat if in en by u leben/
25oben lugt en boben 't zwerft
HDet de Hemel-geeſte zweben

In 't gezigt ban't hemelwerk.
4.

MBy aangaende/ ö mym Godt/
Eat zou zyn myn ziels begeer/
Jºaer helaes ik ben tot dwalen/
En tot zwerben om / gereet.

Zet myn hert en tong bog paelen/
Anders dwael if eer if tweet.
25 4

9.

Daer

a4

z
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9.

„GPaarom is myn hert berblpd/
Dat if eens na deze tpd/
Eeuwig Heer u zñlaanſchouwed

ÄLeebe in bolmaahte deugd:
P2p ban alle dºuh en rouwe/
In bolzalºg ?emelbzeugd.

SAM EN SPRA AK
Tuſſchen een bekommerde
ZIEL en den nodigende JEZUS,
Joh. 6. vs. 37. Die tot my komt en zal ik
geenzunt uytwerpen.

Stem: Gezwinde Bode van de Min.
9 de Lied.

I.

Z.

Jeſus bzon ban zaligheid/

Bierbaar/rph en fchoon/
Ält werp my in de moedigheid/

ºeder boo?

th20on:

-

J. Pel wat is 't / zegt het bzy;
Cºat gy miſt/ 'tig by Up

Alleen

-

ºs

I S R A E L S.
Ja by my en anders geen/
Coont mg u gedaent 3
- Altes iß gebaent /

Miam tot my Ö Heer / ..
Haeſt ärggt gy u ziels begeer
2

Z. ö flond iſ maar iñ legter neer/
Enik Han miet ſtilen

J. Helwat is dogu ziels begeer?
Z. Dat gy my leerd gaen!

Jeſu#zoet/ bat mym hand/
Hägt myn boet/ op een ſtamt /

-

TDat iſt:

-

Mome ſtan/ maar Ö! iſ ſch?ik:
J. MDaarom znt MU bang ?

-

-

-

-

Ben if dänzoo ſtrang?
Z. Heen/maer ik onweerd /
Zondig fuoode gantſchberheeed.
Z.
J. MPelziele wie fiwam ooit tot mg/

-

-

# --

-

TDie niet zondig was:
-

Mitunt gy u zelben makeb2M
Ban ſchuld ?ſpaed u räš/

#

----

- -

Z. Heen/ö Heer! ifi verderf/

-

=s

't Langs zo meer / en ih erf
TDefmadt /

-

--

-

Ban het bitter zonden fiwaat /
- sº

l. MPie hwam ooit getreen;

Cot my die if heen/
egt peladen zond;

-

*

-

van binnen diep gewond /
-

AG 5

–

4 Z.
-

-

- -

--

-

-

- -

sº

-
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4.

Z. Ö Jeſus wie liväm zoo als ih/
Sondig en onrein?

ºf Heb myn eigen Beeldeen ſchzik /
J. TPaarom hebt gy myn/ .
GEn myn bloed / aldermeeft
Alan 't gemoed / en myn geeſt/
Ban dOen;

-

Cot U eeuwig Ziel rantzoen.
Z. " Heb u Heer gehaat/
Zoo lang engeſmaat/
J. Stel iß 't nu u luſt?

Caat ubzeeš dan zym gebluft.
5.

Z. ÖÄefuš/ Ömyn zonden pak!
MDeegt mp miet genoeg

o dat mijn ziele meer berbzañ;
MDašik laat en bzoeg/
Än een bloet/ban getraen;
J. MPaš 't gemoed / danboldaen
Z.

o JAeen/

U! o Jeſus! anders geen/
-

J. Ezukt u zondenſmert/
JAiet genoeg u hert?
Creur dan niet om my/
Leef dan bzolyk
en bly.

ºp

Z. º Jeſuß! meen / o ligt en heil!

-

Jºergens bind ik ruft /
Ilèyn
bind if mergen# beil:

Ä

J. Soekt by my u luft/
Geefuhert/ zoo onrein;

-

Ern

I S

R A

E

L

S.
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En bal ſmert/maar aan myn
Geheel /
Sao wozdik u zalig deel;
Z. Itand' ifmaar o Heer!

'k Had myn ziels begeer/
MDašik my maar kwpt/

G dan was mjn ziel verblnd.
7.

. MBelkond gynietin mij/iškzagt/
ÄCeg maer booz my meer º
Il Maerop deešwatezroering wagt
i Pael welhaeſt eens neer?
Z. Ja fontein / Waterbad /

Häeinigt mijn / laet het madt;
IH bloedt/

Syn geſpzengt op mijn gemoedt/
J. 'k MBil/maar dan niet weer /
Ä tot dwaasheid keer/
Z. TPaer toe Heere wagt/
Ik op u genäed' en fragt.
HFl==IFUFl=TFT--IFUFl==IFUFl=IFIL
-

-

1 JOHANNES 3. vs. 1.
Ziet hoe groote liefde.

-

-

Stenn: Myn vader die myn ſmerte ziet.
4

I.

Ioden Lied.

Bader iš u teere zin/
O En
En reine min/
liefde in/

-

V.

-

CEn

*
--

28
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En op zoo ſmood gedzogt/
Gevallen eer de gzond/

Geballen eer de azond/
.

Des wereld ban u was gelegt /
Äa eer den hemel ftond.
o Dºye liefde zonder mae/
Die hoger gaet/
En bafter ſtaat /

TBan Son of Firmament /
Äf zandig Adams ind:
Äh
Akdams liind/

Ä

Sou ik banu o reine God!

IWHet u liefde zijn bemind.
3

Mit
was het dogba u bewoog/
(Cot unededoog:
-

GEn dat u 00g/

-

Ep my juſt neder biel/
lèy zondig ſmood rebel /

„ Äp zandig ſnood rebel/
E>ie niet als ſtraffe had berdfent/

Ja als too?n/ bloef en. bel,
-

-

4.

-

-

-

Jh was een eige dinoels kind
JPiet Waerd bemind/

HWAet niemand b?ind /
Als met den helſchen geeft.
JWPen zag in my Wºel raß/ .
Ilºen zag in mp we ras/

-

TPat ik het beeld des Satans dgoeg/
En hp myn Bader waš/

-

5. Ilijn

SR A EL S.

2

5

h

äWayn zin/ myn wil/ mym ziele luſt;
WPas niet gebluft;

-

Jºog had geen ruft/ „ ,
Dan in myn'sbaders MBil/
Soo zondig booß en ſnood/
-

Sao zondig booš en ſnood,
MDas iñ: ö! rein enzalig God /
Ban alle deugd

=

º

anº

-

-

#–
-

Ilºaer niette min wanneer de tpd/
In d'eeuwigheid/

-

-

Ban God bereid /
CPm my te trekken was/
fwam hy met reine min/
Lkwam hy met reine min /
Ilºpn ſnood berbloekte Adamšfiindt/
Geheelyk nemen
-

-

-

7.

Syn liefdehemel hoögen gzaot/
Aam mp zoo ſmood/
In zonde dood /

º
- -

Berlooren en onrepn/
Boo2 eeuwig tot zyn kind /
Booz eeuwig tot zyn Kind /

- ,

En zedert heeft nun hert alleen/
Als Bader hem bemind.
8.

ö Bader is myn herte ziet/
Äš 't niet geſchied/
Hebt gp mg mixt/
-

-

-

-

-

CSC

s
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eben uwen geeft/
ie 't kinderpk ontzag/
MPie’t kinderlyk antzag/
En liefd' tot u in 'thertontſtak/

Gelpk een kindje plag.
9.

ö Bader wat is myn hert bereid/
GPm ’t aller tpd/
IWHet bierigheid:
EU wil alleen te doen/
MH wilen niet de myn /
W wil en niet de myn/

Äa laet mpn booze etgewil/
Geheel berbzoken zyn.
Oe

Wegeer my Bader als ukind/
n my berſlind;

All wat mog mind/
Zetſchepzel zonder u/
ZDeemtgy myn hert geheel,
Z?eemt gy mpnhert geheel;

Enſtozd daer in uliefden ult/
ÖGod myn zalig deel.

# # #
H FF
EF

Hes

1 s ka e L s.
3
Tºººººººººººº
's Hemels Heerlykheid.
Ztem: Auguſtinus ging eens
T-

ziften.
11 de Lied.
* -

K Gmt Jehobas Tiebelingen/
Booz den hemel reets bereid
Faetons met malñandere zingen/
zej deshemels heerlpfheid/
#it in hier inttreurig dupfter /
ABobenzal hetzalig ligt./
s Hemelégläntſchen volle lupfter/
Ztralen in uw aangezigt.
2

---S

-

-

-

-

MDaer maetzon en mane zimigten;
Tigten aan den Hemel trans/
MDant het Tamzaldaer berligten/

Mºet zynheerlyñheid en glantſch/
d'Hemelſtaden die beſtralen/

Jade Godheid die daer woant/

-

-

Zal in d'Hemel geefte daelen/
HMeedaer bobenzyn gefizoond.

-

Z
-

Algter d'eeuwigheyds goºdynen/
Sal Jehoba'as zalig holk/

ºt FÄm die heergzien eeuwig ſchymenf
Sonder ſchadnwzonder wolk/
MDaer 't ligt aan alle kanten:

ZMDant de ſtrate zymbangoud/ ..

-

't Fun

--
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't Fundament ban diamanten/
-

MDaer die ſtad op

geöoud.
4.

En die geefte der bölmaakte:

2Einhedger in Heiligheid/
Daer haer ziele hier nahaekte/
Alshaar luſten zäligheid:

Äg "alſ darzuſt gp blinken/
Als dezon aen't Firngment/

Salig boh daer zult gy zinken/
En berdrinäen zonöer ent.“
5.

-

Baer zal Godde zielombangen/
Alet Zyn algenaegzaemheid/
t Leben entjet zielé berlangen/
Bºfer beneden in de tyd
Daer zal Gad alleen het Leben
MPezen; en 't berbullend gaed/
God geheelzig zelben geben./
Än balmaektheid a 't gemoed.

-

-

ant beginzef in Eenade;
Pierberweñhen zuſeen beigd/
Hoezal dan de ziele bade/

Hoºza ’t hert dan zyn berheugt/
Als deziel geheel verzanhen,7
Än der Ä Dcegaf/
Eeuwig zal han liefde dzönken

Sgn3 en vöo den Heere ſtaan.
-

7

In deren der heme-geeſte:

Du opzuli een
-

-

Hoogen taon/
TLls

I S- R A - E
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„Alſ men oaft op Iſraels Feeſten
IHooz.de/ God enzymen Soon/
't Jalelua tae te zingen;

Salig die hier wozd beb2pd/
CDm met al die "hemelingen 3
Än bolmaekte

betrozel

-

Gsd te fennen en't aenſchouwen/
God te dienen enzym lof/
ZSonderzonde/ſmert en rouwe/
Uitte galme / laet het ſtof/
Booz de wereld hier beneeden/
-

V

Die geen Hoger goed en hend /
ZSluyt 'er booz uw oogen leden/
ZSpoegt u ma dat zalig ent,
9»

Soefit maer moedig boozttelopen/
Hier in dit beneden perfi:
Als die dooz geloofen hopen/ ZSien op 't einde ban hun werk:
Taet u ziele in verlangen/
GEn u oog geheftigt ſtaen/
GPp die pºyß die opgehangen

Zß/ op 't einde ban de baen.

.
ſº
C

AWONB
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A VON D
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GEZ AN G.

Ztem: ö Kersnagt ſchoonder dan de dägen:
I.

I2de Lied.

O God in 't eeuwig ligt gezeten/
6 Peeze nimmer afgemeten /
Jä bzeng myn Abond CPffer weer.
En leg het meder boo2 u boeten /

Ey wil myn ziel met heil ontmoeten/
ÄCaet tu welgedallen Heer.
2

Ag Heere had if nu genaden /
Gmuwe goedheiden weldaden/
Men my beweeze deze dag/
INDet hert en lippen te bermelden/
PA daer booz eere te bergelden/
Ach dat if met een diep antzag.
3.

En reine eerhied myner zielen/
IWHogt voo! u als myn bader knielen/
Er met een mederig gemaet/

Berbzohen onder ſchuld enzonden/

Ilºg werpen op Hleſſias wönden/
En in zyn zalig CPffer-bloed.
4.«

Ach magt ik nu met almyn zañen /
IWBpn refeming weer effen maken/

I S RA E L S.
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) Äf bind my ſchuldig enonreyn /

Ü

CDch mogt if in die reyne plaſſen/

Ban Jezus bloed myn ziele waſſen /

Ändjeuwjejnj.
5

Het zonneligt dat is geweken/
Den dag die # boozby geſirefen /
TDedupfterniſſe bande nagt /
TDie ſtelt onsblood booz beel gebaren/
-

Getrouwe ABagter wilt bewaren /

En oné behoede

"# Magt /
--

ÖJezuš zon ban ligten leben/
ZCaet my uligt dog niet begeben./
TPat zou my zyn de gzootfte ſmert/
ÄCaet bzy dezonne onderdalen/
Als gy maer met ugeeſteá ſtrafen /
Send ligten warmte in myn hert.

-

-

-

7.

TDat is /ö Heer! myn wené en bede/
TDat gy myn ziel met ligten bzede /
Berbulle wilt/ danzal de nagt /
Mºyn enkel ligten blpbſchap wezen/
Dan zalifi rufte zonder bgezen/
U Illagt.
Än u

-

s--

- -

*

beſchermingºn

-

-

Ach hond ihmu/é Heer der Heeren/
GDok zoo myn oude zonde kleeren/

-

- -

--

Eens treffen uit / dat was myn wenſcß
MDaer Heer dat oude fileed der zonden/
Dat iš aen my zoo baft gebonden/

ſch.
jejtjejen
9.
C 2
-.
-

ſ
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9.

Ähhlpfdaer 's nagtšooſ meeomhangen
’t Jeeft my ban alle hänt ombangen/

GPch wift den roh van 't vleefčh befmet
Iºaer b?y geheel aen fuhhen ſcheuren/
Ilººn ziele zal 'erntet om treuren:

Allaer Zyn ban beel berdziet geret.
1Q,

-

Ihzal mp dante ruft begeben./
Ep_ſpaert myn ziele dog in 't leben /
En laet ik

j

ban züzg en ppn;

En a wat ruft berheerd in rouwe /
Het Iigt des mo?gens weer ſerſchouse/
En dan na bp den Heere zyn:

>SE><><><><><SZ

’t Schepſelniet, en Godthetal
Stem: Hemels ooge, wilt gedoge.
-

I.

13de Lied

HÄ
der Heeren/ mit mp leeren/
Bºten des Schepzel nietigheid/
-

Miº.ngsh2sonen/fcepter thzoonen/
atzy zyn maar pºelheid/

DFalig eben / ige if niet Hleben/
Zem
ſchepzel hier beneen/
Aen het fchepzel hier beneen.
- -

2.

Taet

1 SR AE L S.
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Taet mym oagen / niet bewogen/

USozden daoz die ſchoone ſchpn/
Bän een nietig en herdzietig/
Schepzei/ tat ngn ziele pºn/
MDeg wegdan MHereld/hoe ſchoonbepereld/
God alleen / en anders geen /
God alleen / en anders geen.
Laet maar

zialen berdzinfie

Alles wat myn oog

Ä

-

't Eeuwig weeze/ mooit bulpgeze/
25nft myn beel en eruwig goet/
, 6 Beyligleben/ aan Gad te kleben/
t Schepzelmiet/ en God hetal/
't Schepzelniet en God het al.
-

%

Hier beneden/ is geen bzeden/
Tebe / tzogft mog ziele ruft/

ich häe beylig #'ten heylig/
God te ſtellen tot zyn luft/

F. d Zaligleben/miet Godte zweben/
t Schepzel niet/en God hetal/
: 't Schepzel miet/ en God het al. 5.

Cegenſpoeben / kguts nogroeden/
Baert myn ziele geenberdziet/

Äst mynoogejetöntblooge/
God het eeuwig al geniet /

o Salig leben / met Godtezweben/
God de ware ziele ruft/
A

God de Ware Ziele ruft.
C 3

6. Goed

3s
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Goed en eere/ al ’t berkeere/
Än der p2incen hups en hof/
UKOil iſt geben./boa2 het leben /
Ban een uurtje Üoben 't ftaf/
o Salig leben/ baer tk na ſtreben/
God myn deelen ziele goed /
God mpn deel en ziele goed.
7.

All myn bzinde/ en beminde/.
Äa mynepge bleeſch en bloed/
MPfl ik haten/ en berlaten /

Boo? het alderhaogſte goeo /
o Salig leben/ daer iñnaſtzeben /
God myn zalig deel en al/
God myn zalig deel

eſ

o. MPoeftyne/ wilt herdwyne/
Schepzel ſtamp niet in 't ligt /
Taet nupn aoge/ na om hooge
Bliege: wpfit uit myn gezigt /

o Saligleben/ am hoögte zweben/
Än deft Hemel booz den th2oon/
Än den Hemel hooz den th2onn.

TFSF
SS

. A V O N DM A A L.
Ztem: Wanneer de zon in't morgenrood,
*

14de Lied.

I.

LPm hier begeerig gogen hert /
Aaleven engenaden / .
. .

:

jºr is een balzem booz umſmert/
Hier kund gy uberzaden,

3

Phier is een lieſyh ziels onthael
Hier is een bzuglufs Abondnael/

-

->

Den Uioning iS gezeten
Aen deze zynen ronden diš/

-

Die vol vän heil en leben is/
Hier kundg' uſmert bergeten2.

*

-

Hier wozd 't begeerig hert berbuld /
HMAet nierg en ryne WMnen:

Hier is geregtigheºbºg ſchuld /
Booz wonde medicpnen
PHierig't geſlagte Godes Cºm:
TÄjetzt dät eind’ op acrde fwam/
Die ſpps der uitberkooren/
WHier is het eige bleeſchen bloed /
Än Gades Säon/'t verbullend g0ed/
Dooz ßun die nahen hooren.
-

C 4

3, Bg02
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Boozbvaar een wonder Abondmael/
Die modigende koning:
Iszeifs de ſppé en't ziels onthael/
ZSchoon in zyn heme-woning/
a lºonder! die in deeuwigheid:

25ehleed met glanfthen majeſtpd/
S§ op zyn thzoon gezeten

Sºie woö hier op een wond're wyg/
. Des armezondaars ziele ſpps/
En boo? 't geloof gegeten.
4.

Bierhome tot die bzuplofs-ſeeſt/
Als regte tafel bzinden:
Alleen de arme naden geeft/
En die geen leben binden:

Än a wat buyten Jezuss:
Den hanung zit hier äan den dig/
En ziet daer al de gaſten:

Enet wie regten honger heeft/
En wie met and're ſpñze leeft/
Zchoon in den ZSchötel taften.
J.

Hyzet den frotſche Farizeer/
Alſ waš by een genoode/
Eig zelfsäen tafel zetten neer/
En eete ban den bzoode /
WM Zend die gaften ledig heen;

Diezonder Hezus zyn tebzeen/
En Zegt / wäer toeberſcheenen:
Ban 't Wilare bzutlofshleedontblood/
So eet endinit hy zig den dood/

En Mietgeruſt

Mogheenen.

6. LÄg

S
-

R

E

A

L - S.

4I

6.

Wº ziet het heilbegeerig hert/
Ban verre tot hem hgmen /

Ä ſtnert/

Pi ziethaer klagte en

aer vzers en heilig ſchzomen/
Hy ziethaer als van verre ſtaan;
WHäer zondig herthem bieden aan Z
Häer pleite gp zyn wonden:

Än znn
roepen on de bzugt en kzagt/
geroep dat is bolb?agt /
Cotzoening boo2 haer zünden
7.

En die duš kamen regt ontbloot/

Han alles afgedreben/
GPm in zyn offer bloet en doai /
(Cezoefen al haer leben /
TDie binden balzem boo2 haer ſmert/
Berbulling booz haer ledig hert /
Lºy doet haer wel eens fmaken/
De bzugten van zyn bloed en geeſt /

Soo datz' als op een bzuplafs feeſt/
Berbuld en

dann,

raken.

o Zalig bol en donke zyn/
Ban Äezuß mergen wynen!
TDat doethaar ſmerte/ zo2g en ppn/
Bergeten en berdwynen /
IPel zalig die tot zuth eenfeeſt:
Geroepe zyn/ en na den geeſt/ .

Alaus metznne dzanften:
Genteten hiér die hemel kaſt/
(Tst dat bolinaelit den nieuwe moſt:
äEerd boven ingeſcßonken.
HOOG
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AZ A.

Mºe

HOOGLlED 5. vs. 8.

Wie is hy die daarenz.
Ztem: Geeft een Aalmoes voor den Blinde:
15de Lied

I.

L“
Jezus bol medogen /
Die my tot u eige bzuid ;
Hitde wereld hett getagen /
JRau eeuwig raads befiuit /

-- -

TSie van zonden vloeh en tooren/

Inºn verköſt hebt en herbooren/
Döoz u geeſt my aengebat?
Engelend op // en geleyd op:

ern

Engeleid op's

Pad.

PIw ontfermingen genaden/

YHeeft my met een zoet geweld:
zHan der dood en helle Paden/

Gep des lebensbaen geſtelb/
Hond' ik dooz geloofen hoope:
Äumaer ſpaedig henen open/

Äogt iñop des lebensbaen/
Äjetgoote/ / nu met Moote /
JAu met gzoate ſtappen gaen
Z-

»

–

"h Jeb o Jeſus ligten leben/
PU tat elke ſtap ban doen:
-

-

CSy

T

.

-*
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-

Gy moet my gemade geben./
Gm myn weg daar heen te ſpaen/
Gy moet dooz ugeeſt gelegen/ IAy dooz s'MBerelds MDoeſternpen/
Zonder u kam ik niet boogt /

-

Laet de lampe laet de lampe/
k,

Taet de lampe ban u woogd.

e

En u geeft myn ziel beſtralen/
Illºy geleyde aan u zW/
". zaſ gedurig anders dwalen/
Än dees werelds woeſterny /

4

ÄLaet ubuur en wolf cofolnme/

JRRy berligten ban rondéomine/
Äezuš lief u hand en raed/
Äé alleen myn/ iš alleen myn/

-

-

Js alleen myn taeberlaed.
5.

:

Als ik die miet baft kan houwen/

Dooz 't geloofen g!ypen aen/
Äg myn ziele bol benouven/
"h Heb geen fragten om te ſtaen/ Gun my dog op u te fteunen /
Äezuš laet if op u feunen/
IHenkt u hand Naar iš dempn/
. .
ÄLaet onsmetge- // laet Ons unetge-/
ICaetons

.

megesetze.

ÄLaet iñ firagt banu gemieten/
ZTigten geeft tot aller tpd /

Danzal my geen wºg berrieten/
Fêeiſs ban ºde/dzui en ſt2yd/
P

-

(ETreß
TL

/
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Trek my Jezus gy alleene/
ALey my na dat Canaan heene/
ZCep mp dooz de ſmalle poo?t /
"h Sal' berwagte/ 'k zaltberwagte/
'i ZSal't berwagte Opu Woo?d.

-

7.

"f Heb myn weg met u begonnen/
Alan u letding my berpand/

Taet iH dan mooit onbezonnen/
U berlaten en u hand/

*

Peb myn woogd aan u gegeben./

CDm na uwen raedte leben/

Ley my maer doo? 't ſumallen pad /
J?a de zalige/ na dezalige/
Na de zalige Hemel

º.

-

ºf WPeet u leiding iš zao beilig/
’t Lugpt Zoo regt op Canaan aan/
Alu wegeil Zyn z00 heilig/
li Ben dan op een ºffenbaen/
Ilºil my dan zoo laten lepje/

-

-

-

Ego? des werelds woeſternpje/
Cotil zie u aengezigt /

-

In het eeuwig // in het eeuwig/
Än het eeuWiN zalig ligt. E H JD ER E.
Ä

A
JO

1 s RA E L s.
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sº FF F.F.F F.F FR FR FR F.

JOHANNIS 3. vs. 16.
Alzoo lief heeft Godenz.
Ztem: ÖHolland ſchoon.
16de Lied.

Ye

CDmt bondgenoten juigt den Heer /
Enzingt met hert en monde/
Berheft te zaem heš Heeren eer:

En wiltzpn lofberkonde/
De Salige opper

làajeſteid/

Behleed net glanſchen heerlpñheid;
TDie komtalhter beneden/
Enrykt de hand ban bzeden.

-

2.

„Gods eige ſchooten wander Soon/
Ban eeuwigheid gebooren;
Berlaet zynhoage Hemel th2oon /

Endzaegt des Baders tooren/
Hºy ſtozt zyn eige herte bloed/
En bluft daer mee Godé tooznglaed/
WBaer booz de berge beben /

Zgn doad is my het leben.
-

3

Het heil daer in den ouden dag/
’t Gelobig bolfi op rufte:

Eaer

Roſes ſchaduw wetop zag/

Den Sogne die zy huſte/
TDie

46
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Die zig den Bader heeft geſterkt/
En daar zh Gon: den geeſt bewerüt/
WHaer eeuwig heyl opbouwde.
Endooz 't geloof aenfchouwde.
4

De Godheid die beiedigt gs
o G2ondeloos onnermen/

TDie roept hom hier ik zal gewig?
IWHet liefden u ontfermen /

Atomt hier met al u ſchuld belaen/
Pet zal u eeuwig bvel bergaen/
Äf heb boo? al uzonden/
Berzoeninge gebonden.
5.

PHier iß gerechtigheid en geeft/
Genade/ bolheid / leben/
Itomt maer bzymoedig onbebzeeſt/

MDat ſtaet gy zoo te beeben/
Itomt geeft u zelben maer aen mp /
Äh zal u eeuwfg mafen bzy /

Biomt wilt u op my wagen/
MDant dat iſ 't

wegen

Ban hem die my gezonden heeſt/
TDat die den Zoon aanſchauwen /
Gn zig geloobig obergeeft/

Alan mp haer toebertzoumen/
En op die b?ygenate bond/

2épn ziele wagt een eeuwig gzond/
E>at die mietzal berderben/
IWHaer 't eeuwig leben erhen.
7. Äh

v.

I § RA E L s.
7.

47

/

Jñ wſl dan niet meer beraen
IMDaer mp daar heene wenden/
En na die rphen

Än/

-

-

Sºet al myn ziels elender/
Äh fiom dan-Feſus onbebzeeft/
ot u gerechtigheid en geeſt;
ÄCaet die myn zielgenezen/
En if de uwe wezen.
8.

-

/

„Ach kond' iñmet myn zielſ elend!
Gelobig tot u blugten;

Ach was.mpn hert tot u gewend/
Ach koſt' if maer met zugten/
Hºyn klagten ſto2ten in u ſchaot/
En al myn ziels gebrek enmoot/
Patmoedigt allen dagen:
Alen umpn Jeſus klagen.
9.

GPanzau
zielhalen
in d' z
ope luat?
Zºgg
Adem myn
künnen
N

Hºmbertºerruymt dooz zooeenzugt/
Sou b2olph zegenpzalen/

-

Ätlage ban myn nood in pum

Bau balzem booz mpnziele zj
Genezing ban myn finerten;

Geeſt mºdien wenſch des ferten.
FF L
#
-

„. .“

- -

.
F
Weer

4s
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Weerzang over den
EERSTE ZON DAG.

Uit de Cathechismus.
Stem: Wie ſleet ooit heuchelyker dagen.
I.

V.

17 den Lied.

CÄ kom zet u bemeben
WAg / en ſpzeefit eens uit u Hert/
Segmy dog wat is u leben/
Enin dogden alleſmert/

"t Geen u ziele Kan berblpden/
WHier in deze zugtenStyd/

A. Dat tk zielen lichaem beiden/
Salig ben gewozdenkwyt/zaligenz.
3-

-

Dat fäniet myn zelben eigen
AGen/maar Jezustoebehoor/
V. Salig dunkt my moeft gy zwpgen/
Is 'er iemand die berhoor;
CPoit een anders flaafte wezen:
Dzy en bly gaen Hand aen händ?
A. Äa zoo dagt iſ ook boo2 dezen /

't Zöheen my zulfen engen band/ 't enz.
P2pheid riep ik is Zmyn leben.
Y

W. IBaer

Is R A E L s.
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V. lDaerom is 't nu danzoo beil/
Än die banden u te geben;
Äs er zaligheid en heils
Än dat etgendom te binden -

-

A: Sa gewisſen hoozt mydan/
Daß er oot eendwaesenblinden/
FDie zg zelfs regeeren fian/ die zig enz
4«

.

.

V. Chziften wel hoe lang zal het wezen/
Pat gij Jezustoebehoods

A-

oefbooz t einde niette dzezen/
eh geleerd uit 's Heeren wood,
Zºchoon die band ban ipfen ziele/“
Pferd geb2ohen t' zyner tyd:
Seſu bolk dan noghehiele/

Wem haer deel in eeuwisheid/hem Enzº
-

J

V. an eenziel verbuft met zonden/
En melaetſche gantſch onrein:
Bolban ftzfemen en ban wondenz

t Eigendom ban Jeſu #
A. Sa/ want Jeſus heeft böfäamen/

..

Booz mpn ziele ſchuld geboed/
En die ban mp afgenomen; “
TDoo2 zyn

werde neues /

dooz enz.

V. ºel gy zyt in Satans bänden/ ,
Pan nätüre enzyn bzuidº

A efuß heeft mp dooz zyn handen,
Lalignk getrofilien iſt

Än Än geweiden ſtrikthen/
Mºyn boomen
.

#

geMarkt/

-

so
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v. Zal hp 'tberder mu beſchiñhen?
MDant dien byand op uwaekt/Want enz.
-

7.

A. Ja hy Zal Ä zoo behoeden?
TPatin dezelebens tpd /

Dooz- en fegenſpoedten goeden /
Enten leben mp gebpd/

Tesk zal niet gaen berlooren.
V. Del hoe kund gy hier op aen
Hebt gy met Gods uitberkooren/
Lien unaem geſc

gern ſtaen/zten enz.

A. Jeſus heeft zyn gerft gegeben./
ESie my Abbä roepen doet:
En ban’t eeuwig falig leben/

HaHy berzekert aen 't gemoet

V. uFelzog mgogt gp in dezonden/
Leben bzy ban zo?g en Pyn/
MDant gP# van ſchuld ontbonden/

En zult zeñer zalig zyn/en zult enz,
9.

-

A. MPeldſen geeft aenn
IMDaekt gewilligen

ben

Är

/

Imºp om tot Gsdseerte leben /
En in zubere Heiligheid/

- - - -

*

°t Pad des lebenste betreden/ . . .
TDäer hy
opgezet/
(Tot iſt in volmaelite bzeden

Ä

-

God zal dienen zonder ſmet/ God Enz
G
--

*

H j? D CE.
".

.

Het

s R A. E L. S.: 5
-

s

-

-

-

Het verkwikkelyk
štem: Myn Vader die mynfmerteziet.
.
"Y Lieſſeph Eenzaemheid

..

sde Lied
.

O TPaer ik UPn tzd/

z

-

Geheel berſlpd/
INNet Jeſus mynen bziend/

-

-

E>aer in myngamtſche hert/s
Baer if mpn gantfchehert/

.

.

Bºywillig booz hem open legt/
En almyn zielen fmert.
- 24 ::

.
*

*

.

. “

e.

-

Dat eenzaem zünismynzaogoed/
.

Daer myn

.

##Fºtº

-

Hethoºafºgºe /

,

Geniet tot waere ruft: .

-

Ä Ä# en Ä/
an S MMn Wert en ogg/
Geheel ban 't ÄÄeert
Gn beſtigt zig om Hoog.

:"
-

-

-

WPan filim ik op tat d'eeunigheit /
Gmeynbig wpd/
Daer ik de tyd/.

Tögna geheebergeet/
*

*

- 4
-

- -- - -
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Daer zogtmyn zielenter
TDaer zºgt mg. ziele neer/

-

)

Cenmägt in verwondering? :
Enzegt bzymaNtig Heer. “
-

A

4- .

-

23en ſk banu in litfd' gekend

Ennº Ä.:
In 't teſtament:

.

7
““

Pan uwen b?pe raad,
Eenuitberhore paf/
Een uitberköre vät/
Cewenze boo2 des

:

- -

-2

.

Ä"

.

zer indhpael nog maed:
- 5-

"

.. .. . .

Hier denkt mpn Geeſthoe Godes
Zyn Hemel-thzoon/,
Äfjaeden hoon/

.
. .

-

-

Zoon

--

CDm mynent wille berlet

-

Zyn Ziele in den ſº

jn Ziele in den doodºº
Gºjilig booz mp oder gaf/..
Sooz mp zoo boošº ſnoob.

--

zzgelieft mpnziel dan Godes Tam/
Dieneder hwam/
Enopzig nam/ .
Mayn zonden beelengº,
Hoegeefſh dan gehee/
WHoegeef ik dan gehee /
Mann eeuwig aen mºn Jeſus weer /

Äèyn Heiland en myn bee.
-

7. Dag:

I S RAE L sº
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7.

-

Baer oeffentban myn ſtillegeeſt;
Gantſch onbebzeeſt/
WPel adermeeft/

Gemeenſchap met Gad Soon/
Hºynſmerten ziels begeer/
Hlºpn ſmerten zielſ begeer/

WPaer legik met Hºpmoedigheid/
Geloobig boo2 hein ger

Mºet almynzonde/ ſchuldenmood/
Soo veel engzoot/

Soo ganſchontblaad/
Mäaei th my zalig fiwyt;
HZyn ziele leund en ruft/
Mºyn ztele leund en ruft

GPp Seſüs lieffelpk alleen;
En werd van hem gekuſt.
9.

In teenzaem firygiüdiñwilšligt/
Enziels gezigt/
En leer mynpligt/
En hoe iſ t'aller tpd;
Än Hezusblyben moet/
Hn Iezug biyben moet/

Eniebenmaer op brpgena
Ban zyn berworbe goed.
IO.

Gaer wozd iſt wel eens ingeleid/

-

Än d' eeuwigheid/
Der heerlpkheid/
E> 3

GET

s4
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En in 't oneindig goed/
ègt my te wagten ſtaet/

THÄt my te wagten ſtaet
Enhoe iñmet Goden beeld/
Fäl wozden regt
berzaed.
“
II
zMOat is my 't eenzaem zyn damgoed!
"Atºmyn gemoeb/
Dat Hemelgoed:

-

Geniet in 't zalig ligt /

je is mpnhert berheugt/
Hoe is myn hert verheugt /
In't zien datik geroege ben/

“Tot heerlyñheidenI2deugt.
Danroemt myn ziele Jeſuß eer:
-

En buygt zigmeer /
Jin ootmoed teer /

--

-

Booz zyn genabe th?Con/
Äyn liefde en myn of/
Än liefde en myn lof/
Die dzaeg ihdaer den Jeſué op /

Danvind ihbzeuge ſtof.
13-

-

A mis iſt dan aliaerbs genod /
Aig ik met God/,
HEyn deel en lot/

Berheeren mag gemeen
TDan iš myn

# herblyd /

Dan is myn hert verblpd/
Enºt is my as enºº poztgel/

Der zalige heerlphheit.
.

14. Sch

I SR A

E

L S.

5y

I4

-

CDch dat myn ziel 't aerdé gewoel/
JPiet ban myn doel/
En 't bly gehoel/
E>er Inefde ban myn God/
CDntzet wierd er beroofd;
CDntzet wierden beroafd/
IWHaer beel alleen en regt gemeen/ ,

Bereenigt met myn hoofd.
15

JWDogt leben in dit tranendal/
(Cot dat ik Zal/

Il2et bly gefchal/
Jººp in den Engelen rei;

Berluſte haag den thzoon f
Berlufte boO2 den thzoon/
En p2pfen tot in der eeuwigheid/

Den Bader en den Soon.

EBEZEKZ &### #s
Een Zondaar regt ontdekt aan
zyn eige elende: en Jezus algenoeg
zaamheid, wend zig nahem om be
houden te worden.

Stem: Wanneer de Zon in 'Morgenrood. .
19de Lied.
Manuel Gods wonder zoon/
I-

Bol g2ondelooſ ontfermen;
-

º

E> 4

Booz

-

-

-

-

-
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Booz ell die ned'rig boo Z. th2oon/
Tegt aber ſchuld te hermen
"Ik werp mp boo u voeten neer /
Als dooz een goedertierend Heer /
Äen God ban zaligheden /

EPhwasih duw en ap de mº/
Ätzou myn zielberwpdert zyn
Cºndol bän zoetebzeben
2
zier legik meer zog naeht en blind /

Äger heen zou th my wenden/
Eenſlaef des Buitels/en een kind/
THeß toorens volelende
6 Tiede Jezug 'f heb uraeb/
Cot hier toe met myn

Ä berſmaed/

Engeenzins willen hooren/

Weus legiñneer in 't blafiken beld
Cech was er noch geen hup beſteld
By u/ ik was berlooren
3

Pitſmert myn ziel fh heb geen ruft/

't Ismet my buite Än
Duštindiknergens heil nogluft/
Als in tot u teiopen/
H wöozd is waer / gy hebt gezeid/
TDie tot my komt in eeuwigbed/
Salhyniet gaen berlooren/
Äh gzyp dan uwe ſterht aen
Enzäl uniet laten gaen/
(Tot dat gg my zult hooren
4

Al hen fh dan zoo buil en ſnood/
Beraeuu van u genadel
Zgº

-

I S

R

A

EL S.,

Salzig te meer oneyndig groot/
CDntdehke broeg en ſpade;

Berliet gy nu u hemel throon /

CDm zondäers als u arbpdsloon ?
Boor eeuwig te genteten.

Illºyn ziele grypt dan eenig moed:
IWHet pleiten op u dterbaer bloed;
Jázal ban tranen blieten.
5-

-

Loo lang ih unog miſſen moet.
HWAyn ziel zal u aenhleben/
Äk zoeft u tot myn eenig goed;
En in u dood myn leben/

Ik bied u dan booz eeumig aen/

Hlºun ze metal haar ſchuld belaan:
EPunringt met bloek en zonden/
Segt tot myn ziel if Üen u heil/
En doet my ſchuile b2p en betl/
Geloubig illu

wegen

Ik ben myn zonden ſchuld zao moe/
En leef in duyzend
/

Ä

Ach wend unog na mp eens toe/
En wild mpn zielgenezen/

Och dat fi in geneenſchäp fiwam/
Jaet u berheerlgüt Gºffer- Lam/
Ö

En God banzaligheden/
Ä
my Goddelphe hand,

En fchenſ mg 's geeitešonderpand:
WPan is myn Ziel te b2eben.

-

-

7.

Dezonde dukt/ de liefde trefit!
TP 5

Jß

zs
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Jſdat
kamgyniet
Tat
uaelanger
Ä ruſe
ontdekt/
Ach dat myn ziel U

fuſte/

Itjeem myn hert hetomtutor/
Het is de bzeemde Heere moe/
MGilt gy er eeuwig Wºe /

Peerzoen myn ſchulden heiligt mp/
jeüt my van de zanden b2P /
WDoe mp u Beeld

betonen

Hier leg iſ neer ent is myn tael/
Äſ milde uwe wezen/
Jºnuzo veel als dunzendmael/
Leerlöſt myn ziel vän bezen/
Järeyk utgemgº hert enhand /

HÄhjeegäs geeftes anderpand/
“ÄHögt Jeſus in myn leben /
Enſchenfie
mſ öogen
zyn liefdehert/
Ähnogt myn
zº ſmert/

#yn liefde hert doo?grieben:
SSSSSS SSSSSSSS

De roem van vry genade.
Ztem: Wie ſleet heugeyker dagen.

.

2oſte Lied

r-7Alig UBeezebo genade/.

Z

-

Eeuwig waerdig at myn lof/
-

WHoe

I S R A EL S.

I9

WHoe berheben zyn u paden:

IWHogt myn ziele uyt het ſtof/
Sigberheffen endermonden/
HÄ Gema aen my geſchiet/
AWDogt ik regt u lof berüonden:

,

- En uzingen JlMoſes lied / en uenz.
2

Gamté elendigen berlooren/
ICag ik meer op 't blakke veld

ABlind/ byandig/onherbooren/
ZSchoon tot zaligheid gefteld:

'k MDas myn epge ziels elende/
Gmbemuſt; en mift het niet /
Dat ik God mog Chriftué hende:

't Pad geen ſinerte mogberdriet/ 'fi hadenz.
3-

-

Ä

en pdelheden/
'f Heß de
J?a gewandelt en gediend/
IWHet myn ziels en lichaem leden/
Als een regte werelds bzienb./
TDuš verlooren dooz de zonden/
Piwam de hooge JENajefteid/
Alºyne ziele diep dooz wonden/

Coonde my zynheerlyñheid / toonde enz,
4

All myn fnoad en zondig leben/

En geſtalte byn myn hert/
WHierd my boente zien gegeben./
(Cot myn diepe ziele ſmert/
Äl?et ootmoedig filagen fiermen/

En beleyde van myn ſchuld.
Läoepe

6a
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Mäoepe Heer wilt u ontfermen/

MDaß mpnmond en hert verbuld/ waß enz.
J

CDch! ik dagt wel duzend malen.
"fi Hed myn ſchuld tegzoot gemaeht/
Tk Ben van top tot teen bolfºwalen
MDaer if zoo een b2p geraeht /
Dué verlooren buiten hopen:

Tag ihneder vol elende;
Gooz 't geloof na Jeſuſ lopen/
MPas mym bzeemt en Ansehens was enz.
TPusberlegen en beladen;
MAet myn zielen zanden ſchult/
Wäiep ik Enkel om gemaden:

WHeere hebt met mp geduld /
Z§traf mp niet in uwen tooren/

Gy die zog gereet bergeeft;
IWHogt if eens die ſtemme hooren/
ILeeft in uwen bloeden leeft/leeft enz.
7.

Goe behaegden't God t'ontſermen:
Ilºp ban eeuwigheid bemind /
E>ie nu lag te klagen: kermen:
Aente nemen tot zyn kind/
En mp Jefuß t'openbaren/
'k Saghem in zyn Heerlyñheid /
Als dooz wien degantſche ſcharen/
MBaš totzaltgheid
Waßenz.

so/

Als die magt bezat

en lehen/

dI

1 S. RA E L S.
GDm myn ziele nu ontblood;
En banaließ afgedreben /

Brp te maßen ban de doab;
'ſ Sag hem rondom bal genade/
Ganſch gewilligen bereid?
Gmmet almyn ſchuld beladen/

Map zyn borgs geregtigheid/ mp enz
9

Enzym geeft te wille geehen/
GPm bän my te zyn gediend/
En alleen vooz hem te leben/
En niets meer des wereldſ bziend/
Hier mee waß myn zielte vgeden;
Alles was zoo als 't behoord/

En ik zey in eeuwigheeden/ Illºy geſchiede na u woozd / mp enz.
IQ.

- d! Meat waren'tzgete tpden/
Jeſus gafik hert enhand /

'k Bad met zondenniet teſtryden/
"k Boelde 's geeftes onderpand/
Jeſué ſchoot zyn liefoe ſtralen/
Boo geboelig in myn ziel/

ºt tw.am als in myn herte dalen/
Datik boozhem meder biel/datenz.
II.

Ganfchberwondert opgetogen?
Mäiep fk bolban liefden uyt/
Heer wat heeft u dog bewagen/
AWDy te maken tot de bzupd/

Bandien ſchoonſte aller menſchen/
Eeuwig van nP Waerd geroemt/

-
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'f Heb het eynde ban mym wenſchen;
"fi Ben nu na zymnaemgenoemt/ 'fi bemenz
I 2.

IWHogt if Jefuß nu behagen/
En Inaer leben tot ZMn Ker/

All mym tpd en lebenš dagen/
Jeſus lief ik wens niet meer/
Zchenlt my daer toe ſteeds genade/
WHier in dit beneden perk/
Cat ik my eens Zalberzaden/

In 't genot van 't hemel werk/ In 't eng

e

*

GO-Co) Co) Ce). GM Ce)
PS AL M 86. vs. I 1.
Leert my Heer uwen weg, en
ik zal in uwe waarheid wandelen.
Ztem: O Minnelykſt Emanuel:
f.

•–

21fte Lied:

O Tots des heyls: ölebens Bozſt
IHyn fuſt myn ligten leben:
Gy zyt de geen daer th na doºft/
CDie waere ruft hunt geben /
„ Als ihu mis/ .
Dan is myn hart gewts/

Bolonruft; angſten2.beden.
- -

-

Ih honu geeft eenzalig ligt./
Dietop mpn weg ontbeeren:

s RA e . s. . os
LI raedsbeftuur en onderrigt./
Al Moet mp u wegen leeren/
Äk heb een hert;

Dat dwael zieft en berwerd/
JRiet doet als afte heeren.
-

Z.

Ö! Leeraar der geregtigheid/
Leer mp myn zelben kennen/
Befragt bän mp berdorbentheid?

-

En waer hheen zou rennen

-

Als met u Hzagt /

-

En geeft te rug my bragt./
Ach leer my beel gewenmen.
4.

„Alen die berhebe wegen Baen/
Die fñhebuttberhoren,7

-

En leerdºpnziel lauwheuriggaen/
In 't midden dan de ſpooren

- -

_ Ilàaeñt my bedagt/
.
En doet my dag en nägt/ . . .
FRau als Leeraar hooren.
«

5. -

-

- - ..

.

. .

„Teer
my met ligt myn dwaesheid
En
my brrheerhebonden/
šh o zzien,/
En regt geloobig tot u bliens

HWAet al myn ziele wanhen/
Danzal myn hert;

-

Hu doo? myn ſchuld verwert/

Berruymt zyn enontbanden.
6.

Berlgt mp-so
-*
--- *

-

.

.

.

. .

bewaelt ab- / - -

- -- - -

w- -

-

-

-

.

e,
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ImAyn hert by uwe paden (..
jeñt mynherte ſteeds bereid/
Bergun unyn u genade /
Dat ik met luſt/

En tot myn ziele ruſt/
Haydaer mee mag beraden
7.

Ey leer in booz en tegenſpoed /

Hoeth my moet ged2aage/

-

FHºwjermyn hert voöz gdele moed /
Endooz mismoedig hlagen/
Ilºym zondig hert /
Dan hier dan daer verwerd/
ÄTeerd dat U

welchzen

Ey leer myn ziel in dedupfterns /
De Äunft ban het waerbertrouwen /
En als myn ligt geweken is/
GPp die beloſtenbouwen /
Ik ben u God /
-

-

W zalig dee enºt
TGietzouw en woozd zal houwen.
9

Ep leer myn ziele in ootmoet /
Meet medrigheiden b?ezem/ . . .
Derochenten met’t hoogſte goed/
Alleen te vgede Wezen/
Danzal uyn Wil/

In al u döen zum ſtil/
Als gy maer
wozd-"gep2ezen.
" " :
IO. -

Eeer mon zeiaben ſof/
*

IW.Zet
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HActarends vleugelen zweven/
En hier tot heerlylheid en lof;
IDan uwe deugde leVeN /

-

DSoo leer iſt 'tzwerk /

WPaer toe ik boven't werk
ZSal ceuwig
verheven,

wº

ssºssssssssss
Want gy zyt de Tempel des
Leyendige Gods.

Stem: Hoe ſchoonligt ons de Morgen-ſter
I.

22ſte Lied

º

O Reimdige Epper-IDäjeſteid/
WDiens woming is in d' eeuboigheid
Bij al de Seraphijne/

Die in geen Cempel woond ban goud/
Dan ſteen of marmer opgeboud/

IPpn ziele moet verdwijnen/
TDat gij/ by mij/

Opper koming/_meemt u woming/
En u rufte:

-

En u daer in boilt verluſte,
2.

Eem vijlen walchlijk Adams kind:
JWaismaekt elendig Äj
Gntbloot van alle leben/

#

Die word een huis en plaetster woon/
Pam Goddrieeenig op zpm throom/

2abºbººten
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Mijn ziel/ veviel/
Gp dem Heeze/ dat zyn eere/
UDas te woonen;

In u hert als in zijn throomen.
Z.

Hebt gijdan opper-flMajeſteid/
IDjn herte tot u huUs bereid:
En daer toe uitverkoren/

"Is dat u luft u wil en zin /

't Is ook dempnen kommt dam in /
En wilt mijn zugten hooren/
WDilt gp / ſteeds mp/
Tigt en lcven / komen geVen;
En regeeren/

En alleen nnpn hert beheeren.
4.

Benik u hupsen tempel bouw/
Alwaer gy eeuwig women zouw/
WBilt gjdam in mj werken;

En macht het zupver reinen ſchoon/
Perciert het als u eigen Woon;

Dat ieder een han merken /
Dat gp/ in my/
WDerkt cn levet/ heerſchten zwebet/
En als de koming/

-

-

-

-

Mp begeert hebt tot u woming
5.

-

Derbreekt mij in der zonde kragt /
TDe WBerelds/ Datan en haer magt?
TDie ook mijm hert begeeren/
CDm door te werken tº aller tpd/ Än uwe tegenwoordigheid (
• -

.

'-

PÄſ
Ät

s RA eLs

6

läit mijne zielte weeren/
TDog 't is/gewis/

Hwen Cempel / dareg uw ſtempel/
CDpgeſlagen
UFebt mau vrp

wagen

Gºch mogt koopt aen anders geen/
Mºpm herte geven / als alleen

Alemu / 6 Heer der Heeren!
Ach mogt flt zeggen heenen uit/

Cotal wat uwe werkeng ſtuit/
GEn u gemeen verkeeren/
WDilt gp/bam mp/

JNooit ontrekken en ontdehlten/
En mp geeven /

Blpdſchap/ vgede/ligten leeben.
7.

-

Hk geef mp tot een hepligdom/
Geheelaen u/ o Jezus Kom/
En heiligt mp van binnen/
Berkt in mp aller zonden haet/
Wäoep uit de werelden het hwaet/
Dan mp verdorbe zimmen/
Laetik / metſchzik/
Aende zomden/ die my wonde/
Steeds gedenken/
WDilt mp geeſt en
fchenken.

-

-

ze

Pm regt verhemeldmet myn 00g/
En met mpnherte maom hoog/
Als tempels utte ſteeken/

-

»

-

Endoemi even boven't ſtof
E 2

(Co

es
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(Tot uwer heerlphhepd en lof/ "
TDic nooptis uit te ſp?cehen
E>pdat/ mp ſchat/

In den emel/int gewemel/
Hier beneden/

Sp mpn zaligheid en vreden.
===F=P== ==W-F=SP-SH

JE ZUS algenogzaamheyd,
gewilligheyden trouwe»
Ter uitlokking voor

Heylzoekende en verlegende,
om zig geheel aan JEZUS over te geeven
S
--

ZStem: wanneer de zon in 't morgenrood
15.

23ſte Lie

JAeindig opper Majeſteid /
En God van zaligheeden:
Gp ſtroomt van algemoegzaemheid/
Dam liefde/ hepl en v2eede/

Gp zpt volzalig in u deugd/
En leefd in eyndelooze vzeugd/
Engp hebt niet van mooden:

Dan?s menſchen handte zyn gediend/
Zlzoo gp alles goed verdiend /
-

En’t leeven geeft aen dooden

--

2. ºs

N

ISRA EL, S.
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2.

Kogtans zo hebt g'een eeuwige luſt/

Cot gromdeloos ontfermen
Den bzand ube's toogens is gebluſt/
Gp wilt u volk ontfermen/
Een arm Verlaore Adams kind/
TD.at zig geheel wanhopig vind/
F-

WZeeft maer nahem te vlugten/

* TGie gij gegeven hebt tot boºg/

En wozd bebzepd van eeuwige zo2g/

TDaer is geen vloek te dugten.
3.
.

WDel zalig die regt arm en maekt/
Jàa Jezus is gevlooden;
Die in de vzijſtad is geraakt/
TDie elk wozd aengeboden /

WBelzalig die metalzpm Mood/
Den toevlugt neemt tot Jezug dood/
En ſchuplen in zyn wonden:
IPoe vrphoe veyligen geruſt/
Äs zo een ziel / dan wozd gebluft
TDen maren dogſt der zonden.
4. ..

G arm bezlooren völk grijpt moed/
Bp is volzaligheden/
Och Sezus regt mpn dood en bloed/
Berdien) n eeuwige breden:

Gºpp in geloof de hoozne aen?
Dan deezen altaer / gp zult ſtaen/
Geruf in Gods gerigte/

–

MBerpt u metal u ſchuld op hem/

es

ºn

7o
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Bp voezd u in Jeruzalem;
TDat Godt in vzeedeſtigten.
. . 5.

JAaer 't arme volk dat zugten klaegt /
- ch Jezus houd zig vezre;
Als in mpn ziel geen itgt opdaegt?
Dam deeze mo?genftezre:
Dam is dien Pepland veruit oog:

Ach dat mpn klagte hem bewoog:
Alchſchoot hp z!jne ſtralen /
CDp mpm verdupftert zomdig hert;

TBar nu in ongeloof verwerd?
Geen adam Weet

"

haalen'

"Ik heb geem kzagten van geloof/
Ik kam op henn niet leunen:

Booz zpme roeping ben ik doof/
Ach konik op hem ſteunen,
Poe raaſ fk nogmpmzelve kwÜt:
CDm Jezus voo? den eeuwighepd,
Eens hartelpk te kiezen/

ö Trek mij Goddelijke hand/
En doet mijn ziele onderſtand 3
CEn laat ik My Verlizen.
7.

Ach kon ik maer mpn gamtſche hert:
Enziele over geben /

Dan was ſkeeuwig vzp vam ſmert/
En erfgenaam van 't lecVen /
WDat ſtaik zo en dzepgen d?ael:

-

Heeft God genadancind of pacl:

.

Äkza het ceubmig Wagen /
- -- -

-

Gods

I S. R AE LS

:
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Gods waerhepd ſtaat hier vooz te pand:
God zweer zÜn trouw en reykt zijn hand: .
Z!) bmil mijn bpanº zogen
-

Son ik mog langer blijve ſtaen/
En godt niet voozºomtrouw houden;
Jk wit mi nu miet meer beraen/
Gewis’t mp noopt derouden ? -

Ik ben dog een blindeling;

-

. .
..
-

-

. . .

. .

TDie eeuwig wis verloore ging!
"Indien ik Jezus miſte/

En Jezus roept en loht en vzpd/,
CDm’t jawood voo? een eeuwighepd/

Zoo ik müdan mietvezgiſte.
-

: 9.

---

. .

.

Doo zou ik deez" uur en tijd /
ttan Jezus lpfen ziele „
JAu over voo2 een eeuwigheijd;

Äk im zpm arme viele/

*

-

-

-

- -

Jhlaat mpn los / ik grijphem aen/
't IDoed eeuwig met mij wel vergaen 3 :
't Zalmij dan mooijt beroubwen/...
*

*

*

J geef my weg metalmpnſchuld/..
Ach Jezug mpn gebzek vervuld /

Ikzal op hem betrouwen.
IO.
-

Hier waegilt nu de ontſterbare ziel/

En laat mijop hem zinken/
Jêiets mij mu langer van hem hiel:
Alzou ik hier verdzimken/
Geen nood ik boel een vaſten gzond;

Die eeuwig oubeweegbaer ſtond/
E 4

Des

12.
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Desbogs geregtgheden/
Js mij eenfondament gelegt./

Gods nagt; Gods waarheid/ troubB en reg
JAu voel ik zoete Vreden.
-

1 I.

Jºu benik Jezus eigendorn/
Geindelozezegen/

-

"h Bezit nu reeds een kongdam/
MDat maekt 't mp mu verleegen/

6 Jezus macht mp nu getroum/
Gem als bzupd en en egte votiw
(Tot uwer eer te leeben/

TLget muſdeſtroomen van U geeſt/
Cot heijliging welaldermeeſt/
Mapn ziele zpn gegeben.
I2

Paarwel nu wereld luſt en goedk
Japn Jezus is mpn leeben?
Jºpm goud/ mpn luft/mpnal/ fit moet/

japmu aen Sezus geben /
Paarwel mu Datan/Zondent'zaam/

Tzweer uaf: den gooten naem/
Gan Jezus moet ik p?Uzen/
Enleven als zym egte bruid/

Zh ſcheider met de wered u
God wilmpm gUnſt beüpfen.

-

I S RA EL S.
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O. hoe groot is uw goed.
Stem Verblyd verblyd u ? aller tyd.

W/

24ſte Lied.

I.

Glaen myn ziel mpm waerde pand/

im bovens Hemelsſteire/ Hennesſtezre/
En ziet im ruſt in 't vader'and:

.

-

2ier door geloof van vere?

Mäuſrineeuwigevreugd/ruſtimeeuwige breugd.
2

t Ss in die ſtad bam zupver goud/
Die Godmet eijge hande/epgen hande:
g“

Leeft wonder kunſtig opgeboud /
Daer zult gp eeuwig lande:

Dagi het moedig in/ wagt het enz.
Z

Daer zal ik over 't booze rot/

Jºpn zielniet meer ontruſte/meer ontruſte/
Laer in gemeenſchap met mpn God
lºp zaligpk verluſten/

'k Gadäi moedig voord / 'k gaenz.
4.

Daer zal ’t gewocl ham deeze aerd/
Jºyn ziele ruſt niet ſtoore/ ruſt niet ſtoore
JMae bezten aendagt zpn bewaerd/
l

4

E 5

Door
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TDoor themelswerk te hooren/

't Lied der ccuuuigheid/ 't lied enz.
J.

-

JPpm Goels liefphaengezigt/ .

Tal ik in glans aenſchouwen / glanßenz
En eeuwiſ wandelen in dat ligt;
Bcvgcpd van drult en rouwen;
Ö Zoe groot cen goed

Öhoe enz.

TDanzal.mpm ziel van 'tzonde kwaad/

Booz eeuwig zpmomtheeven/zyn en3:
Do maakt met Godes beeld verzacd/
Än heiligheid dan leeven/

o Poe groot een goed/ o hoe enz.
-

-

7.

TDe liefde zal däer zpm volmaakt/
Geloofen hoop ten ende/ hoop ten ende/
WPaer ma mpn ziele nu al haelt:
Omringt met veel elende ?
- -

Moepen en verdriet moejtemenz
8.

Daar zal ik eeuwig vooz den thoon /
TDcš Lanns nm nederbupge / nederbupges
En vooz dcn Pader en de Soon/
Jºpn dankbaerheid betupge /
Eer en ceuwig lof/ eer enz.
9-

-

Ächova God mpn ceuwig deel/
een vol bam zalighecden; zaligheden ?

Pervuld daar ’t Zalig volk geheel/

JDet

75
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IHet blepdſchap ligten bzeeden/
IBreugde is haer deel/ vreugde enz.
IO,

CD zalig volfi / die in de kollt/

Dooz eeuwig zal vezinken:
GEn in gemacd/ hier broeg en ſpaed /
lit die fontein zal dzinken?

MLaat ons vzolpk 3pn/ laat oms enz.

S PEFIE VETIS 9FIS 9FIS 9FS
PS A L M

136.

.
.

Doorgrond my ö God.
Stem: Myn waarde Ziel ’t is heden tyd.
I.

25ſte Lied

Reis des Dtclpt
Pepls ó levens Dorſt/
mpn dorſt;

:

En mym herteljk ziels verlange/
2oort het zugten van mpm hert:
TDat verwerd/

Steeds in ongeoof blpft hangen.
9-2,

Schenkt mpmziel geloof en ligt/
En gezigt/

Dan U geeft aan mp gegeeven

WLeer mp kenne 's Feeren werk/
En uw merh 2

-

Gp dat ik in blcpdſchap leeven
3 Woept

76
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Wäoept met ligten kragt mptoe/
Licle hoe

Meeft ghzoo völ angſt en breezen/
" Ben u God u dcel cm luſt/
Hoe Geruſt /

En vol bipdſchap zou ſk weczen.
4.

Lebt gp niet ö Heer mpn hert/
TDoe’t net ſmert,

Everzonde was verbrolien/
TDoor ugeeſt op 't onverzienſt?
(Tot u dienft/

Lupberpk in licfo ontſtoken.
5«
19b iſt mp miet Godes Toom/
1Dooz u throon;

Gantſch veröordceit als omwaardig:
En mp zondig adams kind /
JAaeht en blmd/

Miegt gezien en God

gºs

Dzeef my dat niet mau heen:
JAct geween?

zwam ik niet metal mpm 3onden
(Tot uvugte gamſch verbacſt/
CDKnmet haeft /

IDpte zien in u Mebonde
7

Ben ik2Soo
mietUcrvuld/
metal mpn ſch
ſchult/
Cºu

–------
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En omringt met ziels elende/
AWD.paen u geworden kwpd/
(Coenter tpd /

*,
-

Kwaem gp uniet tot my wendez
8.

-

ZSep tipm hert niet vzogen ſpa /
bzopf ja /

CDp uw aenbod van genade ?
Selfs door Kruis entegemſpoed;
FOed en bloed :

Loſt ik dat nict als verſmaade.
En is dat nieten

nº

meer /

(Coets dan Heer?
: *t UDerkt van uwe cpgehanden;
TDas 't mpneige herts bedrog/
't UBildan mag:

-

-

IWBp geheel aen u verpanden.
IO,

-

Was mpn herte miet verheugd/
En vol vreugt:
Äa vervuld metzoete Urecde/
TDOen mpnziel met uÖ God!

Als haer lot;
Bioeme koſt in eeuwigheeden.
II.

Das die breugd danmaer bedrog/
3

Zoeft mp nog?

UBílniet voor dem zeere liegen /
Geeft mpn zielem mogligt"“
En gezigt;

Dat ihmpn niet mogt bedziegen,
12. Äg .

zs

D - Lo F s AN G e Nº
12.

Js miet mog mpm hert o Leer/
Poor U teer :

JTNet hoogagting ingenomen;
UH Gemcenſchap engebied?
"Is dat niet/

IQpn vermack met alde Dromen.
13.

Js miet Heer mpm herte gezet/
CDm U Wet/

En u wegen te beUlaaren /

GEn dat ik nnpn hertr Peer /
Langs hoe meer;
TDaer toe aan u Inogt verklaren,
-

I4

TDoet my ſteeds geloovig ſtaen/
Än u paan;
.
Meer mp wandelenzonder vrezen/
Ilaat het zoudig Ongeloof;
JNooit een roof/

Dan mpm ziele blpdſchap wezen.
15.

TDanzal regt de ziele mijn/
Bezig zpn/
Än u eeren te bewpzen;
KLot ikeeuwig boven't ſtof:
Hwen lof:
En u beerpkhepd zalpzepſen.

DE

1 SR A ELS.

:
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DE VE RE EN IG ING
Met des

-

HEEREN VOL K.

Stem: Wie ſleet heugelyker dagen.
26ſte Lied.

I.

ZÄ banden die mp binden;
Z_4 Aam des Heeren lieve Polk:
WDiszp zijn mpn herte vrienden:
Äere taal mijn herte tolk /

't Zyn de Kinderen van mpn Dader/
CEn van 't zelfde Huisgezin/
TBp beſtaen malkander mader:

Als de bald van de aardſche min.
-

2.

Ach hoe kam't mpn hert vervoeren/
Als dat volk aan mpn verhaald/
WPaar gevallem zym hun ſnoer;
En haar herte onbepaald/
Alan de Heere is verbonden:
UJoe z’onuhelsde't Go0es Lam;

Cot verzoening vooz de zonden/
Poe haar Jezug 't herte nam,
3.

upſt

Bo
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Jupſt myneige herte taele/
*Ä zy me zoeten toom ?
ls da: volk mp ging berhaele;

Hoe zei met Gods eige Zoom;
In eenzalige ondertrowe
Zu vereenigt ma den geeſt;
Als zyn bruid en egte vroubae/
JAu / en manuaels aldermeeſt
4

Gnuitſprekelpke baaden/
Eemen gceſt en cen van zin/

All was het volk van verre landen?
't Zertc ſmolt dog zamen im:

Elh verhaelt zijn wegen zake!
IHoehem Jezus is ontunoet?
CDndertuſſen ziet gij blalten:

Hunne ziel im licfde zoet.
5.

-

't Selfde werk en't zelfde leven/
WBas ’er diliwils omgegaen :
Even als 't mp was gegeven/
Dit deet mpn verwondert ſtaan:

Segge hºben met 's Heeren kind'ren /
Een van wegen een van hert/

T>it deed ongeloof verminderen:
En het ſtilde Mijne

Ät.

ZSprakenzphoegantſch verlooren/
Elk zpn armen ziel zag ſtaen;
CDnder zonde/Vloeken tooren/

Allzoo was 't Qol Up gegaen/
WDas
-

-

1

1s R A e . s.
WDas het datze my berhaelde;

iPoe zu arm enaen hetend
äWamen / doe hun God bepaalde:
Dit Was mp niet onbekend.
7.

Was het datze mp vertelde/
WPoe dat alle hoop verdween/
UPatze mpoo hier van meldes
't äwam zoo immig over een:

Sp?akenzp hoe datze zagen/
Sezus boas alleen van doen
CDm de Godheid te behagen/

? Än 3pm bloed tot ziels rantzoen.
8.

-

Häfepen zB met heilig beehen:

Geef mp Jezu§ ofil ſterf:
Jezug iS mpn ziele leven?
Bupten Jezus het verderf/
TBashun bidden/ rocpen/ bºeenen
GPm die cenige toeverlaat?

Daß dm Jezus al het ſteenen/
Dat was upt mpn hert gepact/
9.

„ „Aderhande ziele ſtranden:

" WPašmp met dat voll gemeen /
't WPaere altemaele banden.

Die de herte bond' in een/
Klaagde zp van diep elende;
Angſt emſinerten ziele mood :
Die en was geen onbekende
Cael/al was mgm ziele dood,
,

F

n O. Cºy.

F2
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En boat zagilt eene ſchoonhepd/
In 't egte bolk van 't Lam/

Die op hem zoo klaar ten toom epd;
Dit my ook hetherte nam/
k Tag met Goddelpke ſtralen/

't koſteipze Godes beeld/
JAp niét mogelpk afte malen/
Doo als 't in hun weezen ſpeeld.
I I.

*t Schoome beeld van heiligheden/
Fetraald an humme weezen af/

't Mieuwe ſchepſel had zpn leden/
Dit was regt tot 'g Heeren lof/
’t Sugte klagen / wlenen/ſchºepen,
Dat men daar om Jezus doet/ . "

En den zang der maegden repen/
Alles was mpn even zoet
I 2.

’t Was een volk het wiſt te binden /
d’ alderhooſte met geweld/

Dwongen Goden bleven byinden /
o Noe was dat volk geſteld;
Ja de läoning was gebonden/
LDP 3pn ſchoone galerp;
Än van liefdezeſs berſlonden/

Dit was wonderipk voom.
-

I

WBonder leefde zp ſº beden/
Dat was zoeten aengenaem/

Balvanenkel lieffeleplheden/
-

o Hoe
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in Zoe ſinolt dat hert te zaem/
't Dame diende zu den Beere/
Eems van hert eneen van weg;
o Poe zoet is dat verkeeren/

TPaer geen aemſtoot mederleg.
I4-

-

Sºitsmpnhoop en mpn vertrouwe/
TDat ik met Meſſias bzupd:
Eeuwig zonder dzult of rouwe/
MLeeben zaleeuw in eeuw uit:
All dat volk uitalle taalen/

S

Dzepgekogte van Gods Zoon/
SEeuwig zullen zegempzalen:

Met het Lam opzpmenthzoom.
15

Eeuwig zullen triumpheerem /
Deºre boven Sonen Äm7“
Eeuwig zal ik daer verheeren/
In de rep derzalige ſtaen/
Dou ik dan dat voi verlaaten?

Daar ik methaar eensgenood)
t Eeuwig wandelen langs de ſtraten/
Pan dem hemel ma de dood

Ä2
GeF
ſº

F2

LoF

-

4
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Ssssssssssssssss

L OF Z ANG
Van

het

GEEsTELYK HoUwELYK.
Stem: Hoe ſchoonligtons de Morgen-ſter
27ſte Lied,

I.

K Gm Chziſti vzinden heft U oog/
Uw herten ziel van hier om hoog /
T CDm 't wonder teaenſchouwen/

SIn onze liefde die oms uit/

ZSeer vzpe liefde tot zpm bzupd/
Perkooß en wilde troubven/

Cn toom/ zeer ſchoom /

Maekt eenzingen / metopfpzingenz
Pan u herte/
-

Co verzagting uwer
ſmerte
2.
o DSalig uur doe Jezus kwam:

Em op onszag/en doe hp nam:
CDns vziendelpk in zyn armen;

Panneer hp im barmhertighepd/
En liefdeſp.ak het is de tpd;
CDm mp mute ontſermen/
Hºp ſpzak/ en bzak
?

JBetzpn wooº.de/ die bekooz.de/
CBns ziele/

Datzp als in onmagt viele
o PDon
K-

R

* .:

is R A E Ls
Z

-

s
-

z- o WBonder boven wender gzoot/

TDat wp zoo bupl/zoo naekt zoo ſmoot/
Derwozpen op de Velden;

Epn

opgcvat als niemands oog/ . . .

't Fert metontfermingt'opwaerds boog/
Aog tanzer bulpzig ſtelde:
Toen hwam/ Gods Lam/
(Coton daelen / ong ophalen/
Hpt d'elende:
Jezuš was die tötons wende.
*

*.

Pp ſpzak na’t herte 't had een di
TBen indzuk ſcheen een donderſtem : "
't heugdoms mog doe hP klopte
ÄPºet hand en voet en geeffen
HDu lieffelpk dam wierd als verſtaord:
(Totdat hp de deurop ſchopte

epe klem/

Ä

TDie glamtſch/ welthang
.

ZSchoot ma binne/ en ons zinne

kwann beſtraalen

.. -

. . . ,

IPad van heerlpkhejd geenpalen.

---

As thert dus hreca een liefde ſchigt;
Danzpm bemimehpkaengezigt/

„

twas heel dooz liefdeontſtooken/

Het borſten uit in menigen traen;
Ja was geheel verbzoken/

Een zuge/gafugt/

-

Emte kermen/ meterbermen
?

3

uns

so
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TDUß wp kwamen
Än een trouvetbond Zanten.

-

Coen was ons woord ziet daer mpm hand;
JWapn hert mpm ziel aen u verpand/

Sal ſchzepen met mpn bloede;
'k WPfl voor u zwn en gp vöormp;
Geheel en alem blpfdaer bp:
Ik ben de vzeemde Heere moede/
’t Akcoord wierd voord

Klaar geſchreeven/en daer neven/
Alam gebonden: .
. .
Pt Zegel van verzoende zonden.
-

7.

Laet God getupgen die het weet;
WPet herte wiert opregt gerect/
Geen Zonden uitgenomen I

-

-

-

IHevenſheid was bp ons gehaet;
Der boven al het wonder quäcd/
egt ma den aard der bromen/
WPilt gp / Heer brp/

Diep doorzoeke/ de ſchuplhoeke/
Gnzer herten/

-

't Is bedrög/ vervult
metſnerte.
8
-

--

–

-

-

- - -

-

-

ºert een ongeveinsde daed/
Gedaen met oordeelen verrjej

- -

. .
-

Doo laedons brolpkzingen; . .

Ärºemen/pºpzen uwenj
Meerten ſtemmen aangej/
Als halve hemelinge
UBekt nu/trekt mu/

s

't Fert

is R A EL sº

-

't Bert maboven/omte loben/
d'Eeuwig liefde?
Die ons zoetelpk 't hert doorgeriefdes
--

9

Jèa dat contract geſlooten was/
Het promk kleed wierdu it's Hemels kasz
Bam bobenal gezonden/
Den ringen fpmſtelimme waed/
WDierd aengedaen tot grond ciraad/
Än plaets vamt vuplder zonde?

es
-

’t WDierdooft / "t Wierd ook

WPpn gegeeven/ en daer neevent

Ä)

Puldeoogen hert enhanden?
IO.

Miets was té goed voor zulk een bzuld?
EDie volgen 't ceuwig raeds-beſlupd:
JlMet Chziſtus mogte pazen /

God Bader die zpm Zoon haer ſchont
Lion haer die metzpm cierkleed blonk/
Äiets wepgeren mog ſparen/
ÄUpgt dan/zingt dan/

Tehkerneye/ſpecerpe?
WBpmenhoning

Schonk u deezen Hemel-komingº
-

I I.

JAu zym wp in der daed 3pm vrouw
Dog tis maer tpd vanondertrou/
De bzuplofs dagzal kommen:
TDie is lang bp hem vaſt geſteld/
Hoewel aan ons nog noopt gemeld/

Ep blpft den wenſch der Dromen/
F 4

dep

O

z,
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Kepnigt /pepnigt /

-

Alu zönden, 't aller ſtonden/
TDie ukwellen ?
Em mog ſteeds therte boellen.
“ --

-

- 12

De dag die komt en is nabp/
Dat Jezus zeifs van herte blp/
CDrs zot zig in zal halen?
En voeren ons U2p van de dood/

Enzonden tot 3pn Paders ſchoot;
In dopper hemel-zalen A
d'Engelen/ hengele:
In verwagte/ en grootagte/
Damons Koming;

Cotze ons voert in zym woming
I 3.

Koep mu met mp/ mpn man mpm heer /
JWapn bruid'gom die mp mindzoo teer;
JWapn borg mpn hepland magtig;
IWApm liefſte Sezus dierbaer vrind?
JWÄpn zaligmaker die mpn mind:
Illàaek mp U kroom deelagtig/
JAadert/ Madert/

Map in d'ermen/ volontfermen?
Em boilt bluſſlhen;

"t IBier der zonden met u kuſſchen.
1

4-

* -

Mapn loon mpm kroom mpn breede borſt/
JWDijn ligten troon ma wien ik dorſt I
DZend meder liefde beeken;
GPmtbind mpn hert van d'pdelhepd:
Bercierd dat met u hepligheid/
O

Leer.
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- Leerd mp gedurig fmeken:
Wapn God / mpm lot/

TDeelmpnserve / äat mp ſterbe;
Engaen trottwe;

Enduseeuwig bruiloft houwen.
15

-

Jåu mog een zugt of twee daer by
Alºpm lief gedenkt dog nevens mp/

. . H Sion hier op aarde/
Liuk haer uijt’t Antich?ift gewelt?
Dat haer zoo bitter drukt en kweld;
Geeft hem zyn plaeg na waarde:
Belp haer/ ſtelpt haer/

-

Dloed der zonden/ die haer wondeº
JLRaer laat wonderen;

Llweg toorens

spºn

donderen.
IÖ.

-

-

Emanuel dat dog u hand/

Deel gunſt bewpſt aan Hederland/

-

-

äroon dat methepl en vreede;
Sch! zegend Sion rpkepk?
JW Met breed'em leeven eeuwigipk:

-

Paar aller vroome beede/
H zorg/o Borg ?

"

-

Doet al komen/ geeſtes ſtrome /

-

Gp de vroomen;

TPatzpſtaen als epke bomen.
:

.

.

-

:::
e«.

2:

JF

*

5 -

-

*

-

*

- - - -

--- *

E.

o
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LLC2RAL GALAFCAS.A.
JE ZUS is 't alleen.
Zdtem: O Jezusbron van Zaligheyd
22ſte Lied?

i?

O“

waerzal k mp wende heen/

Iſèet mpn g2ote ſchuld;

CDch wier mpn ziele met geween:
En metſmert vervuldz ,

Dat zou mp/ geben hoop/
Mafien blp / als ilt loop 3
(Tdt God º
äWºpm volzalig deel en lot:
Jezus is 'talleen/
Daer mpn hert gaat heen/

-

.
--

.
- -

- -

-

-

-

Da die Levens Bozſt;
Wapme zielgeduurig doºſt/
2.

WPaš Jezug nietzoo zael'ge boºg/
Gch waer ging ik heen?

Waar vloot mpmziel zoo van z02g/
t Geuwige geween /

-

Das mp wis7 dan bereid/
Soo ik gis; vooz altpd?
O! neen /

-

Jezus ist/en anders geen/
Äezug is' t alleen/

.
. .

Daer mpn hert gaat heen/

Ä
d

1 s R AE Ls
Jºa die Lebens-Boxſt/
Japme zielgedurig dogſt.

Y
I
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"

3

* ezUS
Ä zwerf ik buptcm om/
is genOeg;
Pp #mpnborg in heiligdom:
*

“ komſaeten vroeg7
Heene treen/ totzpm theoom/

IDet geween/ Godes Soon;
Zoo groot;
“

. .

.

.

Schonk mpm leven in de dood:
Äezus is 't alleen /

EPaar mpn hert gaet heen;

Da die Levens vorſt/ ..
Ilºpmeziel geduerig dogſt.
6 TDwaze die het

äen bond/

Än u eigen doen:

-

-

-

-

Ennimmermeer verlegen ſond

- -

CBm het ziels rantzoen /
Ö JWapn hert/ heeft geen ruſt;
JWapme ſmert/ niet gebluſt/
.
RAW bloed/

.

T- -

Jezug repnigt mpn gemoed/
Jezus ist alleen/
Daar mpnhert gaet heen/
JDa die Lebens. Dorſt.
lºpme ziele geduerig dorſt.
5.
-

- -

Ö Jºergens is geen ziele ruft:
Jezus is mpn

Ä

*.

o Jezus is mpnherte luſt/

-

--

-

z.
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MÄpm volzalig God / „S
't Soete Tam/ waard bemind
Irºpaamam/tor Gods kind?
altooß /

-

Mapzoo ſnood en zondig boos:
Sezus ist alleen/
Baermpn hert gaat heen 5
Jaa die Levens-Porſt /
JWDpme ziel
dorſt.

ganz

Ja Jezus is mpn eijendom/
Japn volzalig goed;

Daerjeereldom . . .“
iF z0 30et;
alsº ezug
Eeer Godes Zoon

Äs mpneer; en mijn kroom/
Altpd; .

..

En mpndeel in eeuwighepd/
Jezus is 't alleen;

Daer mpn hert gaat heen ;_
Hadien Levens Borſt

Hayn ziel geduurig dorſt..
7.

Pan ziels gebzek moeſt ik bergaan?
ÜDas mpn Jezus miet/

Door mp gedooden opgeſtaan:
Mäar mu eeuwig blied F.

Ganſch van mp/al 't gebaar /
WPamt ik zp/ voor en maer /
Altpd:

-

Het mpn borg in beiligheid/
Jezug is 't alleen:

war

s3
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Daer mpmhert gaet been/
ea dien Levens-Borſt/
JWapme ziel

sºn

dorſt.

En alles bind ik volonruſt?
E
-

T-.

. Al

Ä

ſt

m mergens
ik dat
mpm luft /
Als ikvind
Jezus
mis?

Gp alleen / niemand miet/

Anders geen/ daer ik vlied;
-

Ä toe/

-

„Als ik bende wereld moe;
Jezus ist alleen?
Daer nnpn hert gaet heen

-

Da dien Levensvorſt/
JL2pne zielgeduerig dorſt.
6

-

MBat baet mp al de wereld dog;
't Ismaer pdelheid/

Let is maer ſehpnen ziels bedzog?
Dcel te laat beſcheid? "
Eer en goed/ Pzagt en ſtaet:
Dchpnt boel zOet/maer vergaat;
Eerlang/

En dan valt het maer en bang?
Jezus ist allcen?
Daermpn hert Jäet heen Z
JNa dien leveng-Porſt ?

Älºpmeziel gedurig dorſt.

\

1 O.

jaDat
zelf§ikhet
vollt van God/
zoolieve
bemin;

En

94
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Sp onderhouden niet mpnot/

Ä# #

€ ZU

"/

in :

zoet/

300

Ät doorgrieſd/

en't gemoed

Derzaed /

Jezusismyn toeberlaet/
D Jezus
NYT IMPN
-

Äm /
Jaet

Ä PLºvens-Porſt
JWapme zielgedurig dorſt
I.«

Sawatzou mpn den Zemelzpm /
WBas er Jezuß miet:
Daer is dog niet als dzuk en ppm/,
Als mpn Jezus vlied;
Al 't gezamg / en het geſchal/

Eeuwig lang/ miet beval:
Alen mij;

Als mpn lof niet Jezus zy;
Sezus is 't alleen /

TPaer mpn hert gaet heen ?
JAa dien Levens-vorſt/
JWapne zielgedurig dorſt,

-

1s RA eL sº -

ss

De ongevoelige pyn.
Stem: o Kersnagt ſchoonder dan de dagen
1.

W

-

29ſte Lied

benik vol van alle zomden/
En met die banden vaſt gebanden?

Ilapn arme ziele die is dood:
Ik benzoo blind in shemels wegen/
En van romsomme gamſch verleegen?
Mapn flauwe ziele klaegt haer nood.
2.

En kom ik dan maer immig klagen/
Emmpne mood voor Jezus dragen?
TDat zoU verligte mpne PPM:

IMDaerſk ben altpd van rondommen
Glendig / hoe zal ſkontkommen./

't Berderf/ en eens behouden zyn.
3.

CDch dzukte mp mpm diep elenden/
Äk zou myn ziel na Jezug wenden?
JBaer och ik ben geheelpk Dood;

IBant Jezus roept dic gamſch verſagen:

,

Perleegenzpnem bitter klagen/
Gch voelden ilt mpn ziele mood,
4»

•

Was iſt maar ziek äan mpme zonde/
Daer was geneezing in zyn wondes -

- Maerongevoelig heen te gaen/
-

TD
A

9s

DE LO FS ANGE N

Dat is de voorboo van het ſterven/
Sal ik dam eeuwig Jezuß derven?

Enzonderborg im 't oordccl ſtaen.
5.

o Heer wilmpnherte breken;
En in mpm doode ziele ſteelien/

LA ſcherpe pplen door u magt;
Dilt mpn zielter meder vellen/

Ik kam herzo miet langer ſtellen,
JDpn ziele op U

moº Wagt.

En of depplem vam u woorden /
IDpm harde herte eens doorboorden:
TDe wond is haeſt gemezen weer /
Dus galt in ongevoelig klagen;
Perſlpten alle mpne dagen?
Gch beld mpn trotze hert ter mcer.
7.

Gch voeldeilt de ſchuld der zonden;
Metſmette mpmeziel doorwonden/
Enzag ik Gods gedugte regt;
TDat voor de Zonden epft Voldoening/

TDamzou mp Jezuš tot verzoening ?
Begeerlph
Och il zegt.

werde

?

NDet ining wenſchen en begeeren/

*

dat macreens den geeft des heeren/
oo kragtig im mpn ziele wrogt?
Dat ik niet langer zoo kon blpven:

JDaer Gods verbond moeſt omdcrſchrpven/

Ach dat den Peerzpm werk volbrogt.

C. Ik

§

I SR. A E. L S. T

Thzal het dog nietberder bengen/
Hoe kän u goedheid dan gehengen/

.

CPatih mog langer in de dood/

-

ZSal blyben / en zozondig leben
En maderen een eeuwig beben/

Boltrofifien in de jongſte mood. »

IQ.

-

-

-

- - - -

-

-

-

Gch zai in dan met d'ogen open
Maar’teeuwige verberftoe lopen/
Almagkig toning W2PP mp aan

Entoon in myu albermogen,
Gy hebt 'er beele uitgetoogen I,
TDie eeuwig ſtanden te vergaen.
, IHoet dan myn ziele ten berderben/
Hebt g genoegen in myn ſterben/
Salinyn berdoements u eer:
Enuwengzoote naam bermelden/
MDie in 'tberderfu.lofhertelden/ . .
-

CDntferm u Gabids Soon en Heer.
-

-

-

. 2.

.

-

.

.

.

---

't Äé waer het zyn mym eige ſchuldenf
E>ie my den rpfien ſchätberbülden:
Ban bloek/ ik heb het regt berdiend/
Jß ben een eeuwige ſtraffe weerdig /

Gygzoote God / gy zyt regtbeerdig?
Zchoon gy my nº u gunſtberleend.
-

I

g

-

",

„Alaaer zo zym alle Adams Hinderen/
Geen zonde Han u werk verhindere/
-

G5

-

3.
»

Gg

&s
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Gy hebt u Soon tot bo?g bepaald/
E>ie Heeft verwozde eeuwig b?eden:
En aangebzagt geregtigheden/
En booz bezonden eens betaeld.
I 4.

't Is mag maar enkel op genade /
Dat myne ziele plept/ wel ſpade /
Haagr miette laat de zaligheid /
Meozd my mag bºyelijk aangeboden?
Gjaet my mog gedurig noden /
leef mog in een bindens tpd
IV.
5.

Gy zoud den roem van uwe deugden/

ej Engelen zig berheugen /
In mynen eeuwige zaligheid/
Gch doet het dan am uwe zoone/
Äfi werp dan eeuwig myne hzoone;
Booz uwe tzoon in Heerlpkheid.

Het gedenken aan de dagen
-

van ouds.

-

-

-

-

-

Stem: Pſalm 9.

1.

3eſte Lied.

HÄs:
Enal muntzooſt ham mp gewehen/
Hºpnoogen blieten Waterbecken.
2. WDyn

“ is K

a E L s.

-

» ºpn ziele blend is weg gegaan/
º Tºmet myn iigt enooft gedaen/ ,
ºf Had miet beriwagt/ boo2 weinig dagen/
Soogzoot verdzieten bitter klagen.
-

Ä

MPat plagt myn
zieleHemels
regt berheugd:
in des
bzeugd;

(Te

Äf boelde Jezus in mj leben/
En fian mijn hert aan Jeſus geben.

t Gehed/ Gobs huis/ en é Heerenboſt:
k zag 'er Gad a Zonder wa
ÄÄÄÄ?
Alºyn hert dat waſ geſtaeg verbzoken/
En in de liefde Godſ ontſtoßen.
1

---

-

. . . 5.

/

-

„Dat waren mp de tranen zoet/
Die uit gebael hänthoogſte goed/
Gedurig rolden ha beneden
MDat waſ mpn ziele g ban bzeede.

tºeröonderen ober
Gobs genaed/
Ä

En had geen einde
ſpaed';
Äp nihon ff doempnzel berbinden/
euwš aan Ieſus myn beminde.

-

Sf Hoelden doe geenzonden fragt /

#konWereld/
zatän mog haer magt
myn hart aan Ä Ä /
APyn ligt/ mpnal/ 8mpnz LE leben. -

Meat was ihzamtvös oberſteigt
E3 2

Ji
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Ik riep / Ö! Hemelingen helpt,

- -

Taet God en't Cam bog zijn gep2ezen;

Booz 't goede aan mpnztel beweezen.
9

IMDaer ach dat zoeteben ik kwpd/
’t Jé nu bog. mp een Wintertpd ;
Il Nyºn
iš fioud enig bebzooren?

Ähheb dat liefde buur berlooren.
HO.

MByn zondig hert myn Ouden menſch/
. Itom tegen wilen tegen Wenſch;
AMDyn hert ban Jeſué weg te boeren/
En bzengt myn ziel im beel beroeren
II.

ö! Bolh van God hab iñ gedagt /
Dat ik zoo haeft der zonden H2agt ;
ou tot myn fmerte onderbinden/
oe Jeſus mz z00 lieſyk minden.
12.

-

TPaar fcheen geen Cananiter meer /
Äk gaf Ä herte aan den Heer ?
Enegter hwäm ik alle dagen:

Kog tegen 's Heeren balk te hlagen.
-

I

3.

-

MAaar nu is 't boo2 mg klagené tpd
Äk leef in dupſternté en ſtrpd;
AWDijn hett wil nu zoo niet berbgeeken/
En Jezug iF ban mp geweken.
I4.

-

-

Sh dagt niet dat mpn teere Siel/

Zoo beeiban 't aerdſche aber hiel;

we

------- --

„I S R A EL S.

IQL

PSeajaer dog my getroubwen Herder /

at ik miet van udwaal nog verder/
-

I5

sºf“ Ä fileeft

agter aan /
t gy ban mp weggegaanz . .

-

Ä

elooft niet uyt tebluſchen:

Eenbonfi/ey huſtmijmet
de fluſſehen,
16
-

-

- - -

-- -

CBp nieuw ban u genade mond/
Die if zog diñwils änderbond;
All bzand if niet/ tk roof ban binnen?“

Dch kond' iñu op nieuw beminnen.

-

17.

-

Gch dat ge weder iot mühwam/

.

GEn if op nteum u 't herte nam; . . - - Iſèyn ziele blpft mog aan u kleben /
Dch ſchenk mpngeeſt weer ligt en leben/

Sé? Sºé-seºs? Sé? Sé? Sé? Sé” s”
N.

’s Hemels Heerlykheid.
Ztem: Zoet Gezelſchap dat met my.
I»

31ſten Lied.

HÄ hef u toon /
II Zingd eens van des Hemelé-kzoon:
ÄPaerom langer treurig leeben /

Zumgd eené van de Jemelſtad:
Lingd eens dat de Poſten beeben/
MBo2d Z06 raß niet n0e en mad:
G3
-

2. He
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2.

WHemel wagters altemaal/

Sie eens dooz t geloofde zael;
Baer gy eeuwig zult berkeeren/
Än dathooge Hemel - Hof/

-

-

Daer aveeuwig d'Heer der Peeren/
Eultberhoogen zyme lof.
3-

-

-

,

Ö! EPie hoogen Hemel ſtad/

Paar menmoopt wozd moe of mad/
Än die Hemelſche gezangen/
WPaer gy al wozd ingewagt./

Baer uw boop en uberlangen;

En uw pogen ſteebs na tragt.
4

’t Pefligen ban dat paleis/
Zal u Leuwig reiš op reiß
Im een Welluft zee döen zwemmen/

geenrauwen ofberdiet/
Lilº Gemel-bzeugdeftzemmen/

Pant daar komt dr zonden niet. "
. . . . . . – F.

Heernſ is die fad gebouwd/
2 deftraten zyn bangoud/

In Berciert aan alle Hänten/
ºfies blinkt er als het ligt./
Äg is gantſch op diamanten/

Gp het heerpäft aggt.

dsºberhaftephfteſteen/

Zapiss ergäntſch gemeen/

-

Al

-------

-

I SR AE LS:

zog

At wat 'toogehan aanſchouwen:
Äa de poogte alte zaem,
Syn uyt Paerelen

Ä

Cot den of van’s könings naem.
t Tage aerbſche zöndig ſtof/
Mèozd beragt in 't Hemel hof/

-

MPaarom hier in 't ſtofte wzoeten/ Boben in uw vabers land/
Czeed men 't Hemel-goud met boeten/
CEn men wandelb

bazaan hand.

Langs de ſtraten van die ſtad/

Emmen wozd het nimmer zad:

:::

Ö MPat eindelooſe bzeugden/
Als JlMesſias reine bzupb/
Än gantſch onbeblelite deugden:

-

Leben zaleeuw in eeuw uyt.
-

9.

-

-

't Sommeligt / de blanke maen/
Zal daer aen geen Hemelftaen;

MDant die Stad behoeft geen zonnen
’t Ligt ban’t lieffelyk aanſchpn/

Alles/ t ligten lebensbzonnen/
Ban’t Gºpper-wezen zaldaar zyn.
IO.

Ja geen öogen zouden thanš/
Äets berdzagen ban dien glantſch/

Ban dat fchſttren ban die ſtzalen/
Dan des Memels heerlyñheid/
Än de hooge hemel zalen /

Ban die pragten Tºne.
g

EP 4

-

II. 6!

104 D - LS F zA N GE N
-

-

:

--

Ö! EPat eeuwig Hemelé ligt./
Dat daer ftraeld ban 't aangezigt./
Ban 't oneindig zalig weezen/

-

Zalig volk die mä de dood /
Baer Godt eeuwig wozd gepzezen!

- -

Zulh eenzaligheidgenöod.

-

2.

Dat onmiddelpkzien ban God/
6 TDat leben in 't genod/
Ban de Hemelſche welſuften/
-

Salig bolfi die ma de dood/

Die al u wenſchen bluſten/

Zoo eenzaligheid gemood
- 13-

-

*

-

-- -

Ö! Gat blefiloos heilig zyn/
Dat geneeft dan alle ppn:

Het Godsheerlph beeid berzadigt./

F Ä#º

de

Ä

-

Joe wonder hegenadigt./

Sulñeen zalgheidgenood.
Bader / Geeſt/ en Baders Soon
In zyn glantſchen op zyn thzoon
Zonder wolken tegenſchouwen/
Ealig balá die ma de daad;

2 MBie zou die heuš berouwen?
Sulh eem zaligheid genoad.
-

*

..

**

"

I15.

Eeubvig in een heete glaed/

## # Ä Ä se

3

dºth
gloeijen
te bzanden
Kalig
bolke die
nadeendogd
zanoen // . 3. .

1 s. RA E T S.
En in

breede daer

195

belanden /

Änd

Sulfi eenzaligheid
-

I

«“

't Eeuwig enoneindig goed / .

Datdewenſch volmaeht badoet/
“ Eeuwig ongeftoo?t genieten/

Zalig volk die nä de dood
Sie zou zog een weg verd2ieten:
Fulfi eenzaligheid genoad.
I
-

-

7.

-

-

-

't Leben in een bamaat genodz
Ban een eeuwig zalig Gad/
Än een zee van heplte zwemmen:

Zalig volfi die nä de doºd:

temmen/

MBieſian zijn begeerte

Sulf een zäligheid
«

--.

gºod.
18«. „

--

-.“

Engeniet
dat ons
hert bekoozb/
Die
menhet
ongefto02d
/ zo/
TPaer is eeuwig zegen-P2ſlen:
Pezre boben dogd en hel/ .
Än de hooge Hemel-Zalen /

Söoben alle dzüh offiwel.
I9.
Eeuwig zulen buyten ſtaen!
-

-

-

Eeuwig zullen zy bergaer /
A die Iſezus erf-bolh klagen;
ZHalig volf die na de dood/
Bzy Gantzeuren en ban klagen;
Zulfi eenzaliaheid genood. .
2O

Daer geen heete zonneſtraa/
Op de hoofden nºgº
«-

t

5

-

.-

-

-

,
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JAog geen guuren onweers blagen -

ÄÄ #

/

en/
nd§ "plag
Sbyaert.
bzp ban
euwi
gen/
zielberw
Die
degſtille

-

-

2 I.

Al hetzugten en geween:
Al het hermen en gefteen:

Es dan eeuwig weggeblogen/
Jeſus W52uid en egte bzouw / - -

Alle tranen zºl hy dogen?
Is daer eeuwig bzy bau rouw.
22.

-

Sº.:

- -

-

- -

Soet gezelfchap dat te zaem/
Gods Gedugte goote naem/
Eeuboigpzyzen met gezangen;
Il2et een Hemels zset geluyt/

...
. .

MPiezou daer nfet na berlangen;

Galmen 's Heeren begde
Als die

ult.

---

Ä,

-

Eeuwig zullen metmet malkaer/
In het Hemel Hofberheeren/
tZainen als IWHeſſias bzupd?
Cot den roem ban haren Heeren/

Teeben zaleeuw in eeuw uyt.
–... s thzoon/
Ä God

... 24“

ô! Dat wandelen

dDatdzagens Hemes Hoon:
JPalme takken eeuwig d2äegen/
Gberwinnaers ober dood;
Zonder

:

nagten Zander dagen: „

Salished oneinöig gzoot.
Gy

1 s

R A
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Gyzultzynennaamheeten
I.
32ſte Lied,
enzaetenreuk die’t ſterbendhertverkwikt
-

--

Pät anftig in zynzondenſchuld berſtift/
erſpzeidzig in Göd§ herkban Äe
Booz elf die zynen naem bebindlpk Kent/
GEn heeft de fragt
in't hertgepzent:

Ä

In al zym namen išhn God beamen. . .
2-:- - - - - De name Jeſus ſtzogmt banlieſlyhheid/
--

-

CEnzegt in

Ä een God banzaligheids

º

Sao? alle die op hem vertrouwen ſtellen? ..
Ziet dees is Godwy hebben hem verwagt/

# Maeht onß zalig in een bolle fragt/
".

“Ä nog bloek der Wethan onSmeer:
hwellen-

t

*

Z-

"

Een Saligmaker in de Haem en daed/

Äg maeht onszalig ban het hoogſte hwaad;
En brengt ons tot een eeuwig zalig leben/
En Gods gemeenſchap hier en nade dood /

Hp hoerd ons in ziele ruft in Abrams ſchaot;
En bp bebzeid onš ban een eeuwig beben.
4

Ja niemand zalig dan die Jeſus ber
-

-

-

IT
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GEn dagelpfs in zyn gemeenſchap leeft/

In hem gebouwd/ gewogtelden geg2ondet:
Alethem bereent als wogtel./tah en ſtam/
Als d'Gfferaer oudtyds met 't CPfferlam/

Die Jeſus dood als zyn rantzoen verkomdet.
-

-

5.

MDie gafte hooaban zyne Jeſus op/
Berhef vzy uw geluk tot in den top:

Ban Gods onenhig algenaegzaamhedens

Ä al Ä Ä s Ä
p zynen

hem zelf
thzoom ins Hemels hoog gewelf/

in in eeuwigheden.

Dat is hy booz zyn

Alhe5 ff dan een ziel bolzonden ſchuld/
Die met een her ban zonden is berbuld:
Ält blugt nahem wiens naemenfterke tooren
Js booz zyn both / daer hulpe is beſteld/
WDie held die byands magt ter neder beld;

En die ban heil bezt een volle hooren.
7.

CDch was myn zielaen Jeſus zoo gekleeft/
Dat al wat niet als God bolzalig leeft/
Berdween upt oog en hert als pdelheden/

Als blinkentſchoonmeteemenbalſcheganſch
Bgl ziels femyn en ziels bergifnogtang:

ºs weldadtgheden.

MDaerdeerende mpn

Hy is een

Heiland die het weerdig

is /

Aileen/ geliefd/gediend/ gezogt/ ik miš.
Riet in de zaeh / "f wozd nietdooz ſchyn be«
d?oßen /

Ik heb geboelb zyn liefden aan mpn b#
Y

/

e

-

ST R AE L

S.'

1C9

TDie tranen doogtberlgt de zwaertſteſmeet;
CDcß kon h Jeſus maer doo lof verhogen.
9.

-

Il gund hem zoo zyn zaligheid en eer/
MHy is het weerdig ja oneindig meer :
Als alle / Engelen p2pé en lof
lBie is ban hem een finden gunfteling?
Die net in ſtefden en berwondering/

Ä

-

Geſtaeg aen Jeſus wenſchte blyben hangen.
IO

Äpftzoomt ban liefde embarmhertigheid/
En voloneindig' algemoegzaemheid/
Een eindelooze Zee ban zaligheden/
Ö Hemelingen; werpt U eere-kzoon

Booz 't Lam/ gezeten op zijnbaderšth2oon
WHy boerd uwe Ziel in eeuwige bzeden.
II 3

Elendelinge die zoo diep gewond/
En ganſch rampzalig uwe ziel bebond:

MBerpt uw berloore ziel voöz zyne boeten/
Atlaegt hem met tranem engebeen u mood F
En pleid op Zyn geregtigheid en dood/

Godzal in bzeden unog
eens ontmoeten.
I2.
-

-

-

En gy bèrloſte bolk/ geef hem u hert/
Dan
nu en eeuwig bzy ban fmert;
Laetuwe ziel in liefde blamme bzanden/
Geeft uwen Jeſuſ maer gedurig lofs

Ä

't Gntbreekt u nimmermeer aen rpfie ſtof/
Begint dät Hemel werk in bzeemde landen.
---

H OOG
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HOOGLIED 5. 16.

Al wat aan hem is, is ganſch
begeerlyk, enz.

štem: Wanheer de zon in 't morgenrood.
i.

33ſte Lied,

O Jezuš lief myn eenigal/

*

En ſchoonſte aller menſchen:
mogt ik in dtt jammer dal/

u alleen maer wenſchen? Mºyn bzuidegom iš blank en road;
TPooz heiligheyd en pdens dood/

Unaem išzad gepgezen/

-

Gelyk de bzeugde oly is/

-

Gefoztet ter gedagtenis/
Envzeugde tpd booz dezen/
2s

"ſ Lie in u naemi Emanuel/
* Geheim der twee natuuren/
Pat als een Hemels wonder/ zel
In eeuwigheid mag dulºren; . . .
Eatis"teen GodinkIDenſchenbloeb/
ZDaer dooz tny al des Heeren goed/
Geregtigheid en leeben/

Berworpenis / en God booz mg/
Gen God ban zaligheeden zy/
Enzigaen mg Komt geeben.

z. Ä

S

- --------

1 s R a . . s.
-

-

-

-

3-

ar

-

Als ik de naem ban Sezus zeg/
En't heil daer in gelegen:
Alºet regt bezie en aberleg/
TPan is myn hert genegen/
CDm uÖ Jeſuſ CBode Soon;

Berheerlyñtop u Baders thzoon: ,
JPa wfen de Heidenen wenſchen/

(Te lieben als mpnhoogſte goed /
Gyzyt het die if noemen moet/
TDen ſchdonſten aller menſchen.
4

-

-

Een San bän allerzupberft ligt:
Dooz myn berdupftert Herte:

E>ie my doetzien mym werken pligt/
Die ik met diepe ſmerte/

De plagen han myn ferte ken;
En hoe berdorbedat fk ben/
Enzondig in mym baden/

Endat in zyn gemeenſchap is;
CEen zee ban zaligheid gewiß;
Genade boo2 Genade.
-

Je

Alzft if nog zao diep in ſchuld/
Geš Bozgé geregtigheden/

En doo die alles heeft berbuld/
En zijne Pziefter Beeden/
Die is myn losgeld en rantzoen:
Ik hef geen ander p?ps han daen/
Älä äan in Godé gerigte /

Bolñome met de bozg fzstaent
E.

Het

–

–-–
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Hetzal mp eeuwig wel bergaens

stag ZWigten.

Hier moet de

Schoon my dezonde sberheerd /
En iſ my vdl elendig/

Hp is een koning die regeerd/
GEn die Zyn Wet in wendig;

ºn myn verſtanden herte ſchzpft/
En die myn ioning eeuwig blpft;
En my oof zal bewaren /
GPp wien ik ruft en vien ik leef/

En daer ihmp aan ober geef;
Äk wil ban ogſ berklaren.
-

-

7.

-

EPat Jezus nu en eenwig zy / .
De ſchoonſten aller menſchen:

Dat hp genoegzaem tº booz mp /
En meer alsk kam henſchen/
Bezit genade / hef en ligt/
Ä
M
had iſ een berliefd geztgt/
Ban al zyn dierbaerheden
,

En mogt ik ma dat ſchoonebeeld/
älDeer dooz genade zyn herteeld/
Gn leeben hier beneden.

a
COL

„

*** 4 e . s . .
S_9SFDS PEFIS 9SFIS 9FIS GFO

CO L. 1. vs 19.
atem Herfºrd am leidterneer
34ſte Lieg

1.
-

Mººsenda
M
ºe unddraasenpde
gy dikwiſs totbert.
um ſmert
3oo van Jeſus

Ä
+

GEn leeben in een ſchafe weiden. . .

: 2

:

.

. . .

.. .

.

.»

A wat gp buyten Jezus ziet/ ... Perºult dogu begeerte je“, ... . .
Zºpn bakken die gcen waterhouwen:
“Gngdele g?onden van vertreuwen.
3.

-

-

. . . .“

*

„Let Mam voog's werelds gond geſagt,
En zoo veeleeuwen lang Verwagt/.
: 3
Beziteen See vanzj
Dam heplen eeuwige See v?eden. -

*

4

-

>

*

Pet heeft Ä dag behaegd/

-

-

Äagezeidaer oberhaej“.
Sen volhepd van genad' en leeven/

Gnhemas, middelaarte geeven

-

"-----------Maer ach mpm ziei is blinden doof: Sk heb geen kragten ban geloof/

:

ºpnziel zitvaek in treurg dupffer;
Enziet zoo wepnig van den lupſter.
.

HH

-

6.

Die
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-

6.

*

Die jn de Vollen Äezus is/

w #

ſk het regte leeven mis: Gch mogt iá meer in Chziftus leben:
Enziel en lighaem overgeeven. -.:
7.

-

-

d! Sonne voo? unpw3walt gezigt/
Beſtraei unpn ziclc met Uligt:

Gp dat ik regt mpm ziels elenden/
Magzien en mp zo º U Wenden. -

-

Mºpmzonden die iſt dagelpksdoe;
TDie maken 't mp geduurig moe
GDch mogt ltdoozu bloed vergieten.
De waere vzeede Gods genieten.
9.

Mapn hepl/ mpmai mpn Levens boºſt:
Hawien mpn ziele immig doºſt

-

TDoe nnp geloobigaen u kleeben

- -

En ſchenk mp u verworve leeven.
IO ?

- -

-

-

Jk heb geen Hragten om teſtaen:
3Deel minder om tot ute gaen/

Jºhans Beeren welbehägen/
Fetminſte Iced of krups
miet dzagen
11
-

Jk bem elendig in de gond:

INHaer gp d! Ba2g vamt veed' Berbond/
Bezit: een vökhepd van genade/

Wat is eenziel dan welberaden.
*.

A.

.

-

. .
-

- --

.

.

-

12. Die

1 s R A e Ls -

1s

r

I2-

-

-

Die zoo elendig als zy s/
Sig tot u wenden zegt gewis/

-

GBntfermer Jezus zal mp Weezen/
Cotzaligheid/en mp geneezen.
I

.

Z»

.

.

.

.

.

Gp ſchenk mp Euangeliſch werk /
En

Ä mp Ä ſterk/

CDm zoo met

Ä elend tekomen/.

ZSoo als ik u heb aengenommen.

»

NEHEMIA 8: 11.
ZStem: Ö

Holland ſchon enz
1.

-

asele.

VÄ
u 's Hemels gunſtgenood/
"In God u eeuwig Erven;
WH Heil en Häots in mood en dood/
Im leven en in ſterven
-- - gp upt kragt van Äſezus bloed;

Ä

Hebt deel aen al des Heeren goed/
SJa God moogt Dader noemen/

-

En UW in henn beroemen.
2»

Al ſchoom de Satan en de Bel/
H

mhep

had geſwooren:

Bad 's Hemels gumſtu evenwel/
f

-

Estzalighepd "F2 /

KTod
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Cotvaaten der barmhertigheid:

Booz 's werelds grond ual bereſd;
ºn het boek des Tlans ten leeven/ Door eeuwig aengeſchrevcn-

-

2

-

Gods 2oon treed bp zyn Pader in/
Door d' aenvang aller tpden/

Dervmd zig om uit zuijv're min/

- -

Als 25org vdor u telpden;

- - -

Telelefdeoced 5pn Baders ſcgoot /
Derlaten/ en zig in dem dood/

ó Gueoheidhaag (echeben:
Dzºwlug ovecgeoen
-

-

4.

–

Boe wierd dar Lam geperſt / gedukt
TDooz t dzagen van

zomde;

Enondervloeſen ſchuld gebuht/
TPathy zig liet doozwonden!.
Dusheeft dat Tamte weeg gebzogt/
Derloſſingen u vzügehogt/ . .
. . .“

Endoo zyn bloed verkzegen?

-

Jehovacs eeuwige zeegen.
5.

-

-

---

TDus bem il mu aam alle Kwaed/

-

:

Ganzonden/vloek en tooren/
Derloſt em een gehepligt zacd; ,
Godé zindzijn Hitverkooren/

-

Godsumſtig vzpen liefde hert: ,
M Komik eens in Kruijsen ſinert/
't is mywaards ſteeds bewoogen /

. ..
-

Die liefd zalnooid gedoogen/
s

-

6.

Vat

s R. a E Ls

17

“ 6.
TDat ik ma lighaam ofna geeſt /
Zal ſmert of honger lpden/
JW Macr zal mp als ilt 't allermeeſt /
Dan mooden heb verblpden/

Spm goed is mpn/hp zelfs mpn God!

Bedeempnservenen myn od:

|

Die mp muen ma deezen/

Cöt zaligheid zal weezen.
-

7.

-

De Beere is myn hepl en ligt./
Myn ſterkte en mpn leeven/
ºpzal mp leeren mpnen plgt/

-

-

_GEn mp gemade geeven/
- SPm dat telpden ente doen:

MPaar doo? iſt moet ten Hemelſpoen:

-

Spm geeſt zal mij gelpden/
JWBp trooſten en

(

verºen/

Ag mogt ik maer tot lofen eer/
Dan God drie eenig leeven/

Ach dat de Heere daer toe meer;

-

Genade aek mp gevon /

Gºm ſteeds, die God van zalighepd/
Die voo! den Pemel mp bereid/
J12et hertelpke vzeugden/

-

KCeroemen in 3pn deugden.
9.

Dat is dog 't eeuwigöuurend werk
_Der reeds volmaakte zielen;
Die boven lugt en boven zwerk:

Doo haer ontfermer hnielen/
“

K

W? 3

GU
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Emmet Gods beeld in zuſvere deugd
En ſtortelooze Bemel-vzeugd/
Aet al de Hemelingen/
God of Vooz eeUwigzingen.

ZIEL S OP WEKKING

in tegenſpoet.
Zdtem: Zoet gezelſchap dat met my.
I.

36ſte Lied

Ader Magtig/ MBijs en Goed;
Die in kaupF entegenſpoed/
Bebt en houd u liefde oagen;
CDpu volk in hun elend:
GEn die met humme ſinert bewoogen !
K im gunſte tot haer wend.
2.

Die met medelijdem ziet/

All demoette en verdziet?
Die zij hebben in dit leeven?

All haer zugten engetraam/
Glot zij 't inzpn hande geeven?

GEn geloovig tot hem gaen.
.. 3

CDch ſk voele tot mijnſmert/
MBijn verkeerd enzondig hert:

Gnverloachend in u weegen?
En
W

.

E

SR A

SEm
twiſten
beried:
KTot tot
den
wegmym
dieſteeds
gljmü
leid. - : .
WHeere
maek
hert Wewegen/
4s

-

119

L. S. - f.

-

-

. --

-

nie als tmhºtten ooed/
§

t

Den geen weg van tegenſPoed/

º.
,

Eniſt ſchriften vzees vooz banden/„ , , ,

Ähjmpnjmaerword bedrügd/
Salig die her in uhanden . .
CEeeft/em altjd Gode zºügt. -

.
-

-

*

-

o! Main eigen boſlem zin;
WDilgeen andere wregen in

Äbehagen/
Eeer/ gemoegen/ vrphepd beugd;

Almpn tpd en leevens dagen ?

.

Leven enkel in onº
Douberpne

Wemel Heer

,

-

Gjejantſch regeer/
En beſuur van alle zalien;
Stellen aen ubºpzen waed;

--

Engeldove/ God za!'t maken/
Schoon mp treften alle kwaed. 7.

-

- - -

- -

Strydig was het met u trouw/
Dat Gp my verlaaten zouw:

MDantgt geeft den moedenkragten/
Gn verloſt op uwen tpd /

Tºkwis als wyt minſt verwagten /

Coturoemen Heerlpkheid.
-

»

-

24

Dep
*.
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- *

-

8

»:

-

Deplig mag u liebe Bolk /

2.

ZSchoon 'er is een-dönkere Wolk:- -- - - - - -

op u wagen / . .

Paer belan

. .

Goede meeſter leer het mpn/

- -

-

-

WPamt gp hebt dog alle dagen:
Coegezepd bp mpnte zyn
---

-

-

9.

3

-

*-

Ja mpn Dollt dat is u woord/.
*k Yeb wel eer ge roep gehoozdf.: 2
En uw in benaeude tpden:
-

-

-

SIs mpn in gewand ontroert
oe zou ih dan kumne ipden/

.

at Epmoede weg gevoerd.

- -

2

IO

-

-

En verlaaten leeven zou /
JAceu ik zweer u mpnetroutm: . . . .
TDat ik u gewis zal leiden/

IAampm racd in alle kzups /
Cot dat gy van hier zult ſchºden.
En il u zal halen t’hups.

.

JAumpn zielomthoud hat wooºd A .
Hit des Peeren mond gehoozd A
Enzoek do02 geloofen hoopen;
JLRoedigen met leidzacmhepd/
Liegt op Canaen aen te lopen :

.

.

. !
*

-

.

r;

*

•. . .

. . . .

. C
-

-

s

-

-

. -- -

.

.

-.

Cot het einde van de ſtrpd.
-

.
.

-

1 s R AE L s.

ar

KZ &# #####Z &###

HooGLIED
- -

- -

-

1. vs. 4.
-

-

Trekt my, enz.
-

Stem: Geefteen aalmoesvoor de Binde.
1
37ſte Lied:
Jefſte Sezus Heplen leeben/
ZSterke God Emanuel:

- - -

-

»

WDilt mpm evens kragten geeven/
Bat mpn gangen voeten ſmel/.

-

Loopen voort gepfi der hinden?
Jºa u heen myn ziels beminden/
ºp de weg doo? ü bereid: . . .

.

.

Ban geloof// van geloofen/

Dan geloofen Weiſheid.

. .

. .

2.

@chwaarzº iſ heenen vlugten:
In mpm magtelooze ſtand?
Die miet bidden kam ofzugten/

-

ZSondertrekking van u hand:
'k äan nnpn herte Godes Soon/

Mag begeerten of vermoogen/
't kian mijn herte Godes Soon/,

ºet verheheffen// niet verheffen;
JAiet verheſſen tot u thzoon. “

-

5

:
3. EPch

„

D - Lo F s a NG EN
3

/

EBch mijvoeten zwn gebºnden
Aende aerde/ en myn hert /
SIs volongeloofen zonden/

Enzit overal verwerd

-

IGeeſedingen ach bezwarend /
Änders voogiſ als een arend/
Hoš mijn zieleenslosen vrij:
ZÄrnu ge- //daer ik nu ge-/
Daerſk nu gebonden 39.
4«

Loopſk zomtjds als een hinde:
Dooz een klijne ogenblik:
* Sawelhaeſt weer ondebinden/
Datmyn hertzit in den ſtrik
Dam de werelden dezonden" En van Veel verdorbe Volden

Des mijm geeſt elendig is:
Alšik uwe // al§ iſt ubme/ .
Als ſk uwe trekking mis.
f

-

"

5

Erekt mydan door liefde banden/
Goede Jezu na utºe:
Taet mijn hert in Üver bzanden:

Dan wordik de wegniet mºe/
ZSchenk mijn zielegten leeren
HP iſt mijn geeſtes kragten geeven /
Dat ik loopen mag geſtaeg /

-

-

Zonder moede// 3onder moede;
Zonder moede zÜn of traeg.
6

"# #die

met ſmert geeeehoopen/
-

En

1 s RA ELs:

123 ,

En met iſber in hun docn/
Armen WBereldlinge loopen:
GEn ikt kan mietheenen ſpoen /

*k Sie met ſchaamtdat veele vromen/
Jaj voor uit tot Zion komen?
Enzi raken mjuijt oog;
Goede Äezu / goede Jezu /
Goede Zezu ach gedoog.
7,

-

JDiet/ dat ik die tot u leeden/

En u ſchapen ook behoor:
Wl u volk voor uit zie treeden?
Crekt en werkt kragdadig door:
n. mj al u welbehagen/
ilt mijn ziele onderſchragen/
SPch dat ik u beelden leer

Hºogt vertoonen/ mogt vertoomen/
JWRogt vertoomen tuwer eer.
-

8.

-

- -

-

-

-

_ Almijn ligt em ziele kragte/
Spn in uÖ Teevens-vogſt/
Meer mp dan geloobig wagten/
En met ſterken zielen dozft/
Sn verlangen aan u kleeben:

Doo 't gelooven in uw ſecven/
Geeft mjn ziele Beplig wert:

ºt p in t ge-//maeht mp in 't ge-/
IMaekt mp in e geloove ſterht.
9.

-

Stoºtu liefde in mpn/herten/

Äterkthetalzoo

ÄÄ/

-

-

Maet dan koome kzupé en ſmerten/
"z W9eet
-

-

124
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'k boeet dat ik gemoedigt ga/
IENet u loop ik door een bende/

*k Brees gcen werk mog geen elende A.
B genade is altpd/
FDp gemoeg tot //mp genoeg tot,

Jap genoeg tot Heerlpkhepd.
1O
JAu gij zult’t voo2 mp bolenden/
En u goedertierentheid;

Dult gp nooit van mp afwenden/
MDant die duurd in eeuwighepd/
MOilt mp dan geduurig leiden/
Cot de dood mg doet verſchepden/
MLact niet varen immermeer

Huper handen //uwer hamden

-

-

Uwer handen werk 6 Peer.

sssssssssssssss
H E BR. 12 .
Laat ons met lydzaamheid

loopen,

CIlZ.

ZStem: De 1o Geboden.

1
38ſte Lied,
God bam zaligheid en leeben/

en leidsman van mpn teere jeugd
-

-

/

es

I SR AE LS.
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„Gen 't pad van heligheiden deugd-

---

2

_Ce loopen/en na't witte jagen/
Dienprps die nimmer zal vergaan/

Belooft aen hum die mietvertragen/
Wem "t einde van httn levens baem.
/

-

* ( .

"

3.

-

-

>

Weat heeft een Chiſten alte ſtrpden/
Dp dat hy gaten gemelin: „
IBatmoet hp hier al doen en lijden/

Berloochening aen wilen zin.

-

Mai dagt in deerſte tpd endagen/
Doe ik mi aen die weg verbond/
Enzoo veel immig ziels behagen;
In deeze wegten Bemel vond.
-

. .“
-

- 5«.

-

-

- >

Dat doet mijn ſtryd als wel volſtreeden/ '
Äk zagonder’s Heeren volk:
Hºpm zielgenoot een zoete vreden/
<Ik zag doe God als zonder wollt. ... .
6.

Ik boeide de gebaende wegen/
Als in mpm harte doenter tpd:
. .
En mergens was ſk voor verlecgen/
,
Ik koos de weg door krups en ſtrpd. - 7.

Jay dagtal maeſtik ſinaeten ſchanden/
.

En alle ſMerte ondergaen;
“,

.

.

.“

-

"t Ss

F26
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't Is wel iſt bmil/ al was in 't banden/
TDoor deezen wegten
JAEN.

Feme

Maar ſk wiſt mietdat mjn trage hert/
En mÜn verdozve zondig bleeš: -Bij op dien weg mct zoo Weel ſmerten/
Doen leeven zou en vol van vrees.
9,

„Ik dagt mietdat ik zoote ſtreeven/
ZDoU hebben in dit tramendal:

Ä dagt ik zal mu blpben leeben/
ie Jezus heeft die heeft hetal.
2O.

Äk wiſt mog niet mpn ziels vpamden /
Ält kende mog de wereld niet;

Skwas mog in geendzuk of banden./
Slt had geen ſmerte mog verdriet.
1 .

Ik bmiſt mog niet mpnſwak vermogen/

Dant Sezus had mjby de hand;
Tºušben ikmetmij zelfs bcdrogen
Maer in mpm keuze houilt ſtand.
12 ,

-

-

Almoet ik dam door barze weegen/
En veele ſtormen ondergaen:
Ilºpmherte büft tot de weg gemegen/
Ö! LeHšman mogt ik maar voortaem.
.

..

IZ

Wºe trekking bam ugeeſt genieten: :

En iden op dat ſmall päd7.
-

-

Gp

C

-,

I S RAE L S.
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-

CDp dat mpn voeten nict enſchieten/
(Terzpde uijt/ em in de Stad,

-

I4d

-

-

Des Pemesin hetoogmag houwen/
GEn grppe uwe ſterkteaen:

Äk weet dat die op u vertrauwen/

-

Als Sions bergen blijven ſtaen.
-

15

Gºch mogt ik door geloofen hopen/

..

GEn Heilighepd hier op de aerd:
Dan kragt tot kragt ma Sion lapen/
TDaer al het Vollt bp
Y

:

VeCJGerd,
IÖ.

Äk boeet ik zal mog eens verſchepnen:
Allzpm mp veeſe nu vooz ult/
Door God in Fion als deznnen;

En dit is 't daar ik mee beſujt.

-

-

atem: Hemels oogen.

39ſte

Lied

verwir daſ gekupfert,

»

1.
TTCBe

-

Heergedruktdooºtzondenwacd/
-

'k Doekmetkermen/ uontſermen;
Jm mp zelve bunten raed.
*

JWBogt Rmpnziele/meder knie 1/

Em met

Ä. VezÜUld;

-

*

.. * *
*
--

*

*

s

-

„

*

-
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Door u bupJen/en betupgen 5

Almpn zware zonden ſchuld,
3

Gp regevaerdig/ ſk onwaerdig?
Egter een vergeevend God /

Die genade/ vroeg en ſpade 3
ZSchenkt / em onderhoud nipm lot.
4.

Als ifº delve/ in mpnzelve/ Dind ik mp geheel onrepn: . .
En inboendig/ ganſch elendig;
Wäondom zomdig/ em in ſchpM
. 5»

Im mpnoogen / vaek bedzogen:
TDat iſt mijne Godes beeld /
IAog tedrage/ en ih Vrage:

Hoe zoo een u’t herte ſieeld.
6

Die volzomden / ſchulden wonden:
Ganſch verloore en ontblood/
Poor zpm leben/miets kam geeven :
3Dog tot redding van de dood.
-

7.

-

Anders geene / dan alleene:
Gp die alles hebt verbºuld; - ...

kund geneezen/ um mpm wezen:
Cot verzoening boor apn ſchuld.

-

sou mpnherte/ nie metſmerten
Creuren över tzonden hwaedz ,
-

-

>

TDie

ISRAEL S.

12s
/

TDie de wonden/ taegezonden:

WIebben Gobeš Toon en ſauaed.
9-

-

RHzupé en banden: alle ſchanden/
Aengedaen / en helſch bevdziet:
Dathy klagen ? moeft en bzagen/
MDaeroin God hem zog berliet.

-

IGD d

Gun my Bader / dat ik mater/
(Tot u thzoom in Jeſus blaed /
TDat ik Homezonder ſchzome/
TDooz geloobe om het goed.
II

het ſterben;
herben /Bozft
doo booz
Batde Lebené
mp / P
Ban
„TDat zijn lpden/ my berblpden/
Enzym dood myn leben zy.

sºesssssésºs, ****s?
’s Hemels

Heerlykheid.

Stem: Welzalig Jezu

zoet enz.
4oſte Lied.

f.

Za "Ä ñzoomen die de Gºpper-Bozſte
H
2Agen:

Gmringt meteed'lefteen/getiert metpeerle
kzagen/

Än bertoonban't
-

KTen

ey

:

-

- -

-

konings Haje
-

-

Ägebied/engerdſche Heerlykheib

sººººººººººº
-

-

-

-

13o
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2.

MDat zal die üzoone die dezael'ge Hemelin
gen /

Baoz eeuwigdzagen/miethaerheerlyk hoofd
omringen /

JAiet met een Paerelkzans/ofedele gefteent,
Mog
geele goud/dataardſche bzeugd

Ä

LTLENT«.

3.

äWHaar hemeIbzeugdezalhaer hoofden eeu
wig fi2oonen/

Met beugde
oly/zalde Heeromhaarteiao
ILIl I
Hem oberſto2ten/als de Ch2oon genooten ban
Godé Soon /

Als oberwinimaer/zal hen oah eenlau'refzoon
4-

-

Geſchanken wozden/ met een Palmtak in
dehanden/
-

-

-

Än/ eeuwig ruft/terwpl zy nube
Jn's Äs habe/ban een eeuwige ſt2yd be
Ban

C -

zMO .

- -

-

In ongeſtoo.de ruſt/

in alle eeuwigheid.
5.

ô Salige triumph/ in s'Hemeléhagezalen

Op Jezus Chzoon/ methem gerufttezegen
pgalen /

Der hoben het bereiñ/ban dupbel/dooden hel;
CPf’s vyands laſter leed
gekWel.
-

6.

Ä of ziels
"

,
-

Miet in een hoog gebouw ? dat zigtbaerfs ban
bezre:

-

AWZuer

s RA E L s.

- 1
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Imaaer in dat hoog gewef/berbobenSanen

varºtezren/ſº gebouwt/enbaſt gegzon
LI

LEt

Enzymenthzoongezet/daer alleseeuwig leeft
7.

-

Een Stad banzupbergoud/ban's Scßep
pers engen handen/

CDnmiodelyk gemaekt/ dienooitook üanber
bzanden /

-

Enregtehogfoſtadban het gamtſchwerelt rpk
3Daer oder God obºn magt dolftrehtelyks
Een regte Hof-ſtad daer degzoote Hemel
ioning/

-

Syn Hof houd / en zynthzoom en ozdinaire
wooning/

-

MDelzalig zynze/ die haer Erfregtop die ſtah
EGewyzen kunnen/Ö!haer heylig nooit bebat
9-

-

TBiewandelingenbooz den thzoonban's He
mels Heere/

-

Än alle Eeuwigheid zou God wog godter eere
Alen Ängen doen/alseeuwige Heerlyk

Gonberwelfi'rehzoon/Gheyl/E>
zalihheid.
O
-

O.

Datſynelynwaeddat dekzemelingen bzagen
Datnoott beroudert/maer balduurtteneeu
wigen dagen/

Dat wit gewaed/dat booz den Jemel wozd.
ÜebMaerd /

Daerdopgerierde ASzupd/met
-

gMM Paech.

Z

2.

aren sus
11. Die

sº
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Die wandelingen deshemelsgulden zalen:
Gmeeuwtgongeſtoozd/ met Gobt tezegen
P2alen/
't seeden van de bloer/ ban 'talderſynfie
g0Ud

Neelzjig die indatPaleis/metJeſus/tzouwt.
I2.
Geen Zon nog INHaen/behoeft zyn ſtralen
daer te ſchieten /

Hºog geenrebieren methaerwater
Rºet

Ä zalig ligt/ datban Godsbieten
wezen
Mald

-

zeerligt die ſtad/ en ’t Lam daer als een
kaerſe praeld.
13

De ebenftzonen / eſ die Hemelſcherfbiere
e

Dooz loopen't Paradys/ methzonhelen en
zwtere?
Een djurige Liebier/ die bloed uft s'Heeren
-

-- thzoon /

Dzenht eeuwig Jeſus Bolh/haar arbeidtot
“ -

een loon.

-

I ſ•

Ge soom des Lebens/die op deenen an
dere zyden /

--

* -

.“

zeandeezenftzoom geplant./het Hemelszacd
berülpden /
Is 't allerſchoonſte dat den zael'gen Hemel
heeft.

WPat zyn geneezend blad/ Gods Bolk boo?
eeuwig leeft.
- -

-

15

En alle
IMAaenden/ geeft
veugden/
- by nieuwe Keme“
Gr

I SR AE L S.
::
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Endoetde Hemelingen winnen in genugten/
ÖSalige Hieber biedaer inde Hemelſtzoomt:
En 3 - - - 16.

ergabeplan/maengenangeboomt

-

-

. .

-

MBeg Äpnſtzoom/ Donaeuw / of Canais/

I - die tieph zwieren;
„ .
.
.
IPegGangens in Bengaelen allerlenrebieren

Die landen maeht berugt/enftedemagrigºri
Die 't dolh befileedmetgoud/en

dehotelgn:

IZ-

IDat Zyn u wateren/en uwe zilb're ſt2amen/
WBät geeft een Cyber/ äan het oud berugte
„ . . Äoomen /
-

Geen druppel eeuwi
Gods th2oon/

--- -

abept geenweliuſban

Eren
Änanſehap/nog
douber.
-- welñb're
fizöon.
-,

2 I

't

“

- - - -

-

-

Äerden'tbolh/metpurper
en ſoharlafien/

Endboarde
Äbangoud/en
zitbere
krakens
- - -

- -

Maarºch hetoud is zwaar/ en't zlber

asMg"Ä
FÄrmºne
geenzel Tanozoen/booz
benaul
oz.
zeeenimº
I9-

-

-

-

-

"Ö Stad! de Poorten zyn unt Peer
Y0 een Palejs wou

ni

-

Äun easynchensee

Kamt ##fºnate anzºomootenzag
I 3

Baekt
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MDaeht op / en ſchud uuptetſtof/die heers
2Q»

-

Bie gy booz eeuwig wagt/maeft uwe zief
berheben *
En
zwerk /handydelheid doen

"Ä es

-

-

LfUen

Doo? mandeld in gelaaf geduurig deeze Stad

2Heſchouw um eeümglot/en wordniet moe
nog madt«

2I

sÄ Äs daer heen/gy zultdaer eens
- DßldUUEn
-

Bertrauwt.'t u Stuurman toe/u ſcheepjezal
niet ſtranden/
-

Ö Salig leeben/'t

gezºgt an 't Baderland/

En in betbly genat/han's Heuelsonderpand.
22..

Ä dº

MDathzups/hae zwaar hetdzukt/fiander

wei

/han

eingelqobe Wlagt/Mathinne weinig dagen/

Bat Hembſche

FÄ

*Ä zangenſmert/enrgumenkett
"Ä marães/wendblamie
Zngen

--

Bie Ä Menabſchäbat/ tat bpden Hº
ge Il/

«-

-

,

-

Geboezdjndeeuwigheit./hergeten alle leet/

# Ä Ä Ä bergeet.
-

*-

*.* - -

". . .
. ..

. . .
-

sº
A AN

: "

- - - -- -

- - - - -

-

...“: t.
.. :::: *,

*

-

W

--

-

:

W

Rag, 13s.

. .

RAAAAAAAAAAAAR

M

RUF.UFUFUFTFUFTUFUTUFUFUTUFU: UF

A ANHANGSEL
Of vervog van de

-

Lof zA N GE N

I S R A E L S.
Nieuwe-Jaars Lied op dehalve
Eeuw -175o.
wie fleet oot heuchelyker dagen.
s: -- * -

Stem:

.

I.

1ſte Lied.

weezen aller weezen/
nſterſyke Godt/
Zº
Eeuwig waerdte zyn gep2ezen/

Päwer tinderen eeuwig lobt;
Eeuwig weezen uwe dagen/

Gnbeperkt dooz uur of tybt /
-

Jaaar uwe Godºlph weibehagen:
En uw goedertierenheid:
2.

- d! Lanñmoedig

bol trouwe/

west

Y
*

-

t

-
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Hebt gy ons tot mog geſpaerd /
Enbehoed vooz zwaere rouwen /
En ong leben mog bewaerd:
God ban goedertierentheden/

Äpf inveel Barmhertigheid/
Mëy genieten mag de b?eben;
Enzoo beel weldadioheid.
3.

't Gude jaar is nu berdweenen/
En vergaen die ſchoone tpd/
En zoo gaen de jaaren heemen/

Eyndigt in de eeuwighed

-

Beeſe zyn gegaen-berlooren/
Eeuwigph verbzeemd van Godt 3
25eter was het naoit gebooren

Als zoo een rampzalig lodt.
-

-:

--

-

-

- -

- -

4-

En my moogen nog beleeben/
Zoo een ſchoone bindenßtpd: , .. :
“
ÄLaat onsp?ps en eere geeben/
Gad zog volvan goedisheid:
P2pſt den Leere met gezangen/
..

Geeſthemeer/ en roem/en of/,

Eoud Godmºgeen dan anfangen/
Sp genieten denkens5- ſtof.. .

.

w

-

Beelen gzoot
zyn Gods weldadenn
MDonderiyh
zyn gordigheid/:

º

Everbloedig zyn Gehaben

-

"

Enzyn zaete vziend'nkheit;
t Liebe ist van
Schpnt mog in on

Remelszonne/

Neherland/
-

z
Lºs

.

AA NH AN G z E L.
ezus die genade ézanne/ .
tzoomt nog oder /

ºzon hand.

MBerñt nog/ om berlooreſchapen/
GTot zyn koop te b?engeil in/
TDie nog zo?gloos leggen ſlapen/
Ce verftziñhe in zyn min;
AMBy zien mog genade wonderen/

Il Menſchen die des Satans bupt/,
MBaaren? kragtig afte Zonderen /

KTat Ilaeſſias liebe bzuid.

Jeſus heeft nog zyne woning/
Än het midden ban znn kerk /

Äa die ſcepter ban die toning/
Äs noghter en daer aen 't werá /
ZSatans ſlaben toberwinnen/

Ente ruhhen uyt zyn hand/,
En te bzengen Hragtig binnen/
Ö

FÄFF

Zalig balk die in het oube“
- Jaar: die tieuze hebt gedaen/
.
âlºis het eeuwig nosit berouden/
Eeuwig zalt uwel bergaen;
Laet de tyd nu blugtig loopen.“
melder alá de blugge reen /

ie op eeuwig leeven hopen/

-

KCreeden Zoo geruſt daat heen. -

-

9

..

Taet de tydtnet Arends bleuglen/

Biegew na een

ºs/
5.
..::

„-----

-

't Balk

13s

A AN FIA NGZ E L:

't Boſſ weer aan hun uſt geenteuglen/
T?ie eenzalige Heerlplheid:
In gelooben nu berwagen/
n Sn zyn hetzwerben moe;
2y berlangen dagen nagten ?
't lºoet dogma den Heuel toe

-

I O.

o! Hoezat zyn zy datbaaren/
GPp die wanhelbare zee /

Cech hoe lange zyn die Haren/
Phwam het ſchip müer Op de ree;

TDat de Son zyn loop berſnellen /
THat de NAaen wat meerder ſpoet/
Ineaken an dat bitter htwellen;

't Eyndigen in 't eeuwig zoct
I 1

Dat de Stegren in den Hemel.
Inºaer wat raſſer mogten gaen/
ô Hoe zoet is dat gewemel :

Alé de menſchentzoon waerdß gaen
Iºacr de tranen en de klagen/
Dan een arm berlooren bolh/

TDie mog op genaden wagten./

Ingezonken in een kolñ.
2

Polban naare ziels elenden/
Paepen onn een bindens tpd:

Cat dat God zyn oogen wenden/
Än zyn goedertierentheid:

6 Bat dan de Hemel-ligten:
Hunnen loop wat trager ſpOen /

WHaar is nogwatte bezrigten /
TPäar is tpd n0g toe vºn doen-

.
Öl
I3 Öl

a a NH AN G s E L:
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13
-

o! God rekt des MBerelds dagen/
Geeft een Bolf Genade tyd/

Dat zy dooz hun bitter hlagen!

-

MBinnen tegen God den ſtryd;
ÄCaet zy dagen en de nagten:
JPMog betreuren hunnen ftaat/
Em mog op genaden wagten./

't Is dogmunog niet te laut.
I4

d'Halbe Eeuw is nu berlopen/
MBeggeblagen byftig Jaar.

-

-

CDch ging elf de tpd uttkopen/
JPaberouw wat halt dat mäer /

Giet u geeft ais bolle ſtzoomen

Lit/op Heeränds Baſhen erk
GDch dat Jezus wilde kamen/

:

Alèet zyn armen Geeſtes
werk.
IA.
IMDagtig ioning n erheben /
2Landes Baders Gegterhand/
Coond nü eens unmilden Seegen/
ZSteekt met Hemels bier aen bzand/
WHerte die als yß berfoud / en

-

Bgeemd ban uwe Liefoe zyn/

Et is dat u Bolh bertrouwden/
AlHaer het wagten baerd haer ppm.

- -

-

16

Eeuwig Pioning die van Haren/

Jºog ban tyd gemeetenznd:
WDrkt u aan ons openbären;
TBan wierd al u Bolli verblyd;
-

. .

-

-

Laa

19
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Laaten beelen zyn gebooren/
Än uw Sion tot uw Ger/

-

-

Zoelitze op / die zyn berlooren/ -GPch ontfernt u lieben Heer.
-

I7.

*,
Laat een Jaar ban zegeningen/
- Booz anß nu eenſ zyn bereid/
Eberſtzoomt
u liebelingen// . . . . . f. . .
Ilaet uw goederrierentheid
.
ÄCaat eens leben uyt den doodenf s
CDr10er uwe tind'ren zyn/
-

Cier methepl u hemel booden;
TPan zal 't Bolk

rea ode ZPN-

.

-

I8.

Oberſt? omd metheplu landen/
EBaar ulterhe is geplant/

Täuft u voll Upt's bpandshanden/

IPeeft de God van Nederland/
Laat uw wpmgaard luſtig bloejen/
Gzoene als het teere kzuyd/ÄLaat uw boli in deugben ggoejen /

Patons hegl Opheyl uptſpzeyd.
-

I9

Datong Sions heilaanſchouwen
Än 't nieuw begonnen jaar/
MDeerd ban oné de ſmert en rouwen; . .
En oné fn genade ſpaar:
ÄCaate beele weergebooren/
N.
In dit jaar zyntgegebzagt;
Bed een half geheel berluoren/

WPat opu genahe wagt.

-

.

.

. -

-

AAN HAN G s E L.
2O

.

.

-

14r

TDie nu zaagen met veel zugten/ En met, traanen en gebeen /
En na Jefus heenen blugten /

Jºet hun klagen en geween;

-

APild heln eené bandzuk Gatbonden/
Il Naalien bande zonden bzy /
los gemaakt van zonden /
ÄCeeben nu en eeuwig blp.

Ä

Co» ex Cox Cox Cox Cox
De Önderhandelinge tuſſchen
GOD en zyne ZOONE

en den ZONDAAR.
-

Stem: O Kersnagt enz.
I«.
-

-

2de Led.

Den Zondaar ſpreekt.

Bleffeloos Heilig Gpperweezen/
Booz eeuwig weerd ban mp gepzeezen/

Hier legt een helwigt hoa uw.thoan:
SÄhwerp mp needer booz uw boeten sº
Enſchiffe mp om God t'ontmoeten/

In 't bloed banzymen gzooten Soon.
2.
Än angeregtigheid gebooren/
Dooz zonden ſchuld en ſuet verlorenen
-

---

-

-

14a
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TDat is myn ſtaaten beeltenis;
E>! God is Heilig/en Kegtbeerdig/
k ben een eeuwig CDnjepl Weerdig/ .

fiziedat God lanhmoedig is.
3.

MDant anhers was il alterdo?ben/
En in myn Sonden ſchuld geftarben;

En neergeftozt in "t erlwig buur
JAu leef ik nög in 't Saltgheeden/
MDaar in dat God mi aenbueb bgeden/

JRuleef ik mog in 't Talg uur.
4

Een dagl han Salghelden Leben:
MDat eere zal ih Gade geeben ?

-

TD.at hy my mog zoo lange bzaagt;
INHaar och wat ben ih? noM berloren;
In Gngeregtigheid geboren/

TDen Byand myne Siel belaegt.
a

5.-

-

Jf benberfmoozd in mynezonden/
Bol ftziemen en berbult met wonden/
Jñben een eeuwig Gnheyl weerd!
THch wat zakih dannu gaan maken/
Gmut den naren ſtaat te rahen /
Wºoekom ik nog tot

--

º Üekeert.

God ſpreekt.
TDen Bloeſ der MPet zal my niet rouwen:
"If kan de Sonden ntet aanſchouwen /
IWHyn God'lyk regt moet Zyn boldaen;
-

Mapn MDajeſteid die isbertreeden/
Äh

A A N H A N Gse L.
fpzeeken in gereatoheden/

43

Äf
ä Sundaar/om u ſchulden aan.

zoarest
Ja God des hemels 't is regtbeerdig/
Äf ben een eeuwige ſtraffe weerdig/
Jäftond una uw eer en kgoon /
Gp kond regtbeerdig mpn berdelgen/
TDat d'aarde mpn hwann in te zwelgen:
Ik werp my

ſchulden

U t)200m.

-

Jk rosp dan enkel om genade; .

.

CEen regt berouw komt maoitte ſpade/
Spr gyniet bal harmhertigheid
GDch hannen dan een bloet ban tranen/
TDe weg tot u genade banen/

Gp zyt bol goedertierentheid.
God ſpreekt.
Ja Zondaar ik ben welgenadig;
Barmhertig ende zeer weldadig:
Enggoat ban goedertierentheid:

Il Maar Sandaars hau ik niet anſchuldigt/
En tk benganſch’lpft niet geduldig /

RCen koſte bangeregtigheid.
O.
O

Zondaar ſpreekt.
Wºan ben iß eeuwig wiš derlooren/
CDch was iſt dan maar niet geboren/

Ät
een aſtanºban zyn regt;
het bz MU bupten hoopen/

Äu

,

-

Cºch

-
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ech waerzal iſ nu heenen loopen

-

Genaden is mp nu onzegt.
II
- God ſpreekt.

-

Ja iſ heß een genaden th2oone/
IDuop gerigt en mynen ZoOne /
Ik hebmyn Soone tot Bogbepaeld;
Tºte heeft den bloek der Wet gedzagen/

#

"In
heb k myn welhejägen /
In hem genaden zegenp?aelt.
- -

-

-

Zondaar

2

ſpreekt.

Dits andertaaldan jarebs donder?
B! Goddelph/genade wonder;

Ochis er oah voo! my nograad/
Band ihmet God ook nog eens bzeede/
H! Haoz.de God ook myne beede/

Gch wier verandert Impne ſtaat.
. ..

Jezus

fest.

-- -

Ja Zondaar 't wozd u. aangeboden/
Mey laten u zoo bztend'lpk noden?
tom blugt maar tot myn bloed en dood
tom blugt maar in myn liefden armen;
Äh benbol gzondekoošontfermen/ .

j tötmjetuwenji.
. .

I 4.

-

-".

„ . Zondaar ſpreckt. ,

-

IHaar "f heb u na dekzogn geſtoßen/
IHebtzön
gy danooyt
Weſp.zoken?
Tat
eenſnode ban
rphsb?ee
rebel,
zonen?
N.

-

.

.

AAN HAN GS E L.

14s

Mºyn fchulden zyn om hoog geklommen/
Pt Jé nfet als zonden ban rondéommen
Ja een gedrpgden bloek en hel.
-

I5-

-

Jezus ſpreekt.

ASaar ſh was om de ſchuld der zonden/
Dp 't harde moordhout baft gebonden/

"h Heb eeuwige geregtigheid?
Eems aangebragt booz ſchuldenaren/
CDm aard en hemel tzañm te paaren/
KCot p2ps ban Gods

ºrmberabel

-

I

Zondaar ſpreekt.
IWZaar if ben Walchph in ubw Gogen/

-

Ö! Bleñloos Heiligen en hoogen/
Soo onrepn in dezande dogd:
Den Satané pzooyen flaaf/ och! arme:
CDch zou God over my antfarme;
"

En redden mp upt deezen mood.
I

Jezus preekt,
Ik he5 geregtigheid en leebend
u een eeuwig heyl te geeben;

-

: ,

Äh zal 't berloore Gödes beeld/
Snuwe ziele weer herſtellen /
En Satans magt ter neder bellen?
Foo wozd gp op een
geteeld.
I
-

,

-

w
3.

Zondaar ſpreckt.

.

Ö! Liebe Jezußbol ontfermen/

.
-

-

Ep bryd welupt üw lieſden ermen?
Dm Sondaarß tot uw arbepsloon/
Mi .

Te

-

46 a A N HAN Gse L.
Te rußhen uit des Sataná banden/

En uyt zyn ſtrikßen en zyn handen?
Boazeeuwig tot zyn Eerelzoon. - I 9.

INHaar Jezus waar iszoo een ſnooden?
CD zoo een Sondaar zoo een dooden;

Ja waar is zaa een Satans tind/ .

Fit zyne ſtriñken ooſt ontklammen/
Ik ben elendig van rondsommen?
Sou thnog zyn ban u bemind.
-

2O.

Jezus ſpreekt.
Ja ziel al had gy alde zonden/
Ban Adams naſroos t'zaem gebonden?
INHyn bloed wift alle zanden utt;
MPerp uwe ziel in die fontynes
Sao wozd gy zufber mit en repne/
Als myne opgecierde 25guid.
-

-

-

2 I.

.

-

Zondaar ſpreekt.

-

Gch Heer hond'f dät gelsohen/ .
o! ZSchenkt my geeft en kragt ban boben/
theurd ongeloof eenß uyt myn hert?
ſº zit zoo byſter baft gebonden;
Än 't ongeloofen in dezonden:

p! God wat is dat
ziele
fmert.
22« »
-

-

*.

-

W

Jezus

ſpreekt.

/

Äo! MPaarom houd gg mijontrouwe/

#

zal u dat dan eenš berouwen; .
k ben gebmilligen bereid;

Bertrouw u ze maar in mpn handen /

s

––-

-------

-

-

- - -

-

--

-

A A N HANGs E .
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Ihzalu ut des Satans banden/
Berlo

en boo2 een
--

-

-

-

-

-

-

Eeuwigheid.
- 92 º.

-

-

zonda peer

-

-

-

Baar breeñt de fzagt ban 't ongeloben/
Äf boel een buur en kzagt ban boden?

En Jezus die befilimt de thzoon;
Mu van Wyn oberwonne ziele:

-

Sao dat ik nu ter neder hiele/

-------

Äjedutenjoºten Soon: *
24Booz
eeuwig
dank
erhebe ioning/ . .
If roep u in myn ziele woaning?
*.

-

-

"

-

-

*

:

Daar is myn ſchuld mpnherten hand/
't Zy alles aan u opgedzagen?
Jh wi het eeuwig op u wagen/

IBün Sielis nu aan uberpand.
-

-

2

-

-

-

- -

-

Jºu durf iñ my op # rtrouwen/
Ladeze keus zal nöoid berouwen;
Ä uits
u benik eeuwig bry en beilig:

-

-

-

ö! IDas iſt nu balkamen heilig/

en ſchon seit misszup.
2

-

-

nºaarrengigzajeegenpalen
al

Ja

ÄÄ

Baar Zaſ ffeeuwig böoz den chzoon/
Des Camseerhiedig neherbuygen/
En myne dankbaarheid betungen;
Ennederwerpen myne üzoon
-

5

-

t

-

-

He“

-

* a anha N GSE L.
Ce) (e) CG) CG) G) CON

Het laſtige KRUYS.
Ztem: Pſalm 9.
I-

3de Lied.

Ge iſ my aan Gods Soon berbomb /
n?et herten zielen lip en mond;
Heß ik my onbepaald gegeben /

Gmgamſch'pk na zyn2 wilte leben

-

't MDas alles zander uytbeding/
Wet Lam te holgen waer het ging?
l maren "t enkel zure wegen:

-

--

Magn heil was in Godsgunſt gelegen.
3

MEp dogt was fk het eigendom /
Dan God hangafiknergenß om?

Loopt maar myn weg na Cana'n heenenz
äleat ſchaed dan tranen/zugten/ ſzenen
4

Ja Jeſus was my duyzendmaal;

Gätzugten waerd / wat epnt of paa/
Zalmyn geluh dan eeuwig binden?
Als God myn in zyn Zoan hemunde

Iſ was te bzeen doo? hzupste gaan/
Daar bp te treen langs engepgen?

TDen heunel zou her duzzend malen;

Verzarten in hetzeegenpralen.
-

6 Jºaar

A AN HAN Gs E L
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6.

„Maar nu het homt aan 't dzage/toe

Benſhethuyszooaantondjoe
MDat halt het fizups dan hart en bange:
MDat buurt dat lizups dan bpſter lange. - m bogé en mynonbupgzaam hert/
DÄ
geduurig zog berwerd?
WHet Kan geen pyn of ſmerte haelen;
CPf wil geduurig

-

zanº woelen."

-

WHet ongeloof dat mp bertoond /

ae Gad dezonde ſtrafbeloond? ,
Berbeeld in 't hzups Gods ongenabe;
En almyn zugte ſchpnt te ſpade.
-

--

9-

-

2et weedrig bleeſch wilingeen band/
Pašgaren in een ruymen ſtand;
t 2eeft duyzende berrotte reeden?
-

" .

Die 's Heeren weggeheel
beſtreeden.
IG).
„Als tert benaumd wozd toegeklemt/ MDozi zelne oatmoedig taegeſtemt; “
De weg banhitter hzugs en luden/
.
Het ongeloofin beelen tyden.
-

II.

… Berkeert ban 's Heeren daden denkt:
Het moed loos herthet leebenſirenſt:
Alºen weet niet
h?upßte dzagen/

Ä

Maar zit in een dzoefgeéftig älagen“
12. MBat

K3
----

-
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A AN HAN GS E L.
12.

-

MBatt' mywaerds's baders lieſde Hert/
Hp ſtilde immerß myne ſmert/
Be Heere heeft my ganſchbergeeten/
Soo moet if tranenbzood nu eeten.
IZ.

S. -----------

Het angelosf houd Godtberdagt/
.
In zyne liefde teguw en mägt?
F.
Zoo wozd Gods eer en roem ontluyſtert/

En't hert hoe langs hoemeer herbugſtert.
-

I4. .

.

.„

GPch was ihbän mhn eige zin/

En hooze widerloſt/ omn/
Godszoubereine weg te ruſte

-

-

Gch dät ih's Heeren roede äuſte.
I5-

-

-

**

Och konſfi ruften in Gods raab/?
Zlºet God t'onbzee/ a! gruwel hääd z

God saltpd getrouw beponden?
Enth den dwaas en º ban z0nden. -

-

Gp hebt mym regterhand gebat/
EIm myte leiden op het pads“
Des leebens in de regte ſpooren;
Ilºyn zinen wil/ myn bzeede ſtooren
-

I

-

-

„God is beftendigen getrouw/
h Aad van myn heuze geen verouw;

2 dat de weg wat zuür en bangen/
Il Wil den Heere dog aanhängen.
.

18. De

-

."

18.

-

De Heere mooit zyn balk berlaat/

.
.

aar heylen hun gemade ſtaat/

CHf als de Hemelen/ beſtendig/

Eusruft myn ziel in I9.
God inwendig.
IByn huüs zaleeuwig blyben ſtaen/
Il pn.ſcheepjezalook noot bergaen/
All waaye dan de guure winden/

Sp zuflen nooit müngoedderfinden.
t Sal alles met my we bergaen/

--

JWByn heylſtaat eeuwig blyben ſtaan/

-

2O

Ilºet Hemeltzooft zal hy my laben

Hoe harder windböe eer indhaben.

-

...

Sssssssssssssss

Een Vreemdelings Gezang
Enzy hebben beleden da zy
Vreemdelingen waren.
Stem: De 10 Gebocen. “
1.
4ds Led.

I Den
den een bgeemdeling op aarden/
Hemel is myn regte huiš?.
"n Ben hier beragt / bp God in

waarden

Gen gemel is motºrs Üuß.
2:- 'k

-
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'p Heh hier myn zinenluft zoo zelden/ .
"fi Het hier het regte leeben net,
Sigik myn ziele daaron weden/
Teän was ik altpd in t verd2iet. ...
Z-

-

"

-

Den Hemel zal my eens bolſtreñfien /
CDmte verzadigen unpm luft: ... ,

Fºes wiliß dan myn ziel opwehken/
Patzn in hoopen zig beruft.
4»

-

Jhmoet hier baah het goeden miſſe:
Emderbedat ik gaerne hab; - .

Äaar zooik mpºnieten berTifſe/
THÄt zai verzoeté d'Remetſtad- - J.

Somtyds moet ſhinyn bzienbº derbºn/
Enſeedendaar myn hert niet é: . "

EIch wat belet my regte ſterben/
Alan 't geene dat

ge

God enis.

Daar ik mpnziele mag opbeuren/
Engonden dué de hoopempn/ ...
TSÄnast fighaam eens zal ſcheuren/
Saleeuwis bp myn blende
zyn.
7. - -

--

-

-

-

.

.

Maet weder ſpoenen beele rämpen/

Gezoefgeeftigheiben angeoof/
IWHoetik hier al mpn leebe kampen/

Terwp de Heer zahoud als döof
-

.
-2

-

-

-

- -- . - - ."

-

-

. .

–
-

".

-

- 8.
Pel
--

.
–

-

Aa N HAN G zel:
- >

8. -

- 53

-

Meel tzouwens wat zouzia beloben/
Een bzeemöling in een ander land:
Alºyn regte baberland is boben/

-

-

't Getimmert ban Gods epgen hand.
V. -

-

-

-

-

9-

,
-

-

-

't Jé hier bol fto2men en de Baren/
*t F hier bol rampen ende nood:
* Ilºoet onder-treuten dzoebtg varen /

,

Die lange repf tot aan
de boat.
IO.

-

-

AlDaer ik hoop namaalß Aante landen /

Alen 's Hemels zaal'gebzeedenskuft/
Já hoop op een bolzalig ſtranden/

In d'häbe ban bolmaahte ruſt.
-

-

-

II

-

God laet my wel een bzugjepzoeben/

Ä

Hgt 's Hemels zoet en
HWHaar dat is hozt/ en ih bedzoeben/

/-

Mºy dan als Gob weer van my ſcheit.
".

2.

-

Zamtgds zoo plagen my de Zonden
TDät iſt het ftryden wozden moe:

Ihben ban alle hand gebonden/*
En mogelgf. aan myn ſterben toe,
Já hoop if zal my eensberzaden /
IWAet Godeß hoftelyfie beeid /

-

- - -

Tot eeuwig erbe uyt genaden/

Heeſt Godmodoo zyn Geeſt geteel.
-

-

I 5

-

14. Mºon

v
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14 –

-

-

Mayn zonden my ban Iezus ſcheiden/
IMByn blydſchap en myn herte luft:
Gch honduh g'loobig hem verbeiden/
En wagten op een eeuwige ruft.
I 5.

Ski zal na dzaebig onume zwerben/
En treurig leben in de tpd/

En eeuwig zalig leebe erben /

ergaben,

Ennaby God in

-

IWHaar wyl fünogzoo lange dagen/

Iſèet bzeemdelingsteel my tºgoſte moet/
Soo leef iñ beel behlemd in filagen/
En miß gedurig 't hoogſte goed.
I 7.

-

/

-

-

By tyden ga ff mp berhopen/
GBp beter leben in de tyb/
Äk zau in Gods genadenlopen/

mºnen ft2yd.

En eenš bernieuwen

-

I&

„IWHaar och daar ägmt maar eene zonde -

Die werpt mpgantſchen alter neer
TPaar leg if dan als baſt gebonde/
In onmagt booz myn God en Heer.
-

19.

»

„En och Zoo gaat het alle dagen/

Soodatmºwetontbald de jed;
En ask ban weer kam met hlagen /
Äß nög de Heer getrouw en goed.
-

v.

-

-

.

-

-

De

A N G s E.

AA

IF5

2.

Kº-SE: KFH & - Es sº

UEFÄFFÜGEUGÄÄÄ#
De gevoelige overgang der
Ziele komende met den

Heere in het VERBOND.
-

Stem: Zoet Gezeiſchsp dat met my.
" . .
,

-

. .

-

.. . . .

-

*

4

.

º

. .. .

-

. 3ſte Lied

Ch! wat ben hdwaesen blind/
X Tat ih Jeſus die my mind;
Aog tot liefde wf bewegen / .
.
Dooz myn zugten en getraan /
MPaarom fta iñzoo berlegen/
"h Sie de heil en vzede baen.

F
-.

--

CDpgeftoofen in zyn woozd/

ſº Heb een ſtemmet fragt gehoozd/-

-

ſusrºep ºg Äonen,
Detmynzondº en ſchuld belaſt/

.

Zou ik nu mog langer ſchzomen/
't lºaak myn ziel nu eeuwig baft.
3-

-

-

.

:

Alan dien Bogſt Emanuel/
-

Die de TDupbel/ EDood en Hel/

-

Heeft zynkop en magt bertreede;
.

. >

>
-

3

-

Gp uwaanböd bangenaa:
Ban berzoening heil en bzeedenf ägt monze ooz eeuwig ja. . . .
-

. .
4. 't
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4-

-

-

-

-

-

't Is gezeid dat nooit berouwd/
"h Ben met Jeſus ondertrouwd/

-

ñHehmyn wood aan u gegeben./
"f Ben de uwengp de mpn/

Äjehetmet mºnher geſchzeeben/
Datik
«

e.

wil des Heeren zyn.
"

5.

/

o

*h Boel myn herte overheerb/
Cn dat Jeſus mgn begeerd ;

.. .

Tefuheeft mp 'thert genomen
"ſ Fen't boozeeuwig äan hem bwpb.
"fi Gen't met Jeſus ende bzomen
Eens/ in alle ermº
.
Jeſus heeft een reine min / Gºntſeh myn hert genamen in
"ñBoel zyn tedreingewanden /
Als tot zyn beminde 25zuid/
Bolban liefden tot mp bzanden;
En mpnhert gaat naheu uit

- -

-

-

7-

6! MDat is 't eenzalig goed /
Oat myn ziele nu ontmoet:

In gemeinſchap ban den Heere/
"ſ Zie des Ifoningš aangezigt/
Endaar mag ik in verheeren/

Bol ban heilen zalig

º

ZSalt Gab LIM ZMt mon deel/
Enik den deuw geheel/ .

Falin ſterben en n't leeben.

---

*
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4

wel bergaen/
Äboozzal eeuwig
my nooit begeben;
F iSat benih we beraten.

-

-

tzoon mog Chzoon mog konings hoed/
Äste ſchatten bp dat goed/
WPat unyn ziel nu mag genieten;

"h Leef nu heilig zonder zogg/
IÄu zal mengeen Weg berdzieten/
Jeſus is myn baſte Äg

ef

"fi Ben in Jeſus hert gedzuñt/
Endooz liefden als begruft/
Tigten bzeugd in ſtille bzeeden/

-

-

Äs myn zalig ziels genot/

Pat ik muen namaels/_meede/

. .

Zal genieten met myn Gad.
II.

:

-

'f Ben met Chziftus reed
In den Hemel dooz 't

-

t

Ä sze

/

-

Dooz t Veloobe en beriangen:
Teef ik met myn geeft aldäer/

Sie geentranen op de wangen/
Ban die zalige Hemel ſchaer.“
-

I2.

Tiefde/bzeeden/zalig igt./

-

Eaer es werelds glantſchbao zwigt/
Boel if in myn ziele ſchynen;

Ä lé # ziele #

-

>

-

Ch?oon
en Sceptez
AHp
dat eeuwig
Zaligmoet
goed,berdypne
m n/

-

RoM.

so sei
es, as sºººººººººººººººs*
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ROM. 7: vs. 21. Zoo vindik
dan deeze Wet in my, dat

als k’t goede wildoen,'t
kwade my by legt.
Ztem: Pſalm. 9.

-

I--

- . . " Lied
6de

\
e,

IElaeshoe boe ih tot myn fºrt/
Änzondig bossen nöelbert/
jedurig in dezonden Woelen;
goede wilbedoelen.
- 2.

-

.

Als iñ

-

-

-

. . . .

SGenik bernieuwzººmºn gemoed
- r)

Gewaſchen zyn in Jeſus bloed?

ja in dezonbeleeºn/

-

Än Geeſt mpnhad gegeben
smay dunft datbolfi n wie adé beeld/
Pajeld is en na God hertee.
<Ismeer gezupbertº hun zoñden/
Femyne zielgedurig wonden
4Jß kam mym hert geenggenbliſt

-

-

W

MÄbjö het eigenik;
Äfi voel der ydelheids gedagten;

--

Ädurig
in mpn Geeſt vernagten
--

5.

–

v

-

*

Mºpn

AAN HAN Gse L
-

-
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5

Mºyn hert berboerd dooz fchoaneſchyn/
Ban dingen die geen Goden zyn:
Sit baef berwerd in zonde händen ?
CPch bind my met u ºde handens,
Ilºgnmond en tonge iš beſmet/
Hºetzandetegen 's Heeren wet/
En almpn doen iš böl ban zondens
Sau ik in Jeſus zyn gebonden.

»

Ätºp zeibehin ſtºpd/
Lºff Gods Beeld in Heiligheid,
Beelagtig ben en regt herboaren /
GEn doet myn ziele gebºren

Enegterzegt mpnert/ 6 Heer;
Gy weet myn innig ziels begeer

2

Endat de zände van myn herten/

MBy zyn tot bitterheiden ſmerten.
Dat fk u Meer al weerdig fien/

En aller Zanden bzand ben?
Emmet myn hert heb onderſchgeebend
H MDetom
-

eeuwig na te leeben.
IO«

Dch dat gy doo? ugeeft en firagt/
De zönde in my t'anderbragt./
Woept upt mpn hert dat is myn Beede:

Pe wortelker verdogventheden.

11. Ach

16o

A A N HAN GS EL
-

-

N I

e

-

Ach leer mp die berdorbe wil/
Ban myn vyands herts geftel *
Gedurig zuen ent'allen tpden? „

Gooz geeſtes firagt/ Idaer tegen ſtryden.
2

Liegeert mpn hert doo? geeften wooºd/
Als een die Gode toebehoord;
Än laet ik dog u beeld vertoonen?
En Chziſtus in myn herte Woonen
IZ-

*

Berciert mym ziel na 't God'Iph beeld/
Söen ik niet dooz uw geeft geteeld 3
Zou ik dan in dezone leeben ?

-

Ech wild my leebenskragten
geeben
I
-

4.

-

Ech ſcheurd mpn ziel ban't zondig of/
Endoet mp leben tot U lof?
Teerd my u heylig beeld bertoomen?
Mèld zoo uweigen werfen bzoomen.
I5.

-

Maeht my booz 't Hemelryk bekwaem/
Gp dat ik uwen gzooten naem

Zöa hier als namaels eens mag P2P3en
En udan ºs eer bewyzen.

L L L
– -

-

-+

E. AS
sº

-

-

LUC

-

-

––

*

:
-
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151

Jººººººººººººººº.
LUCAS 17. vs. 5.
Ziel-zugt om ligten geloofs kragt.
SOL.

-

-

Stem: Zoet gezelſchap dat met my:
I-

-

7ſte Lied.

LÄ CEmanUël /
Päots des heils en lebenš wel;
Bol van waarheiden genade/

Die myn ziele dogſt en luft/
En myn wenfchen fiund berzaden/

En my geebe waere ruſt.
2

Och bergun my geeſtes ligt /
GPm gedurig in 't gezigt /
Ban u heerlykheid te leben/
TDat myn herte en myn oog/
IWHeer ban 't ſchepfel afgedzeben/
Sigberheffe na Om hoog.
-

Z

"fi Jeb geen fi?agten ban geloof/
Booz u roeping benik doof:
En öm myn gedaent te toonen/
ZStaik dihwils zelfs bebzeeſt /
Biomt dog doo? 't geloobe waonen;
In myn hert en doo? ugeeſt.
4

Pch dat gy u aan myn hert/
Dat doo2 ongeloof verwerdt/-

TE

Lég

-

162
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Zig miet boozu han verklaren:
Enzoo in zig zeiben woeld:
MBoud in günfte spenbaren?

Die ik wel eens heb gevoeld;
5-

-

Doe gy u aen mpn gemoed:
En u ſchuld vergeben bloed /
Deed gevuelig anderbinden:
Boe myn ziele regt verblpd;
Sig geboelig dan verbinden:

-

ernwald

J?u en tot in

Gchik kam niet tat u geen;
IAogu ſterlite gypen aen /
'i Heb geenligt mog ziele fzagten/
(Crek my Hezuß nautoe/

Joogd myn zugten en myn filagten/
?f Ben hetzwerben om/ zaa moe.
7.

–

Als mpnziel in uniet leefd

En aan ude wynſtoh fileeſd

-

Il2oet zy dor en ledig blyben:
ÄLeebens bogft ontbeht udan/
Dat ik wilhet
Il
TPatiñnleté

Ä/

bezºg

Sondertrehhingban ugeeſt/
Tème de laetſte en de eerft;
ZÖpt in al myn ziele leben /
Gun my Jezus t'aller pd/
Booz ’t gelogfaanute Hieben;

Die mpn Ziele wpnſtok zyn.
---

A

9. Leert

V

Y--

«
-

AAN HAN Gs E L.
-
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6.

º.

Leer my bog geloobig ſtaen/
En b2pmoedig töt u gaen/
Koo gedurig maer tekomen
Hºetmpn zonde tot u bloed/
Zlls iſt heb aengenoomen/

En gezaligt wozden moet.
1G.

Jezus is myn eigendom/
MPaerom zwerf iſt längerom:
Jezuß is mym ziele leeben
EBaer Äpm herte heenen blugt:
Sezuš An mp fragte geeben/

Jezus hood myn ziele zugt.
*

II.

Spm gemeenſchap iš zoo zoet/
Als ih Aezus miſſen moet/ . .

Paništ klagen endetreuren/
Zezuss mpntoeberlaet/

-

Sezus han myn zielopbeuren:

2Buyten Iezusis geen
raed"
» I 2.
-

-

Zoete Sezus hoozd myn filagt./
Emmpn zugten dagen nagt. "
Ziet myn treurig omme zwerben/
Dºch ontfermt uober my7

Mºyne zielezÄmoet
treurig zy. derben
-X

L2

Den
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Den overwonnen

J. E

Z

U

S

Door een der oogen van zyn Pruid.

HOOGL. 4. vs. 9.
Stem: Geeft een Aalmos enz.
8ſte Lied,

I,

O

Uitdzuñzels zielberboerend /
Ban een alderterrderft' liefo/

TDie niet dan met diep ontroerend/

Zyn beminde 't hert doo?g2iefd'
Hoe de zael'ge Heinel Utöning/
Ilit zijnheeriphe woning;
Den een ſchepzel arm en klyn/

–

Atan uitlaten / fan uitlaten:

En haer g2oot ontfermer zyn.
2

Jeſuß roept alſ oberwonnen/
AMDyne Sufter / o! myn Bzuld;
AlDie dagt dathy zoo zou honnen

Zig aen't Schepzel läten uitº
H. verboerd dooz liefde lonken/
Js hier in de min berzonken:
Än is zelfs zyn herte fiwpd /
WHein antnomen hem ontnomen /

-

Ö! Dezrulikens lieſde tpd.
Z•

't Is

-

geſchied dooz een der oogen/

Dät zy Jeſué 'therte nam:
Ö!
e

Pat

AAN HAN GSE L.
Ö! MPat obergzoot vermogen /

't Gberwinnen. Godes Lam;
Doo? 't geloofs oog harer Zielen/

-

Z§y mam Heſus welgevielen /
E>berwonnen rOept hU UMt 5

Ö! Hlayn zuſter / Ö! Al?pn Zufter /
Ö! HWagn zufter / Ö! UAyn W52uld
4.«

a! WDat waren t zaete tyden!
Doen ih Jefuß ſchzeide na/
’t Hert vol liefd enhoope zeiden/
Atomt dog Äezus met gena;

'ſ Käiep / ach Hezlºs gaat niet heenen/

Gf herggt gg dan my weenen?
à 25pf dan ſeggen booz u neer;
ºf Salmet tranen/ bluven manen/
U op uw beloſten Meer.
5.

-

'fi UDil mag lieber eggen ſterben /
Aen ubgeten / eer if Jeer/
ZSonder zeegen te berwerben:

Älºg ban uwen thzoon affeer.
’t Jerte lian zig niet verzaden/
E>f het moet in liefbe baden?
Äezuš moeter koning zyn /
PNymoet van mp / hy in Get ban mg/
IBän Illyn

overwonn, Zºll

o! MDat waren't ſchooneftonden/
Äezušrplite myn zyn Hand;
En ih raelite aen hem berbonden/
'h irecg zyn geeft
OnderPand

#

#

-X

*,

Z

\.

>
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En hp ſchoot zyn lieſde bonken/
GEn ik werd van liefte dzonken 3
By riep oberwonnen uit/
-

-

Ö. Hºyn zuſter/ÖHºyn zuſter/
Ö! Allºym zuſter/ ó Hºpn 25zud.

Prºfesſºr

Rºº.

Ziels Beede van een, onder
N.

onmagt
leggende ziele.
Stem; Reisgenooten heilig zaat.
I.

"f

9de Lied.

Erp my booz uboetenmeer/
Allerzaligheeden Heer/

–

-

ºt Sp niet hwaed in uwe oagen/
GPat een zondig Adams hind;
Gnder onmagt neergebogen/
't Sp?eehen met u snderwind.

-

"h Tegberdorben in onmagt/

à 5en öntööövÄnÄ;
Alles heeft my nu begeeven;
Ö! WPat benik dooden hond/
Ach ontbloot ban alle leeven/
In uberbzoken werk-derbond.
3

Ik ben een walgipſ en onrenn/.
h Gºaag des Satané beeld in mpn/
In zyn boeje bast gehlupftert;
ô! Lär MP

-

-

A A NH A N GS E L.

167

o Hampzalig hellewigt/

-

- 'k AGen in myne ziel veröuyſterc/

En ontbloot van 't ware lgt:
4“.

Dat benauwt myn ziele meeſt /

Dat iñms des Heeren Seeſt/
Ach hoehömilt uit de boejen/
Saj den Dozft der Duyſterniš/

'k Zieldat my elende goejen
"iGa verlöoren datis gewiß
\

5

MDant iſt legin zomben dood /
Enhan alle heil ontblood /

EHoof/ zog dat ikniet han haoren /
Armfja blind/ ja kanntet zien/
"fi Ga gewis immers berlooren
'h äan 't verderf
ontolien

Sou'er nog een middel zum 2
Cech Heer openbaerd het mºn:

Iser nog een weg te binden?
Booz een meergebogen ziel/
Eerde Satan my herſlinden/
Enikeeuwigneder biel.
7.

Meanhoopt niet / geboogen hertº
Lit g'in Satanſ net verwerdt/

*

/

Äers eenmödel uytgebonden/
Teaer 's eenen. Middelaer /

Dooeen tat de dood gewonden/
Eenen wegzeer wonderbaer.
-

/

IC 4
r

-

-

8. Jes

168
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Z.

Jezus: Jezus: Godes BZgon:
Iſs gefonen uit znn th2son/
Cºm zyn Dader te verzoenen /

et zynuitberigoren ſchaer;
CPm de banden te berbgehen;
Daer zy mee gebonden waer.
9.

-

Yºy heeft Godes regt boldaen:

"

Enten Hemel in gegaen /
IHy is ter regterhand gezeeten /
Ban God Shooge Äajeſteid /

. .

JAumer Zal hy haer bergeeten/
dDant hy booz haer bid altgd.
I O.

Had hy maer baldaen boo! my /
Dankwann nGF myn ziele bºy /
Hlºaer dat zal mnn niet geheuren/

Soo een zondfg helle wigt /
ºf Salhoo: eeuwig moete treuren /

Perſtooten bIn Gods aengezigt.
II .

Jezusraept: kont maer tot my:

Ä

"fi Zal uw
mufen bzy ;
IWHaer och aeš if leg gebonden?

-

’ß tan geen eene boet boogt gaen/
"h Leg Jewenteld in myn Zanden/
ZSoo dat ik niet op han ſtaen

Dch wat is 'er oak aen my N.
Dat Jezuß zga begeerlpf zy /
Zoub hg z00 een godlooſen/
« .“

*A

-

2.

W.

–

H0e2.

A AN HAN G z E L.
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Häoeden tot zyn bzee-herbond /
En verloſſen han den Boozen/

it den eeuwige afg?ond.
13-

-

Legt ubo ziele in onmagt
Del daer S by Jezus fragt /
Legt My in den Satans banden à
Baſt gehlug ſtert en geboeit/
Jezuš eeuwige offerhanden/
25ieb hp aen/ ſchoong'uwberfaeit.

-

I 4.

Sauw er dan mog hoope zyn?
Booz zoo’n ziefen medienn

Enzobº Jezus mg doſ willen/
Ach trohn my dan tot hemd

Liebe Sezus houwt niet ſtillen /
Nept mym ziele uit de filem.

-

I 5.

'f Ceg my aen 't 25edešda neers
FSmeekit am brpe genade Heer/

„“

HLant Zoo gy/o Meer! woud treeden;
Sº gerigt / wie zouw beſtaen;
Iſa il zou met gladde ſchreeden/

2a 't eeuwig berderf gaen.
16.

GPntfermende Jezug zoet/

Laetuw zalig Tiefde ööed/
Alººn gewonde ziel geneezen/
SPch dat uw eeuwig rantzoen/
Mann ziele bal ban bzeezen/
Al?et uwen Pader derzoens

L5

17. laut

17o

A AN HAN GS E L:
I7

-

Atomt balzalige Jeſus dam/
MDant ik zog net even han/
'i HUNuet u hebben of 1k ſterben /
lzebt gy luft in mpnen dood?

W

MBit gy dat "h uw eeuwig derven?

*

Zterft ban uwe gunft ontblood.

-

18.

g"Hebt immers gezwooren Heer/
Zoo gy luſt hebt immermeer /
Än de dood ban de Zondaren ?

JBaer wel baer in/ dathy leeft/
HYild uw ZSoon Heer openbaeren/
TDat gg my dog Jeſus geeft.
-

19

Mäaept gy geeft uw hert aen my/
Och wat was mpn ziele bly/
AWDas het maer in Jezus handen/

Gch was iſt mpn hert maer kwpd/
Dan was het ban ſchulden ſchanden/
En ban d'eeubwige dood beb2pd.
2O.

TPaer/ daer Jeſuß/ daer is myn hert/
IWHeekt gp dat het ſneeuw wit wogd /
't Js bemorft dooz builezonden/
'f Heb 'er zelfs een afſchzih ban/

Dol ſtriemen en bol etterwanden/
WPie ih niet berzagten kan.
21

Lieben Jeſus maeſtop 't repn/
En geeft dan een nieuw aen mpn/
GEn

-

,

d

A AN HA N GS E L.

1-1

En wild gy het dan regeeren/
Peeft gy toning ober 't hert;
WPatzguin dogmeer begeeren?
Äezuš Eigen werdt.

Efih

CHRISTUS Is ALLES
Col. 3. vers. 1 I.
/

Ztem: O Kersnagt enz.
I-

Iode Lied.

Pnteyn banalgenoegzaamheben /
a! Jeſus bron ban zaligheden;
Gie alles booz u hinderen benb/
LZoe zalik uwe goedheid roemen/
TDIe eeuwig my had kommen doemen?

En laten leggen in elend.
º2

MDaer meem/ gy hebt ban eeuwigheden/
Alſ G62g boo? my alingetreeden/
Als Hl. Niddelaer debzeed gemaekit/
"f Had booz eeuwig moeten derben?
En in myn zanden leggen ſterben:

JWHyn loſſer heeft my b2pgemaekt.
3

Äh was rampzalig ban naturen/
Gy had booz eeuwig moeten treuren/ Äh lag ander het boogſte ſiwaed:
JYAder God ban zaligheid en leben/

Heeft my ban het hoogſte fiwaed ontheeben
En t0egebragt heil en genaed'.
-

4 ’ls

-

-

-----

-
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4«.

'á mºas dood in zoden en nigdaden/
Ontblaod ban leeben en gemaden /
Já lag z0a in uyn bloe) berſloord S
JUN er Jezus bolzalig antfernen /
Gle maelite lebendig myn armen /
EP002 niddel Van zyn geeſt en vog02d.
5.

"f MD3H Blind endgofen fan niet

A

Il?ekaetſc} / onrein en onherbaren:
dià er Jeſus Üood myn zeibe aen/
TCIten de ſchillen dan myn oo Jen,
eMai 0ber nijn elend bewogen;
lezrde Mºl gaen.
'it d!Das lan/ en

b

’ſ MDas naeätontblaadenarmban geeften
Endat mMn ziele feierte t meeften/
Äſt was ontbloos van jelig)eid;

JNaer JeſuF ſcjunä ngn Wiile lileeren/

En alles wät ng mogt ontbeeren,
ÄierJ Ilij beluOfö entgegezeid.
7.

Äg gaf my almyn ziels öegeeren/
Geucouw? raea / en iiWain Ily leeren /

-

We weg die if te treben ad 3

Pp leid my langs den wegte leeben /
25cſchermit mynen geeffizagt daer neben:

EPut ik woggen

mº

of mad.

W)ijzal my meer enmeer oah heiligen /
Perzetieren ende beweiligen /
Eu vzeed2 Jeeven in L geluoºd
BaM,

---

--

AAN HAN GS E L.
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Ban fighaems/en ban ziels elenden/
Berloſſen/en zig tot my wenden;

Entzooſten mpn/ 9Ö! Zalg goed.
s

-

Hy geeſt myn koop/ op 't heil des Heeren
Pºpmoedigheid in myn begeeren:
Äy bid böoz mpn/ äen's Baders thzoon/
Lºy geeft my regt tot eeuwig leeben;

Ä

Ihben
rn aengeſch?eeben;
l?eb deel aen Bader / Geeſt/ en Soon.
1O,

W)y zal myn bzengen in de ruften/
'k Zal my dan eeuwig daer berluſten;
Än een Dzie eenig zag Godt?
Wet kan myn hert enziel verboeren/
Dat my de lfeffelgfie ſnakren/
Daer zyn geballen/ zalig lobt.
I I.

Ja alles / zelfs/ is my ook meeden/
Jeſus met zyn geregtigheeden/

Em al zyn volheid is boo? myn:
IHie zou 't in eeuwigheid bedenken/

TPat God zyn Soon tot Ho?g zou ſchenken:
Booz Voemelingen ganfch Omryn.
I 2.

Atomt Hemelingen wilt myn helpen/
IWAyn hertzal ander# oberſtepen/
Äf ham niet uyten Godes toff/
Mtomt Jezušreikt u hand ban boben/

En laet ik eeuwtglyk u looben ?
TDaer bohen in het Hemel - Hoff.
-

Je-

-

\
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AA NH AN G SE L.

SS:SSSSSSSSSS:SS

JEZUS IN GETSEMANE.
-

gooterwonders ernooitgeheurd. GÄ
Perwondert u gp bleſikelcaze Engelen/
Gods Soon wozd ban zyns Paderßgunſtge
ſcheurd /

-

MDiensliefde armhemaltpdplagt 'tomſten
Hier zeih's PaderšSoonen liebe find/(cººlen
Betrap /bertreen/geſcheurd/ geſott befpogen
TDienergens hc ul/nogt?ooſt/ mog hupe bind

Mog jemand om zyn tranen afte drogen,

Ä

WHoe
hy als een wo2mpje in den Bof/
WHoerolthet bloedig zweet langszphewangen:

Hoe krupt die Beme-hogſten Heer in't ſtof/
º biel datºßwerelbš Heilandnaeren bange
Ö! Goddelpke leeuw uit Judaes ſtam/ Äš uwen heldenmaet geheel berlooren/

2ier bind' als Szaek in uplaets geen ram;
TBit is uw lat waer toe My zyt geboGren.
Een ioning-vmenteld zig in ftofen aſch /
Enklaegten hermen ban bangezielštozmen(te/
o! Hemel ontzet u op dit paš:
De A5o2g betaeld zyn duyzende talente.
TDie gzoote ſchuld die Adam had gemaeft/
Pereiſt randzoen ban eindelooze waer.de/
Zoo dat Godseige Soon aen't worſteleraeñt

JLet's Baders toozn/diezpm angfte bäerde/
«Eenhofgebouwd geplant/booz zomerhzeugd/
CDm 'é Hemels goedheid en vueldabigheden/

Ce onderbinden met een zoetgeneugt.

A AN HANG SE L:
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Dat was het beld daer Jezußheeft geſtreden
Än eenen lufthofban Gad zelf beplant
In Eden/washet werh beröond geſchonden.
Än eenen hoffteld Hezuº zig te pand/
(Ter wrake Gods betalende dezonden.
o! Joe weemgedigweent/enzugt/enfermt/
TDen heyland ende hlaegt zyn liebelinge/

CP.ch is 'er niemand die zigmp ontfernt /
Äkßen bedroeft ter dood / en mp omringe
Der hellen angſten/ en des doads geweld.
/

o! tunt gy niet een Uure met my wahen /
n Baders tooren my z00 naar ontfteld /

ät zal if nu deeze nood gaen maken.

-

e Memel Aerde en Afg?ond alte zaem/
MPerkt alleſ om mynſinert te bergzoten /
IlDyn, Bader vogdere dat Htw Eeren Maem/

- Dat ik moet zyn zog ganſchelyk berſtoten.
Zo't mogelpkiš/och!wierih wat berſchoont/
CDm 't laeſte gzontſop niet geheelte dzinlien/
Ilºaer Bader dge u wil als gy my loont /
te blinfcn.
CDm met myn Bolh in

Ä

Een Satan als de Bozft der heiſche magt /
WHeeft drezen held metal zyn magt beſtreden/
TBit was booz dezen held een naeren nagt,
-

Ilºaer doghoe zwaerder ſtºpdhoe meer gebe
WAes Baberstgozn/en den bloef der wetſ (den
TDes dupbeis lift en zyne heiſche waede/
Syn Song'ren flaapzugt 0nder zyn gebed/
bangen moede.
Ein lyde / alles maekt
MDaer hy hem Heerde heen of weer /

Ä

-

't Scheen al tot zyn berderftezaem gezworen/
Dordaeide een gezang des Hemels neer/
En!
Y
-

:
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En ſp?afthem aen geeft dog geen moet berlog

Boozlugte Dogſtengponwinb're Held / (ren
Pou moet gy zult eens eeuwig lauwre d?age.
Gy zult oniworſtelen het bleeſch geweld/
Dan tooren/ bloek der UBet in wenig dagen.

You moet myn Heer en zufbereyne Bozft /
TPtt s trandzoen en losgeld uwer erbe/
Cot heil uws Bolkš/daer gy zoo zeer na dogſt
Gp zult een eeuwig heil hier doo?berwerben.
Dit is eeuwige roemban uwer Baders naem/
Die ſtelb Eods Hooge regt in al zyn lupfter/
TPan bliegt uw werh op bleugels ban de faem
All is het nu ban alle zyde dugſter.
W

HAaer wepnig dage zitgy op Gods thzoon/
Als Cºpper Meer ban Jemel en banaer.de/

Lºy zwaait uw ſpliſtaf tot uw arbeisloon/
Dees bangeftryd uw eeuw'gebzeugde baerbe
Als oberwInnaer ban be dood/ de dood

KCentroš/ zult gp eené eeuwig zalig leeben/

En ruften in uws Baders liefdefchoon /
HPou moet doozlugte Held wat zoudgy beben

Cy Goddelphe Leeuw uit Iudaes ſtäm/
Cºy zult den ftryd boo? zeher winnen/
o! P2iefter en gy Godlph CDffer – lam /
CPuS d2ingt g'in't Heiligdoul des HemelšÜin
MEII.
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EDGÄZQG DGÄDEGT)
D e L of zA N GEN

I S RA EL S.
Raad en Moedgeving voor een
verlegen

Z ON DA A R,
Die onder 't Gezigt van zyn

Zonden

gebukt gaat, en weenenden is om
den HE ERE.

Zetem: Geeft een Aalmoes voor den Blinde.
-

I«.

-

mym meergebogenherte/
# näJezus liefde baekt /

Engeſtaeg doo: dzukenſmerte/
uw geſtaeg vinden geraelitz

B. den Hepland is ontfermin
Doo den Armen een beſcherming
Pooz een die

*** ziet/
-

2

.Hºp

4

GE E s T E LY ke

Hp wil hooren/
"Äwileenhooren/
Biel die tot hem vliet.
2.

-

De Wat ſtaet gp dante wagten?
Is dan Jesus miet bereid/ .

Pºo? die inhaar dzuk verſinagten?
Zeeſthy wel ooft meen geſet
Cot een die was heel beladen,
Enzig merges kam verſaden

Beeft hp H nietzelfsgelaſt/
Kontmaer tot mp/kömtmaer tot mp/

Zoo beladenen belaſt.

-

-

Z•

Purft op 't egter moëniet wagens

Äenktgy/meend ool Jejmp?
TBft dan zelfs den Heiland bzaegen?
P?agen immer ſtaet H. b2p.
Leeft hp Hooit Uitgeſlaoten ?

-

-

" ,

Semand belboot höoft Jeftooten ?
ºp is altegoeden Heerj
Epkom waeghet Epkom waeg het/
En valt voozzpm boetenmeer
-

,

EPpenbaert hem Hwe Ämten 5
arºndheim u verb?pzeld Hert/
KCragt te ſchufen in 3PM Wonden?

„Zººek H. vzeugdeinjn

ſmert.

Doet als dader Jacob deede;
Dttpd methem ſº de gebeede/
Soo krpgt an den Zeegen wis/
Dautzpnageme, Ä 3Pn' JAaenle
R

*

MDant 33n Haem Gnjij
-

2 ..

. 5, TPeikt

LI E DE R E N.

3

5

TDenkt / de Camaneeſche Pyouwe
Dloeg hp im het eerſt welaf/

JPaer hoe wiſt zy aente houwen
Cot dat hn haer beede gaf!
HHp zal - oolt zeeker hooren/
Want hp laet niet gaen verlooren/

Die in waerheid om hemſcheid:
Geeft geen moet op/ Geeft geen moet op/
WPamt hp heeft hettoegezeid.
6.

-

º

-

Dou een Schaepje gaen berlooren/

Dºpgekogt dooz Jezus Bloed?
HJeeft God niet met eed' gezwooren/

TDat hp ’t TDecl wil zyn en Goed/

Doo die zig geheelmiserouwen/
All hum heil op Sezus bouwen?
Ep/ziet ceng na binnen / Ziel:

Js 't miet Jezus / Is’t niet Jezus/

*

CDie u mäer alleen beviel?

WBat getuigen al die &ramm A
Hitgeftozt voo? Hezus (Croon?
IHoſt gp Bader miet eens maemen / . .

Om her Heilgoet vanzpn Zoom/
Dou de Heere H. vergeeten ?
Zou hp dan H. dzukt mietweeten?
Gaerd hp dan de Craehe niet
Änzpm Fleſſche/ Im zyn Fleſſche?

-

Ja bp weegt alu verdziet.
..

.

A

8. MBeet

3
:

GE E ST EL Y KE

6

8.

WBeet gy miet tot hem te koomen;
D2aegt het Jeſus als P2opheet:

WDaerom zoud gp voo: hem ſchzoomen ?
UBant hp zelfs u dwaeshept weet

-

Gaet u aen zijn voetenzetten/

UBilt ſtceds sp zyn Leering letten /

WBanthp leerö dat’t Herte raakte;
Hp Geeſt Leſſen/ hp geeft leſen/
TDie de Siele wpzer maekt.

-

9.

Dind g'een modderpoel bam zondtn/
MDaer u ziel als in verſmood?
Zpn het lang vervuplde womden MBel mpm Ziel / ep lieve hood:
Dooz het zondig bitter Alſen

»

Peeft uw Jezus heplzaam Balzem/
’lt IDeen zyn overdierbaer Bloed;
Ö Dat repnigt/ ó dat repnigt
u/ van al Uzondenblocd.
IO.

-

et

JWPaar ag denkt Mp mp/1 Dpanden
Spm zo liſtig / ſterk cm boos/

Die my onverhoedsaamranden /
TDupve ÜDaereld vlecſch zooJoos;
En / ik Arme/ heb gren kragten;

'k Brees ik zalºnog eens verſuagten/
Enzp overwinnaars zyn/

Endat doet mp/ en dat doet mp

Schier verzinken in de ppm.
-

-

-

-

-

-

II.

Ja/

L I E DER EN
II.

SJa mym Siel/ gp moogt wel beven/
UBas’er Koming Jezus miet/
TDie wil moede kragten geben

En haer helpen Uit berdziet;
Aluhaaters moeten ſchroomen /
Seſus is de hulp der vroome/

Enzoo d' overwinning wis/
Aluftryden/ Alu ſtrpden . . .
Än de kragt van Chriſtus iF.
>

I 2.

. .

.

-

Gp zult mog eens triompheren /
TDaten kam u nict ontgaan/
WBantu Jeſus uwen Heere/

Heeft Gods WDetem Kegt voldaan:

-

Gp zult mog eens zegenpralen/

Ände rupme Semel Halen
CEeubmig tot 3pn lofen eer /

Egers’t heilig, daer is’t veplig;

Amen/ Amen/ 'tzp.zoo heer.
$.

FW 4

t GE

8

G E E s T E LY k E

SS
Pt GE MOE DIGT VERTR OU WEN
OP

GoD s T R o Uw E N.
sº

“e

ZStem: Pſalm 38.

Kom

Schoba’s Lievelingen/

WBilt nu ZSingen/

(Cot den lof van uwem Godt;

MVerpt u zog in vaſt vertrauwen/
Londer rouwen/

Gp uw Erfdeel en uw Lot.
S2.

Soud gp dan zoo treurig leeben/
Enzoo beven/

Doog het overdºpvend kwaad ?
TDurſt gp 't Gode miet betrouwen ?
Soud u rouwen ?

MDankeld dan Gods vaſten raed?
3- . ..

6 MBat donkre wolke dzijven /
En de blpven

Wangen mp mog over 't hooft:
Dateren van tegenſpoeden/
En Gods toeden/
JMP VM alle trooſt bergoft.

-

-

L 1 E DE RE N.
Sain't midden van de baren/
Moet gp varen /
Sn vertrouwen op Gods trouw:
Zlaat de guure woeſte WDinden/
Al verſlinden/
GBp hrpgt van u reps geenrouwº

-

5.

GDch! mpn Ziel is volelende/
CDnbekende

ZSonden waelen in mpn hert;
WZoe zou ilt gemoedigt leven/
En mp geven
MÄuſt / in zullt een

ºrm ſinert.

Jezus is um Heer en Koning/
Dijnie wooning /

.

ÄF uweeuwig heerlpk hups:
CDaer zult gp beb2pd van zonden/
En omtbonden/

Dpn van alle leet em krups.
- ... 7

Godt verbergt zijn aangezigte/
CDch verligte/

Godt mpm mare duiſt're Liel:

't Ferte is vol angſt en beven/
Gch dat leven
JWàp zosmaar en bitter viel.
8.

All dat hermen en dat klagen/
t? Allen dagen/

Fdal eens eeuwig zpm gedaen;
A 5

IO

GE E ST E LY KE

Al die tranem zal hp dzoogen!
Pam uw Oogen /
ASlpft maar in Bertrouwen ſtaen.
9.

Leeft gemoedigt t” allem tpden/
JENet verbpden:

In uw deel en Dalig ot;
ZStort u leet en uwe klagten /
TDag en JRagten /

Jn den Schoot van uwen Godt.
IG).

't Schºenen zal niet eeuwig duuren/
MBepmig uuren:

Spm ’er mog in deeze tpd:
Gem vooz uwen Godt te leben/
Ente ſtreven

JAa het goed der eeuwigheid.

*

I I.

-

Leeft gemoedigten tot eere/
Pam ubm Heere/

Loop en ſtrpd na deeze kroon /
THieuw Godt zaleeuwig geven /
GPm tc leven

-

Pooz zyn Soon ten Arbepdsloom.
I 2»

Crouwens Jezus helpt mj ſirpden/
En in 't lpden /

Pp mp kragtig onderſteunt

FÄpnen geeſt zal in hem ruſen/
En Verluſten;

-

JAPne Siele opP henn
he leUnt.

-

13. 'k Zal
-

-

L I E DE R EN

I

I Z»

°t BZal de kroome dog beerben/
Als ik ſterven /

-

°t Erfgoed fian mp mietontgaen/
God is eeuwig eeuwig troubwe/
zal niet rouwen /

TDat iſt met Sezug heb gedaan.
I4.

*k Saldam moedig heene lopen
Ende hopen/

GBp eene Zalige eeuwighepd ;
Jeſus lief och helpt mp ſtrpden /
ZSterßt im lpden/
JWapme ziel tot heerlpkhepd.
-

-

15.

kam uwe hulpe njet ontbeeren/
Lieve heere/
Gch mpn vleugelem zyn te zwalt;
'k WDil wcl mocdig heene ſpocße/
HLRaer zog moede/
Aanſionds mpne
Verbralt.

Äg

lO

-

'k Zal het moedig op u wagen/

t Allen dagen/

-

Jeſus is mpu Sielen luſt;
" Saldan leven zonder zoggen/
(Cegen mozgen/
En verwagten eeuwige ruſt.
17.

CDch laat flt maer vzolpl leveU/
ZSC ºder beben /

-

Godt is eeuwigen getrouw /

-

Laet

I2

G E E s T E Lyk E

Laet myn maer van vzeugdc ſpringen/
Endczingen/

Ält heb van mpne keus geen roubo.

EEN ZOEKENDE

ZIELE, KLAGEN

DE JESUS ACHTER AAN.
ZStem: PSALM 128
I.

O Jeſu ligten en leben/
Zoo val van Zaligheid;
Pion ik mpn zelve geben /

- -

.

Dooz tpd em eeuwighepd ;
kion ik mpnziel verpanden/
A CN
ZSions Peer /

Ä

ZStond ik in Jeſus handen/
TDan was mpn dzukt niet meer.
2•

CD eeuwig zal'ge Sielen/
ÜBat is dat liefen ſchoon/
TDie in de arme vielen/

-

Dan Jezus/ TBaders Soom;
'k Ben romtom vol van zonden/
Doelbmeerdig zondiſ nict/

GBch was mpn ziel ontbonden/
En vzp/en uit verd2iet.
Z»

Sk benzoo vol elende/
JWapn 3onde 3Pm zoo groot/

-

ZoU

L I E DER EN

13

Zou Godt zich 't mp waerds wendcn/
GEM Ledden mit dc nood;

Dou Jezus zoo een ſnoden /
Äa Zoo een nonſter dier/

Sou Jeſus zog een dooden/
JAog reduit 't helze vier.

.

.?

4.

TDat zal dan in genade/
Een eeuwiſ wander zyn;

Hºp zouzpm groote daden/
Dusroemeu dan in mpm.
CD Jeſus is het magtig!

-

-

-

DolalgenOegzaennheid/

Poeben iſt zoo neerſagtig/
Pp leeft in eeuwigheid/
5.

-

Ontfermer is zyn Naame/

-

ontfermer is zyn hert/
Al ’t arme Bolk te zamen/

-

Klaegthem alleen hun ſmert;
Bºp zal zig mog eens wenden/
Cot mpn in mpn getraan/
Hºp ziet dog mpn elenden/
JlMer liefden oogen

-

--

ºn

JWDaer och daer zinkt al weder/
JWapn arme doode Zlel / .

Än onmagt haoploosneder;

. .

. . .
*

*

-

Äk aan zyn voeten biel;
MDat of ik mp verbeetde/
Ban Jeſus vziend’ipkheid A

Den Ppind hier in ſpeelde/

Die mpne ziel verlepd.

.
-

.
-

I4

GE ES TE L Y KE
-

7.

Och zag ſk maer mpnzonden/
En mpn onweerdigheid/
Gevoelde in mpn wonden/

Emmpn rampzalighepd/

Och was macr regt mpn zugten
Äch was maer regt mpnſinert/
Och was maer regt mpn blugten/
Gch! Was epres mpnhert.

Gch! was mpnwerk maer waerheid
Ö Sogt ik Jezuš regt /
WDp dunkt ik zie met klaerheid/
jUNpn werk is mietoPregt;

IÄpn hart dat krielt van zomden /
Enis geheel onrepn/
Pol ſriemen en vol wonden /

Dus is mpnhoope lilepn.
9

-

Ja't ſchepnd mp buitenhºpen/
IDpnhert cn geeſt bezWPkt./
STot wien zal ilt danlopen/
Als Jeſus van mp wpkt ?

.

*lt MGil Geſus miet verlaten:

> .

Ä werp mp voo zyn Croon /
WPat zou mp 't even baten;
Geen Jeſus tot mym kroon.
IO.
Jk wllde lieber ſterben/
H
Aenzpm Genade deur;

-

Alzou ik geen trooſt verwerben/
Gch dat mpm hert maer ſcheUr:
& Jeſu lief Genade /
Genade en gcen regt/

Ce.

– T-–
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Ce grooter uwe daden/

Alben ik arm en ſlegt. .

.

II.

WDilt mpÄ bewnzen/

En waſchen in uw bloed/
Ält Zal u eeuwig prpzen /
Alšik u daerontmoet;

Daer gp op 's Hemels throone;
Än ruft gezeten

#

uw arbepd tot een loone/
Än alle ecuwigheid.

Ssssss Esssssss
Jeſus Aangekleeft.

N

Stem: Pſalm 6
-

If.

In heb een trouw geſloten/
Metal Gods grinſtgenoten/ - - - - Dat lieve Bölk ban Godt/
Dat geef ik hert en handen/
CEn ſta in liefde banden

-

-

-

-

>

Met haar/ Ö Salig Lot!
2.

.

.

º Mogt fk methaar erven/
In eben en im ſterven?

Sk, wi in mood en dood/
-- - Jºet's Heeren kind're bipven/
GEn zinken en de d

/

.

-

-

Al was 't in bangen nood,
--

3 och
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Gch konſt Jeſus kiezen/
En mp in hem verliezen/
Baš ſk zymen epgendom 3
ö Jeſu vol medogen/

ö Zaat ºp mp uw oogen/
Ähit 's Hemels Hepligdom.
4.

GKeen and're wegten leeben/
Derkies iſt wil mP geven/

Ärzoening doo u Bloet/
SIk ben de zonde moede/
In alle krups en roede

zpt gp de Fiele zoet.
5.

-

Imapn Siel kam voban zorge /
Jeet leven zonder bogge /
ſºantGods regtveerdigheid / .

aDzeigt mp geſtaeg de w?alen/
Och wat zalik gaen maken/

Tjaer kom de eeuwigheid.
5

«Ik heb geengeld voor ſchulden/
Als Jeſus mp vervulden
Dan was ik eeuboig rpk

Jºj't wort mp aengeboden/
En Jeſus laet np nºden/
Rºy is zoo liefde rpk.
-

6.

Meat leg ik gamtſche dagen/
Zeus deur te klagen/

Aen

De

–

– – –-----

–----
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1?

CDe beur zie 'fi open ſtaen?
Äpftaet mét open Ermen/
ÜHN wilzig nu ontfermen/

Gch waerom bgf

ſtaen.

Sou my die keus berouwen /

Drif hem niet bertrouwen/
MPie livam bedzogen uft?
ÖA52on ban Saligheden/
JFonteyn ban Zeilen bzeden /

Alaaeht my tot uwe 5zud.
Pch hoo2b dog myne klagten/

- Öl-Pilt myn bzufi derzagten/
„ZCaet bog 'tberzoenend Bloed/
Hºyn buyle Siele wafſen/

Indeeze repne plaffen
KCotruſte van 't gemoed.
IO.

-

/

Ö Jeſus moet my treñhen/
Il2gn doode Siele wehken/
Ik ben geheel Éerooft/
Ban alle Sielen fragten/.

"h Genladen
ÄÄagten/
iſ belooft.

Sº
2 zS
TF

.
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De Ziele door JE ZUS geret en nog
bewaard.

-

Stem: Doe’t Land in dertekheden.

-

O Jezu bal Genade/
Bol leben ligten Geeſt/

Hoe magtig zyn uw baden/
Alen Sandaers allermeeft:

TDatwänder van uw Eiefde/
Uw Tiefde / Uw Liefde
TDie myne Ziel

Ä

Dat maakt my onbebzeeſt.
-

2«.

Jk was berſmoozd in zonden/

Endooz de zonden dood/
Bal ftriemen en bol wonden/
Mºyn Ziel wašnaeht en bloot/

I was geheel verlooren/
Berlooren/ Berlgoren/
Ennogtans klitberkooren/ lätt eeuwige liefde gzoot. .

-

3.

Il leefde in ydelheden/
Berbeemt ban't hoogſte Goed/
ºf Das zander Godt te vgeden

De MBeereld was my zaet;
h FÄ Op de rand der Äſen/
er Hellen/ der Hellen/
Alººn Fiel Hannog ontſtellen/
Als ſi de plaets ontinoet.

4

LI E DE REN,
-

-

4-

-

Is.
- -

-

-

Baer Godt my greep in 't Herte/
En wehten uit de dood /

ÄUHyn Siel met bittre ſmerte/
JWPyn angfte Wierde gzoot /
Godt deed myn ziem myn ſchulden/

IWHym ſchulden/Älºpn ſchulden/
Die my met ſchzifiberbulden/
En p2angde mp in Moad.
5.

"K Sag Gobs langmoedigheden/

Ämy zoo langberſchgand/
't TDie
Easmysüdºmherigheben/
niet had beloond/

IWHet eeuwige ſtraf der zanden/
Der zunden/ der zonden/

Ik ben ban Godt gebonden/
IWHet eeuwig Heyl

ghron

MDat Was ik Buiten hogpen/
Doe 'f Godt regtbeerdig zag;

-

'k Zagnergens been re loopen/
*t MDaé weenen en geklag;“
't MBaš rondom bol elenden/

Elenden/ Elenden/
'k AWDiftnergens my te Wenden/
é Sael'ge Ülpde dag.
-

7.

Doe Jeſus zig ontdekten/
Enzyn gemgegzaemheid/
-

En my tenſchuppaesfrehten/
Booz Gods sºziales
2

GPg

LO

Geest E Lyk E.

TPoe Jeſus zig berklaerden /
Berñlaerden / Berklaerden/

Toe hy zig openbaerden/
In zijn

gewiabe.

Vºn ftond met open armen/
AlBy zoo te wagten im /
WHp wilde zig ontfermen /

zÄ Ä

reine

#

º

heid /

h zaghem en zyn Sch90nle

-

-

Dyn Schoonheid/zyn Schoonheid/
Die hyzoo klaer ten toon ſp?eid/

-

Dätnam myn herte9«.in

-

Ja Jeſus heeft genomen/
Alàyn gamtſche hert en Ziel:
Äk ben tothem gekomen / En in zyn arme biel/
"f MDaš met die weg lebzeden/
(Cebzeden /te bzeden /
"t WPaš alles liefyfheden/
-

En Jeſus wier myn deel.
-

IQ

-

--

- -

-

-

-

-

-

Pt Gena Berbond dat maekten /

Ik met een eeuwig God/
TDaer fk zoo lang na haelten/ - -

-

.

-

Ö Pat bolzalig ICat/ .
Jé my te beurd geballen /
Geballen/ geballen/

TDat 's Inkdom boben allen/
Ruf met kz00nen ſpot
*--

-

-

1. Weg

L I E DER EN.
*

-

-

II.

,
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- -

Meeg MBereldsydelheben/
MHegſnode zonden luſt:
Godt is bol liefyhheben /
TDäer myme Ziel in ruft:
JAu roept myn Sie weg Pereld/
MDeg. MBereld/ MPeg Pereld/
WHoernfielpk bepeered/
Gods Soon beeft mp
gefiuſt
I 2.
WDit goed zaleeuwig buuren /
't sbooz een eeuwigheid/

Gods Almägt zet de muuren/
(Töt myne beiligheid/
En Godt die iš getroubwe /
Getrouwe / Getrouwe /

En'tzaloofi my miet routmen/
Itom Haeftelyk eetubbigheid.

sssssssssssssssssºs
Den

Ryken

Chriſten.

Ztem: Wie ſleet heugelyker Dagen.
*

I.

-

In benmet Ipkdom aberladen /
ö MDat is dat leben zoet/
God die boſis ban Genade/
Als myn Seelen eeuwig goed;
Mann geluß is onuitſpeefielpk/
Äl2yn geluli ong. W200t /
,

JWPPn
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ÄMAyn geluñftaet onberbgeekelyk/
AMDyn geluk iš nade dood.
2

Mayn geluk zaleeuwig duuren/
ÄHyn geluk daald nfet in 't Gzaff
Ilºyn gefuñftaet telt geen uuren/

2

MDyn gelukſtaet neemt uimmer af/
Magn geluk zal eeuwig groeijen/
IDyn geluft bolduurd dedöat/

Mºyne toonzaleeuwig bloeijen/

Ä oneyndig gzoot.
-

- -

3.

-

"ñ dBas ban eeuwigheid ten leben/
In dat Godlyfi Häägdsbeſluyt /
Bp den Bader aangeſch2eben/
Booz zyn
tot een 25zupd/

Ä

Ja ban alle eeuwigheden/
Crad Gods Soone booz my in/

En hy maekten boo! my Bzeede/
Alles üit een enüle min.
-

-

4»

Eeuwige lieföe zönder reden/
ZSander myne Beerdigheid/

Gmbeganneeeuwfgheden/
Booz den aanbang aller tpd/
*t
ban 't eeuwig MDezen/

Ä

\.

Bafter alſ den Hemel ſtaat/

Eeuwig wonder noait vopgezen/
God is wonderlyf ban Kaet.
ºf Ben met sondomöberladen
God die is myn Hoogſte Goed/

se
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Jeſus bolheid ban Genade /
Jeſus Geeſten Jeſus Gloed /
Jeſus ryßdom zal ih erben /
't Äs van eeüwigheid berept/
t Jé derzegelt in zyn ſterben /
P

Eit's myn Pepl 'eeuwigheid.
ºfi Sen metryñdom zonberende/
Leverlade "h heb een Schat/

Jaik heb een onbehende

jüdam die geen menſch bebat;
Yzemei/ Aerde/ Gob den Bader/
God den Soone / God den Geeſt /
't Hoogſte goed de Leebenš-aber /
Eygen ik my onbebzeeſt.
7.

"f Heb een rpkdom zander palen /

.

'ſ Kan myn goed niet Oberzien;

Schatten niet dm afte malen /
Pkwämmy Jeſus aal te bien;
't Goud ban Gphir/en Juweelen/
"t toſtelpf. Geſteente/dat
Perſiaen/ INHarat ging deelen /
Aldien

-

angenorm. FSchat

Aldien roof uit de Palleyzen /
Än Indoſtans Opperhooft /

Altgeroofoe rens op repe/
Ismaer ydelheid geröoft
Inºjar
herbe/
Ban den
mynrpädam
Jeſué /die
& dat
Goud

Daer in lebenen in ſterben/
Jºyne Siele OP

zum
4.

Y
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Dit is Hemel Goud/ Juweelen/
TDie geen roeft nog mot beberft
TDie geendteben hunnen ſtelen/
TDatmet ons niet daeld en ſterft.
Dat is een beftendig IPezen/
Dat Godt aen zyn tind're geeft/
Hier iß geen berlteste bzezen/

All dat Bolk dat eeuwig Leeft.
IO

Alerdze rpkdom moet berdwpnen/
All die eere daeld in 't ſtof/

#/

Jezuš geeft een goed den
Eeuwig aen Het Hemel Hof:
MPat is 't goed dat men dit leben
Eyndigt FTDat fan aen het Hert/
Dog geen bolle blyſchap geben./
JPMogberzweigen alle ſmert.
I I.

God myn Pader's Hemelé koning/
Godt myn MBo2ge Sions Heer/
God myn Croofter/ ik zyn MPooning/
Die my Hemel MBpsheid leer/
Man ik hager goed aentreffen/
ktan ik danngg rpker zyn/

Ritunt gy g2ooter goed bezeffen/
Als de Heere fchenkt aen myll.
I 2.

MDaerom zon if t' allen dagen/
Dan niet bly en b2olph zyn/
IBaerom zau ik bitter klagen/

Gber hlugtig btzuys en Pyn /

C
Is
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Canaenzalhet alberzoeten
Als if Gadt in 't ligt aanſchouw/
Alls iſt Jeſus mag ontmaeten/
Eeuwig bzy ban alle rouw,
-

S
Een Ziele in Stryd.
Over

DE WAARHEID VAN HAAR STAAT.
ZStem: Pſalm 9.
I.

v

O Jezuš goedertierent Heer/

-,

Is dan uw Tiefdehart niet teer/ ,
GEn innig net myn fuert bewagen/
E>ch Heer hebt gg Zeen liefde oogen.
92

Ih dagt weleer bat My myn Bozg/
En Heyland was/ myn fchulden za2g/
MPierp ik u 0p myn zielen kaning /

Ifi dagt myn hert was Jeſus wooning.
Z.

Jß dagt dat 'fi u gewillig bond/
Dat. gp met open armen ſtond/

Dat if myn Ziele had gegeben /
Alen Godes Soon tat heyl en leben.
4

Iºaer liebe Jezus/ is 't bedzog?

»

Äk heb myn zondig Herte mog /
Äfi boel de zonden in myn leben/
ó Godt! iſt kam niet zonder beyen.

B 5

s. Ge
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26.

5

Gedenken aen de eeuwigheld /
CDe Byand heeft myn Selberleid/
Äh zit op balſche Haffe g2onden/
En ihheb Jeſus
gebanden

no

6 God! iß bzeeze bºo de dood/,
WHoe zal het in den laerfte noad/
Eens gaen met my ſk ben berlooren/

Ih bagt/ if was een Kiberkºren.
7

Hoehe5 ff my zomtpds berblyt/
Eningezien in d' eeuwigheid /
Jh zag myn naem by Godten leben /
Ban de eeuwigheid al aengeſch2eben.
8.

*H Sag Jezug booz my aen het Wizupf/
TDen Hemel was myn Baders hupé /
En God myn Bader / en myn B2oeder/
MDaš Jeſus / mynen DSielen hoeder.
9.

Godé Bofft die gafik herten hand /
MByreyšde tºzºem na't Baderland/
CP God! wat ging ih my berbeelde/

Dat God my na zyn 5eelt herteelde.
-

IO.

Zau zoo een trouwloos zombig ſtof/
Die niet leeft tot Jezuslof/
Zou zoo een ſlabe bände zomben/

Spn vzy gemaeht en Iregt
ontbonden
I.
HAp dunkt iſ heb myn Biel gewié
PHedzogen/ och myn God geml#/
Pott

LI E DER EN.

Yton

27

ff dat altyd regt Betreuren/

E> Kion iñ nu myn herte ſcheuren."
I 2.

-

INHaer ach die oude balſche ggond/
't Äs in myn hert / akzepd myn mond

Bat 'h bunten Aezus ben/ myn herte/
TDat is gebeinft/ in al deeſ ſmerte.
13.

6 Tiede God waerblugt iſt heens
En niemant weent net myn geween/

Hlaeg ik myn nood aen's Heeren

indre /

CDm myne ſmerte te vermindre.
I4-

-

Die zeggen 't fé maer angeloof/
GEn al myn gged dat is een rgof/
Il?p dunkt dat Gob my heeft begeben:
WJoe kam tk dan gemoedigt leben.
I5.

Sal ff my tzooſten zander God /
En zal ihrüſten in 't genod/
Ban Aerdſe zienelyke dingen/
TDie my te meer meist Omringen. IO.

EDat wil iñmooyt 'fi wil tot myn dood/
TDantteuren om 't gemis mpnmood /
Alen God gedurig bitter klagen/
Berſlpten zso myn leben dagen.
I7.

.

-

.

WNiſſchien dat Godt zigtnywaerds wend/
Hlºgn nooden ſtnert ishem bekend/
Äh wilhem altyd ballen filagtig/
GPm mg te redden is Godt Aagtig.
-

D
S
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SS:SSSSSSSSSS:SS
De Ziel in Storm.
Tot

-

J EZ US ROE PT.
ZStem: De 19 Geboden.
I.

-

Kont hier die luft hebt om te bouwen/
Bp Sezu als een bafte gzond/

TDie uwe Ziel hem dozft bertrouwen/
Llw Heylſtaet eeuwig ié gegrond.
2.

Dog plagt ſk / maer myn hande beben
Hu als ik Sezus grypen aen/
Äfi kan niet meer gemoedigt leben /
Älºgn fragt bezwykt/ ik Kan niet ſtaen.
Z•

Äk zie geen and're wegen gromden /
Ik weet geen and're weg of raet/
Illºy dunkt ik heb myn Zielberbondens
Endogmpnhoope wankel ſtaet.
4

Ik durfhet niet op Izuš wagen/
Als ik eené fiwam bedzogen uit;
Mºyn leben is maer enkel klagen/
Als ik my obergeef/ het ſtryd.
5

Alen 't ongeloofen aen de gonden/
Slt myne Siel gedurig baft/
I zit gehlupfterten gebonden/
EPen Byand op myn treeden paſt. 6. Ja
- Ilº.

L I E DER EN:
*
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6.

heugd een tpd dat fk myn Ziele/
ruymten aen Godé Soon verbond/
IWAg dunkt dat ºk in zyn arme viele/
En dat myn ſtaat zao beilig ſtond.

º

-

-

7e

-

My dagt/fh was op nieuw geboren/
En ih Waß al myn zonde fiwyt/

Ik had myn ſchult bz hem berlooren/
'k Sag

Ä bal n Salgheid.

IDaer och! myn ſnode doezemzonden/
TDie komen äl weer op den troon/

"f Sit aen de zonden baft gebonden/
'k Leef Gods gedugte näem tot hoon
9.

Hoezau fk durben mu geloben / . . .
Vatik bernieuwt wasna Godſ beelt
EPat ik dooz Hemel geeft ban boben/
MDa# regt beranderten herteelt.
IO.

’t Salberkeert myn gantſche Herte/
Isonuitſpgefielph herbzaeyt/
TDe Byand tat myn Sieleſmerte/ .

Beel onkrupt in myn gerte zaent.
II

'k 25en in de gond geheel bedozben/
'H Ben niet derandert in de g2ond /

"f Hºº alſ een 25oom tweemae geſtozhen/
t Išal maer werñban ſpenmond.
I 2.

-

-

-

-

Mºherte is gebepn/ heteygen/ ,
Mºpn epgen

Ä

# dc MBind

TPfe

30
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Die mp zoo bznft/hot innig neygen/

..

Ban unpnen geeft geen ruſte bind.

-

-

-

3

Alſ in heteyge/ ja geen tongen/

-

tan ſprechen./hoe berheerd en boos/
IWEpn herten is/ dezonden wzingen/
Alſ Slangen in mynFiele looš.

-

I4:

ö Gott! hoe kund gy my mog dulden/
ZSo lang in um langmoedigheid/ -

Gaer ik de maet van ſchuld Äden/
Entergden u Barmhertighed.
15.

- -

Enoth! myn Byanden mij plagen/
Hp zegt gy hebt Meen hep by Godtf.
ZSp ſeggen mp gedurig lagen/
En loeren op myn deelenlot.
I6.

Gm myban alles te berooben/

Hºyne Ziele bind geen regte ruſt/
Sh han niet bidden of geloben/
'fi Jeb mergens in mog zin nogluft.
-

7.
- IIZ

-

-

d Liebe Jezusbolontfermen/
GDntfermer Jefus ziet my aen/
Gch wilt u ober my erbermen/

Endoo my tot Änder gaen.
Taet Godighligt mj Sie beſchyne /
: I

ó Sonne der geregtigheid/

Taet a de MBaffie ernberdwyne/

s Iezusbol banFalghed.
-

-

“

:

-

-

19. Jä
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I9.

Jß wens booz God ook niette liegen/
ó God ſchenkt mp opregtigheid/
ô Laetik mooit myn Stel bediegen/
WHet is dog vooz een eeuwigheid.
2O

,
Illºym Ziel myn koſtelpke Ziele/ „
Cèntſterfelyk UBeezen/dierbaar Pant/ Als die rampzalig mederbiele/
In een vertoorent

God zyn hant
2'I •

"

-

WDie zou my redden / och CDntfermer
't Äs booz een eeuwigheid/
CDch red dog eenš een naren kermer/

WAlt alle zyne treurigheid.
-

22e

MPilt my eens regt Ö Gobt doo?gronde/
Coeté my en maekt myn Hertopregt/
En repnigt my ban banal myn zonden/
En maeht he baen booz mp eens regt
23.

Taet if myn treeden moebig zetten/
Gp deeze liebe lebens kaen/
En red my utt des Bugbels netten/
Leerd mp in uwe wegen gaen.

-

*Sé” s” s” sº Sé? Gé”é Léºsº
God is het Al.

-

Stem: Zoet Geſelſchap.
I. -

MPat is dat leben zoet/

In 't genot van 't Hoogſte goed/

--

s
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In het lieffelijk aanſchouwen /
Ban dat Salig aangeztgt /
In Gods engen heerlyk Tigt./
TPtt verdzyft de zwaertſte rouwen.

3

-

- -

2

TPit wift alle tranem of/

TDit iſ eeuwge bzeugdeftof/
TDIt is een Bolzalig leben/
Die zyn Ziel aen Godt gewend/
't Gnder maenze niet meer kend/
CPm zoo bobend ſtof te zweben.
Z

o MDat is dat leben zoet/
o MByn God wat is het goed/
PA alleen het hert te geben./

Änjaje denjeheid/

-

-

Bºy ban zonde en pdelheid/
Die altydna boben ſtreeben,
4.

o MDat is dat leben zaet/
Als de Heere mp antmoet/

IWHetzpm liefde en genade/
Als mp Jezuß mp omringt/

IWHetzpnlifte dan opſpzingt
IMByn Siel/ oder 's

ºeren daden

o Meat is dat ebenzoet:
Aerdze Mèrluft is maer roet/
Bp dat liebe Hemels leben:

-

All de Ipkdom/ al 't genot
Ban de MPereld; buyten Gad/
Is miet Waerdomaente kleben.
6. o Pat

6.

-

-

o MBat is dat leben zoet/

et.

-

. . . .

"

„Aſ de Zºfenfet anders doet/
Als in Jezus liefde banden;
o Pat leben bsben 't ſtof; . . . . . . .

.

a TDat wandelengen 't Hof/

zean den Beme in genade
7.
-

----

o WPat is dat

--

Ä

.

s2

––

Beebe 5ods de Ziel behoet/º“
Gnuitſpzeekenfie Bzeede/
.“ MDaer mée God de Bielombangt .
Haapme Ziele ſterk berlangt
I?a dat goet

F

nºgesen
.

---

.

"

- -

- -

o WDat is dat leben zoet/ , ,

-

,

o MDat wogt de Sie geboet/
àaAet die Hemelſe MBelluſten /
Äezus liefde buur dat bzand /
Zezu geeft zyn regterhand/

.

º .
º .

Jezus hand myn Stele huſtens
9.

o MPat iſ dat leben zoet /

In 't genot ban't hoogſte goet/

o Eatzmemº

beºº/,

Bats de Pereltonbehend / .
Die hier Siena zonden wend/

.

MPelk haer gantſche TO,
herte ſteelde.
---

o MDat is dät leben ſchgon /
Il2et den Bader en den Soon/

Eaa gemeenzaem

ehren
g TPTK

»

-
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Y

o Dat leben in 't genot/.;
Ban den Gpperheer der Heeren/

Ban een eeuwig Salig God.
II: . . . . .
a UPatfs dat leben ſchoan/ .

:

-

»

.

..

IBandle nual booz den Choon/
TBooz geloofen geenaenſchouwen /

o Dat Jeben in't gezigt/

r

Ban dat zoete Hemelligt/

. .

.

--“
- -

Pºp ban zugten en ban
rouwen. I 2.
W. -----------

-

- -

o meat is dat leben choon/
Ägon/

-

-

Ja geen Aaerdſe koni

&--4
-

Ran die Hemel bzeugde geben./
Alles is maerydelheid /
Jºergens

ÄÄÄ.
el

-

Als alleen in 'tt Hem leben.
--

-

:: „ - 13
13- - -

: ,
-

-

- - -

* - --

- -

-

-

-- - -

-

- - --

--

--

-º

-

-:

o MDat is dat lebenzoet/.:

ÄÄÄenpoeb/s
't Äs dan in een beylge haben.
Die zoo zagt op Jeſus ruft/... - - En die han-hem wozd gehuſt/- En begrpfit met liefde gäben.
"

.

I4- ..

. . .

.

.

.

o Bat is dat leben ſchaon/
Jºet de Geeſten booz den Togn/

Eeuwig boben/ Godaenſchöünen/
Dat is Siek verbullent goet/
o MDat is dat leben zoet7.

Fonder
Cranendzuhofraumen,
-

s
-

- **
*- - - -

-

-

ir,

–

Het

------

--

–

-

--

-

-
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EQ9C9C9CbCaº CDCDC2CVC»
Het Eeuwig Hey.
Stem: Auguſtinus ging eens ziften:
I.

-

-

Kont Jehobas Liebelingen/

-

Jezus Bolk en Arbeytsloon/
Wkomt Äehobas Gunſtelingen/
AWPerpt booz *t Lamu Eere-ltzoon/
WDilt dog uwen Hezußp?nzen/

--

-

--

Singt gedurfg zymen Cof/
"
Mèilt hem Tam de eer bewyzen/

Gy hebt oberbloedig ſtof.
2.

-

Teeſt dog bzaph en gemoedigt/

-

Teeft dog Hemelsen berblpd/
Zet u reysna de Hemel ſpoedig/
MDeeſt gemoedigt in den ſtryd;
Aluftryden zaleené ende;

In een eeuw'ge Segenpzael/
Boeren u in d'
DSael.

Godt zal uw Gebangnis wende;

º

z

Hwe tranem zal hy dñogen/
MBiſſen ban uw wangen of/

(Traenen zyn er niet in d' oogen /
Ban het Bolſ gent Hemelhof;
Als de eeuwigheibé Gozdynen/

*
-

Mamaelé opgeſchoben zyn /

-

- -

Ganzal al u leet berdwynen/
Geuwig b2P banÄ PPM.
- ,

2
-

4.

Eet

36
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**

-- -

4-

-

-

Eeuwfg b?y ban alle rouwen/
In die hooge zeme Sael/

-

God onmiddelph aenſchouwen/ .
In een eeuwige zegenp?ael;
All uw zugten / ſchzeyen weemen/
ZSal dan eené ten eynde zyn/
Aluw hermen / hlagenfteenen/
Al uw ſmeeken ende ppm.
5.

"

-

. ."

-

Äs dan eeuwig weg geblogen/.
- Än gemeenſchap met üw God / ...
Lºy zal uwe traenen dzogen/

--

o MBell een bolzalig lot.
Fult gy dan booeeuwig erben /
In dat Hemelſche Palleys/

--

IAa uw dood/ o Salig ſterben /
CDch berlangd doch
die repé.

Hoeberlangt gy in dit leeben/
Ma dat Sie derbüllent goet/.
Dat God eeuwig u zal geben./
o ABat is dat leben zoet;

*

Bier wat beefte onderbinden /
Ban gemeenfchap met het Tant
Die uw Stelzoo teer beminden/
En uw ſchulden obermam.
*

7-

:

kund gy hier uzon berblnden/
Alé nu Jezu u gntmoet/

In het midden ban uw ſtryden/
Sédat leben hier zoo zöet;

H
L
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WHoezal dan de Ziele zwemmen/
In een ZSael'ge CDceaan/
MBie kan zyn verlangen temmen/
GPm na’t Baderland te gaen.
Kd

-

-

Daer zal niemand bzeede ſtoren/
TDaer is eeuwig Ziele ruft /
't Tieb des LamS gedurig hooren/
2l bºat uwe Ziele luft;

o Dat Heylig nederbuygen/
Booz den hogen Hemelth2oon/
GPm zyn liefde. te betupgen /
Alen den Bader en den ZSUon.
| 9

o Dat eeuwige berluſten/
Än Gods Allgenoegzaemheid /
0 UPat zoet eh Salig ruften /
In des Hemels heerlpfheid;
o lºyn Ziel wilt uberblyden /

In't derwagten han dat goed /
MBilt bog maer gemoedigt ftryden/
o Bat is dat leben z0er.
-

IO

Teeft gy beel in 'tzondig dupfter/
En berooft van Godlyk ligt /

Ziet gy dan in Godt geen lupfter /
Hé hy beel uit uw gezigt;
aanſchoubven/

Eeuwig zult gy

Ä

In zyn glanſch op zynen Chzoon/
En beb2yd ban alle rouwen /

TP2agen 's Hemels Glory hzoom. C3

11. Geeſt

33
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II.

Y

s

naoit berlaaren/
Hoe geweldig ’t ſto2mt en waeit /

Geeft de moet

Godt verlaet geen Altberkooren/
CDf gp dan met tranen zaeit;
't Salniet langen hier meer duuren/
Uwen tpd die iF mahy /
Godt zal in de Jemelſchuuren /
BZalen u ban onweer b2P.

HRF.F FR FR FH FHR FR FR ..
Een Klagende Ziele.
ZStem: Geeft een Aalmoes voor den Blinde
I

-

Lºne
Jezus bol medogen/
TDie my hogt met uwen dood /
IWHees dogmet myn ſmert bewogen /

'fi Ztozt myn filagten in uw ſchoot/
Help my na uw weibehagen /
Hoogd myn zugten ende klagen CDch
uw ontfermend oog?

#

CDber mpne Göer myne/
CDber myne Siel bewoog,
2

-

o MPat dat is omme zwerben/
En dat leben buyten Godt/
o Illºyn Sie berknöste ſterben:

Dat was my een beeter lot/

xÄÄÄÄ
s
»

--

-

LI E DE RE N.,

s»

Ä

CDch wat wozd
gebzeben/.
Op de bergen als een hoen /

Ochwatzak/ Gchwatzak iñ/
Gch wat zalik nu gaen doen. 23-

-

Liebe Jezus bolontfermen/
25zepd üwe arme bog eens uit/
MPlü ober my ontfernen.
- IBaeht my tät uw liebe 5 upd/
Äuht my uit den hupl der zonden/

TPaer myn Ziele is gebanöen/

-

CDch dat uw antfermend oog/,-

E>ber myne / Ober myne/“ ““
Gber myne Ziel bewoog-

- - -- -

4-

Donkerheid en angſten beben/

-

Peeft myn arme Selberbuld /

óoe bang valt my het leben/
Heere hebt met mp geduld;
ºsozd myn bange Zielen hlagten/... Pilt myn tranen niet beragten/
Och dat uw ontfermend öog/. ,2
Gber mnne / Gher mpne/

Ober myne Siel bewoog,
5.
Gch myn Ziele krielt ban zonden/
En

-

# iš geheel onrepn:

En verbundmettenbeele wonden/ n; ...
En myn klag zyn zoo kley
T

"h Leg bezweken en berſlagen/

-

-

ÄkWÄ
END MOg/
ºn... C9he
Ä
--- r
Ontfer!N
"CPC#GAL
C 4
- *.

-

T. -

- -
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Obermpne/ Obermyne /
CDber myne Zºtel

Bºooo

Gadt berbergt dat liefgf. wezen/
Ban bat bziendlph aangezigt /
EPat zoo menigmaal boo? dezen;
AWDyne ſanerten heeft berkigt;
Sezuß is ban my geweken/
CPch myn herte ſchpnt te bzefien/
CPch dat zyn ontfermend oog/
CDber myne / EPber myne/

/

Ober myne Sie bewoog.
7.

ZMPaer zalik nu blugten heenen /

-

WPaer dat ik mpn Ziele wend/

--

*t 2Blpft al

# bat bange ſteenen/

Jezus blpft uny onbehend:
Peeft de Beere mp bergeten/
Souhy van myn ſmert niet weten/
Gch dat zynontfermend oog/
CPber myne/ Ober myne/
Gber myne Ziel bºoog.

–

IWByne zuchten en mintraenen /
Synnpn fppze dagen nacht/

JLag ihu opwoo2den manen/
Heere ſtaet myn traenen acht:
AWAgnen Byant zal behalen/

WPberwinning/

-

*-

-

-

-

Ä/

Och dat uw öntfermd oog/

Äer myne/Obermyne/
Ober mpne Ziel bewoog.“ 9.
s“

--

- *

f Hee

-

L I E DER EN.
9-
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-"

's Beeren Geeſt in my gewehen/ .

. .

dl2et zyn zoete werfizaenheid/

CPch myn herte ſchynt te bzeeken/ .
En verbult met treurigheid;

Ö THat moedelooze leben/

-

Itan hzoona böben ſtreben?
CPch dat uw ontfermd oog/
CPber myne / Gºver myne/ . .
Gber myne Siel bewoag. . . . .
IO,

-

Cn kam ik mog met myn gebeeden/
ZStozmen op den Hemel doen/..
TDan verkreeg if nog wel bzeeden/
In des Middelaers Häantzaen:
Ilºaer geen bidden mog geenzuchten/
"h tan ook niet na Hezusbluchten/
CPch dat uontfermend oog/
CDber

Ä

Ober myne/

CPWer mºne Ziel bewoog.

P A US E.
- -- - -

-

- -

-

- -

:

- -

.

I . . .

Hagelbuije bolban pyken! …
Ban den Heiſchen ooglogs Helt/
Die omringen mg zamwgten /
All myn fragt is neer gebelt/
Duyzent Heifche eugenbanden/

--

Houden mgne Slel gebonden/

Och dat uwontfermend oog/
CPber myne/ Gber myne/
bewoog.
- GPber myne Ziel C
12. Jlºg
5 V
-

-

-

4a

GE E STE LYKE
I2

-

Imeyme Ziel is mergensvetig f ...

-

MBy Gods Bolhof inzpn Huis/ -Geene plaetzen zynte Heilig / - ,
Booz den Zatan/Ö wat liguš/ --

o NHat balt mp ’t leben bangen /
Gch wat balt den ftryd nu langen /
Gch dat uw ontfernend oog/.

-

-*

G

-

–

GPver myne / Ober myne /

ObejÄeibewoojº"
Y

.

3 -

2 -

Liebe Iſezus is 't bergeeten/. .

.

All wat is ban ouds gebeurt/
JPilt gy geen ontferner heeten / . .
Benit ban uw hert geſcheurt/ .
WHebt gy eeuwig mp beraten/ -,

.

Zult gp my dan altooß haten / . .
.
CPch dat uw ontfernend oog/ , . - -

„Over myne/Eber mynel . . .

"

CDber uyne Ziel bewoog.
-

I4. A.

-

.

Js er niet in oude tpden/
Jezustufſchen U en My , ,
MDat gebeurd Dating berblyden/

Ächmºn Godt wat gf Hetzn/.
Samy dünát myn Ziele landen/

ZÄnde Liefde Gobs myn Händen/
Gzepen mynen ÄezusäEi/.

Js die liefde/Js die liefoe/
Is die liefde nu gedaen?
/

-

: --- 17.

-

“,

-

-

-

Och
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-

A

CDch dat denfien aen die bagen /
TSoeik eerſt na Jezuš zoIT/
Alen dat üermen en dat lilagen / . . .

?

Äs/
WHoe iñ doe metal mpn zanden/
LZoe Gods Geeſt my

Jºy aen Jezus heb verbunden/,
Hoe iñgreep mijn Zezusaen/ . -

»

-

Is biefiefoé/ss die lefoe /
Is die liefoe nu gedaen.

-- .

16. -

:

o MDat warent zaete tyden/ -

*

Bgn een Saege onbertrouw/
CDöéik mn in Gadr verbluden /

Pift iſvangeen fmertofrouw/
'k Dagt nu altpd zao te leben/
" Hadmnn hert aan Godt gegeben/
a Hoe.greep ih Sezus den
-

Isdieliefoe/ss die liefde/
Is die liefde nu gedaen?
"

.

17.

ºfi Boeden in myn Ziele bzanden/
't Buur ban Goddelphe min/
L WEat warent zaetehanden /

„ºger ihwier gebanden in /
JBaß zoo naauw aen hem berüonden /
Py genas myn Siele Wonden/
o Hoegzeep h Jeſus aen /
Jš die liefde/Js die liefde/

Js die liefoe nu gebaen?
*
- -

-

18. Äe
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I8.

-

Jezus was oneyndig weerdig /

't Schepſel häd myn hert niet meer/
En wat wäsmyn Ziele beerdig /
Gm teleeven tot zyn eer.

.

.

'k Zou getrouw aen Jezus blpben /
En geen zonden. meer bed2pben /

ó Puzou het Hemelé gaen/
I§ die liefde/ Äs die liefde/
Jß die liefde nu gedaen?

- -

l 9.

Heere fion iſ eens gelaven / „ ,
TD.at dit werh zoo waerheid is/
Zchenkt my heemelligt ban boben/
«Dp dat if niet eeuwig miš;

MDilt myn Ziele regt doo? gonden/
Engeneeft myn buyle wonden /

Dan 1s al myn ſinert gedaen /
Endte fuefde/ En: die liefde /
En die lieföe / mooit bergaen.
-

2O.

-

Tiebe Jezus bolban trouwen/
TDie Iny Laligmaker zyt/

-

-

"f Zeb nog van myn fieus geen ronwen /
'h Bouw met A in eeuwigheid;
'f Byf dan leggen aen uw boeten/
Ey zult my mog eens Ontmoeten/
Hw Berbond zal eeuwig ſtaen /

En die liefde/ En die liefde/
En die ltefde/miet bergaen.
Den

L; LE DE R E N.: ,
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Den Roemende Chriſten.

Stem:

Ö

Holland ſchoon.
I

- -

p

-

*

-

Kont
PSondgenoten juygt den Heer/
IGift uwen ioning p?nzen/.
Zingt liefde liedre totznn eer /

,

En wilt heim Lof bewyzen;

F

-

d' Gnryndis Oppermajeſteit/

3

Bal gläns en Leerlykheid /

:

Die weerdig is gep?ezen/
MPflons genadig wezen:
.

–

2-

"z

Gods Soon treed han zyn emelthzoon/
En maeht böazons den bgeden/

.

Zet op ans hadft een eerehzpan/2.
Än alle eeuwigheeden;

-

God heeft han alle eeuwighed/,-

-

Eat volfi bereidtat heerlgäheid/...“
Die nanen opgeſchehen/
Cot ekuwgzalig leben,

5

3- „ . . . . . . . . ?
In d' onbegonne eeuñigheid
-

--

.

anze bogge /
";MBierdatJezuß
Ä
Ä

.

uß zyn WP bzy ban z02ge/ :
"Dns heyl ſtaet als de

Äg

-

, . .“
3

En hoeberwaet de helhont baſt/2

Rooit wanhe Gods heſluiten /
Äg lian Goog handniet fluiten.

4. Gods
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-

--

------------ 4-

--

--

Godé Zoom mam anze zanden ſchult/
Endzoeg zyn Baders tooren

Ä Ä/

Plit liefde
Lºy wier boo2 ong gebooren

-.
-

- -

-

Plit liefde gafons Ä Zyn Zoon/
Uit liefoe treed hypan zyn (Chzoon/
Hit liefde moeſthn ſterben/
En hwam ans heylberwerben.
-

-

. . . . . Je

En Jezus ſtotzyn Hertebloet/
ALen't truié boo? onze Sonden/

En bluft daer dooz Godstoozne Gloet/
Pºpft Godmet hert en monden;
Lºy

Ä/

*

En heeft zao onze ſchult gehoet/..
Méilt uwen Hezus Ä
En lofen eer

betºn

\----- -

- -- -

- -

e,
- - - - -

-

-

MHat
Engezendt midde hond/
(Cot hey bän doemelingen/. “
WBie in Bods Saedsbeſuiten ftond/
MBilt liefoe Lirdre Singen;

Pºpft God en roemd zyn g.gooten JRaem/
En werpt utº eereſzoone
-

Leeds doo? Zyn Pemelthzoone.
En waeromu/en wäerom my/
Cat Safgheid

Än

E>f anze deugt den redezy/
Dat wo niet gaen verſöoren/
5.

D.,

-

L 1 E DER EN ?
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Zoo'n wakchyk zondig Adamshind7.
Zjan van eéüwigheiö benint/
Enis uw naem ten Lehen/
EDler

vºn."92
angebºte
F 8.
. .

«

«--

"

CD hèander hier bezwykt myn geeft/
Gänſch inberwonderingen / .. :::

,

Die dingt mmn Ziele aldermeeſt/

-

Tjede Tiebre Singen

-

IHier fiom if in een Gceäen /
Ändjepte daer ihniet fian ſtaen/
"ä Sal in verwonderinge/“!"

Gods liefde eeuwig zingen.
Ü). .
.

.

-

. . .

Dch dat myn lage geet eens klom/
. .. . . .

***

v.

.

MDat hooger op na boden/

.

Endzong in 't Godlyſ Heiligdom/...

Gjtěensreatte ſo en;

*

Imann logge Geeſt mpnlage Stel/
TDie in het ſtoſ gedurigbiel/
Ech fion ik Femelsleben/
Enaen geenzonden
heben : . :
- IO,

-

--- -

Meeg Meereld ſta wat uit het ſigt/
.
Enwykt een. Wºerz.de/... ... :
Dat in den Hemie hrpg in 't zigt:
»

hoe zau iñmp berblpden:

-

,

- -

-«

Meeg Mèereld ſtä wat aen een zy/
En maeht de weg wat ruimpoo My/

Ämayn Siel wii Hemelsleben/
Gm na den Papste
ſteht. . . .
. . .
**

*.

- -

-

-

s

.
Luſt
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w-FEIFFFFFFFF
Luſt om Voor en Met
GOD te Leeven.
*

--

.

Stem:
-

.

-

.. . . . .

.

Myn Vader die mynſmerte Ziete
- . .
*

---

*

.

-

-

+

-

-I- -

"

.

.

.

O Tieffelyñéeenzaemheid/
E zoete tyd/ºdie iñ-beryt/,
Ilºet Godt het hoogſte Gaeb;

- Daer wandelik met God/
Baer wandel th met God/

-

En ſpeek methem gemeen/

-

-

Pk Berbly mg in myn lot.“ . .
----

.

2.:

Endger iñmet den Hemelheer/ ,
Geſtaeg berñeer/ in Cotindet teer/
En bind myn Siele ruſt/
Daer is myn hert geheert,
TDaer is mºnhert geheert/ .
Cat God het Höogſte goed/

.

“

En myn dzuk geweert.
Daer oberdenk ff '##eeren weg/ .. :
AlNet oberleg/ en ernſt/
Dolzalig Epperheer /
,
Ulm wegint Heiligdom/r . .
Uw weg in't Heiligbom/
- “
Die is oneyndig wps/...

Än

Za P2Pft U 't

Ädom.

- -

- -

-

-

- -

- -

4. Bal
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4

Bolzalig algenoegzaem God/
ö Salig lot/ in 't zaet genot/
Ban uw myn eeuwig deel/
(Te leeben in de tpd/
(Te leeben in de tpd/

-

CDhtblooden 's wereité booß berderſ
In alle eeuwigheid.
5.

MDat is dat wonder Hemelégzgdt/
Aen my zod ftond / in gonden dood/
ö d!Bonder ban genaa/
Ö WBonder nooit gebeurt/
Ö MBonder nooit gebeurt/
KCot eeuwige berwondering:
Ban lof den Hemel

eur

-

Äſa zoo een zondfg Adamškind/
Jš die bemind / van Godt bezind/

-

Ban alle eeuwtgheid/

ö Godt myn geeft bezwpät/
Ö Gadt myn geeft bezwykt /
Än eeuwige berwondering:
Dat ik zoo ben herrykt.
7.

",

Gch! dat fh leefde ma myn ſtaet/
Enifi Gods raed / met woozd en daed/

-

Gené diende regt getrouw /

Äk leefzao trouweloos/
Äk leef zoo trouweloof/

# IWHy Ä Änºt
MW Z0M0lg N Z00 000F

--

.

.
/

-- „ es
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8.

Äf moeft myn ioning ep myn Heer/
Hoe langš hoe meer / tot p?pé en eer /
Enroem zyn ban DSyn Mariu;
Äf leef zoo ber van Godt/
Äh leef zoo ber van Godt/

.
-

Ihbenzos val eiendtaheid:
GBp pdelheid berzat.
.9«.

-

ö Heere Jeſus myne Ziels
Än zomden hiel/ en mog behielf
TDatoude zondig hert/
Äft weet geen weg of raet /
Ik weet geen weg of raet/

-

Cºm myn verdurbenzundig hert:
(Ce redden uit het hinaed.

. . .

IO.

ö toning Jeſué neemt mym hert /
Zoo bol hanfmert / enzoo berwert/ .
WHerfteld my na u Beeld /

-

TDan zal iñ tot um eer/

TPan zal tk tot ubw eerf
Eené leben na uu heilge wil /
JENet blgt hoe langé hoe meer.

. . .

.

S-SSSSSSSSSSSS-G

AvoND-GEz ANG.
Stem: O Kersnagt.

*

-

I.

O Eeuboig dBeezen aller MDegen/
IZimmermeer genoeg gepgezen/
.

---

.

.

."

Een

-

L 1 - P ER EN

3

51

Een aerdwurm komtu ſpzehen aen/
Flºet gunft bewpzen oberladen/
ITSet beele goedheld en Weldaden/

Goh deeze dag aenmz gedaen.
. .

. .“

2» -

..

.

-

-

Dat is myn Godt geſtaeg weldadig ,

25Ämberg endezeer genauig/
En hol ban goedertierentheids

Endat aen zuhe traiweloözen/ -En zulñezoudige en booſen/
Sgn goebheit duurt in eeuwigheid.
.. , 3

Dat gaebe Land dat mp bewoonen/
Tºººo weldeten die als een üzoonen/
Dmringen lichaem ende geeft;
CSeeftſtoffe ban herwonderinge/

Gmbande of van Gadte zingen/
GPešabonds en des mozgenmeeſt.
4-

-

Den dag is weer boosp gebloogen/

Geen Sonnegans berlgtonsocgen/

Peſchgik des nagté de donfierheid
De Sielen Heylsen lebensbzanne/
Smringt ons/ è die liebe Sonne

- -

Die Sonne der geregtigheid.
5

Zchoot die zyn lieffelpke ſtraelen/
Gang die zyn glans noait onderhälen/
Pitmaer in anze Sie geen nagt;

Mºl efusmaerons hert beſºnnen/
En alle wollen doen berdwynen/
Danišons legerſteedenzagt.
.
...“

TB 2

6. JWHaeg

-
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6.

:-

-

Inaaer och myn Siel/ houdrehennge/
ImSet uwen God / hoe ſtaenº dingen /
Hoehebt gy deezen dag geleeft *
MPät oderwinning oder ſonden

ièat heeling uwer Dielen wanden?
jetja d' eere Gods geſtreeft?
-7

-

-

Imayn Ziel hoe ſyt gy uwe dagen?
Teeft gy om Jeſüste behagen ?

Bezit gy we Göbzaligheid
Meat Ärjter van wgantſche leben?
Riunt gy die rekenſchap wel geben?
Zgt gp getrouV

nwen ſtryd.

.

."

Meat was uw denken en uw wooºden/
THjemenuituwen monde hooden/. -

-

MEHäft Jezu daer uw herten mond? Zoo bolban was? leeft gg tºt eere

-

Eºn uwen ioning uwen Hºere
Äsuw gebzek üwel tot ſmert. A
9.
„
Ech! üon tk maer myn buyle zonden/
-

-

-

En myne diepe Zielen wonden /

-

5Beweenen in ootmoedigheld/ --

Enal myn trouweloos gebagen/
Von iſ dat bitterlyk beklagen /

Engaen tot GobsI O.
barmhertigheld.
- -

-

- - -

Ä Ä Ä bol Ä

ide

montferming t' mywaerdš W. enden
-

Uw- Baderple
liefdebert/
- *-

-P
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JZ

Gy ziet geenzonden in uw Kind're.
Gin uweliefde te vermind're/
E>it iſ tot trooft en zondenſmert.
II.
I

MDaft mz in 't bloed ban uwen Zsone/
En laet uw geeſt mym geeſt vewoone/
GEn laet il meer geheiligt zyn
Crekt van myn Sie die zonden kleeren/
En Wilt mp Van UW Weegen leeren /

MDeeſt een genadig God vooz myn,
I2

Taetons als uwe gunftelingen/
IAw goedertierentheid omringen/
Endekhen tegen alle nood /

-

CDch! dat geen ſchzifi des nagtsonškwellen/
Geen byand onš gemoetontftellen/
Bewaerd onsbooz een kwade dood.
I3

Taetonze Siele in u ruften/
En in uw z0etheid zig berluften/
. En ruſten in uw liefde hert?
Doet onß in uw gemeenſchap leeben/
Teerd onšna Hemelruſte ſtreeben/
En geeft onßruſt in alle ſmert.

H E Es
H

§4.
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«G) (F) CE) CH) CH) CEB
's H EM ELS LEEVEN. Ztem: Verblyt verblyt u aller tyd.
I.

*

»

W Glgen myn Ziel mpn waerde Pant/
zeerhef uw logge Ziele / logge Siele/
Tot Godenzoek uvaderland/

Gydan uw rufe
Meat is dat leeben Zoet/
MDat is dat leeven ZDet
$2

Taat eeuwige Palleys gebouwb/
Pan Godmet epgenhanden/P. handen/
Äaer 't ealſ methaeren Goël troubvd/
WPaer zyn geen enge banden/

Intleeben booz den th2oon/ -Än 't leeben vosz den theoon.
3.

In dat Palleys en Daberland/

…,
J§ taineeuwge ruſten/Äge ruſten/
laentelt de tagen als het zünt /
Meezou leté hoger luften . . .

-

- -

Ast leeben dooz den thzoom/ -Als 't leeben boo? den thzoom
4s

Daer waeit geen bäzre winterwind.
Baer zyn geenonweeršblije/ onweersbuüe/

Giegoeden rphdomal verſlind /
Een zagte winduit 't Suije /

Däeit in die Hemelſtad/
-

Paeit
in die. Hemelſtad,
. –

5. Eeen

Jy
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Geen öooze MBereldhneid dat Bolk/
TPGerbobe zyngeenzOnden/ZUngeen Zonden/

THäer is geen donkerheid of woll/
Danakle dzuk ontbonden /
“Meat is dat leeben zoet/
-

Meat is dat

erº

Z0El
-

-

Daer zal ik eeuwig ongeftoot/

Eenzalia God aenſchouwen/Godaenſchou
Dat is belooft ins Heerenvoozd/

(wen

*k Serwagt dat in bertrouwen/
Dat leeben booz den KChzoon /
TDat leeven boo2 den KCh2oon
7

Een Godt berbergt zyn lief Aenſchpn/

Mietdooz de Hemelingen Hemellingen/
Ja Godt zaleeuwig by haer Zyn/
Ennet zyn gunft amringen /

MBät is dat eeben zoet/
MDat is dat

er.

ZDet-

-

Des WPupbels iſt dienzwarenftepd / ..
JÄjt mit anddaer hohen/'t Tand Tc
TDien byand zal in eeuwigheid
Goºš Bohun tzooſt niet rooben/
.

MDat is dat leeben Zoet/
ZMDat is dat leeben Zoet.
9.

-

-

TBaer zalik eeuwig in een See /
Ban alle welluftzwemmen/welluftzwemmen/

-

*

Daer zynzr op een
bepl'ge ree /
EP 4
-

*

Fºieté

ss
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JRieté fian de bzeugdeftremmen:
Äé é Hemels
/

#

Is 's Hennes heerlykheid.
IO

De Sonne zal niet andergaen/

Baer is geen donkerheeden7 donfierheeden/
MDaer eeuwig aen den Hemel ſtaen/
En niemand ſtoozd daer bzeede/
Än dat gerufte land/
In dat gerufte land.
II.

-

Ilºym zondig bleeſch mymoudem menfeh/

Sampnetmeer beroeren/meer beroeren/
SPie nu zoo tegen wilen wenſch/ T'
MByn Sie ban Jeſus boeren/
ÖZSalig Baderland:

Ö Salig Baderland.

Den Overtuigende ,

ZO N D A A R.
ZStem: Wanneer de Zon in 't morgenrood,
Fa
-

Oang
CPppermajefteid/
En NDeezen aller MBeezen/

-

Gp zyt bol goedertierentheid/
En eeuwig werd gepzeezen/

-

BienſtWeerdig algenoegzaam God/.. sin
-

. . .

. .
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Llw kinderen hundeel en lat/
C5p zyt bolmaekt regtbeerdig/

GEn if leg in myn zonden ſchult/
Sf tergde beelmael uw gedult/
Ik ben uw togren weerdig.
2.

ZMDat zal ik doen ? ontferment Peer/
ºt Isak by my herlooren/
Ik weet geen raed of hulpe meer /
MDoud gp myn klagen hooren/

Hw Haedsbeſluyt en Bgeederaed/
TDie bafter als den Hemel ftaet/
AGedagt een weg tot bzeden;

Wäw Soone fteldegg tat 25o2g/
JWPaer myne Ziel isbol ban zo2g/
Berbult met bangigheden.
3

Zoo Iezuß my oof nemen aen/
ZSao een berbloeñte ſnoo.de/ .

ZSou ik ma Jezuš durben gaen/
Zoo een in zonden dooden;
Ält bleyde mp in bzoeger tpd/

I was berbuld met deugzaemheid.
Äk had een gaede Wille/
Jß trad berwaend ter (Cempel in/

" Had in myn daen een wand're zin/
Äá Hon Gad§ tooren ſtille.
4

Já had doe geen berdurben hert/
En was dog zeer Riegtbeerdig/
Mºyn booze wil waS my geenſmert/

Iñ was het leben weerdig;
TD 5.

-

Zolt
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Zou Godt dgn zyn zoo harten weed /

-

Emmy om Aöäms appelbee /

Boozeeuwigte verdoemen /
zejn zönden had th goed berouw/
I was al in myn badenrouw /
Jh kon op deugden roemen.
5.

Jh was geen byand van de deugd/
Geen hauer Gods/mpn leben/
Neas naGods wet/ zelfin myn jeugt;
Jäkon my't leben geben;
'ſ Gond leben in man eigen hand/

jenn Ziel was in degzºnd gekant/
Entegen bzy Genade /
Gjadt riš uw langmoedigheid/
'

senke üw Barmhertºgheid/
IBat was in

owne

beraden.

TPat ik in mym Geregttgheid/

TPoe zogt een eruwig leeben/
Hºjer Ärh! wat had ih weerbighefd/
Ä deed wat ſtaet geſcheeden:
Imººndogt ik was met deugd berbult/
Sº zag dog wepnig van myn ſchult/
En was ooh zeer zagt nordig
Alwierih neenigmael gefmaet /
Äh dzoeg dog in myn hertgen haet/
Och! myn natuur WMß Moedig.
7.
TDe

Ä of het Abondmael/

Eu alle goede pligten
Die namik waer/ ik zag geem hwael/
-

-

*-

-

IN

-
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5D

Än al wat ik bezrigten;
. In Äer och muhen iñvan rondom /
Elendig/dood/ en blinden ſtolu /
En walglyk in Gods Oogen /

Enenkel ongeregtigheid:

-

-

GPntbloot van alle heyligheid/
En Geeſtelpk

versen

JDu wozd myn Siele buyten raed/
JAuzinken myne gondºn/

Geen engen deugd man Sielebaet/
Sá hef 'er geen/ maer Zoden;
AWDyn zandig hert vooz Godtmoot booJ/
ÄDyn Ziele wilt niet bupgen/
Jf heh een diamanten hert /

In Änzenden ſchuld is Henſelhoog/

-

-

Iſºpnſchuld bewnzen totmynſmert/
Beel dugzende getupgen
9.

CDch! dat iſ eens een bleeſchen hert /
Booz ſteenen hert mogt hrPgen 2
AMDyntratze Biel Gods Hoogheid ert
En alle bleeſch moet zWºgen /

Hºrn vonns is gedeld/ Gadswet/
Deroogdeeld mg/ih ben gezet/
„Kºendºe an s Hemels wzafien/

*

ñ Gen in myn zönden ſchuld derſmºld:

Gadt ſpzeeñt tot my geentzooftclph Wood?
JWPatzal ik nu güen Mühen«
- -

IO.

. .

Entfermer roept gij Bondaers niet!
Sgt gp van niet genadigs

?
IWNen
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IWHenzegt dat gy pardon aenbied:
En dat gy roept geftübig;
TPen armen Zondaer vol van ſchuld /
Die altyd tergden uw geduld/

GDog nu ootmoedig klagen;
Äk onderfch2yf u Godd'lph regt;
Wiegtbeerdig gp my gunft ontzegt./
If zal het egter wagen.
A

II

P

GPm ook tot uw Genadenthoon /
B2ymoedelph te treeden/
Gp zyt in uwen gzooten Zoon;

Een God ban Salgheeden;
Gy wilt den roeln ban uwen naem
Berhogen/ maeht myn Ziel bekwaem/

Gm. 't aenbod van Genade/
TDoog het Geloof te g?ppen gen/

Och! zet myn boet op's leebens baen/
En wil myn Siel berzaden.
-

I2

De weg waer in men God ontmoet/
Is Ieſus/zondaers Boggen /
't Äg Jeſus dierbaer offerbloed /
TD.at eene Siel bol zo2gen;

AGeb2pt/ en eeuwigebzeede maeht /
MDaer ma myn Sie gedurig baekt/
Ech! wier h eenſ gewaſchen/
Än Jeſus zupb're Bloetfonteyn /
TDan wierdik eerſt balkomen regn/

Danhon geen dood bezraſſen.
IZ

fBoelden ik de Kragt van 't Bloet/
- Dan Jeſu# booz de Sonden /

-

Ges

LI E D ER EN.

GI

Geſtozt aen 't Itzups/hoe oberzoet.
Is’t wel/ ban ſchuld onthonden/

-

En in het eeuwig B2éeverband/
Dat baſter als den Hemel ſtand /
IEet God te zyn getreeden/
ö Epndelooſe Saligheid /

E>it is dogbooz een eeuwigheid/
Il2et God en Chziftušbzeeden.

--------------------Op 't A VON D MAA L.
Stem: Wanneer de Zon, &c.
I. .

.

Kont hier begeerig oogen bert/
(Cot Jefuß bml genaden/
:
IMBaer blugt gy met uw Sielen ſmert/
En wie za! uberzaden/

By Feſus Jeſuß iš't alleen/ .
By Jeſus en by anders geen/
Äs Stelen heyl te binden/
Än Jeſus iſ de Salgheid/

.

.“
-

Hy is dol algengegzaemheid/

–

Booz alle zyu Berninden.

-

2.

Zpt gy berbuld met zielendozſt/

-

MPiezal u MPater geben /

Berſmagt u tong endgooge bo2ft/
25p Jeſus is het lehen;
Gp kund in ſchuld booz Godt niet ſtaen/CPf

62

GE ES T E LY KE

CPfuwe Diele moet bergaen/
Gp hund geen Äſezuš derben/
Berzekert u dog bandat deel/

Geef Jefus dog uw hert geheel/
Gf anderš m0et gy ſterben.
Z»

Ö Jefuß is een Heylfonteyn/
Bol MPateren des Lebens/

Spm iPateren die malien renn/
Fe buylfte Stel/ entebens
Sy left de doºft ma 't Hoogſte Goed /

MPat zyn die MPateren niet zoet/
Bodz een aemegtig herte/
TIe zaetſte Dzanh de befte MByn/
Sal hier als gal en aizem zyn/
TDit Meater ſtilt deſmerte.
*

-

--

4.

-- -

-

Ban alle Ziele die gewond/

-

J2ä zyn geneezing hpgen?

-

Oe buylſte wonden hy verbond/
't Äé al by hem te krygen?
't Js opentafel by dten Bogft/
All die maer honger heeft endogſt/
IWHag tot zyn Cafe nad're;
Dit regt heeft yder CDnderdaen?

Gm t0t den ioning zogte gaen?
En daeglyfiš te bergab're.
5-

»
-

TBe foning is alweer traktant:
Geeneynde bam Geregten /

„

Zitaet op dees Cafel in 't verband/
Goog’t ſchäkenban Gadghnegten/. „
-

Hier

- L I E DER E N.
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WHier is het ware Tebenš62ood/
TDut ſtilt de W2ootfte hongersnood/

Geen Beeſch der offerdieren /
Il Naer ban Gods eengebgoren Soon/
CBeſlagt tat eenen zonden loon?

ºrcieren.

TPit Dzienden MAael

De zoetfte Pelk de ſchoonfte MDzn/

-

A wat uw Goghan luften/

Sal hier hat op en rykelyk zyn:
CDe liontng lieſink huften/
En hy emheide net zyn min/

All wie tot zyn Paileys Kwam in/
Hl2et waerootmoedgheeden,
Hier is een liefberyk onthael/
Hier is een Hemels Abonbmael/
WHier is de regte bzeeden.

--

7.

Elf Gaft hier met den Honing tzouwd/
Gods eengebsoren Soone/
Een hüwelyk dat mooit berouwd;
IlHenkrijst hier tsningsfigoone;
Hier zitaen 's tonings regterhänd/
Zyn A52upd in een berheben ſtand/
Berboert in repne minne:

teed nett glansryk Sirgoud
Sn,
Geſtikt/

in 't nieuw en mooir in 'toud/

Als eene

annon,
...

TDit

-

bzulofsmael iš nº bered/

Pouz arme AGedelaeren:

Ojet/

-

-
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Gmmet Gods Soon te paren/
Geenryken zyn hier wellekom;
Bgo2 armen iš dit Heyligdom/
TDie 't leeben nieten binden /

Jazelfs de fnootſte Äpfsrebel
TSie niet berwagt als hloek en hel/
Zit hier oof bp de Dzinden.
9

Die Pioning Jeſué balt te boet/
Enom pardon komt ſmeeken/
Die hind hem lieffelpk enzget

Enhoozdhem van Beedefpzeelien;

Pyrenkteerlang zynécepter toe/
Aen alle die den ooglog moe/

Têe Paep'ne boo zyn boeten/
(Ter nederwerpen hulde bien/
En in geloben op hem ziem /
En alzoo hem ontmoeten.
-

-

IO

-

Meel zalig die in 't Abondmael/
Den Heere Jeſué binden/

Enin wiens geeftGods geeftmeerdael/
Die haere Siel berbinden
Aſen Äſefuš tot Zyn eMgendom
Enfomt zog tot Gods Heiligdom :

Gefileedmet Bºuylofté leeren/
Enjunftezrpke Zeiligheid/

zean's MHiddelaers Geregttgheid 3
Enzoomet Godt II.
verheeren.

Eat is het Hemels Boozpoztael/
TPatišhet OndertTOUWEN :
°t Bt
d
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°t Begim van eeuwige Segenpzaal.
En Hemels Bzuploft houwen ;
Gelmkkig Bolk in eeuwigheid/
GP wozd verwagt in Heerlikhcid/
TDit is u eeuwig erve:

-

GHzpt de B2upden 't Wijf van 't Tam/
TDie u voo: eeuwig dp hem nam/
Än 't uurtje van u ſterbe.

sº sei es

sº, sº

O V E R T UY GT
EN ZOEK ENDE NA.

E

Z

U

S.

Zdtem: Wanneer de Zon &c.
I.

Eman

Gods wonder Zoom/

Pan eeuwigheid gebooren/

-

Die erfheer zyt van 's Hemels kroon/
Dan eeuwigheijd verkooren/

En afgezonden in de tijd/
Gm ejndelooze Zaligheid /
(Cot hepl van Stervelingen/ ,
Ce weegte bzengen dooz zÜn dood/
Ö WBondre liefden ober groot/
Booz arme

vºmsºn
-

2. Bis
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F6

2»

Die kermen oder zonden ſchuld /
En hun elende zagen/
En die met angſtem ſmert Vervuld /

Hun Godt gemis beklagen;

Ontfermer 'k werp mp vooz uw Chzoom /
Die weerdig ben we dupzend doon/
Die het leven heb verlooren/

SIk ben een diep elendching /
TDie eeuwiglph verlooren ging /
Dooz Gods gedüſte too?n.
Z.

ô Tieve Jezus mpne ſchuld/
Ss hemel hooß gereezen/

Iſtergde vcelmael uw geduld/
Hw regt moetzpn gep2eezen /

Gpzpt regeveerdig in myn dood/
Hººpn zondenzpmdos veel en groot/
Äk hebverbeurd het leeven/

ºk werp de waapens vooz nmeer /
Äk roep pardon Ö Pennelbeer!

Wilt mp genade geben.
-

4

-

Pubm Bloddis maſtig groote Boºg/
Doo: mpne ſchuld te boeten,
CDmzönder vrees en 3onder zorg/

Een hepig Godt tontmoeten/

BAwtrupsdood / isvolmaektrantzoen/
Ik heb geen anderpºys vºm doen/
Gmmjteramezoeleeren/
d, Jezustrsed dogpoo mºtoe/
Bij God ilt ben mtjzon.de möe /

Äkham uniet ombeeren. -

-

-

;
2

„g.„
5. Maer

LI E DE R E N

67

5.

MDaer mpme zomden zijn zoo grodt/
MÜn ſchuld is hoög geklommen/

DS3pn als Carmozym zooroot:
Roezal ik nogontkommen./
Ski mis het Goddelijhe Beed/
Slben inzonden voot geteelt/

Änziel senkel zonden;
Sejzik voo dooden eeuwigheid/
En bo ban ongeregtigheijd/
Skzit zoo vaſt

sºnden

GD wiſ iſ maer eens mpns gepk/
WDaš die mog eems te binden/
Ält ben van romtom

walſchelpk/

Sk ben een dwaes en blinde/

Daer Sezus weet gp dangeen raet /

Dºmpn in mpn verloorenſtaet/
Gºntſegt gp mym het leeven/
Entfermer öch! ontfermer Heer/
Ik werp vooz mp uw voeten Meer;
JMet bzeeze ende beeven.
7.

Jºyn ſtaet die is nu radeloog/
Baer zal ſk 'theene wenden/
Ik ben elendig hülpeloos/
En niemand die

kenden;

Paer gp Alweetent Hemels oog/
Achdºt mijn klagen u bewoog/
G kend min Siele wonden 7

Cºntfernt ontſermt u over mf/
Die dog alleen mijn toevlugt 3P/
Metal myn

ſºn
2.

s. A.
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Jß zal dan voog u blijven ſtaen/
Met mijne vuijle kleeren/

’t Dal mij als Soſua vergacn/

ó Goedertieren Heere/
Gy ztt gewilligen berejd/ .
En vol van Goedertierentheijd/
Een God van hejlen leeven/

Gij reijkt u Gouden Scepter toe /
Ik ben het ommezwcrven moe/

Eijzult mj niet begcevcn.
9.

-

Al heb fk miet verdient als ſtraf/
Gen eeUwig God te derUcn/

Hw Bloed wift alle zonden af/
Ach! Waerom zou ik ſterven/
En eeuwigjk verloore gaen/

"k Die Jeſus zoo gewillig ſtaen /

Iºet uijtgebzeyde ermen/

.

Dij reept en modigt komt tot mij/
JDaer mijne Siel gebonde zij/
Ach Äezus volontfernucn.
IO.

ö refſht eems toe u IKegterhand /
Bezbreekt
ongcloove/

Ä

En red myn Siel uit deezen ſtand/

TBooz Hemel Feeſt van booven/
Em bzengt mijn Ziele in t Berbond /
TDat in u offerboed Megrond /

Daſt blijſt im eeuwigheeden/
JPijn Sie gewilligt in Gods Kaed/

En in 't Berband dat eeuwig ſtaet/
Dus kreiigik eeuwige Dzeeden.
De
-

- Es
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SSSSSSSSSSSSSSS
TDe

R O E M

Van

V R YE GENADE.
Stem: Auguſtinus ging eens ziften.
-

I.

Zag UDezembol gemade/
h wen# te roennen uwen HNaem:
Pol van goedhefjt zijn uw paden / - -

Was ik tot uw of bckwaem/
Eeuwig zal ik u bewizen;

-

-

Lofen dank empzeijs cn eer/

Ecuwig uwen JAaeme pºjzen/
Als den G2oote opperheer.
92

'l Was verlooren

doo

de zanden/
Gantſchlijk verdoemens weerd:
'k was in Satans ſtrik gebonden/ . .

En hij had my overheerd;
'k leg dog onder vloek en tooren/

Svertreder van Gods WPet/
Ja in eeuboigheyd verlooren/
Dog ik ben van Godt geret.
Z.

Ja mijn gamtſche hert en leven/
WPas den Satan toegewpt!
Gn een eeuwig wee en beeven/
Was mijn dooz
regt berejd/
3

eº

-

-------

7o

--

-------

-----

--
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'k UBag omepndig afgeſchehden;
En van 't

Ä Beeld berooft/

ZSielen Lichaem heb ik bepden/
Än de Sonden afgeflooft.
4.»

Soo rampzalig in elende/
Tag ik in mpm zomden ſchuld!

TDus zwam Godt zig tot mpn wenden/
En hy had met mp geduld /

ZSoo verzonkten im mpmzonden/
Kwam die Hemel Majeſtepd:
'k zag mpn Liel vervuplt van womden/
En Gods regten 2eplighepd.
J

'k Zagmp zelve onherbooren /
Epndeloog vervzeeind van Godt:
IWAp ſcheen anders niet beſchooren/
Alg een diep rampzalig lot;

-

klagen / kermen/ ſchzepen/ Weenen/
UBas mp eenig boagentUPJ /
ZDugten/ bidden / roepen/ſteenen/
Alles riep ö Zielen Ära
bupgt vooz God valt vooz zyn boeten/
WBerp de WBapens vooz Henn Meer /

ZSchiltket u om Godt ontmoeten /
Bupgt u hert vooz 's Hemel§ Heer:
TDoe zwam God myn Siele bupgen /

„Wapnen hals voa s Memeºer/
k IGoet vöoz God nu nag betupgen/
Geeſtes kragt heeft mp bekeert
".

--

7.

TDoe

-----
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7,

Doe beweeende ik mpn zomden/
Doe doozmatte ik mpm bed/
TDoe betreurde ik mpm WDomden;
'k mier veroordcelt van Gods UBet;
*k Zag mp hoopeloos verlogren/
Emik waš doe bupten raet/

Sande vloek der weten tºren /
Ö UDat was 't

mºre ſtaet.

Alle helpers my ontvloden/

Ai het ſchipſel riep mptoe/
't Is bp nnp niet/spät nooden/.
Daekten JDPne ziele moe;
Doe ik meenden te verzinken/

In een vloet van

Ä en wce/

Doe ik dagte te Verdzinken/

kwammpm Scheepje op de ree.
9.

Jeſus kboam aen mp vertoonen/
Datzpm Jaaam ontfermer is/
Godt omdekte mp zpm Soome /
TBit verdzeef myn dupftermiß/
Jezus
mpn Ziels elende;

#

Hp ontfermer over mp ?
Jezüskwam zig tot mp wenden/
En Äp kwam al nader bp.
IO.

Jezus zag ik vooz de zomde/

Alen het vervloekte ärups gehegt;
Bol vam ſtriemen en Van Wouden/

Tot voldoening

º Gods regt;
Gº 4

's Ices,

--
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's Heeren Geeſt die deempn vlugten/
Pa de hoozne des Altaer /

.

TDaer geem tooren was te dugten;

Bp die groot Middelaar.
II.

Enik ſchuplden in zym wonden/
Onder 3pn geregtighepd/
God vergaf mpn ſnoode zonden?
-

Schonk mp recht op d' Heeripkhepd/
God zoo vol van zaligheden/

Gpenbaerde zigaen mp?
Äk gevoelden eeuw'ge vzeede/
En de liefde Gods daer bp.
I 2.

Doe boeer ſmberwonderinge ?
Mapme ziele weggewoert/
TDenkt ih acm die groote dingen/

TDan word mog mpn hert beroerd;
Eeuwig zal ik Äezus prpzen/
Eeuwig wcrp ik d' eere troon/

Pooz het Lam en eer bewpzen/
Aen GodH eengebooren Zdoom.
13.

-

JPagt fk in dat aerdze leven;
- Leven tot Gods Heerlpkhepd /
Pton ik nu net Heelig beben/

UBerken myue DSalighepd/

-

PDeg dan wereld en de Sonden/

-

Sezus heeft alleem mpm hert/
Eeuwig bem itt Nuontbonden/

Eeuwg Vºp van alle ſinert.
* -

-

–

- -

Vlnch
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=<PE=WE==P==WE=MS=WS=SS
-

vluchtende Na

.

.

J E ZU S.
ZStem: o minnelykſt, Emanuël!
I.

«

o Lievc Jeſus mpn beminde/
JL2pm Siel mau geduurig do2ſt/
Än Uw is uw Pepl te vinde;
Ält ben ontblood

Ban u/ in zonden dood/
SIk ben een dwaes en blinden.
92

o Creurig zwerven buiten om/
Ban Godt het Salig weezen /

o Soete Hepland hom ep kom/.
-

.

En wilt mpn zielgenezen;
Dam't zonden hbwaed /

. .

"

.

Äk wect in mp geenraed/

-

'k Web in uw Wood geleezen.
«

Dat uwen Maemontfermer is/ ...

-

Dol liefden en engenade/

Jlºpm Diel vervut met dzoeffens/
Creed op de leevens paden:

-

En vlugt na uw /

'k Ben van geen Jezus ſchuw/
Fdoo ben iſt dante räaden. " . "
E 5

.

4.

Gm
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-

Gnn Ute

hagen nimm mood/

ſaet traencn en met Weenen/

Ij klagten werp iſt in uw ſchoot/
jºetzugtem cnde ſteenen :
"
Sagemoedig Lam/
TDie mpme zouden nam/
WBaer zou ik loopen heenen.
5.

-

-

Beſtrael my met uw Goddeljk ligt./
En leerd my uwe weegen/
2Bewerk mij doch eems tot mijn pligt /
Beſproet
met den
Pam my
U gena/
, regen:
z

-

Op dat ik moedig ga/

Im myn geſagt #

zcegen.

-

IDpm doºre ziele die verlangt /
jàa geeſt em Ligt en Leeven /

Meyn angſtig herte woºd gepangt/
Pol angſten ende beven/
ó Soon van God /

IDym erfdec en mpn Lot/
WDilt mpn genädc Weeben.
7

Omaltpd moedig in den ſtrpd /
Metpver vuur te loopen/
Getrouw en met gewilligheid /
IWHpw tpden uitte koopen:
'k Heb geen fragt./
ILApn bange Ziel verſmagt /

Zk wil dog blpvenhoopen.
8. Pºpº

75

L I E DER EN
- ,

-

8.

INDpm Jezus is en blpft getroup/
Ält wilhem danaenkleben/

*k Heb van mpn heuze geen berouW/
JApn Jezus is mpn MLeven:
SIk houw hem vaſt.

Eºf ſchoonde helhond baſt.
Hp zal mp miet begeben.
9.

-

'k Salmoedig dam sp’s Lebensbaen:
IDet groste ſtappen kreden /

|

Jk zal het pad des levens gaen/
Als Sezus maer gaet meede/.
Jk trke dam voot/
'f Bertrouw op's konings woord/

-

-

'k Heb met den hemel vzeede.
IO

o Jezus maekt mp maar getrouw/
CDm tot uw eer te leben/

-

Als uwe bzuid en egte Vrouw/

TPoet mp na boven ſtreben:
JPNet moedigheid /

HDagyu
d' eeuwige
TDie
volk zultSaligheid
geben. - /

s

1 I•

Ik ben dit leven dog zoo moe/
TDat zondig online zwerben;

Mapn Siele moet ma Sezuštoe/
japm Diel begeert te ſterben /

Gmzonder ſmet/
En uit de ſtrikt Jeret /

Een eeuwig Pel teerven
-----

(

't

Ver

-

-

––

7s
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"arasrasrasrasra
't vermelden van
.

.

"

W

GOD S- LO F.
ZStcm: Hoe ſchoon

ligt

ons de

I.,

-

Morgenſter

-

- --

Omonda Oppermajeſleid /

-

-

Bekleed met glans en heerlpkleid/

-

Än 's hemels hooge Salen/

-

Gp hebt den hemel tot uw Chroom/ Gp d?aegt van 't gantſch Heel Al de äroon
Uw magten kend geenpalen/
Gp zpt/ altpd / vol genaden/

-

Uwe Paden / en ubo wecgen/

-

CDie zyn altyd tot een Deegen.
2.

Hw blchkelooze heiligheid/
Uw groote Goedertierentheid/
Aem mpne Siel bewcezen/

-

Perpligt mijn Ziel tot eeuw'ge ſof;
Hier vmd mijn Siele eeuwig ſtof/
klbm Naem moetzpm gepreezen/
Gij zyt alfijd/ vol genaden;

-

-

Illwe Daden / en uw UBecgen.
TDie 3pn atpd tot een ſeegen/
Z.

,

"

Sao een MBachclylt zondig Adamskint/

Webt gij van eeuwgheid bemint/
GEn
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En uwem Soom gegecven;
(Cot eenen JWDiddelaaren Boºg.
En v?pd mpm Ziel van eeuw'ge zo2g/
En ſchenkt mp Salig leeven;
Gp zpt / altpd/vol gemade /

we Paden/en uo Weegem:
TDie zyn altijd tot een Deegen.
4

-

Iw Soonmpn zomden op hemmam /
Hw ZHoon die wier het CDfferlam;
En moeſt unyn ſchult betalen/

PAw Soon beraeld mpn ſchulden groot/
Uw Boon ſtietf im mpnplaets de doot/

ó Liefde zonder paalen.
Gp zpt/ altyd/ vol gemaden/

Hwe Paden/en uw UDeegen;
TDie zjnaltpd tot een Decgen.
-

5.

o Jeſus riep het is volbzogt/
En

\

Ä heeft ml) vzpgehogt;

Sk ben’t verderfontvlooden /

Zon Bloed is het äamtſoen vooz mp/
WDaer dooz fk eeubmig v?pman zy/

Geretuit alle nooden:
Gp zpt / altpd vol genaden/
Uwe Paden / em uw UDeegen; .
Die 3pn altpd tot ºn Decgen.
"In eeuwigheijd zalik uw lof/
D.rmelden aen het Pemelhof/

Met al de Seraphijnen;
Än ccuwigheijd mijn herten mond /
-

*-

-

-

-

-

TD
L.
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TDem roem en lof van God verkond/
Beb2pd van ſmert emppne;

Gp zpt/ altpd/ vol gemaden;
Awe paden/en uw weegen?

TDie zpm altpd tot een Scegen
7.

Heemtnumpn hert voo? uter woon/
Er rigt daer opuw eere (Chzoon /
WDilt daer uw Scepter zwaepen;

Wecs Koning over mpne Ziel
TDzejft uit al wat U buyte hiel/

Laet geeſtes/Dinden waeyen;
Gpzpt/ altyd/ Vol gemadeu /

we paden/en um Weegen /
Die zijn altijd tot een Seegen.
8.

Sch dat des Satansheerſchappp/
In mjne ziel verbzoken zij/
Berdelgt het Hiylt der Sonden:

Cºch overwint mijn zandig hert /
Geneeſt min bittere Ziele ſmert/
En reinigt mpne wonden/
Gj zpt/ altijd / vol gemaden/
Hwe paden/en uw weegen/
TDie zyn altijd tot een Scegen.
•

9.

IBijn zonden kragt die is zoſterk/
Derbreekt dog eens des Satanswerk/

Laet 'k aen de WBereld ſterven;
Meemt doch mijn gamtſche hertenin/
En ſto2t daer in uw reijne min/

Danzaliä trooſt berboerven:
SH
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Gj zit/ altjd/vº genaden/
Ause Padenſ en uw boeegen /
Die zyn altpd tot een Seegen.
1O

Derheldert doch mijn Eiels gezºgt /

Befrael myn Ziemer ööſſ ligt/
Teerr mijmijn zelve kennen
Ochonderwyſ my in uw Det/
Mºin hert dºch in um weegen zet/
Laat ik aan m gewºnnen:
Gijzpt/ alejd/ vol genaden/
Läwe paden/en uw weegen/

T>ie zyn altyd tot een Teegen.
II. -

-

Herſteld mijmeer ma 't Hejlig 25eelt/
WBaar ma mijn Ziele is herteeld/
TDoe my tot ecre leeven /

Dan hem die door zijn Bloeden Dood
HWaij redden uit een eeuwige mood/

ÜDiluwen Heeſt mi geven:
Gyzyt/altijd/vol genaden/

iwe Paden/en uw weegen/
TDie zjnaltijd tot een Seegen.
2»

Maakt mijn gemoedigt in mijn truis/
Derlangend ua mijn Daders zus/
Leerd mijhet vzeendelings leven /
Dertoon mij vcel het Daderland /
En ſterkt mit met uw 5egterhand /

Danza ik nimmer beven/
Gizpt altpd/vol geladen/

Hüse Paden/en uw iPeegen/
Die zyn altjd tot een Secgen.

«-852

JE

Geest E Lyk E
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Z

S

U

S C H OON HE I D.
ZStem: Auguſtinus ging eensziften.
I»

-

O Gij ſchoomſte aller menſchen/

. "

Hemel lupſter Godlpk ſchoon/,
Zpt het voozwerp allen wenſchen/
Gods gedugten grooten Soon :
CD Gp welluſt aller Eng'le/
TDie daar vliegen om uw (Chzoom :
Die hun ſtemme zamen mengle/

JWHet hct Polk ubo arbepdsloon.
2«.

Poozwerp van de hoogſte liefde/
Ban hetzegempzalend Polk;
Die haar gamtſche hert doorgriefde/
WDant zp ziem u zomder WDolk.
JWHiddelpunt van al ’t verlangen :

Ban het heplbegeerig hert/
TDie het miſſen valt zoo bangen;

En haar Ziele bitter ſmert.
Z.

ZSoome Gods omepndig Weezen/
Leeven / Ligten Beerlpkheid/

FSchoonheid noopt genoeg gepreezen/
pt gP tot in eeuwigheid;

Alle
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Alle Goddelyfie deugden/

"

.

. .,

TDie zyn in uw eeuwig zyn/
Gy bezit bolmaekte bzeugde/

Eeuwig zonder dzuk of ppm.
-

*

-

4•

-

ZSchoomſte Geeldtbanuwen Bader/
God zyn eengeboaren Soon/

-

Gy beſtaet de Gadheid nader /

Gy dzaegt'ſ Hemels Godtheitškzoom/
Ö

Ä

pperweezen/

-

-

-

&

Zoo als 't in den Soone ſtraet/
Eeuwig weert van mp gep2eezen/

*

IBie heeftooit uafgemaelt.
" HemelsHelper/Tebens
WBonder/ Englen
Raming/
bzon/
g/
In den Memel is uw wooning/
ó Gy Goddelpke Son/
.
.“

Ä

Die in Goddelpke lupfter/

Aen den derben Hemelſtaet/
Enberd2pft het zondig duyfter/

EFFÄFFÄ
& Hae bzand ban Hemel minnen/
IWayne Ziele tot dat Lam/ .
Die mg bzengt ten Hemelbinnen/

-

En myn ſchulden ban my nam;

Ziet myn Sielin liefde bzanden /
ºt Jéeen blamdienietéberteert/
't Syn die zoete liefde banden/

Wºyne Siel iſ oberheert,
F

7.

Alle

- „.

W.

sº

. wr-

-

Grºes Tº L xx E.
7.

Alle wezentpfie ſchoonheid/
Eik in Godeſ Soone bind/

E>ie op hem zog hlaer ten toon legt /
Booz een Sie die hem bemind /
- Jefus ſchoonheid trefit het Herte/
Ände liefde nahem toe /
Engeneeft de Sielen ſmerten /
Kiemand wozd reſe M0E

essgeenchoonheldonderzoethes
Het is mägt en liefde t' zaem/
ºt jejanderjaeheid/
uszoo p2pšifi zynen Kaem/
All myn liefdes hy weerdig:
Bunzentmaelen mog beelmeer/ . . GTotzºnen dienft benik bglbeerdig“

'ü Buig my booz zyn boeten meer.

"# leebenß beſ

boo hem/

og beelmeerder iſ hg weert/
Alles kan f5 alleen doo? Hem/

..

.

Snnen Geeſt wn alles leert
S

Zchöone Jeſus böèt my fmaeken /

Uwe zoete liefde MPyn . . . . . . .
Laet if dan eens dzonken raeken / . .

Dit is heylig dzonken
zyn.
l
I

ſº

-

-

-

LHier iš Jeſus zoekt de Eielen/

-

Ban het hepſhegeerig bolh/
. .
Maer die booz den Chzoon zig änielen/

.

En Hemzander ſegabuw Balh/
- -

-

- -

*

In
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In het Hemelligt aenſchouwen/ . .
Ö Hae lieſlyk is hü dam/ . .
TDaerze zonder dzuk of rouwen /

IWHethem eeten Hemels Iºan?
II»

-

-

WHy is daer "tbermaek der JBenſchen/
&# in 't Hemes leben zyn/. /

-

Enberhulthaer Ziele wenſchen/
B2p ban alle leet en ppn; .

.

.

Sag die die eeungerhen/
Erbe zullen na de doot/
Än het leben en in ’t ſterben /

Is bun heyloneyndig gzoot-,

sssssssssssssss
E E NE

-

H E Y LB E GE E RI GE;
DIE BU x T EN

Nier.MAAR
Lange
BºxveN kaN,
ZIGAAN HEM
ovERGEEFT.

Ftem: o Kersnagt.

Nu

an myn Sielniet langer leben/

Metſchulden zanden obergeben;

4
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En buiten een bolzalig Godt /
GEn ban een eeuwig Godt geſcheyden/
GPp wegen, die ter hellen lepden/
ADie ruft ln zulk rampzalig lot.

-

2.

Jºyn ſchuld iſ tienmael duyzend ponden/
bergen unymer ſn0ode zonden:
ie laft die balt ondzaeglyk zwaer/
Äh moet een Bozge booz mpnfchulden/
EPie'. Bemels regt booz mp berbulden/
ö God! wat is dat leben naer.

*

-

4.

Soa buyten Jeſus omte zwerben/

Mann Eiel moet eeuwig ten berderben/
en zy dat Jeſué zig ontfermt:
Ban God berbzeemd iß niet te dzagen/
MHyn Ziel bezwpft banal het klaegen/
Sy zugt den gantſche dagen kermt.
-

–. . .

z-

-

Enroept ö God dan zaligheeden/
is er dan boo! my geen.bzeeden/
lupt God zym ooren boo? my toe/
Zult gy myn bange ziele klagten /
-

*

Altoos verſmaden en veragten /
Ö God! Zytgy myn Bidden mae,
5.

't Is waer de Heere iš rechtbeerdig/
*Ä benniet anders weerdig/
aer Heere Kan het niet beftaen;

–

EPat zoa eenzandaer freeg herzoeningf
Än Jezus eenige baldoening?
: Dch! s'er dan geen bzeede ran. Jü
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6.

In 't Euangelie opgeftoohen ? …
Febt gp uw gamſchap nl gewzooken /

Aeºuwen eengeböoren Soon? Än toning Jeſus is een leben/
CDm 't ddll Ä te geben/

TBit wozd my bºyelg aengeb00M-

--

7«.

Ja liebe Jeſus/ 's Baders tooren
Hebt gy gedaegen/ eenen hooren
Dan Saligheid / nU en Opregt ... ...
Djºsjetºwelſ bloeyd uit uw Monden/
Derzoenden al be ſnoode Zoden /
Baldeet aen Godé

gedacht regt

@ch! laet in in die reine plaffe
Än uwen 5oede zyn gewaſche

Fensondervinden vzeede Gods;
Äh wii uw eygendom ban werzen
Än eeuwigheid wozd gº gep?
/
Mèeeſt gy myn Gzond en Tieke Kots.
9

"ſ Haeem Hemel/ Aerde tot getupgen /

Äſwil myn hert booz Jeſus buygen/
"mayn Lšiel omhelſt de Deede vand;
Ptomeeuwig en bolmachtig ioning /
Äeem in myn Zieluw Chzoon enwooning/
'ſ Seg Amen op 't Gema Berbond.
IO

Jk heb zao lang doo? ongeloabe/
Mºon arme Ziele gaen beroobe/

Ban 't eeuwig hey/nu
zy if moe;
F 3

Ban

ss
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Ban buyten Äezusom te zwerben /
En langer zulk een Godte derben /
Illºym Sielmoet muna Iezuš toe.
II.

ö Eyndeloaze Saligheeden/
ö Zee ban Heyl en eeuwige Bzeede/
6 Bolle Jeſus leebenš Bzon:

à Iphe Bogg booz Schuldenaren/
Gm Aerden Hemel ziem tepaeren/
öÄLieffelpke Zemel Son.
I 2.

Hºu is het in mpnhert gehamen/
dem eeuwig 't eens / met al de Bzoomen /
EPestonings anderhaente zyn :
u i het in mpn hert te treeden/
Än Gods Berbond in eeuwigheeden/

-

En wändelen op F lebensbaen.
IZ

CDch! Jeſus ſtaet met open ermen!
CDm nu zig oder mp t' ontfermen/
Äß zie
willigen berept;

Ä

Jä hoo2 een aenbod ban Genade/
fi fom wel laet maerntet te ſpade /

MPel nu dan booz een eeuwigheid.
I4

iet daer Gods Hoog

Ä Zoane/

Äh werp myn Sielrhoo? u Chzoone/
In oötmoeten gelahig neer;
Daer is myn Sielen almpn zanden/
Gp hebt herzoeninge gehanden/

Jºyn Gad myn Honing en myn Heer.
15. Zu

-
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*

Jeu boeffſ firagt ban uw bolboening/
Ähheb numet myn Godberzoening „

ÄÄn Fiewodnaeuw verrent met God/
Jetjeſh bpdſchapligt en vzeebe /
TDit is nu booz een

Ä/

Zootreſt mp 't aller Saligft löt.

.

„fs „fs A. fºtA.fºº.”,
E E N

Cvertuygende Ziele
BuxteN RAAD.
Stem: Wanneer de Zon in 't Morgenrood.
Gf: Oneyndig

Opper-Majeſteyt.
I

-

O JAu is 't alles buptenraed /

-

ImAyn Ziele gaet berlooren/

–

CDneyndig is myn zonden hwaed/
Geh! was th nooit gebooren;

»

Jä hebeen Sie bolzonen ſchuld /
GEn nuet elenden opgebuld /

Já heh berbeurd het leben/
Gods regten epſch moet zyn boldaen/
En hoe zatik booz God beſtaen/
'ñ Ilºoet booz den Äegter behen
-

F 4

2. IByn

as

ge es TE Lyke

/

2,

Mºyn ſchulden magtig beel engzoot/
Hoezal ik die betalen/

-

't Wantzoen moet zyn een eeuwige dood/
Ih heb het duyzend malen

-

Derdiend dat Godmy gamtſchberdelgt/
GPatd Aerhin waehe mp berzwelgt.
WPld Goö zyn Hecht uſtbgeren;
o God 't iš uw rechtbeerdigheid/
EPfe mp berdiende ſtraftoeſend/
Ik durf myn tong niet roeren.
3

o Ha de plagen ban myn Hert/
En myn onreynigheeden/

CPrh! die bergzooten myne fmert/
25eſmet zynal myn leeden;

Slºyn, Siel die is geheel anreyn/
Enamyn fragten goot en kleyn/
t Is walchelph in Gods oogen/
IWZyn arme Siel iß doof en blind/

TDe doefheid my Eyna verſint/
o God wierd gp bewoogen.
4.

-

MDant if ben doodeyfi machteloos/
Ban alle hulp verſteehen/
Alºyn Ziele plaagen die zyn boos/
Alºyn herte ſchpnt te bzeeſien;
ÄH kam een ſtapº na Jefušaden/
S heb geengeld tot zielgrantſoen/

"h Ceg hoopeloos bezweeſen/
Soo Ieſus mpner nietontfermt/
En hyzgober mp erhermt/

Koobpf heruwig ſteehen.

s. In

-

-
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J

Än myn berlooren zonden ſtaet/
Ditſchynt mp eeuwig erben/
o God bp u is immerš raet/
In leben en in ſterben;

Gpwaer het machtig ſterfie God/
Des dupbels fterke magten ſlot/
GDer helle loš te bgeeken 3,

Rom toont aen mp ugzoote kracht/
Gp die den Byand t' onderb?acht /
MBilt uwen H00n

ºs wzeelien.

d Liebe Jeſus woud gp my/

E>ooz uw Gerechtigheden/
INDet Gad verzoenen malien b2M /
En ſchenken eeuwig b2eeden;

Kw Blgets machtig/ Per-Tam;

.

Gp kund 6'Leeuw uit Iudaš Stam/
Gen ZSatan oberwinnen;

-

WHy is mag tuning ban myn Siel:
Gie my mog in zyn handen hiel/
o Crek mp dog eens binnen.
7-

-

IMDaer ach! myn hoop die iszoo fileyn/
Gaer ſchynt booz mp geen leben:

Sao dood zoo walchegk z00 onrepn/
Soo God my leben geben?
Booz eeumig iſ my afgefneen /
De Hoop van Saligheib/ 't geween
GPer Helle moet ik wagten/

Dog Jeſus is han God geſtelt/
Gm Zondaers uit het Yels gewelt/
KCe ruñhen duoz
lirachten.
5

8. Ja
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8.

Ja Jeſus heeft een Gfferbloedt/
Booz beelen uitgenooten
Aen 't Hzups/dat geeft my zomtydémoedt/
Den Memel is ontfloten/
MDie weet wat mp nog eens gebeurd/
o God! mpn harde hart der ſcheurd/
En laet als Pater bloejen;
Perbzeekt be banden ban myn hert /

Geneeſt myn bange Ziele fmert/
En wilt myn Ziel befpzoeijen.
9.

IWHet MDateren ban uwem Geeſt/
TDie uit den Hemel komen/

(Tot Hertäberandering allermeeſt/
Als volle Lebens ſtzomen;

:

Zeat eens in uwen Bloede leeft/
(Tot roem ban uw Genade/

Gch! oberftzoonut dit dogre Land /
Dat dooz een heete ZSonne b2and /
ABelaſt is en beladen.
-

IO.

Aen myne zy myn hoop bergaet/
’t Schyndeeuwig alberlooren/
*t Jß hoopeloos met mynen ftaet /
Sºfi ſchyn niet Uptberkooren:
Godt flunt zyn ooren booz my toe/
LHz ſchynd nnp bitter ſchzeijen moe/
WPatzal ik dannu maken/

Godt is Almagtig en?t is regt /
TDat Bodt my alle Heyl ontzegt./
MDie Zal Gods dade wzaken.
11. Jé
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IOs

-

SIs Godt Almagtig dat is goed 3
Gan is 'er hoop gebooren;
Wºy is dog bziendelyk en zoet/
TDän is 't mog niet berlooren;
INDynſmerten myne dzoeſſeniš/
CDmdatik Godt en Chziftus miš/

-

Geef my een deur der hopen:

Godtheeft myn Sielniet gantſch berhart/
If boel mog bitter Stelen ſmart /
Jh zal na Iezus loopen.

-

Frººººººººººººº
D E

Liefde

en

Vereeniging

T USS C H EN

G ODS

VOL K.

Ztem: Wie ſleet heugelyker dagen.
I

Sorte fanden die my binden /
Alen het liebe Bolk ban Gadt/

-

Mayne Ziele haer beminden /
ÜDant wy erben eender Lot/

d Hae lieſluk zyn die Banden /
o MDat iſ dat Zalig ken/

Sao
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Soo bereenigt herten handen/
Alles hebben WM gemeen.
92 -

't Zyn myn M5zoeders in den Heere/
't Synmyn Hiendenna den Geeſt/
Dugin liefde wg berheeren;
En in vzeden onbebzeeft /

't Syn myns Baders liebe Kinderen/
ÄHy verheeren hand aen hanh /

Jaies han deeze beerden hind'ren/
Das dezonden uitgeband.
Z-

-

Eenen Leydsnan alle lepden/
Eenen Geeſt onš alle leerd/
CDm het zelfoe alle ſchzeyben;
't Hert ſtaet eenen weg gekeerd/
Me' hebben 't zelbe onderbanden;
Einpzaet uyt des anders hert/
Envantaelen ſpzaek en gonden /
Eene blydſchap eenen ſmert.
- -4

-

--

'fi heb myn hert en hand gegeben./
Hj het Sollität Jeſusfien;
Eeuwig zullen zamen leben /
Boffi dat zig aen Gadt gewend /
MDegdan arme MPereldlingen/
Liw Gezeiſchap ons mißhaegt;

Homt gp Jeſus Clevelingen /
Die het Beeld van Iezus d?aegt.
5

Och! wat is hethert berboerent/
Als dat Bolk ſpeeht uit myn hert/
3,
-

e
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Dch! wat is dat zielberoerend,
Es het myzoo'r herte treft/
Asifizie de Ziele banden/
Ände Tiefde tot het Cam/

Als ih merh die lieföe banden/
GEn hae Jeſuš 't

be,

in Illllll.

't Selfde werkte onderbinden/
Raekt de Diel in liefoe een;

Doet de herte zamen binden /

Älzooieeft inen zeer gemeen/
CDnbekende zaetigheden:

je geen. Bereidling verſtaet/

GPnbegropelph Weede/
Die dooz eeuwig mooit bergaet
-

7.

Ja zoo wozd myn Sie gebzeben/
Ä datiebe Bolk banGodt/
Eeuwig wouiñ met haer leben/
TDeelen mede in haer lot.

"

"fi Genbanherte met de Bgomen /
Eens vooz tpd en eeuwigheid /
INHaeriñben nog niet gekämen /

º

TDäer de Siel Zig rea verblyd

"ä MBilaen Jeſus my berbinden /
Eeuwig tat zyn Eggendolm/

Pton iſt Jeſus nog eens binden/
komen tot zyn Heyligdom /
- CDch! dat wasntet Om te d?agen /

Eeuwig afgeſchepden Zyn;
Gat

94
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Dat blpft mu mog almyn klagen/
En myn zwaren Sleepyn,
P A

U S

E.

"h Purf op Jeſus niet betrouwen/
Enzyn Bolk dat is myn Bolh/

Maerzali myn Sie op bauwen/
Die bebefit my met een MHoff

Die koſt my # beele tranen/
lºyne Siel ſchzepd Jeſus na/

"h ºbengpzºn liefde manen/
MDant iñ homnog niette ſpa.
IO.

--

-

-

Eeuwig bandat Boll geſcheyden/
ºitte denken bzeeñmpnhert
Dus myn Lee bitter ſchenden.'
En berbuld met Sielen ſmert/

'k Zal dat Bolf dog niet beraten/
Tot myn adem Ä begeeft/
Alzoud in myn doob niet baten

yne Sieſe aen haer
kleeft
II,
...
-

Schoon ff eeuwig ging berlooren:

t Hou het methetBolñban Godt/
MDas if dan niet Kitberñooren/

ñ MBildan lieber nog myn lat/
Altpd blyben hier betreuren/
IWHogtih tot zyn Godes eer/

Iºrdat an myn herte ſcheuren/
Alſº iſt denk boeiangs Hoemeer

za sº

-

LIE DE RE N.
I 2.

vs

-

Als ik dat eens oberleggen/
zoo by Gods Ä te Zºn/
o WPat zou dat ZUn tezeggen/
o Hoenaeren zielen ppn/

TAls if eeuwig haer moeftmiſſchen/
In een gondeloos herderf/
En in eeuwige duyfterniſſe/
TBaer men eeuwig lebend fterf.
-

ºrdernde

de THupb'len en
aer 1h nu niet leben kan/

TPaer men Jeſuſ mieten roemden/
CDch! haeftelden ik het dan/
Liebe Jeſus Sielen Koning/
Ilºaekt mpoof uw Gnderbaen/

Reemt mpn hert tot uwe wooning/
Zet myn hoet op

ebens baen.

4

-

A

Llwe kind'rezym myn bzinden/
h Hoeft ban häer dan zyn geſcheurt/

't Do an Godmpn Sielieminde/
IBis iñhaer myn Siele treurt/
"fi G2pp die ſlippe ban die Joode/
Aen dat Ball Ä mp baft/

Jeſus ſaet my dofi mog node/

Als de doodmaernet
beraſt.
15

Ä

ſº oohte leeben/
5p dat Bolfi in 't Paderland/

Eeuwig

s gewahmunze Ä/
.

Hºyne Ziel rephtherten Hand/

-

9s
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Ziet daer Jeſus zyn myn zanden/

-

Ziet daer Jeſus is myn hert /
IAeemt my aen die nu gebonden/
ZSit in angſt en zielen ſmert.
IO.

JDaemaels zalik op de MDolken /
Staen aen uwe regterhand /
In't gezigt ban alle Bolken/
ESie zoo talryk aen het zand/
Uwen Th2oon dan eens omringen/
Als gp 't laefte Bonnišſlaet/

-,

Eeuwig zalih medezingen/
Än dien Beerlyken ſtaet.

SS

J I.Et ALLE
z EN.
U s
stem: o eſ bron vanzaighea
Oeh Waer # iñ my wenden heen/
I.

-

-

-

In myn bangen mood /,
Il ſpt met zugten engeween /
TDoo2 dit pden g2oot /
MDynen tpd / in dit

Ä

Js boffrnd 7 t Baderland/daer mal
Fs myn hoope bzoeg en ſpa;
-,

Goht

-
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Godt alleen is’t al/die mj trooſten za/
Tsodt s’t hoogſte goed
/die mijndruk verzoet
2»
GDch! waer zal ik my wenden heen?
In mynen zwaren ſtrhd/

IDpn fragten zijn geen ſtael of ſteen/
ZSoo vergaet mpn tpd /
In getraen / en gezugt/

Szal gaen/em ik vlugt/ma Godt/
ZSpns Bolk hundeelenlot:
Godt alleen is *t al/ die mij trooſten zal/
Godt is’t höogſte goed/diemjndruk verzoet.
Z“

.

En och! waer wend ik mi na toe/
Jn äl mijn verdriet/

IAijn Ziele is hetzugten moe/
Sºmmers Godt het ziet/
Tieve Heer/ geeft mj krºgt/

'k kam niet meer/in ommagt / ik biel/
Doo bezwijkt mijn bange Ziel:
Godt alleen is 't al/ die mijn trooſten zal/

Godt is 't hoogſte goed/diemindruk verzocts
4.

Gch! waer dat ik het heenen wend/
Alles roept mjtoe /

-

Datjdteen ander Heijland Kend/

*.

Jk ben't leven moe/

TGutten God! in het ſtof/.
ZHaliglot/aen dat Bof/te zyn/
Eeuwig vrij vam rampen Pijn/

Godt alleen ist al/die mitrºenza/
Godt ist hoogſte goed/ die my drukberº
G5

5. CDch!

/
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5.

-

Gch! waerzalſk mj wenden heen/
in dit Jammerdal /
JENet Veele tramen en gebeen/

JWDijme zielen zal/

-

Heemen vlugt/ maer om hoog /
Js een zugt/ die opvloog/ tot godt/
§ Pjands magt isdam befpot/
Godt alleen is 'tal / die mp trooſten zal/ Godt is het hoogſte goed die myRadruk VerzOet
6.

»:

-

Gch! waerzalſk mij wenden dam/
JENet mijn zwarenlaſt /

Zk heb geen kragten als een man/
Jezus is gepaſt/

Doormpnziel/die zoo zwak /
ZDeder viel/ en verbratt/ in ſmert/

Jezus is de trooſt van 't hert/

.

Godt allcen is 't al/ die mp trooften zal/. -

Godt is 't hoogſte goet/ die nnpndºnk verzoet
-

--

7.

-

Gch! waer dat fk mp hemen leid/
Godt alleen is 't a /
De gantſche UBereld pdelheid
Als een WBaterbai/

Och! mmn Sie ledig is /
. . .,
Zdoo behiel / ik gewis/mpnzugt/
STot myn Godt daer fk Ma blugt/ . . .

Godt alleen is tal/, die mp trooſten za/„
Godt is't hoogſte goed/die mpn "Ä

t

-

.

.

-

„

8.

:

-

-

–

-

- Och! waar zal ik het wenden heen
F-

JDet mpn.ſchult belaan/.

TDatÄ ſchºepen en geſteen/
Ver mPn Unisdaen;

4

JApne ſchult/ is zo groot /
. .
ºk Ben vervult / metzel ſnood/ ontfermt
Ilieve Äezus och ontfermt:

ZÄ is hetal/ die mpm trooſten zal/

-

n het hoogſte goet/ die mpn dzuk verzoet
»

"

-

- ".

y

9-

* .

-

1

,

Soo dam eens's Konings goude kroon
En die aardſche pzagt/
JWBp vzpelpk mu wierdaangeboom/
ZSou ik welbedagt./
-

-

Beerlpkheid/Eer em Staat/
Dajeſteyt/ die vergaat/ eerlang/
, Dzolplt laaten bären dan?

.

. .-

*

o Ja God ist al/ die mp trooſten zal / ...
God is 't hoogſte goet/ die mpndzuk verzoet.
10
. . ., ...
Jk wil geen Heemel zonder God /
ZSonder Jezus miet/
De Beere is mym deel en lot/
Crooſten in ’t verdriet;
Beerlpkheid / Eer en Staet/.
IZajeſtept/ die vergaat/ eerlang/

- UPfl ik, Iaaten vaaren dan: . . . . . .
Ja ºod is t al/die mp trooſten zal/ ..
God is’t hoogſte "# die mpndzuk bry.
G 2

Ver
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EDGEED EDGZD.
Verjarings Gedicht.
Stem: Wanneer de Zon in 't Morgenrood.
I.

le MBps en Foddelpk beſiel/
*Ä door zpm Poog beſtel/
Dan 't eeuwig CDpperwezen/
n Faed muhlaer telezen/

Het pumt van uw Geboorte tpd/

't Beginzel van uw Loop en ZStrpd:
Jupſt twintig zomme Haren/

Jºãognader aen de wortel tpd /
Doe Godt die woond in d' eeuwigheid/
TPit Schip bragt op de barem.
2.

- -

ZSoo loopt/ ja bliegt de vluggetpd/
IWHet ſnelle Arendsvleug'len/

T>ie ſtroom loopt ma de eeuboigheid /

En laetzig niet beteugelen/
't WDas voor eeuwig wee of wel/

Dat Hoodt u ſchip door zpm bevel/
TDit was doe tombekende;

Doe ik u in het TDoop Perbond /
Aen C

Ä

gaf/ had ik geengrond/

Dat God ueeuwig kenden.
-

–

, -

-

*:

-

3. Maer

L I E DE R EN.
3-

IOI
-

JDaer 't Godlijk eeuwig Haedsbeſluijt/
Had juſt um naem ten leeven /
Als Daders kind meſſias Bzupt :
(Ten leeven aengeſchzeeven:
ÖDEalige geb002te dag/

Doe hij het eerſte Zommeligt zag /

Cot eeuwig heyl gebooren/
ZSljt gijdam zoo een adam§ kind /
Zoe komt zoo gij van God bemild:
UDaerd gijdam miet berlooren.
-

-

4.

Hw Dader was een Amorier/
UDaerd gij geen kind des toorens/

Uw.moeder was een Hethetiet;
En waerd gij damalvoorens/

Äet ’salgemcen
Baders liefde hert gedzukt/
verderfontrukt/
TDit is een Salig wonder /

WPat zag de godheid im uw ſchoon/
TDat h) u huwde aen zÜn Soon/
'k Zoo? van geen Horebs donder.
5.

ZSht gij miet in dat Bloek-Verbond/

In Adam ook gebooren;
ZSijt gijgeruſt op vaſten grond/
TDat gij miet zujt verloeren ?
IMAet juijgtaelis u hert vervult/
Sk ſta voor God als zonder ſchult:
WPaer iš uw ſchuld gebleeven ?

Gij had uw Ziel vooz ſchuld / doe gij
TDe eerſte reijs gebooren zij:
En och! de

bes.beeven.
Z

?
.

-

7. Booz
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6.

Booz God / als zymen tooren band/
Durft gp de Gödhept maken;
En Häepken hem uw regterhand/
CHm een Berbond te maken;

3Perdoemelpkzondig Adamskind /
ZSpr gp vänzull een God bemint/

–

kund gp methem verkeeren?
Doo? Wien het Zeplig engeldom/

Än ſchaemt em eerbied ſtaen romtom/

Den Chzoon van's Beemels Feeren:
7.

Ja dat is wonder in mpm oog /
TDat't eeuwig opperweezen/
Än liefde zig tot mp waerds boog /
6 liefde weert gepreezen;
kzie geen too?n nog geen bloek/
kleeg in 't Goddelpke boek /
Diet anders als van Liefde/

De Liefde Gods mpm hert bezet/
De Liefde tot gods Hepl'ge UDet/

Mapn gamtſche ziel

Forf.

Ik vindn't maderen tot gods Chzoon:
Eem Bo?g vooz mpne ſchulden/

"

t WDas in plaets dat godes Loan/
IHet regt der Bet vervulden;
Geen vlock der UBet geen w?eeden dood/
Geen onboeersbup geen laeſte mood /
TDoet mp uit vgeeze beeven /

SIk ben het Saed van Abraham /
IEpn Zaet 't verheerepkt offerlam/
Derwurf mp regt ten Leeven.

9. Den
\
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IO3

9e

Den Berg waerop il Godt aenſchouw;
ZStaet net geenPalizaden/
Gee cvals vloek bzengt mp in rouw /
*t Js romtom vol genaden/
-

Enzegen uit Gods regterhand:
Geen Himaizie ik in brald /

Geenhoreb hoor ik dondren /
Het Blirem vuur/'t 25azuºn gelupd/
't Js alles lief pk/het beduº
FÄiet als mpn Paders
wondren:
IQ

MBelzalige geboozte dag/
(Tot eeuwig hepl gebOoren:

Schoon gy in Satansbande lag /
ñampzaligen verlooren;

God kwämma tien euzben Jaer/
Gntdekte zone liefdeklaer:
En overwon ubo Siele:

Doo zym genade geeſt em kragt
Doo Jezis zominklpke magt /

Ai uw Dpanden vielen.
II.
Loo zpt gp dannu duur verpligt./
Aluw tpd em jaren/

-

Cewandelem vooz god in 'tligt
Gadt wiluw lange ſparen

Hp doeuw leeven tötzºneer

Als't evgendom van Lions Leer/
Hyj rekt uw leevens dagen

Ädroomu Zooft met Repl op hepl/
ezegen
U Ä Ä Ä pepl:
Zoo zpt gp vºp van
klagen.
G4
“ ,

-

12. Met

104

GE ES T E LY KE
I2.

Met zonne glams kroom god u hooft/
Der Peniel ligt em leeeven:

Dat uUc Schoonhepd noopt verdooft/
EDe Heere wiluw geeben/
Aenſchouwen 't goede van Gods volk /
ºp 3p uw ſchaduwen uw wollt:

ºp willanden kerk bewaren/
ºp boer u laet in de eeuwigheid/

t Sp Ozeede en waarheid in uw tpd!
Gmmet het lamte paren.

##############
GE BO OR T E - D I C H T.

Kersnºg.

Stem: O
I.

Zo. gaat de tijd

met groote ſchzeeeden/

So vliegen zelfS de Jaren meede/

Een ſtroom die in de eeuwighed!
Eerſt e}ndigt/zoo gaen uwe Haeren:
Mu vifen twintig Jaer gevaren/
GBp deeze See / met UPind en Strepd.
2

Dat is het derde deel van't leeven/
Dooz mozes’t mensdom voozgeſchzeven
-

n
is
«

-

X
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Alweer een Äſaer aen d' eenwighepd
Gemadert / jazoo gaen u dagen /
JW Metzingen/zugten / jupchen/ klagen A
JLet overwinningen met ſtrpd.
Z

Gp hebt het vpfde van u Leben:

"

Bpma aen Äezus nu gegeven/
't Ss nu vpf Jaer dat gy met laſt/
Hbo ziel de WBereldhad gegeeven:
CDm mau Berte luſtte leeven;

Enzonder God geheel geruſt.
4.

-

JLRaer uboen moeder die uw baerden/

En die geen zugten voo? u ſpaerden./
Gebzupkten godt; gp viel ter heer/
Als overwonne/ en aent klagenz
CDch godt wat heb ik veele dagen?
Dertoorent godt des Hemels Zeer.
5.

Doe kond gy godt niet meer omtwzingen/
C5p gaf de hand gods gumſtelingen/
Gp koošparty / en god§ verbomd/
Gmhelsden gp/van gantſcher herten/

Em godt gemas uw Dielen ſinerten:
Doo dat Uw Diel

Ärg ſtomd.

-

"X,K

Soo dat gp tweemaelzpt gebooren/
Cn anders waerd gp ook verlooren/
Berdoemelpk zondig adams kind/
Een eeuwig grondeloos ontfermen/

Zet vatten van gods liefde ermen/
Dat is de grond / gp zpt bemind.
Go

7. Maer

-

. .

Ic6

G EE ST EL YKE
7.

-

-

-

-

Maer anders niet als tooren weerdig /

--

JLag gp in d Zel / Godt was regtWeerdig?
JBaer eeuwge Barmhertighepd ;
...

Bev?pden u van 't vuur der Zellen/

t

JLecft nu geruſt enzonder ltwellen /

.

-

Enzingt van goedertierentheid.
F

-

IDaer Ja Sodtroeptutat bet ſtrpden/
ZDoo dat uw hert tot allen tpden/
In Gode niet kam bpde 3pn/
Die domk're dagen en die magten:

Pam duvſternis dat uw verwagten/
Geheel bezwpkt tot DZielen ppm.

beob

TDes WDpands

-

emzpm Woede/

IIDisgunt uw 't Hepl/hp is Gods roede:
Hou mocd godt is altpd getrouw ;
Al waept en ſtormt het Veele dagen/
All treffen ude onweervlagen/

Gp hrpgt van uwe lieus geen roUbv.
IO.

S Aw reps die kont/laet ubo verlangen/
Aen Godt en aen den Zeme hangen:
Dertrouwt in al uw duiſternis/
WBant Sezus zal uw miet verlaaten/
Än alle tpd en alle ſtaten/
Hºp zelterplt u Zepland is.
II

-

MBilt uwe hoop en uw vertrouwen /
EBp Jezus maer beſtendig houwen/
Geeft in geen moedeloosheid toc;
-

-

J?
20g
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Io7

Hºog twiſt met godt niet in Iºn Wegen/
Klaegt godt. mood zpt gp verlegen /
Pp wozd van weldoen immer moe.
12.

-

-

Set uwe repze naden Pemel/

…

Mammoedig voozt/ het Aerdsgewemel/
Ss alles enltelpdelhepd /
De Heere epd u in zpm wegen/

Enoverſiroomen unietzºgen/
Bereiden u tot Beerlpkhepd.
En leeft dancierlplt ende heplig/

ÄLeeſt vzolpk/ leeft geruſten veylig/
Em wozd de weg ban ſtrpd niet moe;

Dutrkt uhert Ham 't Aerdsgewemel/
*#
uw repze ma den Jemc/
Ja 't moet dögna den Zemel toe.
===========
E EN

E LE N D 1 GE ZI E LE.
-

Stem

ö

Kersnagt.
I.

W

Alt bemik bol van alle Zonden /

Poe zit mpn Liele vaſtgebenden /
Hoe zitik in des vpands magt;

SIk ben elendig emommagtig /
Iapn Ziele vaft aen Jezus klagtig/

Anaer Jesus flattermyn genagt. 2. ws

Io8
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2.

MDat benik vol van mpne ſchulden/
ÜBaerin ik lang de maet vervulden/

Dan mpne ongeregtighepd:

CEu was mpn Sielemaer ootmoedig/
En Biugten ik ma Jezus ſpoedig/
CDm Leven en om Salighepd.
WBgt ben iſt bol ban

ées elende/

KC0t bwie 3al ik mpn zelve wenden?

Mºpm doode Siel heeft geen gevoel/
ºk heb geenindruk van mpn plagen/
Ach was mpn Ziel bervult met klagen/
Ili leg als in een jammerpoel.
-

-

4

WHat beu ik bol van yjdelheeden /
Ält tergde Gods geregtigheden/

Net zwaerd der Goddelpke wzaek/
Wapn doode Ziele voelt geen wonden/
'it Sitzo?gelooßen vaſt gebonden:
GEn nimmer mp dat onhepl maelt.

Ach God grypt mp met kragten herte/
o Doet mp voele diepe ſmerten/
Än och doozwond dogmpme Eiel/

ºerºt impm hert met heplig beeven/
En ſchept in mpne Ziele even/

GPp dat ik in de ſchulteens viel.
6. WPat

L 1 E D e RE N.
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6.

DHat bemik vol van zondig woelen /
En im mpm Siel is geen gevoelen /
't Äs allez Ongevoelige ppn;

ºn's Heeren hups / enondez t Preeken /
TDan ſchpmt mHn hert wel eenste brelien/
Äl?aer 't is Weer Weg wat zal dat 3PM.
7.

AWENet open oogente verderben/
CD Bitter maberouw in 't ſterven/

Hoezal in d uure van de TDood/
IERpm bange ziel dan welzugten /
En waer zal ik dan heemen vlugten /

In 't barne van dien laeſten mood

»

3,

Aeh! als de dood eens de Gordpne/
CDpſchupft / wat helze mare ppne/

X

IDyn arme Siel dan vorlezal;

- -

CD HAare laeſte ogenblikken/

GD Bange dood / E laeſte ſinikken/
GP UBat onzachgeljken Val.
9.

Dat zie iſlaer mij oberkomen /
Daer miſſchien dan nog we de Bromen/
CDm
mpm vaerwel
Legerſtede
/
Een
eeuwig
in 'tſtaen
ſchnden/

-

-

-

N

Dit alles mi t geweten zeijden/
Ennogtans blifik heenen gaen.
-

-

-

GD
IO,

10
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-

IO

-

CD JAare dag ten jongſtendagen/
Als Gods Bazupmzal
geſlagen / . . .

Ä

ZStaet op gp dooden kommt voort liegt /
De Kegter komt op s Pemels WDolken/

En dagvaard aanſtonds alle Polken/
TDe Koning t’ zamen metzpm ämegt.
*.

-.

-

II.

-

Poezal ik daar dam ſtaam te beben/
WDie kam die Liegter zien en leben/

Een toornig rigter vol van vmnr/
TDen Hemel door het vuur omſteken /

Dal tharſte herte doem verbreken/ >
In deeze laetſte dagen uur.
-

-

-

.

.

. .

I2- . . . . . . .

.

Eno dat roepen aen de Bergen/
En Heuvelen/en die te vergen /
. tom val op mp en mij verplet ? ..

MDaer bipf ik in die dag der wºaken/
WPatzal mpm Siele dangaen maken
Als Godt mp in de tpd niet ret.
I3.

ÖGodt mpn bloed en d'ader ftremme/

°. 't hooren van die donder ſtemme/
All uitgeſproken in uw woord /

Gaetweg vervloekte die mp ſmaden/
JPYet, uwe goddelooze, daden/. - -

o TDie dät vounis dan eenshoord. . . . . . .
14 Poe
-

L 1 E DE R E N.
* * *

*..

-.-

I4

-

iii

-

Hoe zullen bop danrouw bedrpºm/…
Äerzämpn arme Zieldan blÜben/
E> Epndeloſe Eeuwigheid

-

-

Imaer Ächmpn Ziel wil niet ontſtelen/
Alzag ik reeds het vuur der Zellen/
o T5ie verblockte hardmekkigheid.
-

.

..

-

15. - - -

-

Dammpne doode Ziel vol zonden/
E Gjilt dog jpm hart doorwonden/
nagtig God verſaet mpnhert/
TDat ſieenen herte wilt dat breeken/

En pplen in mpn Diele ſteehen/…
Dervult mpmaer met regte mert
„.

.

.

-

I6. . .

. .

. .. . .

Gef anders ſmºor ik in mpmzonden/
En ſterven eeuwig aen mPm Wonden/

Gch overtupgt mp door um Geeſt /
Enſcherp in my dat nieuwe Leven /,
Teilt mp 't Geloofin Chriſtus geben Zoo benik niet vergeefs op aerd geweeſt

ri2
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D E ZE

ELEN DI GE R 1 E P.
Stem: Pſalm. 9.
I

H Elaes hoe is dat aengezigt/
Hoe is dat Goddelijk Ligt/
Doºr mijne Diel gehecl verborgen /
't Ben in 't gevaer enzonder Zorgen-

---

2.

*

Ach dat Gods Geeſt mp eens bewogt/
En in mijn Biel zijn werk volbzogt?
IBijn wenſchen zyn dogdat de WHeere/

Majdoor zyn Geeſt eens kwam
-

*

belteere.

3: *

Ik ben de dienſt der zonden moe/
eGod waer gaet myn Zielnatº
Äukt nijmet kragt uit Satans handen

En maekt eens los die Felſebanden
4

Mèijn Siele wil en zy wil miet/
Gij Heere mpn elende ziet:
SJlt leg dog dodelpk onmagtig /
Zk moet u altpd vallen klagtig

5 Ach

L 1 E DER EN -
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5.

/

Ach had ſkaltpd aen 't gemoed/
Indzukke Gods/ dat was mp goed 3
kan 't niet harden bp des menſchen/

Ä

Die Jezus haten/ och mpn wenſehen.
6.

-

Die zijn om bp gods Bolk altpd /
Ce weczen / dog mog wat verblepd/
't Bedzukte Bolk dat zoude vlugten/
I?a zion/ methaer bange Zugten,
57.

Ach godt uw geeſt moet in mpm geeſt
Het alles werken minſt en meeſt/
'k zaleeuwig in dezonden blpben /

Ach wilt mpn Zielma Jezu dºphen P.

Ö Liebe Sezug davids ZHoon/

TDie muopuwes Paders Chzoom/
MDol majeſtepd daer 3pt geſeeten/

IBilt gp dangeen ontfermer heeten.
-

9.

-

Äk leg in mpm geboozte bloed/

-

- ºd

Borſmoozd/ maer ap hebt ſchuld gehaet/
Gp hebt een godipk middlaers leben/

GPm mp de Zalighepd „te geeben.
B

19. Ach

&

RT4
-

GE E s T ELY KE
TO.

-

Ach Bezus kom ik dante laat/.
- Ästhoopetoos miet mpne ſtact/
HJeb gp fnp cettwig afgeweezen/

TDat hebiltimtners nooit geleezen.
I I.

-

'k Js waer myn Ziels geb2ck is groot:
Jk leggen middem in de dogd /
IDpn zonde ſchuld is hoog gehömmen/
-

---

't Spm groote oher groote zommen.

–

Enoch had iſ maer geeſt en kragt /
TDat is de Stoffe van mijn klagt /

ºde woºd ilt oolt neg Ä /
JAyn Siele miſt dog geeſten leben.
- z.

:

I 2.

WPatzal iſ doen als

ºdew wh/

---

Iapnhoope zinkt mijn geeſt bezwijkt;
Ian iſt mijn

Ä

dam bekeeere/

Gntferntü davids Soonen Beere
14.

.

-

Ach mdet ik dan verkoore gaen/
. .
Hebik in 't gods boek miet zien ſtaen:

.

TDat Jezus ſtaet met open ermen/

En hy is lieſzk volontfermen. .
«! «
-

..

.

-

.

::

. .

"

-- -

-

- -

-

Äs
- ?
- - -
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E

L

E.

Fºtem: Pſalm 9.
I.

Mnn zondig dwaes en ijdel hert/
Hoe woelt en werkt dat tot mijnſmert:
Wat plagen mijmijn ſnoode zonden/
UBat ſteeken mij de Diele wonden.
2,

Dit maakt mij zelfs het leeven moe/
IDyn Biele vlugt ma Jezustoe/
Äk za

min Ä Jezus klagen/

Ach kom 'k dat maert allen dagen,
-

R

Ach liebe Jezus magtig Belt/
Neijn Bijand ſtrijd/en haud het Beld;
Leerd my dog mammoedig ſtrijden/
En ſterkt my in mijn kruj§ teltjden.
- 4.«

TDoe iſt mp Zielten eerſten ſtand/

Aen Goden Chziſtus vaſt verhand/ „
Wº 2
TDge
-

I 6
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Doe wicrd myn Liele prº zonden/
En muejlaas weer vaſt gebonden.
5

IAtm overloochenthert / dat Wº
THj Sondgwoelen/ en niet ſtil/
In al de weegen gods beruſten /
TSnzig alleen in God verhuſten.
6.

De werelt met zijn jdelhcid/

Enzondige begeerkheid/
Iayn herte jammerlyl vervoeren/

En mpne Ziel geſtaegberoeren.
7.

En och mij dunktzoo boos em ſnoot/
Ss niemand van Gods Polk zoº doot
Als ik mpn ziels gants onmagg/
En't moedclaos Sert valt altijd klagtig
8.

G toning Jezus helpt mhm ziel/
TDie mu onmagtig meder viel /

Fuktmp upt mijnes Byand§ hande/
Enmaeht eens los die ſterke banden
-

9.

Jft geef het meenigmael eens op/
TPan treed
weer opzaat/
den kop/
Pamt
Peiſcheik Flange
gee wonder/

Hayn Jezus helpt mü/
op en onders
- ->
1o, CD Licſ

-

I, I E DER E N.
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IO.

GH Tiefſte Jezus mpnen Borg/
GB Komik werpenal mpn zorg/
GBp u mijn Prieſter en mijn toning/

Meemt dogmpm 2erte tot um WBoning.
.

11.

"

- -

--

G Komt er dogmaar bimmen in/
Derciert het huis dogma uw
/
Doet mp tot uwer eere Leven/

z

In Heglig vrezen ende beven.
I 2»

Werſtelt my ma dat ſchoone Beeld /
TDe Zanden dogmpm Ziel verveeld/
Geeft mp Genade tot de pligten
TDie 'k t' ubner eere moet vezigten.
/

I3

G Sezug iszoo bol bam hepl/

Spmärkdomheeft genmaet of pejl/
Än hem alleen is alte

*

/

Booz alle die hem regt beminden.

B 3.

-,

JE

12
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»

- Fr. erdgrººrdºrdfrºg de Mer ºf

Fºf ºder deſ DFB

*-«ese-«se--es-sº-oese-3----------

.
-

J.

-

E

Z

-

U

S

-

SC H OON HE I D.

Föten: Zoet Gezelſclap dat met my.
I.

-

H Emelingen heft u toom/

-

DSingt eens van den grooten Soom/
Die van eeuwigheid gebooren:
§/upt’t Weeze Edds/ zym Lof/.
tis ’t werk der Hptberkoren/
-

Eeuwig aan het Memel Hof.
-- -

-

-

-

- -- - -- -

2.
-

-

-

Zschoonſte geeft mp ligt/ -- Beerdig ampn Ä digt;
Tcerd mij liefde

Ä

.

Cor den roen van we Raam /
JlMaakt al üv Lievelingen/
KTot uw eer en roem bekwaam,
---

/

Z.

Schoomſte Jezus Godes Soon /
Aiwe ſchoonheid ſpand de kroom/

-

»

LIE DER EN -

r»

Boven alle Servelingen:
Ep zpt Godt in eeuwighepd / ..., ...
d Engelen uwem Chzoonomringen/
In des Zemels Verpheid.“
. . . . .
.. . . ...
:
-

.

4.

G

-

’s Hemels Godt en Menſch / 6 L

Ä

Aller Dzoome herten

2

*

't Doozwerp van de höogſte Liefde:

Die uwbaderºoººº hceft /
En die elk hethert doozgricfde/.

Sº

ſchap lceft.... .
. . .25,
:.

. . . . .

3

:

. . . .::::

Diehet Levenin zig heeft/ ****
Die als God volzalig leeft/

-

't Ecuwig Salig oppecWezen:

Eeuwig weerdigal de lof/
Eenboig weerdigplt gep?ezent/ : 2 :

Aen het hooge Jeme. Zof.
---------

W :: . .

.

-

..

"

z .:::::::
-

A

. . ??

V: . . . .
. .
.
o Hoe buvgem zy zig neer/ -3:
Pooz dienhooge Hemel Heer /

.

o Hoe werpen zy hUm Äroonen;

Booz devoeten van dat Lam /

Hau verheerlpktop zyn (Thzoone/
Die haer zonden op zig, nam,
..

- *

..::

9

24

.

:
sº
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emellupfter yeer
P
Ä/
Ä

btraeld in't
bmeezen/
Dam des Baders Chzoomgenoot /
't Goddelylt Beeld op hem telezen/
o wat is die lupfter groot.
8.

:

ZSions kind'ere buigt u neer/

Booz uwen gzoote Godt en Beer
Ende pzÜſt hem met Gezangen /
äoemt 3pn eer en groote Maan/
WBilt mazpme komft verlangen/
TDiend en loofthem alte zaem.

9.
Alu Liefde is hp waerd/
Miemand is 'er dog op Aerd:
CDf den Hemel zynsgelpken /
Jezus is de Fertc luſt/

Booz zpm ſchoom moet alles wpken /

3ezus is deziele ruſ.
IO.

-

-

Dol van Glans en Majeſtepd/
En met groote Heeripkhepd/

Hal namaels in de WBolken 7
- **

---

L, IED ER EN.

I2 T.

Eens verſchpnem opzpm Chroom/
(Tot een Mägter om dc Bollien/

Elk te geeven zijnen Loom.
---

II.

spa majeſiedszoo groot/ .
Äs des Baders Choongenoot/
"Ä
alles overwomne/
upvel/ Deerelt Dood en Zel..
Js alleen de Levensbzomne/

Pjdzpn Polk booz Sielsgekwel.
I 2.

t Js devorſt van 't Engeldom/
Die zyn Hemelthzoom romcom /
Daer bij dugzende omringe/
En die geeſten die volmaakt/
Eeuwig Henielliedze Zdingen/

Daer hier pder Zielna backt.
",

HF 5
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-
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-

-

-

-

-
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-
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DEE
L.- - -- .. - - - -

-

G.

F

-

Zdtcm: Wanneer de Zon in 't morgenroot.
-

:-

-.
“:

. »
2.

- -

- -

--

WAnmeer Gods Bolk gedient Goºsraat/
TDe äepze zyn ten ende /

2.

Perwiſſeiteeuwig haren ſtaet/....
In 't Daigonbekende/
. . .
-Genot van 't alderhoogſte goet /ºz . . . ?
TDat al haer d?ult en ſmert verzoet/
De dood als v2eede Boode/

Bzengt haer heteeuwig Leeven toe/
TDit leeven zym ze veeltjdg moe/
WDcl Dalig zpn die Doode-

2.

TDie adus ſterven in den hcer /
TDe Siele vliegt na boten/

Al daelt het ipften Gºave meer/
De Ziele zal God loven:

-

Li E DER EN
De Koning der verſchrikking is
WHaer aengenaem / die dujſternis
Der mare Grafſpelonke/
Js haer tot lieffelpke ruft/
Terwyl haer Ziele zig verluſt/

123
-

-

–

Äl2et die in Glorij blonken.
.
, .

Y

.“

Z“
--

Het Michaem vatter neer in ſof/
En van de dood verwommen/
De Siel vervult met’s Heeren Lof/ - Ält / daer de Zeemel Somme/
Doö ILupſtezrik en Glanerijk ſchijnt/
Daer alle aerdſe ſchoom verdwijnt/.
't Fiejkhalzende verlangen/

Dans Heeren Bolksnade dood/

-

.

Gm eens bevrpd van alle nood/

-

Humerfenst omtſangen. -

-

4.
ZSie ik een Dromena het graf/
Än rouwkleet heene dzageU/
’t ZSchymtom de Sonde ook tot ſtraf/
JWDen hoort ook bitter klagen/
JAaer ſchulpft dat donker floers eens weg/
En denkt ceng regt net overleg/
UJoe zweeſt die Geeſt daer boben/

-

En bp de geeften voor den Croon/
Dan Godhun arbeid tot een logn/
CDM eeuwig God te Loven,

»

5. TDit

124
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.

TDitzigtbaar al zal eens vergaan/
End Elemcnten bzanden/

Als aard en Peemel zullen ſtaam/
In vuur en blam/ de banden /

TDes doods/'t geweit des grafs/ dat zal
Derbyecken in den laatſten val/
Pan alle ioningrhhen/

Dit groote Schip vergaan/ op 't ſtrand

TDer eeuwigheid/wameer Gods hand/
Sijn wgake zal doen bljken.
6.

Staet op gij Dooden kommt voor Gad/
TDie metBod§ trouwe Booden/

Jºn uwe dagendzeef de ſpot/
Die u zoo vziendelijk mooden;

o TBonder-ſtem/ a bangen mood/,
Op d'oever van een ecuwge dood /

pm Eielen ZSchip te ſtranden/
Dem Higter zittend op den Chroon 5
Sal rigten levende en doom /

IHiemand ontblugt zpmhandene
7»

't Berſchillend vomnis tot een flot/
Pan alle Pleitgedingen;
MBiſt uyt den grooten Soon van Godt/
egt tot zijn MLievelingen/
Ä0mt

–

–

–

–
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Komt gijmpn Dolk in deugden rijk/
Beerſt dat eeuwig Koninkrpk /
WDäer toe gp 3pt verkooren/

o komt mpn vzygekogte Bzupd;
't Is mu metal uw ſchzpen uit/
ÜSie zal dan Bzeede ſtooren.

Daer zal de Koninginne ſtaen/
IAethemelgoud omhangen/
En op een vlöer van WBolke gaen/
En loonen kroon ontfangen:

«s

-

De komingime van dat land/

Staet aen des Konings regterhand;

En is van liefde domhen
Sij is dekzoom al op zijn ſtrpd /

ºy is haer deel in eeuwigheid,
TDus word haer °t hep geſchonken.
9.
JNaer

ern omtzachlpk vommig zal/

TDen rigter ook uitſp?eken /

Cot boos geſagt/ in haren val /
Zal hijzig eeuwig wzelten;

Gaet weg vervloekte van mpm Chzoom /
TDie Dpand waren vam mpm Ä200m/

IDa 't eeuwig Buuz der Helle/
TDat tot in alle ceuwighejd:

Den TDupvel met u is berepd;

Dit vomisza hp vellen. -

126

GE EST EL YKE
IO.

Endeeze dalen in 't verderf/
En zijn in eeuwige ppnen:

Cerwp Gods Bolk den Zemel erft/
Bp al de ZSeraphpne;
CDmeeuwig humne eere kroon/

(Te boerpen meder vooz den Chzoon
Dan 't Lam/ en eer bewpzen/
Alen den Dader / ZSoon en Geeſt;

Ditzal het werk zpm aldermeeſt/
Den groote God te p?pzen.

RE G 1 s T ER
D E. R

LI E DEREN
z

-

E

–

Pag

L-Mannél Gods Wonder Zoon.

65

H.
Het Wys en Goddelyk Beſtel.
Helaas boe is dat aangezigt.
Hemelingen heft u toon-

1 I2

I lß

-

I.

-

&

IOO

,

Ik hebeen Trouw geſlooten.

2I

Ik ben met Rykdom overlaade"
3

K.

I5
-

Komt Jehova's Lievelingen:
Komt hier die luſt hebt om te bouwenKomt Jehovas Lievelingen: ... ,
Komt hier
Bondgenoten
juygt denhertHeer
Komt
begeerigoogen
Liefſte Jezu vol

28

35
45
GL

medoogen.

“

-

M.

33
-

-

Myn zondig dwaes en ydel hert.
Nu kan myn ziel
-

Z

- 1.rs

niet langer leeven.
-

83
4.

REG I S T ER
O.

Op myn neergebooge Herte.

3

O Jezu ligten leeven.
O Jezu vol genade.

I2

18
25
3I

Oezu Goedertierent Heer,

O Wat is dat Leeve zoet.

O Liefelyke Eenzaamheyd.
O Eeuwig Weezen aller Weezen.
Oneyndig Oppermajelteyd.

48
J9

56

O Nu is 't alles buyten raat.

87

Och! waer zal ik my wende heen.

96

O Rotz des Heyls, ö Levens Vorſt.

73

Oneyndig Oppermajeſteyd.
O Gy Schoonſte aller Menſchen-

76
80

S.

-

-

Soete banden die my binde,
-

-

-

W.

91

ſ

-

Wel aan myn Ziel myn waarde pant:
Wat benik vol van alle Zonden.

54
207

Wanneer Gods Volk gedient Gods raat, 122
Z.

r

Zalig Weeſen vol genede,

69

Zoogaat de tyd met groote ſchreeden. 104
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A L LE GE V AAR.
Zºtem: d Holland ſchoongyleeft in Vreé.
.

A

. .

I.

---

---

-

-

Veº

u's Hemels Gunſtgenoot/ lä ſtaat die iszoo veilig;
*

TDzeigdu gevaar/ ofzwarendod/º
Boud u geruſt en heilig;
Enheilig ſtilen zogge loos/
- 3.
Al woed de WBereldnogzoo boos:
.
DertroUwd op uwen Toning/

?t Ä§ veilig in zyn WBooning2,

#
ſt/
Poe ſtil/ hoeÄ
veiligen geruſt/
-

-

oo leef ik ma mpn Perte Tu

Boo kan
-

amerºn ſº
- -

-

- -

-

:
- -

»

-

...

- -

-

*

» *»

Än

2
GE E STE LY KE
In God de God van 't Beſverbond/
Dat eeuwig anbezwecken ſond;
Ö Salig Heilig Teeven/

Beypo man angſtig beepen-Mapn Koming die is eeuwig Crouw/
zal mp mietberlaten/

o datik alleſ hem betroup/
-

FÄ Äs
boind ?
de SºedDo? bazre
bazrebſind
-s

at meenig Schip en goed verſlind/
Jºpn Scheepje zal miet zinken.

Enk Zal noqit verdinken.

-

---

4

-

Gods almacht is een ſterke ſlot/

Dat is een veil'ge wooning:
Zijn naam i Äaat en ſterke God/
WÄp is mpn Sielen koning.

Sso ruſtikdam in Gadgeruſt

:

En leef zoo mä mpnherte luſt/
JL2pn ſtaat die is muveilig/

Og/ was ik mumaar heilig!
JWD.pm blind, en angelobig hert/
Dat heb ſk mog behbuden /
TDat woclt mog tot mpn Sielen ſinert/
Ält durf mp mietbetrouwenl
CD ſnood ondankbaar ongelqof/

>

Dooz Gods beiofte blinden doof
Roelang zult gp mog leeven?
Gn mpmeziel doen beeben!
6.

Derbgeektd ?t.

g

k

TO

s#Äºs
Gß
, .

L I E DE REN:

4

CDg helpten ſterkt mp dooz uw magt
GEn leert mp op U bouwen ;
TDan benik beilig hoe het waapt/
GEn blp / ſchoon ik met tranen zaaitz
TDan kam ik zoetipk ruſten/
GEn mp in God verluſten.
7.

CD beilig leeben/ in 't geboel
Dan Gods getronwigheeden;
All leef ik dam im t aards gewoel/
TPan heb ik regte Dzeeden/
TDan is het op de Zeegantſch ſtil/
TDan ruſtik in mpm Baders wil/
TDam leef ik byp en veilig/

TDan leef ik blp en

-

ºrg

G Salig leben in t Genot/
Dam GodF MDeldadigheden/
CD DSalig ruſten in mpm Godt/
Än 't zagt Gevocl van Dzeeden;
lt zet dan alle zo?g ter zP /

h leef dan vzoipk/ vzpen blp/
k ruſt op 't liefde herte
CDes Paders vol vanſmerte.
9.

Geen zus ofleed of weede Dood/
Itan mpne Siel beroeren /
Geen onweersbup mog laaſten mood /
Itan my mpn tuſt ontVoeren;
All ſpande dan de UBeeTeld zaam/

IDpn ſterken Coon in Gods Maam/
TDaar vlugtik veilig heemen/
GEn wozd bevzeid van Weenen
A 2

G?

4.

GE E s TE LY KE
En ma de EPood in 't Hemelrpk/

TPaar zpm dog geen Bpamde;
In 's Hemelsſtad zoo lupſterrpft/
WPaar zalik mamaals landen. . . .
Jlºpm reps bpmaten einden is /

.

Ilºpn Saligheidſtaat baſt gewis/

:

*k WDagt Zaigheid en Ozeeden?
Än alle Eenwigheeden. ...

. .

-

Gº-Gº-Gº-Gº-Ge) Cs).
C H R I S T Us

A an T
x R U 1 s G ED o o D.
Stem: Pſalm LXVIII.
T.

Das

hong hp aan't Berblockte Haut:
Alan wien iſt mp heb Coevertrouwd/
Aen 't kizupce baſt Genageld;
-

Baarhong Gods een Gebooren Loom /
Jm ſmaad / enftierfwel duzend doon /
Cerwpl het Pplen hageld.

-

De Ppand opzpn Zielen ſchoot/
En God hem weinig hulpe bood.
Loe zuur viel dat betalen

Ban mpne groote Sonden ſchuld /

Baar Ädes Boeh mee was gevuld!
& Ciefde zdnder palen!
Q
-

5.

IED ER EN 3
V

z

--

2-

e

-

..

:

-

.

Iapn liebe Jeſus hong Bebloed
Aent tuſ) as hp mpn Bonden boet/
Hºp voeide Dloeken (Cooren /

.“

Äp voedeºergrºteſmert/
Dan bangigheden bzak zphe
Hºp dagt bpma te ſmooren;
WHem overſtroomde een gamſche Zee

---

--

-

Danipden ſmerten anafiſ wee

-

Wiep waarom mp verlaten/ -

,

Jººm ºod mºnºadºerlaat gymp
Ilºpm Bader helpten ſtaat mp by/
Mpnſmert szonder maten.
- 3»

DZoo is mpm Bondeſcyuld voldaan/

DeDerzoening
ſchuld betaald
maakt effen Baan; is ge vonden;
.

.

*

Daar hing dat Godlpkt Offerlam./ .

. .
«

TBat mpne Sonden obermann/
Endaerom wierd Febonden. .
º

. .

.

. “ :"

ö Goddat Goddpk Mºenſchenbloed /
Heeft immer al mgm ſchuld geboed/
Zoo heb ik dam na Pzcede?
Mpn Dader zpt gp miet voldaan?

Ik breng mpn Hoºge meede.

.
-

-

Ält ſta booz God als zonder ſchuld /

Iſºpn Ziel met Deedens vervid/“,
TDit doet mh Dzolph Leven; . . .“
kſtond in 's Heeren Levensboek/
k ben nu b2p van alle Ploek / - Zoe werd mpn Ziel gedzeeven

--

Lot Bpdſcap en verwondering
Doe k dat Donnis
-

-

Ontging!
3

*
-

-

--

od§

G

GE E STE LY KE

Gods Geeſt is hier getupgen/
En die getuigd met mpnen Geeſt /
TDus is mpm Siel nu ombcv?eeſt/
JBaat wil ootmoedig bupgen.
J

En werpe mijne Eer en Ä2oon /

Boor 't Lam/ gezeten opzpm Croon/
Booz zijn JWHeldadigheden;
Dat Bloed des kizupzes mp behoubod/
“Ik ben met jefj ondertroubsd/
En leef in zoete Dzeden.
-

Mpn miewe ſchulden die ilt maak/
MBaar dooz ik weer in omruſt rack /
TDie werpt ilt op nijn Bozge;
Soo leef ik v2p en heilig blp /
GEn mpme Siel vol liefde zy /
GEn ganſch bev2pd van zogge.
6

Bp 't K2ups van Jeſus blpf ſk ſtaan/
En durf 'er niet centree van daan/

«

Ält wil bp Jeſus blpben/

SIk heb hem alle uuc van doen/
Booz mpne Siele tot een zoen?
IBat zou mp van hetu dzijven?
CP Seſus ärups is al mpn ruſt/ .

Ja Jeſus Hºuis myn herte luſt /

-

JWapn (Crooſt/mpn Seil/ mjn Leeven/
Spm Kyuisdoot mp den hemel geef/
Dooz 3pne dood ik eeuwig leef/
Bevzeid van eeuwig beven.
7.

*

-

Ww Geeſt dag rijklijk mederzend/

En maakt u veel aan ons beliend/
Dooz Pemeligt van boven;
Lend
-

en

-

LIE DER EN:

Zend dog de ſtroomen van u Beeſt/
Tot heilf ging wel allermeeſt/
TDanzuſien wp u looben,

.

*

,

TPoetonswat van den gemel zien /
Enwildoms uwe httlpe bien/

- --

Gemma de äzoon teſtreben,

-

- -

Eeerdons leeven in de Strpd/
En kroondu werk in Eeuwigheid/

Endoer ons Heilig even.

„Ls),

. . .

Gs) E C3) #Cé) BX

J E s U so P GE ST AA N. zstem: Pſalm LXVIII.
-

-

Zoo treed den

I

**

.

-

. .

Leidten Grauen ult/

Änvoerd de Dood als roofen bnüt/
Äjter zyne Mºggen/...,
ZÄTriumpheert hjover doº
Ägraf/en 2elen laaſe ºd/ -- ..
Sjäonie de Bono dage,
DÄnde eben erſt
jejn Eeuwigheden leeft /
Äjnsölvollören…
Pjn Grafte makenbrºs Tºnhemeen eeuºiseºz.
IGé Zel zyn kragt2 benorten.

-

--

- -

-

Triumph/ Criumph/be bittered

4.

-

Än Gooden HelWineeuwished
Äoors Heeren Dollt geweken/
GD

Ä

Komt Ziele dooruA Kiel
4 gewond/

-

-

-

-

Dt.

1x

GE E STELY KE

Die ſchursdoogeſrehen/
ÄÄ

TDe

-

-

Gp maogdnuöjp Troonwaartslgaan/
CZuitamtie iF Geſch?even/

De ſchuld is dooz üw Bozg betaald/
Gena / Genade zegenpzaald/
GÜ zultmueeuwig leven.
Mooit was er grooter zegenpzaal/

:

JPMooit grooter bzeugd in 's Hemelszaal /

De dood is nu verſlonden:

W Bruidegam komt verliefde Bruit/
TPedood ten trots/“ten gaven uit/
Dan alle ſc

Ä

-

- >

GP dood waar is a
fch geweldt/
IBaar is uvm magt ? gy legt gevelt/

--

Äºleºntnamen
,
WBjzijn Ä dood ontblgón/
GPns köning öfit.de lebenslzoon / HJet leven s gehalten: - - - -

.
Ä Ikon
Y

. - g

-

##

E ..

---

eben gcett /

ºebelſcheinagenbeeven
Wºjn Hoogeprieſter Jeſusſe

:

-

/

Die mhpardon envzeede geeft/
En eeuwig zalig leeven;
* S-.-23 1 .

:
. .

Pöſinpn eſ seeft /
*ÄpnÄLebens
hetzalig Ä geeft/
Tod gg zptMeſtorven Tº Yº

ºpnºepländminnen Goeceft/
Pºin myn paats hetiosgeld geeft/
En't leben beeft erwogen.“
: 3
*s F.
--5 –
Mpn

:-

LIEDER EN

:

9

5-

-

Mapn Borg Immanuel die leeft / ...
TBenhagt der helle voorhein beeft/.
Bn heeft de dood verfondenz
TGedoöd is dood en eeuwig dood /
JApn Jezus leeſt / geen laetſten nood/
liam mu mpmziel verwonden

s

:

(Triumph/ Criünph/ de dood iF dood/

Enecüwig doot gcen dood geen nood
Laet vry de Zelle bmoelen

't Sal_eeuwig met ons welVergaen/
Dees Deegenpijlacreeuwig ſtaen/ .
TDen Ppand zal

bºn

T>at onze Koming Sezus leeſt / _ ...
Enna den Chroon geduurig freeſt!
CDnn henn zyn SChroom teſtooren.
CD Jezus nu uw leven toºnd /
. . .
En onze Siel uet leven äroont/
JAu is de Dag Geboren
-

Sän Leven vöor nipn Doode Ziel/
TDie veel inonmagt nederbiel/
Zèchter van de Tood verwonne;
CD Salig Leven in Ols 2oofd/ . . .
TDienu dem T>zaak van Maºd berooft;
E Saal'ge LevenSzonne!
7: ^ :

- --“

Tºic in den vzgegen Bogenſond/
Als overwinnaar nu opſtond/
TDe Pelſche Dägt verſagen. . . . . .
»

--

Ciumph Criumph/ de Koning leeft
Cziumph/ Triumph/be gelhomd beeft /
Gebonden aan een WDagen . . . . . .
Pan deezen Evertºinlaar groot 3
- . .

.

A 5

"

Cr

»

.

-----

1s

GE E ST E LY KE

-

Criumph/ Triumph/ de dood is dood
Cn eeuwig overwonnen:
Triumph Triumph / de Kºuisheld leeft
Epoverwonde
Dood: en heft
TBoen opgaan 's ºs Sonne.
De Dood nu overwonne leid /

Jºn leeſt Gods Dolk in Eeuwigheid/
Enzal geen Dood aamſchouwen.

Jugdop die overwimming al/
Tim Dyand doet een eeuwige bal/
Ep zpt bevºyd van rouwe
Pzeeſt nu geen bangeen nare Dood/ ,
Enſchzikt niet

Ä den laaſtten nood/

Geit voezdu in Gods WBooning/
Perlangd maar na de CEeuwigheid/
De Poſt des Goods gewangen leid/
Jèu leeft u groote kä0ming

SESSE

JEZUS HEMELVAARD.
ZStem: Verblyd u’s Hemelsgunſtgenoot.
-

I

- -

-

ZÄGmmute
rpd dien Feld op Wollten Wind/
Degenpzalen:
/

-

Jaſpn Criumphe nu begint/
Pyſal de Kroom behalen.
Daer vaerd hp ma den Hemel heen /
Derlaet hp nu zün Polk ? och neen:

Hp ſcheid maar van de Aarde/
En Aarden Jemelpaarde.
TDggr

d

I, I E DER E N.
-

2.

II

-

Daer beerd hp ma zyn loom en KYoon/
Heeft alles oberwonne . .
.
TDaar erft hn nu des Baders Croon:
Deel hoger als de Sonne
--TDzer vaerd hp dooz de MDolken heen/
Daer zal hp op de Sterre treen
ZSpm Cröondaar boven ſtellen/

-

Gcem Ppand zal hem vellen.
Z• .

-

TDaer gaet hy ma ſpn Däderland/
En in ſpn eeuw ge ruſten/
EIm aan des Baders regterhand
Sig eeuwigte verluſten
Daac gaathy ma de heerlpkheid /

Gmal zpmvolk in eeuwigheid
Daar woming te berpden:
Die nu de tpd verbejde.
GD Weent

net volk vºn Galileen/

vºgaatoonÄ
Ä de z
dog na den Fennel heen
Pet paſt niet dat ſ Ä ºn blij/
Enhebt hemie
-

el Bee

THat Jeſus in den jemelzj;

-

Hjzalu byhem halen/
Gm oak te zeegenp?alen.

-

F.

G Jeſus meem ons herte mee/
GEn ſcheijdet van de aarde;
Perloſt Ons van dees woeſte zee/

Hier is dog miets van waarde.

IAjnlageziel / mjn zondig hert/
Dat is my zot mijn grooſte finert;

-

-

12

GE E s T E LYK E.

CDch mogt ik Hemels leeven/
En made kzoome

ſºn,

. .

.“

9

Gch was mijn wandel boven 't ſtof/
&B Jeſus zend eens neder
AH Geeſt / op dat wijpzijs en lof
BI mogen geben weder.

Zend uwen Geeſts tot onderpand/
Hit dat Wezegent Paderland/
GBp dat wp ons verblpden/

En altpd moedig ſtrpden.

-

-

Gndekt n dog boat van nabp / ...
Alen onze Siele oogen/
Coond dat gp onze läoning 3D /
En met ons leet bewogen.

-

CDzagen bop uw opu uw Croon/

.

En op uw Zooft den Hemelázoom; . . .
GHzagen wp die Schoonheid /
Die nu op uten

ºn leid.

: . . .

..

Perlaat ons miet in 't bzeemde Land/
TDaer wp nu d20ebig zwcrben : .

.

Gp zitaans Paders Wegterhand/
CDm uwen Loon te Erven

-

-

WBeeſtonze 1doozſp?aak by den Chzoon/
MBp gummen u de Zemelkzoon/
Bp wagten oek dat Cceven/

Döoz liefde aangedzeeven,
-

-

"

-

:

L I E DER EN.

Ig

«C) ()e()-C) () () () () (O).(
Pſalm CXIX. v. 13
-

Stem: De Io Geboden

I

had den Enge wegten Leven/
TSie ma het Hemels Comaen leid . .

Gmhelſt/ maar mp miet voozgeſchºeben

Een weg van zoo veel Ltzuis en Strpd.
2.

ºk dagt mag ik mpn DSielen voeten
JWHaar zetten op het Hemels ſpoo2/

WBatramp ofleet mp mogt ontmoeten/
Äk kom’er egter veplig dooz.
-

Z

-

Al moeſt ik dan in ſmaad en ſchanden/
CBooz d'enge wegten Zemel in/
Als ik maar mogt im Canaen landen;
Äk kooš den weg dog niette min.
4

-

JPaar ach mpm omgelobig herten/
En mpn ve2dovemtheid vooz al!
Gepaart met tauisen veele ſmerten
TDie maken mºn den wegzoo ſmal/
5

Äk ben onmagtig in het goede/
En vaak onwillig onder het krups:
Äk voel mpn dikwils mat en moede;
Begeerig ma
hups:

mpººs

Enzontpds koom ik ook in wegen
En paden van mpn noopt bekend;

TDat maakt mp mogte meer verlegen
Poe ik mog kommen zalaan 't end.
7

14

GE ES TE LY KE
7.

-

A

-

TDan moet ſk eens in 't dupſter treeden/

En derf mym pad niet moedig gaan!
CD! Donne der geregtigheden?“

Laat mp u Ligt º ſchouwen aan.
En laten de gebaande Weegen/

Dog

Ä mpm Ä ZPN

WÄpnigten kzagt in u gelegen./

TDanzal ik langscen regten Ipm.
9.

Mºyn Keisma Canaen hemen ſpoeden/

En open ſteeds vankzagt tot kzagt;
Geem Ppand maakt het mpm dan motde:

SEn't zware hzups
pald mp danzagt.
IO
-

Almoet ik dan mog al erns ſmaken:

Joe dat dem Bºomen maauwlphs vood
Gelukkig/em kam Salig raken/

Bieſtomden duuren danmaarkozt.
II -

Gch Jeſus leer mp dam maar heaſten .
Gelei mp dooz u hand en raad.
Gp 3pt de eerſten en de laaſten/

a 4

Die noit u werken varen laat.
I2

CFp leerd mp langs zoo meer u wegen/

Hºetmpdoor dipſternis en

Ä

Geoöfen Gngeoofdajtegen,7
KTot dat myn Tiele in 't Gezigt.
Iban Eion 't Hemels Canaen boven/

Datland ban mpn Ä
Baar ili dan Godzaleeuwig loven; TPau

LIE DER EN.

1s

Dan wect ſken ik ben bewuſt.
I4

TDat mp de weg miet zal berdzieten./

Jk ga dan voozt in mpne Loop:
Als die eenseeuboig zal gemieten

getepnd van mpn Geloob' en Hoop.
Hooglied IV. vs. 16.
Stem: Geeft een Aalmoes vooreen blinde,
-

I.

Gef des

Heerem die mpn Leeven
En mpm Sielen adam 3pt;
-

jen/

Die aen Sion Zeil kund
Doo2 den Hemel mp bereid;

läomt dog in mpnherte woomen/
En H. Heerlykheid bertoomen/

Ach doozwaepd mpm Zielen hof/

KTor u heeripk/ Cot u heerlpk/
(Tot u heerlpkheid en lof/
2.

*

hoe zou ik kunnen leben/
ls gy niet mpm dozre Siel
Tigt en Änvloed quamte geven/
En mpn leven onderhiel?

Supden wind wild dan ontbwalten/
WBild mpn hert en lippen raken/
TDo02 een kool van Hemel vuur;

JReemt mp dog in/ Reemt may dog in/
Keomt mp dog in u beſtuur.

s

GE E ST-E LY KE

I6

Lem

WBild dog uit mpn
rukfien
Adams beeld dat in mp is/
En verheven im mpndzukken

Hwes Beelds gelpkemis.
MLaetik walgen aen de Joosheid/
en verbloekte Boosheid
am mpn argeliſtig hert/

*#

Al quam ſmerten/ Al quam ſmerten/
Ai quam ſmerten tot mpnſmert.
.

.

.

.

»

4.

Ach mogt ik ootmoedig treuren:
Over ampn ſmood bed?pf!
En mpn herten hunnen ſcheuren/
Dat was muttig (Cpdverdrpf.

-

WPil: dan JNoodc WDind ontwaken/

Laat ik niet mpn quaad miszaken/
JLaak het mp maar eng en bang;

Leer mp dan een/ Leer mp dan een/ .
Leer mp dancen Creur gezang.
5.

En omtdelt mp de Fontepnem
Dan Meſſias dierbaar Bloed/

Als geopent vooz GPnrepnen/

Js de Grond van al dat gocd/
Dan die volheid der Genaden/

TDie mpn Siele kam verzaden/ -

Zend u waarheiden u Ligt/
Gnderwps mp / Gnderwps mp/
Gnderwps

mp vºn mpnpligt.

MEild mh mau Beeld veranderen/
EPoe mp in 't Genade UPeel

Moedig ſtrpden tegen t anderen
Gber

L 1 E DER EN.

B7

E>berwimmen/ laat is veel:

Hw im mpn verbogen hoeken/
Alºet mpn gamtſche herten zoelten /
Werk im mp een liefde bzand/
Neid mp im een/ Leid mp in een/
ILeid nnp in een effen Land.
7

TDoempn de volle ſchoonheid/

Dan mpn Jeſus al mpn wemſch/ ,
Em wat luiſter God ten toom ſpzepd/
Gp Emanuel God / Menſch.
Leer mp veel in mpn benouwen /

Doo: 't gelove hen aanſchouwen /
Leer mp leunen op die Äots;

-

IIHaakt mpn Ziele/JWHaakt myn Ziele/
IWHaakt mpn

z

heilig trotF.

En gemoedigt in gevaaren/
Gceft mpn veel geloof en hoop/
Taer geen ſtormen mog geen baaren
JAp verhinderen in mpn loop:
ILaat mpn Zielen aan u kleeven /

Gun mpt regte Gode leeven/
JAaakt mp Val de z0nden VIP/

Leert verligt en/ Teert verligten /
JLeert verligt en heiligt Mp/
9.

Ikom dog im mpmherte werken !
IDaakt mp leevend na uw booozd /
met gemade ſterken!

WDild

TDat ik wandelem mocdig vood/

Teer mp doen u weibehagen/
En mpm kzuis gemoedigt d?agen/
Set Mpn voct op
Vaen?

n

CDge

rs

GE E sT ELY KE

Doe mp moedig/Doemp moedig/
Doemp moedig heenen gaen.
IO

In de IAogentheid des Heren/
Tan is alle bitter zoet:
Taet iſt dam gedurig leeren

UBat ik doen en laten moet /
ZSterk mpnhert met u Genaden!
En beziel mpn werft en daden/

Maekt mp van de Bonde vzp/
Leerd regeerd en/ Leerd regeerd en/

Leerd regeerd en heiligdmpn
3:3.

##############

Ass -

- - - - - - - -

-

Jermia 32. VS. 39. Y:

4

Flem: Zoet gezelſchap dat met my.
. .

. .
I

Zeit

Gezelſchgp dat met mp/
JAa den Hemel v?p en blp/

Langs die hoog verheven Bamen/
MDandeld in Dereeniging/
Tan in Dzeugde / UPan in Tranen!

CDnder veel Degwiſſling.
-

-

2

IAet die God gewpde Schaar /
TPaar ik hart em wenſch mee paer/
WBſlook ſterven en oof leeben/
JRaeuw vereenigt in den ſtrpd;
Doel ik daer mpn hert aen fileben/ Als

LI E DER EN
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Als mpn Volk in eeuwgheid:
Z.

Als ik aen die groote WBolk
Dan dat Hitverloren Dollt/
Alen dat Zion mag gedenken

Im mpm ſtille Eenzaemheid/
En wat luiſter God komt ſchenken/
Alen dat Dollt hier in der tpd.
-

4.«

-

Alen dat beeld dat in haar p?aelt/
't Ligt dat van die Godheid ſtzaelt?
CD! dan kam ik mp verblpden;

-

-

Än berwagting van mpm UBod;
»
Domder zomden / zonder ſcheiden/ "
?t Samen in een vol genod.
5.

-

–

-

Dan genícting zonder kzups/

Boven in ons Paders huis;
Eeuboig dante zullen leben/

-

Daar men geen vervloeking hoozd/
En geen ergernis zal geben!
JW Maar in

-

-

fe angº.

-

Och wat steen zeeveugd/
En wat is myn hert verheugd/
Als wp met Gods Lievelingen

In den Geeſtmet rupme ſtof/
Gode Pſalmen mogenzingen/
En henn geben

er en

lof.

7.

-

-

-

En wat herts bereeniging/
Pinden wp ook onderling/ .

Als wp in Gebeeden 't zamen/
JNa den hogen Zemel gaan/
-

B 2

-

GR

as

G E E sT E LY KE
En des Heeren grooten namen/

MAet malltander bidden aall
8.

Als mcn met den ander ſpeckt /
TDät dacronder 't hert verbºeckt:
Dan dat wozdem uit gemaden /

Dalig dooz Meſias bloed:

Dean zynkeus zoo wel beraden/
En van al dat herrlpk Mocd.
9

Dat zy als hundeel en lot

In gemeenſchap met haer God
Zalig nu al ondervinden
Em hoc God van eeuwigheid

WHaer uit vrp engoedheid minden/
En verkoos tot Zaligheid.
IO.
f

Als daer omdcr't Zalig Tigt/
Dam des Heerem Aengezigt;
Gnze Siele komt Beſ?alen/

TDat is ons eem Bzuplofts - Feeſt;
TPaar wp dan malkaer verhalen
Gnze liefde ma den Eeeft.
-

*

-*

- -

II.

-

-

-

-

Sulke liefde denkt geen quaad/
ZSulke liefde leid geen ſmaed/
Bulke liefde duld geen ſcheiden/
Als maer vooz een koºte tº dº

-

-

TDaar zy nu haer reeds verblpden/
TPaar zp eens in eeuwighed
2.

-.
-

-

-

-

Sn dem Hemel voor dem Croon/
Bp den Dader en den DSoon /

25p den anderen zullen wezen;
--

-

T
I

L I E DER E N.
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Än gemieting van den Heer /
Sonderzonden/ zonder v2ezen/

-

CDfte ſcheiden nimmermeer.
IZ.

Bozd de UBereld mog zoo trots/
Wäaken al de banden los;

TDooz Aatuuv ofkunſt gebonden/
d” CDnze blyven eeuwig vaſt/
TBooz geen mood of dood geſchoyden!
WZoe de?«lhond daar op baft.
-

I4

JÄu dan God geweide Schaer /
ÄLeef in liefde met malfiaer;
SefuS duur gekogte Leeden !

Denkt aen geen geleede hpon: . .
Tiefde/ Godvzugt/CEedzagt / Dzeed!
DSpn de Pserels van uw kroan
-

-

I5

DSoet gezelſchapbuigd de Linien/
Dat 't den Jemel ons doe ziem!
God des Bzedes wildat geven/
Die maer ſpcekt of imaar gebied /
TDoe u Bolk Dereemihd leeven!

Maehtze tot een Sulamieth.

«C) CXO-O-O O-O-O.O).
Rom. 7. VS. 23.

Zdtem: Pſalm, 2.

-

I»

W

At ben ſk vol van zond' en ſchuld

WHat is myn herte

zº

3

verbUld
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Met WBeerelds zogg empdelheden;
Jk vocl een Det in mpne Leeden.
2.

TDie tegen 't Ligten Leven ZStrpd/
TDoo? 's Zeeren Geeſt in mp geleid/
Skzit geduurig in de Banden /

-

-

-

Zk vzees mpu Scheepje mog zal ſtranden.
Z

-

IAym hert wozd dikwils weg gevoerd/
TDooz duzend dingen in beroerd;
Äk leer en zweer in veele dingen/

-

En kam mpn herte nict bedwingen.
-

4

En is myn Geeſt eens vooz een tpd
Cor Fod geſtrekt en uitgeb?eid;
Äk zinlien zali zoo aemſtonds weder;
Als magten moedelooster meder.
5.

-

Ält voel eenzondig Herts - geſtel
-

Pan binnen/en een Biels gequel?
En mciging tot verdozve dingen/
Enzonden die mp

g

omringen.

-

-

-

Em kam ik dan mog nampn Sin/
JlMaer vallen Voo! den Heere in;

-

Enzoo mpn ſchuld voo? God belepden/

TDatzou myn Sielen mog verblepden.
7.

EPchſmolt npy hert maer vooz den Heer /

Enzonk mpn Siel in ootmoed meer/

TPat zau mpn Siels begeerte wezen/
En my van ſchuld eſnet genezen.

Imaer dikwis is myn hert als ſteen e

-

L I E DER EN.

-
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Emilt ga ongeboelig heen /

Emmis daer dooz veel Siele v?eeden/
Enzoo moet ik den Weg altrecden.
-

Q

-

Maaerdat's myn Crooſt em almpnzo?g:
Pat Jeſus is en blpft mPm bo?g/
ZEpn Ä zum Geeſt / zyn JWaiddelaars
eVCI :

IAAp uit Genade is gegeben.
IQ

Jlt meem dat mog voo? eeuwig aen/
Enwil met ampn ſchuld belaen/
-

Map daer gelovig heen begeben.
Jk weet in Jeſus isIImpn leven.
-

Endat's mym Crooſt in mpn Elend /
Dat God van veren heeft gekend/
Mapn weg eer dat ik was Heboren/
Ga doe hy mp heeft läitverkoren.
I2.

Jk zal't dan wagen op die Crouw/
ºft krpg dan egter geen berouw? -

ZSpn Blöcd en Geeſt za mp geneezen/
En ilt dezpneeeuwig Wezen' -

IZ

GD zomme der Geregtigheid/
ZSchenkt mp Geloof em Heiligheid/
Enwild u UBetten in mpn Schrpven /
En laat ik in u liefde blpVen.

.

I4

Damzal ik nog inyn koºte tpd/
Hier ſeven tot u Peerphheid/
Godgun het al zyn Dalli te Zamen/
En daer opzeid " ZSiele Annen.
4

/

Pſalm
-

a4

GE E ST E LY KE

Sº A. A

A

A

CO 2 . .
Pſalm 51. vs. 2e.

Stem: Wanreer de Zon, &cº.
J

Ozons

Koning Gades Zoom /
CPp 's Daders (Troon Perheven!
Sk boerp mp meder vooz uw (Troon/
Gn ſincek om Geeſten Levent,

Dooz uwe Kerk en lieve Bzuld /

Tºie hier op Aerd moet woonen uit /
Pan U haar Fiels beminden:
haer Crooſt/hen Lebens

Haer

Ä/
0?

Waar na haer Ziel geduurig dorf/
Pch datik u mogt pinden.
2.

"Ik bid u Sions koming meeſt:
Booz zoo veel TDoode Zielen/

Gch dat gº maekte dooz u Geeſt!
Dat Polke vooz u vielen.

Lºchtrekt dät Polk tooz uwe kzagt./
Doo? Wien LP riep: Zet is volbzagt./
Endoe den TBooden hooren/

ſtem van äzagt en Hceripkheid/
Datelli te regt van Dion zeid:

Daer 's die em die Eeboören,
-

-

Fon

LI E DER E N.
3-

-
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-

Fontein des Lebens ſterke Held

't Äs Geeſt waer na bop wenſchen/
CDch doe eens liefJerpk gemeld /

Gp 't Bert van veele IUM enſchen!

Bºeng Cprier/ Phileſtepnen / WDooz/

Der DJod en Geeſt öp c regte fproz.
All zou dc Nelle beeven !

Gntrooft dooz Goddelplte kraat:
Die Daten uit des Satans Mº It /
En doe de TDooden iceben.
Sº

4.

TDaer leggen oak op 't Dlakkeveld
Gewo2pen veel gewonden?
TDie reeds welzpm ter meer geveld!

IPaer mog nietzpu verbonden.
Derbind de Ziele in haer ſinert!
GEn b?eng dat UB 1ozd eens aen haer hert/
Ält zal mp openbaren/

Alen u in uwe Ziels elend;
DSgo als het nooit de WD:reld kend /

WPat zu uw Lof verklaren.

-

écs

En opend dog hun
Gezigt./
En zet de Hoozten open/
En ſchenk aen hum Geoafen Ligt./
Dat zp tot Sion lopen;
GEn kommen met Gejuig en vzeugd /

Als die tot heerlpkheid en deugd/
Geroepen zwn van boven/
Gp dat zp met de grote WDollt/
Pan u ree0g Gezaligd Dollt;
# Maem Vooz
loven,

Ä
5

Per
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G E E s T EL YK E
6.

Pervul u Kerk met Geeſten Ligt/
Nethepigheid em Veede
-.
Ujme werde daer Eeſtigt/
Gch dat op al u leedºm/
Taez meer genade wier. geleid;

Äju glams en heerphed/
Endat de lzoom mogt bloepen:..
Gep 't Hooft van u ÄLevens vorſt/
En laet u Poll dat kzup§zen tozſt!

Als Ceder Boomen gzoepen.
7.

Bewaer u UBpmgaerd dage! nagt./
En meem die in u hoeden /
Beſchermtze
doo? en
u hºgº.
Schoon Leeuw
Wºoven
n;

Ejſterktmet kzagt uervenij/
Tjajeer die matgemodens
En geeft de moeden kzagten ?

Derjuhethepl begeerig hert /

-

jgdvooztraenen/kzupsenſmert!
Aenal die U

vºrwegen

.

.. .

.

Perhaeſt
dogdenBabel
/
TLaetzig
Hood Äg
belteeren!
Enjezaek nogeeubmen lang /
Dollionen triumpheeren-

.

*
.

"

-

-

Ärooten nogtoekomſtig werk/
Al biddende verwalten.

Als God zäl wezen Aen Al
Een Epnd van alle klagten,
"

.

-

-

E Y N D E

?
-

CDch leer ons met u gamſche Kerk!
Enna die tpd vam Babelsbal/

.

-

-

-

s

c AT ALoG Us
VA N

B O E KEN
-

Die te Bekomen zyn in de

BoEK-WINKEL
V A N

ABRAHAM coRNELIS.
BoekWekooper aan den Overtoom.

Cey Cºx CEO Co) GM-CEO
J. Arends. Paradpshof

.

-

Bunjan. Komſten Welkomſt.
- Chzuſten Kepzen met de vermeer
dering dooz de Beveren met Platen.
–- De Chziſtinne Heize met Platen«
–- UDet en CBenade.

–-- Enge- Poo?t.

-

"

, . .

"

– – Äpke diaanen Lazarus.
– Ever de Parabelen.

-

Brakel. (Crappen.

Brakel. Bceſtelpke Leveln.
Baxter. Steinme Eod§.

-

Bouman Genade Gods in de Siel.
Bomblee. Buerpraatjen.

-

Cats. Czouwring met koopere Platen.

– – – met hauten dito.
Cimo

-

(2 )

Cimoniedes. Geeſtelpke Tezoefheid.
Teeven van Cartouci.

De Rouw. Heerlphe Betragtinge.
Derham. Over de opembaringe 2 TDeelen im
4TO.

–– Gver het Hoogliet 8vo.
–– Zemel op aarden.
Fruitier.
van de Chziſten tins
->

Äroten

V

LTEN.

– Dions WBorſtelingen 8vo.
Gerichts handelinge 2 deelen 8vo.
Fener. Kerkreden 8vo.

Groenewegen. MLofzangen Iſraels 2TBeelen
meteen derde PervalgofAenhangzel.
Hoker. Siels vernederenge öf Zeplzamen
Wanhoop 8vo.

-- twyffelende Chziſt. 8vo.
Hondius. WParen Chziſten 8vo.

Lernutterſe Aagtegaal 2 delen 8bo.
Janſonius. Pet Eenderlep op den weg na
den Zemel. 8bo.

S- oder het ongeloof 8bo.

J. v. Vondel. Ataar Gehepmenis. 4to.
Knoop. Sleutel van de Latpnze romſt
W002de, g200t 8bo.

-- CPeffening der Planten. gzoot 8vo.

Leegwater. Haerienmer JWaeerboek. 4to.
Leeuwaarde. Berloore Zondaar. 12vo.
– WDedergeboaren Chriſte. 12ba.
-

– Practpk van het TFeloaf.

Lodeſtein. Gver de Dabat. 8bg.

-andreben. over JFielepenſen4to.
Maayvogel. Guide Spigel.8vo.
Myzeras. Derken 5 Ä 8V0,
Ma
)

-

( 3)
Magerus. Almanachs Heiligen 8bo.
Haumſks Pzaktph des Zeelen Ontleet
konſ. 4to.

Plameet Boek 8vo.

<.

Rambagt. Gver de Agt Salgheden. 8bo.
Ruſtiñg. Doodedams. Sbo.
Sara Nevius. TDe Leereling van den Leere
Jeſus. 8vo.

Smytegeld. Agt Pedikatien. 8bo.
Smet Paardeboek. 8vo
Themming. CPver Pſalm 24 in 4to.
Van Niel. TDonderſlag des Godlozen.

Wis en Ulrigh. Ge Heerlpkheid van Ie
ſus Ch?iſtus 4to

Witgeeſt. Natuurpk Coverboek.
C. J. Witz. Gezangen. 8V0.
UBandelinge der Ziele.
Arantes en Miozennond.
- De Amſterdamze Jelena.
Haagze Tipzie.
Appolloos termis-Gift.
Pizinkte tesmis met Platen-

-

-

Groenlandze Piepſe.

CPpenhartige Suffrouw 2 TDeelen,
Cirzis IBinnewit 4 TDeelen.
Coer. Wiemedie voor de Paarden.

Demus JMinzieke Gaſthuis.

Lions Pallelujah,
Tielemans. Crappen des Gemaadenthroomt
8V0. Inet platen.

Weſterhout. Afbeelding van Jeſus wandel.
sKTwee Sarige läepze ma het Gmbckende
Suitland 4to met platen.

Van Huem. Sterfclpke Adam..

(4)
Plinius. Dam de TDieren.

Sweedſe Kobbinſon.

-

Äº 3deele.

Temmink. JAuttige
Koelman. ober de Opembaringe.

-

Lodeſtyn. Weegſchaal der Heilige.

-–– Peerlpkheidvan Chriſtus Leben.
Ouwen. Ever de 3 Eenheid.
–– De Beerlpkheid van Chziſius.
Schuts. Beſcheide deel der zielte.
-

J. van der Boon: Koopmans en Boukum
dige Wiekeming.
J. v. H. Mamier om B2iebe teſchºpve.
Braakel. ware Ch?iſte im 1o P2cdikatien.
Groshuyzer. Zamenſpraak.
-

-

-

/

Brakel. Kouklagt
– EDber Pſalm. 2.
Bunjan. Leebe en Sterbe ban JWD. ktwaat.

Franke. JFeeſt ſtoffe 2 TDelen.
– Over het ILpden.

Smeytegelt. Gekzookte Äiet 2 delen 4to.
– – – 12 P2eeke 8vo.
Iàatuurkundige Beſchgepbing ban eenige
zelde voogkomende TDieren en Diſ
ſen doo? T. H. v. B.
bän Anna Catriena Merkts.
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