Over dit boek
Dit is een digitale kopie van een boek dat al generaties lang op bibliotheekplanken heeft gestaan, maar nu zorgvuldig is gescand door Google. Dat
doen we omdat we alle boeken ter wereld online beschikbaar willen maken.
Dit boek is zo oud dat het auteursrecht erop is verlopen, zodat het boek nu deel uitmaakt van het publieke domein. Een boek dat tot het publieke
domein behoort, is een boek dat nooit onder het auteursrecht is gevallen, of waarvan de wettelijke auteursrechttermijn is verlopen. Het kan per land
verschillen of een boek tot het publieke domein behoort. Boeken in het publieke domein zijn een stem uit het verleden. Ze vormen een bron van
geschiedenis, cultuur en kennis die anders moeilijk te verkrijgen zou zijn.
Aantekeningen, opmerkingen en andere kanttekeningen die in het origineel stonden, worden weergegeven in dit bestand, als herinnering aan de
lange reis die het boek heeft gemaakt van uitgever naar bibliotheek, en uiteindelijk naar u.
Richtlijnen voor gebruik
Google werkt samen met bibliotheken om materiaal uit het publieke domein te digitaliseren, zodat het voor iedereen beschikbaar wordt. Boeken
uit het publieke domein behoren toe aan het publiek; wij bewaren ze alleen. Dit is echter een kostbaar proces. Om deze dienst te kunnen blijven
leveren, hebben we maatregelen genomen om misbruik door commerciële partijen te voorkomen, zoals het plaatsen van technische beperkingen op
automatisch zoeken.
Verder vragen we u het volgende:
+ Gebruik de bestanden alleen voor niet-commerciële doeleinden We hebben Zoeken naar boeken met Google ontworpen voor gebruik door
individuen. We vragen u deze bestanden alleen te gebruiken voor persoonlijke en niet-commerciële doeleinden.
+ Voer geen geautomatiseerde zoekopdrachten uit Stuur geen geautomatiseerde zoekopdrachten naar het systeem van Google. Als u onderzoek
doet naar computervertalingen, optische tekenherkenning of andere wetenschapsgebieden waarbij u toegang nodig heeft tot grote hoeveelheden tekst, kunt u contact met ons opnemen. We raden u aan hiervoor materiaal uit het publieke domein te gebruiken, en kunnen u misschien
hiermee van dienst zijn.
+ Laat de eigendomsverklaring staan Het “watermerk” van Google dat u onder aan elk bestand ziet, dient om mensen informatie over het
project te geven, en ze te helpen extra materiaal te vinden met Zoeken naar boeken met Google. Verwijder dit watermerk niet.
+ Houd u aan de wet Wat u ook doet, houd er rekening mee dat u er zelf verantwoordelijk voor bent dat alles wat u doet legaal is. U kunt er
niet van uitgaan dat wanneer een werk beschikbaar lijkt te zijn voor het publieke domein in de Verenigde Staten, het ook publiek domein is
voor gebruikers in andere landen. Of er nog auteursrecht op een boek rust, verschilt per land. We kunnen u niet vertellen wat u in uw geval
met een bepaald boek mag doen. Neem niet zomaar aan dat u een boek overal ter wereld op allerlei manieren kunt gebruiken, wanneer het
eenmaal in Zoeken naar boeken met Google staat. De wettelijke aansprakelijkheid voor auteursrechten is behoorlijk streng.
Informatie over Zoeken naar boeken met Google
Het doel van Google is om alle informatie wereldwijd toegankelijk en bruikbaar te maken. Zoeken naar boeken met Google helpt lezers boeken uit
allerlei landen te ontdekken, en helpt auteurs en uitgevers om een nieuw leespubliek te bereiken. U kunt de volledige tekst van dit boek doorzoeken
op het web via http://books.google.com
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OP DE TYT ELP LA AT.

D"InVrouw,
die knielt, verbeeld een Ziel geheel verlegen,
naarheid, Zuchtingen, en klagt', als t'einden raad;
Die, zynde door den angſt in ootmoed neêrgezegen, ,
Wenſcht, dat haar iemand trooſt', en ſterk in haaren ſtaat.
Zy kent haar ongeſtalt', en kan niet zyn te vreden,
Voor datze Jezus vind, Dien zy gevoelig miſt :
Zy vreeſt genadeloos te zyn, en wenſcht noch heden
Te ſtaaven het Verbond, maar durft niet, vergewiſt
Van haar doodſchuldigheid. De Hoop ontdekt bewyzen
Van heil, als 't anker vaſt is aan ## heiligdom,
En wekt haar, om getrooſt Godt, en Godts Zoon te pryzen,
Een reukwerk God' altoos door Chriſtus wellekom.

Zy leent aan eenen ſteen, die Chriſtus kan vertoonen,
Wyl Hy de Grondſteen is, waar op het heilwerk ruſt.
Zy geeft haar moed, en zegt, dat Jezus zal verſchoonen
Al, wie Hem ſchat te zyn der Zielen heil en luſt.

't Geloof, in welker hand de Trooſtkelk word gedraagen
Van 't Heilig Avondmaal, wyſt met haar and're hand;
Dat Jezus Offer is genoegzaam hen, die vraagen

Naar Hem, wyl Hy zyn Geeſt geeft tot een Onderpand;
Dat Jezus duur rantſoen in 't Woord heeft vaſte gronden;
Dat Hy Wets vloek en eiſch in alles heeft voldaan
Door 't Kruis, en 's Offers ganſch beſlach; dat t’allen ſtonden

Een zondaar,recht vermurwd,door Hem, tot God mag gaan,
Als Hem de zondaar wil voor dien Pilaar erkennen,
En Steen, op wien hy 't werk van zyne zaligheid

Geloovig nederlegt, zich ſteets aan Hem gewennen,
En roemen zyn rantſoen, dat ons ten leven leid.

Dood, Oordeel, Hemel, Hel, en ſtraf, die eeuwig duuren,
Zyn aan een Waereldling tot inkeer voorgeſteld
In tafereelen opgehangen aan de muuren,

T” wyl een, in 't hert geraakt, in het gebed vermeld,
Wat zegen hy genoot, wat quaad hy heeft bedreven,
Zyn wenſch, om ylings van het zondenpad te gaan.
Noch word'er in 't verſchiet de deur en weg ten leven

Gewezen aan een menſch, die vraagt, en wil beſtaan
Te loſſen 't zondenpak, en in Godts kracht te wand'len

Door d'enge levenspoort geloovig en met luſt
Naar 't hemelſch Canaän. Hy word geleerd te hand'len
Met Jezus, om door Hem te komen in de ruſt
Van Godts Jeruſalem, dat, aan het eind gelegen
Van deezen weg, aan hem belooft den hoogſten zegen.
-
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ST I CH TE L Y KE

RYMOEFFENINGEN
VAN

-

WILLEM SWAN KE,
B E H E L S EN DE

zie Lsz U c HT IN GEN,
SAM EN SPR A A K EN
-

E N

MENGELsToFFEN.

Te MID DE L B UR G,
By LEENDEKT BAKKER, 1728.
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V O O R R E D EN

LE E z E R.
Nºe genegentheid, die ik ſedert
lange jaaren tot de Dichtkonſt
gehad heb, de ommegang van zekere
|

-

myne zeer waarde vrienden (van wel

*

3

ken

v o o R R E D EN
ken reeds eenige aangenaame Stichtely

ke Gedichten, met een gelukkig gevolg
het licht gezien hebben) die ik in ver

legentheid, over zaaken de Poëzy be
treffende, (daar ik geheel onbedreven in
was, en tot nu toe noch zeer weinig in

gevordert ben, als uit het rym aan een

goed Dichter in 't leezen doorgaans ge
noegzaam zal openbaar werden,) konde
raad vraagen; de opwekking van ver

ſcheidene Vroomen , my betuigende,

datze menigmaal verquikkingen onder
het leezen van geeſtelyke Gedichten

hadden genoten, gelyk ik ook zelf ſom

tyds zulks ondervonden heb, het be
ve

•

II1111

g

A A N

D EN

L E E ZE R.

minnelyke voorſtel der waarheden, zoo
in de openbaare bedieninge des Evan
geliums, als in andere gelegentheden;
en eindeling de aangenaame overdenking
van ſommige geeſtelyke Stoffen in myne
eenzaamheid, hebben my van tyd tot
tyd opgewekt, om, naar myn klein ver
moogen, 't verhandelde, of 't gehoorde,
en ook myne eenzaame gedachten tot
myn eigen vermaak, en uitſpanninge

(zoo ver myn ampt, waar in de Godde
lyke Voorzienigheid my geplaatſt heeft,
en andere noodwendige bezigheden zulks
toelieten) op rym te ſtellen, en ook aan
ſommige mynerVrienden,(die meer naar
* 4

ſtich

#'
V O O R R E D EN

ſtichting, als een cierlyk ſamenſtel van

netgeſchikte woorden verlangden,) voor
te leezen; nochtans zonder eenigen toe
leg, om dezelve ooit int 't licht te gee
ven, ja met een vaſt voorneemen, om
die alle onder my te laaten beruſten.
Welk voorneemen ik echter nu , door

het aanhoudend verzoek van veele

my

ner vrienden en goede bekenden heb
veranderd, daar toe bewogen zynde
door der zelver overredende bygebrag
te redenen, en ook uit eene zuivere

begeerte ,

om tot gemeene ſtichting

het myne toetebrengen, en om dat
ik niet gaerne door menſchen vreeze
op

A A N D EN

L E E Z E R.

op myn hals zoude haalen het vonnis
van den leuyen dienſtknecht, die zyn
één talent in de aarde begroeff. Daar
om heb ik liever alle zwaarigheden wil

len overſtappen, en deeze myne ganſch
geringe

Rymoefeningen ook gemeen

maaken, niet weetende, wat de Hee-

re daar mede miſſchien mogte voor
hebben.

-

Lof by kenners eener verhevene

Dichtkonſt , en by het verdere gros
der menſchen , te behaalen , heb ik

niet bedoeld , myn recht oogmerk
was , ( hoe zeer ik myner gebrekke
* 5
ºf Matth: 25: 26-28.

lyk

v o o R RE D EN

lykheid, zoo in deeze, als in alle myne
geeſtelyke betrachtingen bewuſt ben, )
de Waereldlingen tot overtuiging, en
des Heeren Volk in 't gemeen, en wel

voornamelyk Godts zwakke, en eenvou
dige Kinderen in 't byzonder tot beſtie
ring, bemoediging, of tot waarſchou
wing te zyn.

Waar toe ik dan ook eenen ſtyl, den
zulken beſt bekent doorgaans gebruikt
heb, en opzettelyk ſomtyds een, en de

zelve ſtaat, ofte geſtalte onder verſchei
dene bewoordingen,en printen heb voor
geſteld, op dat ik op de eene, of de
andere wyze nuttig zoude konnen zyn.
Vind

A A N DE N LE E ZE R.

Vind iemand myn ſtyl, en ſpreekwy
zen te laag, en zich in ſtaat, om zyne
gedachten op verhevener wyze, of klaar
der, en krachtiger voor te ſtellen, dat

misgun ik hem niet , hy danke Godt
daar voor, en trachte in nedrigheid Hem

ook daar mede te verheerlyken, en zy
nen naaſten te ſtichten, en gunne my,
dat ik myn een talentje niet in de aarde

begraave, terwyl ik hem met blyd
ſchap zyne vyf talenten zal zien op woe
ker voor zynen Heere aanleggen.
Wat de verkiezing der ſtoffe aangaat,
die hoop ik, dat min afgekeurd zal wor
den, dewyl er door des Heeren goedheid
noch

v o o R RE D EN
noch veele menſchen in ons land gevon
den worden, die zich in de kenniſſe, en

beſchouwinge van deeze, en diergelyke
waarheden met aangenaamheid konnen,
en zich met genoegen wenſchen bezig
te houden. En dit zal my in allen geval

de ieder redelyk menſch (denk ik) toe
ſtaan, dat ik ten minſten ruim zooveele
D

en gewigte redenen heb, om my in ſtich
telyke Rym te oefenen, als andere, die
hunnen koſtelyken tyd beſteeden in het

opſtellen van zulke Gedichten, daar geen

weezentlyk nut, veel min Godts eer,
die het hoogſte einde in alle de daaden
eens Chriſtens moet zyn, in bedoeld is.
In

A A N D EN LE E ZE R.

In myne ſpellinge heb ik my wel niet
t eenemaal aan de regelen van deezen,
of geenen Schryver gehouden , maar
( hoewel ik in dit ſtuk my onkundig ken,

het welk een ervarene in de ſpraakkonſt,
onder het leezen, lichtelyk zal bemer

ken) om redenen myne eigene keur ge
volgd, echter heb ik my altoos getracht
gelyk te zyn , en zoo eene ſchryſwyze

en ſpellinge gebruikt, die ik denk, dat
verſtaanbaar zal zyn , myn oogmerk
zynde, niet met eene fraaye ſpellinge,
en opgepronkte woorden de herſenen te
kittelen, maar, onder Godts zegen, het
hert des Leezers voor den Heere in te
nee

V O O R R E D E N.

neemen, en tot Godtvrucht te bewerken,

en kleinen, of zwakgeloovigen op de
gemakkelykſte wyze tegemoet te ko
IIl CIl.

Ik heb de klinkletter E niet laaten
ſmelten, gelyk nu doorgaans gebrui
kelyk is , maar die met eene afſny

dinge dus ' laaten tekenen, daar in
navolgende de Heeren Cats, Huigens,
en anderen, op dat minweetende in
't leezen niet zouden denken, dat er

in 't rym ſommige lettergreepen te veel
Waren.

Vind gy hier, of daar een onduitſch
woord, als Text, Sacrament, Teſtateur,
of

A A N D EN LE E z E R.
of diergelyke, men ſtelle dat op de re

keninge van mynen opzettelyken toeleg,
om voor de

minſtgeoefende ,

die aan

zulke woorden gewoon zyn , verſtaan
baar te blyven.

In de Dichten zult gy vinden
Z 1 E L s z U CH T IN GE N, SAM E N

sP RAAK EN en M EN GE Ls To FF EN ,

die niet in eene nette ordre ge
ſchikt zyn, om dat ik dacht, dat zulks
onnoodig , en eenigzins onmoogelyk
was, is iemand van andere gedachten,
die kanze onder het leezen ſchikken

naar zyn welbehaagen, ik laat hem
daar ontrent

zyne vryheid.
In

V O O R R E D EN

Indien iemand oordeelt, dat er ver

ſcheidene Dichten zyn, van den zelven
inhoud, dat zoude mogelyk in den eer

ſten opſlag zoo konnen voorkomen,
maar ik denke, dat in alle dezelve, door

een opmerkend Leezer, groot onder
ſcheid zal gevonden worden, of in de

ſtoffe , of in de geſtalte, of in de be
handelinge.

-

Miſſchien zal iemand , deeze Rym
oefeningen leezende, in gedachten ko
men , ik vinde in verſcheidene van de
zelve, dat er een verzekerde, of ſterk

geloovige ſpreekt met eenen twyffelmoe

digen of zwakgeloovigen, zou de Dich
tCT

A A N D EN LE E ZE R.
t

ter aan de waereld wel willen een indruk

geeven, dat hy zoo verzekerd, en ſterk
is in de genade, en bequaam, om zwak
ke en verlegene geloovigen in allerleye
gevallen te recht te brengen ? die zoo
zoude oordeelen , hy zou myne geheele

meining misloopen: denk veel liever naar
waarheid, beſcheiden Leezer, dat ik
eenen ſterkgeloovigen ſpreekende heb in

gevoerd, om eenentwyffelmoedigen, en
zwakken met gronden uit Godts Woord
te onderſteunen, op dat het my, en an
deren, in

diergelyke geeſtelyke onge

ſtalten zynde, zoudekonnen dienen tot

verſterking, en herſtel, waar toe ik die
2k
#

ook

V O o R RE D EN -

-

ook zelfdikmaals gebruikt heb, en noch
hoop te gebruiken.

•

--

Wie zoude moogen twyffelen, of dee

ze Dichten wel Schriftuurlyk zyn , die

kan de aangehaalde bewyzen naleezen,
en andere, die niet aangehaald zyn daar

by voegen, en ik meen, dat hy het al
des met Godts Woord overeenkomende
zal vinden.

-

Dit alleen moeſt ik u, beſcheiden Lee

zer ,

vooraf berichten, en u verzoeken,

dat gy deeze myne Rymoefeningen zon

der vooroordeel gelieft te leezen, is het
niet als eene cierlyke Poëzy, waar voor

ik die zeker niet opgeef, laat het zyn
als

-

-

-

,

A A N D EN LE E z E R.

als een ververſching van zaaken, in rym
gebragt, die gy elders meer gehoord,
overdacht, of geleezen had, en word gy

daar onder
ontdekt, geſticht,
ofte met
indruk
gewaarſchouwd
tot uw genoegen,
breng uwe dankzegging met
Godt, die

my tot

menigmaal de geringſte mid

delen wil gebruiken, op dat het blyke, .
dat niet het middel, maar alleen

zyn

Geeſt, en genade moet in 't oog gehou
den , en Hem alleen de eer
alles toegebragt worden.

en lof van

De Heere, die goed is, gunne ons,
na dat wy Hem hier met dichten, liede
ren en pſalmen hebben

getracht te Ver

t

w

*,

V o o R RE D E N.

heerlyken, eens in eene volmaakte ge
lukzaligheid onze ſtemmen met die der
Engelen te paaren, en Hem eeuwige
Hallelujahs toe te galmen. Dit zy zoo.
In Middelburg

w

den 15 December 1728.

OP

OP HET UIT GE EVEN

v

der

s T I G TE L Y KE
RYMOEFFENINGEN
VAN DEN WELEDELEN GESTRENGEN
HEER E

M. W I L LE M sw A N K E ,
RAAD s HE ER E IN DE N EDE LM o o G EN DEN
RAAD EN LE EN H o v E v AN
VLAAN DE RE N.

Zingt den HEERE : looft zynen Naam
boodſchapt zyn heil, van dag tot dag.
Pſ: 96 y 2.

:

-

D" bloeit de kunſt der edle Poëzye,
Zoozeer als ooit, die tot haar

onderwerp

Den Godsdienſt heeft, een digtſtof van waardye
De hoogſte in rang, geſpeeld op Davids harp,

's 3

Vai,

-

Van Moſes en zyn Zuſter opgezongen,
Van Salomon zoo luiſterryk betragt,
Altoos 't vermaak der Godgewyde tongen,
De welluſt van het heilige Geſlagt'.

Geen wonder dan, dat ook in laater daagen
Die weetenſchap is aangequeekt geweeſt

Van zulken, die het Godlyk welbehaagen

Begaafd had met een digterlyken geeſt.
Dit was alleen geen werk van Kerkelyken
Of bezigheid van lieden buiten rang

En amptsberoep, maar grooten gaven blyken
Ook menigwerf van zugt tot Hemelzang. -

.

. .

Het luſtme nu niet verre heen te draaven

In ſchryverkeur van Veelerhanden tyd
En taale, om daar de waarheid van te ſtaaven.

Elk hebb den roem, die toekoomt aan zyn vlyt.
Ons Zeeland heeft alleen veel braave Mannen

:

Uit zynen ſchoot gebaard, die, ſchoon tot werk
Van ſtad of land pligtshalven ingeſpannen,
Met Poëzy ook ſtigtten Chriſtus Kerk.
De groote Cats, de roem van Brouwershaven,
Zong Adams trouw, den egt van Gbdes Zoon,
Den ſtryd van Vleeſch en Geeſt, de beſte gaaven
Voor d'ouderdom, op honigzoeten toon.
)

s

De Bruin, Hubert, Bari zyn 't, die 't boek der Pſalmen, zo
Dat Puikkleinood van Sion, bragten uit

-

De heilge taale in Nederduitſche galmen,
Van baſtaardſpraak bevryd en wangeluid.

VN ſ t

,

',

-

-

,
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De Raadsheer Schott', twee Hoffers, wier gedigten,
Zoo in Latynſche als in hun moedertaal',

Door Bybelſtoff” na hunne dood nog ſtigten,

r:

Verſtrekken ſteeds den Zeeuwſchen naam tot praal.
U, Willemszen, 'k moeſte u ook niet vergeeten

Wiens Liederen Gods gang in 't heiligdom
Ons toonden, uit wetſchetſen en Profeeten,
En zielbanket, uit 't Euangelium.
By deeze zoo godvrugte als agtbre Heeren,
In ſtaats-; in regts-, in ſtedelyk bewind
En borgerzorg, mag ik u billyk eeren,

O Raadsheer, die ook zulk een digtkunſt mint.
Met regt, met regt verwierpt gy ydle zangen.

X

Uw Hengſtebron verſtrekte Siloâ.
Gy wilde met uw arbeid zielen vangen
In 't liefdenet der Godlyke Genaé.
't Geheiligd ſchoon, bemorſt, door geen blanketſel,
Ontleend uit 't Woord van een onfeilbren God,
Behaagde u bet dan 's werrelds ſaamenzetſel,

Waardoorze in rym of pocht, of ſteekt, of ſpot.
-

-

(

'... 4

o

O eer zy u, die Godes kunſtſchenkaadje -

Zoo wys gebruikt en aanlegt tot zyn lof!
Voor heur waardy wykt dartele vryaadje,
En minnezang van ergerlyke ſtoff”
Gy vind meer luſt (en waarlyk ook met reden)
In 't pryzen van de hoogſte Majeſteit,

Dan in den roem van 's werrelds heerlykheden
En grootſpraak, die vaak ryke dwaazen vleit.
Uw ZIELGEzUGT leert 's Heeren Keurvolk zugten;
Schoon 't booze rot ligt met zulk zugten ſpott'.

Het ſpotte vry: maar 't zal te laat de vrugten
Eens proeven van een ſpotters ſtraffend God;

Wanneer de vreugd des Hemels 't eind zal ſtrekken
Van 't zugtend Volk, en 't helſche tandgeknars

Het lot van hen, die Vroomen hier begekken,
En toonen zig van heilig zugten wars.

1

Uw SAAMENSPRAAK zal beter zeden ſtigten,
Dan laffe kout van 's werrelds weeldſalet

En zotteklap van dronken Bacchus wigten,
Daar niets geſchied, dan dat de deugd beſmet.
Uw MENGELsToF geeft, als een hof vol bloemen,
Ook veele keur , tot Godes eer en heil

Des naaſten; daar 't u luſt Godts werk te roemen,
Vol wysheid, vol van wondren zonder peil.
*

O edle ſtof, regt paſſende aan een vroomen ! |

| ---- --

::: I ,
Schoon onderwerp voor de beſpiegeling Van eenen geeſt, die, vreemd van aardſche droomen,

.
-

A.

God hooger agt dan eenig ander ding!
O werreldling, in 't ſlyk der ydelheden
Byna verſmoord tot eeuwig zielverderf,

- -

-

Sta hier by ſtil : leer hieruit andre zeden,
Waardoormen, met Gods hulpe, zoen verwerf !

D'Almagtige, die ſchriften wel doet ſtrekken - - - - - Tot middlen van bekeering', gunne, dat

Dit Chriſtlyk Rym u moog der zonde onttrekken,
En zagtjes leide op 't wiſſe hemelpad.

En gy, die reeds, door hooger geeft gedreven,

- -- -

Al 't zondige aardſch vol edlen moed belacht,
Wilt aan dit Boek ook een gedeelte geeven
Uw 's dierbren tyds, dien gy zoo koſtlyk agt : :
Gy zult dien hier in geene onnutte grillen,
Geen ontugt, nog verbittrend hekeldigt,

:
,,

Dat luttel vrugt, veel haats verwekt, verſpillen,
Maar in een Werk, dat vol van zoetheid, ſtigt :

Gy kunt hier zien verſcheiden wiſſelingen Van uw”

geſtalte,

in zwakheid en in kragt :

Gy kunt hier, met den Digter, ſmeeken, zingen,

En danken God, voor 't heil, u toegebragt :
*, 5

Gy

Gy kunt hier met een vrolyk oog aanſchouwen,
O Kinders van den hoogſten Opperheer',
Uw 's Vaders ſchat in all zyn ſchepgebouwen,
En trekken uit die alle een nutte leer :

Gy kunt hier zien in werken der Genade
In Vrederaad, Bekeering Weêrgeboort',

Hoe God Drieéén den zondaar koom te ſtade
In al, wat hem tot zaligheid behoort.
Dank zy aan u, o hooggeägtſte Schryver ,

Trouwhartigſt Vriend, dien 'k onder vrienden kenn';
Dank zy aan u, voor uw godvrugten yver,
-

Uitblinkend in de vrugten uwer pen'.
Al ſpoort geen zugt tot glory uwe veder;
Al is uw doel alleen Gods dierbre ſchaar
Te ſtigten, en een ziel, wier hoop is teder,
Te wyzen tot den waaren Middelaar,
Nogtans moogt gy uw Naam met regt zien zetten
By Mannen, die ſteeds zyn in zegening
Door ſchriften, die des HEEREN lof

-

-

trompetten

Op aarde, eer Godt hen in zyn Hof ontſing.
Vaar yvrig voort, alle uwe levensdagen,
In zulk

en diergelyk een ſtigtlyk werk.

De werrelddwaas moog 's vroomen roem beknaagen;

Hou gy maar aan in bouw van 's Heilands kerk'.
S
\

E)e

-

De

Hoogſte, die u van uwe eerſte jaaren

Gehoed heeft, als een hen haar kiekens doet,
r

Tot heden toe, wille u nog lang bewaaren,

Vol heil naar ziel en lyf in overvloed.
dus nog lang 't Raadsheerelyke kuſſen
Cier
t
In Vlaandrens Hof, godvrugte Raadsman, ſtigt
•

*,

-

f

Met heilig rym uw naaſten ondertuſſchen, . . . . . . .
Zoovaak uw Ampt niet vordert hooger pligt ;
En alsge hier met blydſchap uwe ſchreden ,

A ,

Voleindigd hebt, tot uitvoer van Gods raad,
Dan ſchenk de HEER u 't wit van uw' gebeden
By zig omhoog in den volmaaktſten ſtaat,

Om, door den Geeſt, geen ſmeek- maar zegepſalmen

Gode en het Lam volvrolyk toe te galmen.
e
--

«

-

-
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sT1CHTELYKE

* -

RYMOEFFENINGEN.
N# Raadsheer, 'k mag u niet ontraden
Dees bondel ſtichtelyke bladen
Te brengen in het licht :
Voldoe 't verlangen zulker menſchen,

Die vurig naar uw dichten wenſchen,
-

Reeds door uw pen geſticht.
En

*,

En toch wat zou deze uitgaaf hinderen?
't Gerel van ydlewaereldskinderen,
Of vreze voor hun ſpot?
Gy zyt dat immers reeds te boven.
Wie ſtichting mint zal 't werk weêr loven,
't Geen yder wyſt naar Godt.
Kan bron en ſtof een werk doen ryzen

In waarde, wie zal dan niet pryzen
Uw dichtwerk, 't geen gewis
Aan Godts en uwes naaſtens liefde,
Die u voorlang het hert doorgriefde,
Zyn oorſprong ſchuldig is?
Uw dichtwerk, dat aan allen kanten

-

De vreze Godts tracht in te planten,
En toont den weg der deugd,
Die door Godts kindren hier

beneden

»

In licht of duiſter, word betreden,
In droefheid of in vreugd,

•
-

-

Of zorgeloze waereldlingen

Tracht in 't geruſt gemoed te dringen,
Het zy zy goddeloos
Het

aangeboden heil verſmaden,

En 's Heren gramſchap op zich laden,
Of dat zy, minder boos,

".

Zoet
oet

Zoetvoerig op hun droggrond ruſten,
Terwyl hun hert, met aardſche luſten

-

Vervuld, aan Godtsdienſts ſchyn
En mondbelyd'nis zich vergapen,
Wyl 't hert liefſt ongemoeid wil ſlapen,
w

En vreeſt ontdekt te zyn.
Maar 't is 't niet al. G'ontdekt de merken

Van 't waar geloof, om 't hert te ſterken
Van zulken, die noch zwak,
Geſchud door nare twyffelingen,

Met hunne zuchten Godtwaards dringen,
Om, van het zondenpak

Ontheven, zich in Jezus armen

Bevryd te zien van angſt en kermen,
Of laat een zoeten toon

Van blydſchap met den blyden horen,
Die 't eeuwig heil, hun reeds beſchoren,
Erkennen voor Godts troon.

Hoe dankbaar klinken uwe klanken,

Als gy, beluſt uw Godt te danken,
Door lucht en wolken ſtreeft,

En looft Godts heiligheid en goedheid,

Terwyl gy in den ſmaak dier zoetheid
Als buiten 't lichaam zweeft?
----TY

't Is

't Is waar gy fiert met trotſe bloemen,
Daar ydle dichtkunſt op durft roemen,

Uw ſtichtlyk dichtwerk niet,
Maar meergepaſte dichtſieraden
Vertonen

zich op

uwe bladen,

Diem' elders zelden ziet.

't Ernſthaftig dicht ontleent zyn luiſter

Niet van een Maro, die in 't duiſter
Met zyns gelyken ligt :

De fabelkunde wykt voor waarheid,
Hoogdraventheid voor heldre klaarheid,
Eenvoudig toegericht.
Zou zulk een werk niet nuttig wezen ?

Ach! wilde 't vroom en onvroom lezen,
Gelyk gewis verdient
Een werk alszins vervuld met yver
, Voor Godt, o ſtichtelyke Schryver.

Maar 'k weet, myn waarde Vriend,
Gy zoekt geen yd'len lof te gaêren
In 't ſchenken van dees bondel blaren.

't Is ſtichting, die gy mint:
Dat loflyk wit doet u niet ſchromen,

Vrymoedig voor het licht te komen,
Wat lot uw werk ook vind'

-

Jº

By 't ſpottersrot van onze dagen:
Mag 't maar Godt en Godts Volk behagen,
't Is loons, 't is eers genoeg;
En zeker, dat heeft elk te wachten,

•

•

Die voor Godt ziels en lichaamskrachten

Ten beſt heeft laat en vroeg.
Ga voort, o Raadsheer, elk te tonen,
Dat Godtsdienſt kan by amptszorg wonen,
Ja 't eerampt luiſter geeft.

Zoo moete uw voorbeeld andren nopen,
Om in dat renperk ook te lopen,
Daar 't nutte aan 't zoete kleeft.

Godt wil daar toe uw jaren rekken,
O SWANKE, en u een licht doen ſtrekken
In Jezus lauwe kerk,

Tot dat gy, met volmaakter klanken,
Hem eeuwig voor zyn troon zult danken,
Ver boven 't zichtbaar zwerk.

‘P. B O D TD A ER T.
CORN, ZOO N.
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RYMOEFFENINGEN,
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zIELzUGTINGEN,
e z A A M EN SP R A A K EN,
en MENGELST OFFEN,
keurlyk opgeſtelt en in het ligt gegeven, door den
WELEDELEN GESTRENGEN HEER

M'. W I L LE M SW AN KE ,
E ER LY K RAAD s H EE R. v A N DEN EDE LEN
RAAD E , E N LE EN H ov E. v AN
VL AAN DE RE N.
-

Z# uitverkoren
Zalems Burgers, daar geboren
Door Ziels innig binnenwerk :
God gewyde Bondelingen,
Pronkjuweelen, Zegelringen
Van des Opperkonings merk.
-

*.*

-

Is

Is uw ſtaat niet al te heerlyk,

's Hemels erfdeel te onwaardeerlyk,

|

Al te vaſt uw ondertrou,
Al te zoet de blyde vrugten

Van Gods Geeſt, dat men het zugten
Uwer zielen hooren zou ?

Kan het Heilverbond bedriegen?
Kan God Amen aan u liegen,

|

Als Hy tot u ſprak, ik zal

Uwe God zyn, die u heilig ,
Uw Beſchutsheer, die u veilig
Tegen eeuwig ongeval?
Zyn des Heilands roode wonden,
Tot voldoening van de zonden,
Geen geopende fontein ?
Eene zekre medicyne,
Balzem tegen uwe pyne,
Plas, om u te maaken rein?

Buiten deze gaat uw luſt niet.
Buiten Jeſus is uw ruſt niet.
Uwe zielen opwaards heen,
Daar uw ſchat is, daar Gods zoon is,

Daar 't paleis is, daar de throon is,
Zugten tot den God Dryeen.

*

/

Hy zal zyne Bondgenooten
Nooit uit zyne gunſte ſtooten,
Geven heilcieraad voor as :

Doen naa miſt, naa duiſter onweer

Schynen de aangenaame zon weer,
Klaarder, dan 't te voren was,

Jeſus braave Scheepsmatroozen
Zeilen zonder ſtoot door booze

Nagten, buyen en Orkaan.

't Anker boven ingeſlaagen,
Doet hen alle leed verdraagen,
Wen zy roepen, wy vergaan.

Nederlandze Schulamiten,
Vroome Zeeuze Iſraëliten,
Die verkiezen 't beſte deel,

Volgt op 't ſpoor van dezen Schryver,
Die door heilig vuur van yver

U vereert zyn Boekjuweel.
't Vroome bloed van zynen Vader
Spoelt door zynen herten ader,
Eertyds waardig Kerkpiloot
Van het Zas : wiens naam zal duuren,

Binnen Zalems bovenmuuren

Zederd zalig erfgenoot,
v

*, * 2

°r Edé!

't Edel Hov van Vlaandren praale
Op zulk eenen. Raadsman : haale
Weeu en wees tot dien Patroon.

Die het onregt boos gevleugelt

Fnuikt, de guitery beteugelt,
Toewyſt naar verdienſten loon.
Die Gods vreez' voor oogen ſtellen,
Konnen 't beſte vonnis vellen,
Dies de Vlaaming is verpligt,

Dat hy zig in 't Regt bedanke
Van den Raadsheer WILLEM SWANKE,

Rigter naar 't regts evenwigt.

JACOBUS LET DEKKER.
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GEESTE LYKE GEDIG TEN
er

EN

R Y M S T O F F EN
uitgegeeven by den
EEDELEN GE STREN G EN HEER
ID EN

HE E R

M. W I L LE M S WAN KE,
RAAD SHE ER v AN HET EE DE L Mo o GEND Ho F
E N L EEN H. o F VAN VLAAN DE REN.

Serus in caelum redeas, diuque
Laetus interſis populo. Horat.
edigten, niet geleert dan heemeltaal te ſpreeken »
Als kuiſche Maagden lang verhoolen en verſteeken
In 't eenzaam boekvertrek , en naa veel arrebeid

Van Raadsheer ZWANKE voortgeteelt, en opgetoogen
Met naauwe zorgen, en gezien van weinige oogen:
Bevalligheeden, vol van deugd en zeedigheid:
*, * 3

Gy

Gy komt dan eindelyk te voorſchyn naar ons wenſchen,
Om liefelyk van toon het oor van alle menſchen
Te ſtigten met vermaak uit eene opregte min!
º

Zyt wel gekoomen! zyt gegroet met uw gezangen!
Wy zyn geneegen U te hooren en te ontfangen,
Komt, o gezeegende des Heeren, tot ons in.

Zingt hoe en wat gy wilt: gy zult altyd vermaaken
Op allerhanden toon : en zult geene andre zaaken
Of ſtoffe zingen, dan tot welzyn van de ziel :
Dat denkend weezen, dat onſtoflyk, zonder ſterven,
Den Schepper jammerlyk vergat, en door het derven
Van zyn gelykeniſſe in ongeſtalte viel.

En dat in 't lighaam, als een kerker naar en duiſter,
Te vaſt geſlooten zyn natuurelyken luiſter
Niet toonen kan, om dat het lang verlooren heeft

De vleugels, om tot God te vliegen, aan de gronden
Van 't logge en lymig ſlyk te kragtig veel gebonden,
En als een traage worm op 't aardryk kruipt en zweeft. .
Gy zult de ziele van die zwaarigheid verlichten
Door heerlyk zingen, o zoet voerige Gedigten;
Gy dryft die traagheid uit, en bindze vleugels aan,

Om, wars van 't aardryk, op het ſpoor der adelaaren
Met eedelmoedigheid de wolken ingevaaren,
Voor d'ongezienen throon des grooten Gods te ſtaan.
-

Niet

*

Niet anders als de Bruid, die, vadzig booven maaten,
Den Heemelbruigom had vergeeten en verlaaten,
En daarom van Hem ook niet langer meer bezint;

k

Ten laatſten opgewekt naa duizend ongelukken,
Die Haar in 't afzyn van den Bruigom heevig drukken,
De traagheid uitſchudt, en Hem weeder zoekt en vint.
Gy zult al verder met berymde zaamenſpraaken
Ons leyden in 't begryp van geeſtelyke zaaken :
Hoe een natuurlyk menſch zich ſchandelyk verkort :

Als hy, die waande, dat een boos en zondig leeven
Hem een beſtendig goed en vaſten trooſt kon geeven,
In die verwagting al te laat bedroogen wort.
En hoe de Alwyze Godt voor zyne gunſtgenooten
Eene erfenis, die nooit vergaan kan, heeft beſlooten,
Gelyk een Vaader, in zyn eeuwig Teſtament :
Dat eens bekragtigt door de dood en bitter lyden,

JESUS,

zynen Zoon, den Wenſch van alle tyden,
Met onbetwiſtbaar regt zal duuren zonder endt.

Van

Gy zult den weereldling met uw bekoorlyk zingen

Dit aangebooden Heil verkondigen, en dwingen
Gewillig af te gaan van zynen ouden grond,
Om met een vaſt geloof aan de Euangely boodtſchap

Zich te vereenigen met 's Heeren gunſtgenootſchap,
En te onderſchryven aan de woorden van 't Verbond,
2k
*-
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En zulke, die God door zyn kragtige genaade
In 't hert verandert en bekeert heeft, vroeg of ſpaade, •
Zult gy met Uw gezang van een getrouwen raadt
Bedienen, hoe zich in dit leeven te gedraagen
In voor of teegenſpoed, in 't roemen of in 't klaagen,
Zoo als 't een Kriſten paſt in allerhanden ſtaat.
-

'

Opregte Dogters van den vroomen Raadsheer ZWANKEN,
Vereende Suſters, braaf van opſlag, ſchoon van klanken,
Zingt dit en zingt noch meer (die ſtoffe doet ons goed)
Gelykerhand, of een voor een : wy blyven hangen
Als opgetoogen aan den toon van uw gezangen,

En volgen daar ge ons leyd eenſtemmig van gemoed.
En walgen voortaan van de weereldſche Poëeten :
De tyd, daar aan beſteed, word vrugteloos geſleeten :

Wat nuttig voedzel heeft de dierbre ziel daar af?
Gy zult met meer vermaaks, zoetzingende Gedigten,
Ous onderhouden, en verſterken, en verligten.

Die goede ſpyze kan bekoomen zoekt geen draf.
En gy, o Raadsheer, die een viand van verkeerdheid,

De opregtigheid bemint, in deugd en Godgeleerdheid
Niet min bedreeven, als verſtandig, om het regt
Tot voordeel van den wees en weeduwé uit te ſpreeken,
-

Door zelfsbelangen in het weldoen nooit bezweeken,
Ontfang de pryskroon, die de Onnoozelheid U vlegt.
s

Ont

Ontfang ook de eerkroon, die de Godsvrugt, volgensade,
En waarheid, en bekleedt met zeedigen gewaade,
U dankbaar aanbied tot een welverdienden loon :

Die zyne Borgers met lofweerdige bedryven

En Gods Gemeente door zyn leeven mond CIn ſchryven

Met zoo veel liefde ſtigt, verdient een dobble kroon,
En gy, myn Zeeuwen, wilt het oor niet langer leenen ,
Aan 't ydele gedeun der weereldſche Sireenen, - tº
Dat U verbeeſten zou, als Circes tooverzangk;
Laat dees' Gedigten U al zingende vermaaken,

En brengen in 't verſtand van geeſtelyke zaaken,
ge- 5
En doet gy voordeel, zegt den vroomen Schrywer dank:
Y
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ZIELSZUCHTINGEN.
Bladzyde 1 -

e Boetvaardige Geloovige ziel, ernſtig ſmeekende om
genade.

bladz: 3

-

De Dankbaare Ziel, overweegende veelerley groote, en
onverdiende Zegeningen van den Heere

omlangen

I2,

De Verootmoedigde Ziel, overdenkende Godts hoogheid ,
en haare eigene geringheid.

-

18

De Oprechtovertuigde Geloovige, het Verbond met den
Drieëenigen Godt maakende.

27

De Reikhalſende Geloovige Ziel, den Heere Jezus ſmee
kende om vermeerdering in de genade.

4I

De Verachterde Wedergeboorene, tot herſtel het Verbond
t

met den Drieëenigen Godt plegtelyk Vernieuwende. 5o
De

l

Lyſte der Rymoefeningen.
De Ongeveinſdliefhebbende Geloovige Ziel, Godt Drieëen
in zyne beminnelykheid beſchouwende,
Bladz. 65
Smeekende Overdenking van eenen. Geloovigen, Godt den
Vader in zyne hoogheid, en werken beſchouwende.

74

Hertelyke bede van eenen Begenadigden, den Heere Jezus
in zyne dierbaarheid beſchouwende.
83
Uitboezeming van eenen Wedergeboorenen ,

Godt den

Heiligen Geeſt in zyne Heerlykheid, en uitmuntende wer
//

ken beſchouwende,

-

-

-

93

-

Gebed
van eenen
van het Heilig
Avondmaal
desGeloovigen
Heeren, op het gebruik
W
IO2.

Dankzegging van eenen Geloovigen na het

gebruik

van het
111

Heilig Avondmaal des Heeren.

Alleenſpraak van eenen Geloovigen, zich zelven opwekken
de, om den Drieëenigen Godt te looven met hertelyke
dankzegginge.

120

Beſchouwing van Godts Deugden, en volmaaktheden, ter
bevordering van de heiligmaakinge.
-

-

I29

Een Verzekerde Wedergeboorne, zich alleen in Godt ver
luſtigende,

138
i

Een

Lyſte der Rymoefeningen.
Een Geloovig Chriſten, met grooten ernſt verlangende naar
de zalige Heerlykheid.

Bladz. I43
-

Dankzegging over eene onverwagte wegneeminge van de
beklemtheid van het herte.

I47

Aandacht van eenen Geloovigen, zyne zuchtingen aan

den Heere voordraagende in dobbelen rym, naar de ſchik
king van het duitſch A, B, C, geſchreven tot opwek

king van Godts Kinderen, de oprechte Bondgenooten van
den Heere Jezus Chriſtus.

•

152

-

SAMENSPRAAKEN.
Bladzyde 161

amenſpraak tuſſchen eenen Vrolyken, en eenen Treuri

gen Geloovigen tot hunner beider opwekking. Bladz. 162
Samenſpraak tuſſchen eene Verlangende, en eene Hoogver
lichte Geloovige Ziel over de toekomende zalige Heerlyk
heid.

*-

17o
Sa

Lyſte der Rymoefeningen.
samenſpraak tuſſchen tweeZwakgeloovigen, voorkomende
onder het Zinnebeeld van een Gekrookt Riet, en eene
Glimmende Vlaswieke, tot beider moedgeeving, Bladz.185

Samenſpraak tuſſchen een Natuurlyk Menſch,

en eenen Gee

loovigen, over den Raad des Vredes.

2OO

Samenſpraak tuſſchen eenen Waereldling, en eenen Begena

digden, over den ongelukkigen ſtaat van den Eerſten, tot
overtuiging voorgeſteld.

229

Samenſpraak tuſſchen een Natuurlyk Menſch, ende eenen Ge
loovigen, over de noodzaakelykheid der zelfsbeproevinge,
en waar in de zelve beſtaat.
-

252
-

Samenſpraak tuſſchen eenen Zwakken in de Genade, ende
eenen Sterken, over eenige ongeſtalten in het bidden, die
nende tot onderzoek, of die met genade konnen beſtaan.
28o

Samenſpraak tuſſchen eenen Geloovigen , en eenen Mondbe
1yder , om te vertoonen het waare geluk van den

Eerſten , en de valſche gronden van den

Laaien.
3e
Sa

Lyſte der Rymoefeningen.
Samenſpraak tuſſchen eenen Zwakken in degenade, ende ee
nen Sterken, over eenige kentekenen van genade, voor
geſteld tot beproeving, en
-

hunner beider beveſtiging in de

genade

Bladz. 33o

Samenſpraak tuſſchen eenen Twyffelmoedigen, ende eenen
Verzekerden Geloovigen, over de Verzekeringe in den
genadeſtaat.

-

-

352

/

Samenſpraak tuſſchen eenen Twyffelmoedigen , en eenen
Sterkgeloovigen, over den Verbondshandel van eene Zie
374
le met den Drieëenigen Godt.
Samenſpraak tuſſchen eenen Onwedergeboorenen, en eenen

Wedergeboorenen over Prediker 7 vſ. 3. Het treuren is
beter dan het lachen.

395

Samenſpraak tuſſchen eenen Bekommerden, en eenen Moed
geevenden Geloovigen, tot hunner beider verwakkering.
423
Samenſpraak tuſſchen eenen Onwedergeboorenen, en eenen
Wedergeboorenen, over Gal: 2 vſ. 20. Ik ben met Chriſtus

gekruiſt, en ik leeve, doch niet meer ik, maar Chriſtus leeft
in my.

-

433

MEN

Lyſte der Rymoefeningen.

MENGELSTOFFEN.
Bladzyde 465
e Erkennende Ziel, in dankbaarheid herdenkende Godts

menigvuldige weldaaden in dit leven genoten. Bladz. 467
De Dood , het Oordeel, en de Eeuwige Straffe aan den
Zondaar voorgeſteld ter bekeering.

483

Geeſtelyke Onderhandeling van den Heere Jezus met eene
Ziele, om haar te beweegen, om in een huuwlyks ver
bond met Hem toe te ſtemmen.

492,

Eenzaame gedachten van eene Geloovige Ziele, in verwon
deringe overweegende den Raad des Vredes van den Drie
eenigen Godt.

5 22

-

Raad, en Opwekking ter verſterking van eenen Zwaarmoe
digen Geloovigen.

543

De Onvrymoedige Geloovige Ziel, verlegen over haar ydel,
en zondig gedrag.

-

555

De Treurige Geloovige Ziel, in verlangen uitgaande naar
den Heere Jezus,
-

-

564
De

Lyſte der Rymoefeningen.
De Verlaatene Geloovige Ziel , in geeſtelyke donkerheid
wenſchende naar meer licht.
» Bladz. 573

De Bekommerde
rechtigheid

Geloovige Ziel, met vreeze Godts ge

beſchouwende

-

582

De Aandachtige Geloovige Ziel, beſchouwende de Heerlyk
heid, en ernſtig daar naar verlangende.

591

Aanmoediging tot betrachting van eenige Chriſtelyke Plig
ten.

6oo

Opwekking tot beſchouwing van het Verbond der Verloſſins
ge, en het Verbond der Genade.

609

Bede van den Dichter over het Rymwerk, over anderen het
zelve leezende, en over zich zelven,

629
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zIELS ZUCHTINGEN.
DE

3
-

Boetvaerdige Geloovige Ziel,
Ernſtig ſmeekende om genade.

Gaa niet in 't gerichte met uwen Knecht : want
niemand die leeft zal voor uw aangezichterecht
vaardig zyn. Pſalm. 143 V 2.

En door uw Goddelyke kracht
Hebt alles in zyn ſtand gebragt.
Die door uw eeuwig groot vermoogen,
Hebt alle ſchepſelen bewogen,
Geſchapen, en alzoo beſtierd ,
Dat het een ſchoone waereld wierd.

-

De Hemel meld uw wonder daaden;

Nadien gy dien hebt overlaaden
Met Geeſten, Sterren, Zon, en Maan,
Die in hun plaats in order ſtaan,
A2

-

En

4

ZIELSZUCHT IN GEN.
En op uw woord daar heenen ſnellen

2

Die door hun doen uw macht vertellen,
Nadien een ieder uw gebied

Erkent, en op uw oogen ziet.

Wat moeſt ik niet, door dit beſchouwen,
De zaaken aan u toevertrouwen,

-

En u beminnen als een Godt,
Die alles ſtiert naar uw gebod.
Och ! laat ik nimmer wederſtreeven,

Maar u alleen myn liefde geeven:
Verleen my met een vroom gemoed
Te vallen voor uw troon te voet !

Ik kom dan voor u neergezegen;
Ik ben verſtomd, en ganſch verlegen :
Om

dat ik uwe Majeſteit

Niet heb gediend met nedrigheid :
Want ik ben van u afgezworven,
Myn daaden hebben 't zoo verdorven,
Dat ik ootmoedig u beken,
Dat ik uw gunſt niet waardig ben,
Maar

zIELSZUCHTING EN..
Maar zoud gy my, ô

5

Godt, verſtooten?

En van uw liefde ganſch ontblooten?
Waar zou ik konnen heenen gaan?
Of hoe in uw gericht beſtaan?
Gy zoud my ſchuldig moeten noemen,
En door uw vonnis ſtraks verdoemen .

Gy zoud my zonder tegenſpraak
Met kracht doen voelen uwe wraak.

Helaas! Hoe ben ik afgeweken:

Ik kan niet tot verſchooning ſpreeken;
Derhalven zie ik van my af,
En ik rechtvaardig uwe ſtraf.
Ik wil niet langer tegenwoelen,
Maar lydzaam uwe hand gevoelen,
En all' de ſtraffen van uw hand

Ontfangen zonder wederſtand,
Wanneer gy die gelieft te zenden;
Maar kan het zyn; och wilze wenden!
Vertoon my uw barmhertigheid
Door uwen Zoon ons toegezeid.
A 3

r

Ay

6
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Ay ſtraf my niet in uwen tooren!
Maar wend naar myn gebed uw ooren,
Om dat ik anderzins geheel

Zou doen gelyk des Satans deel !
Myn daaden zyn zoo veel getuigen,
Dat ik niet waard ben my te buigen
, Voor uwe voetbank van uw

troon,

Ten zy gy my in uwen Zoon
In zyn verdienſten aan wilt merken;
Ik weet myn allerbeſte werken,
Die hebben uwen haat verwekt,
Om datze waren ganſch bevlekt.

Dies ſteun ik niet op myne wegen;

Maar hoop alleen op uwen zegen,
Dien gy vertoond hebt in uw Kind,
En door hem hen, die hy bemint.
Och mogt ik een beminde weezen!
Heer! woud gy myne ziel geneezen,
En my bevryden van het quaad,

Om my te ſchenken uw genaad',
Die

ZIELSZUCHTINGEN.
Die gy verleent uw Uitverkoor'nen,
zº :)
Wanneerze door den Geeſt Herboor'nen - - Gemaakt zyn door des Heeren Bloedt,
En zyn gereinigd in't gemoed.

7
-

7

-

Onthefmyn ziel van zwaare zonden, iſ
*

En laat ik in de reine wonden

Van uwen Zoon gezuiverd zyn,

Op dat ik werd bevryd van pyn,
Van alle rampen, ſtraf, en plaagen,
Die goddelooze moeten draagen,
Dat ik niet werde tot een roof
Des Duyvels door myn ongeloof.
Wanneer de booze Geeſt zal mikken

Met pylen, wil myn ziel verquikken;
Verlaat my niet in deezen ſtryd,
Maar maak myn hert in u verblyd;
En laat ik met verheven klanken

Myn Schepper, en Verloſſer danken
Voor 't goed, dat hy my heeft gedaan,
ô Jezus wil my gade ſlaan! .
A 4

Geef

3
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Geef my een hert, om u te ſmeeken,

Dat all myn zonden, en gebreken

j

Vergeeven mogen zyn, ô Heer!
Op dat ik leeve tot uw eer.
Ik ben, 't is waar, geen gunſte waardig,
Om dat ik blyf tot zonden vaardig,
En in uw dienſt geen yver toon;

Ik wenſch u vlytig, als een Zoon,
Te dienen, maar kan 't niet volbrengen,

Indien 't uw goedheid wil gehengen;
Ik bid u zet my ſterkte by,

-

En red my uyt de ſlaverny

-

Des Duyvels, dat al myn vermoogen
Mag zyn naar uwen wil gebogen, zº
En dat myn treden moogen gaan
Naar uw gebod op 's levens baan.

Wat zou my dat tot vreugde ſtrekken!
Indien ik u my voelde trekken;
Om voort te loopen op het pad,

Dat uitkomt in de Hemelſtad,
Ik

N
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Ik ben het ſtrydperk ingetreeden ; & Cº
Maar heb geen wapens dan gebeden, 1 % a !
(t
Ik ſmeek u, houd u niet als doof!
Maar ſchenk my toch het waar geloo

Op dat ik nimmermeer mag wyken,
Noch door des Satans pyl bezwyken; *
Maar kan blymoedig in het perk
Beſtaan, en al het duivelſch werk .
Verachten, en naar u verlangen;

ô Jezus! woud gy my gezangen

t

* *
-

t

!
tiv, . .

. . .

Verleenen tot uw heerlykheid.

Och waar myn herte meer bereid!
Ik zou verwachten uwen zegen,
Ik ſmeek u, maak myn ziel genegen,
Om zulke wegen in te ſlaan,

Die recht uit naar den Hemel gaan.

Dat ik u nimmer mag verliezen;
Maar u in al myn doen verkiezen,

En al des waerelds ſchoonen ſchyn
Vergeeten, om by u te zyn. '
Wan

zo ziELszUCHTINGEN
Wanneer zult gy myn herte ſterken?

-

En door uw Geeſt myn ziel bewerken,
Dat ik verzekerd van myn ſtaat
Met kracht gevoele nw genaad?

Dat geen de minſte twyffelingen

. . . . . .

Verduiſteren uw zegeningen,

Of my vervoeren, om tot ſchand'
Een zaak te neemen by de hand,

zº

Die u tot oneer zou verſtrekken? , Ik bid u, wil myn herte wekken,

-

-

te

Op dat ik zy tot uwen lof,
Want gy verleent my deurgaans ſtof,

Om uit myn twyffeling te raaken,
En in een liefde vlam te blaaken,
Indien ik zulks wel overdacht,
Ik zou erkennen uwe magt; -

-- -

Ik zou uw groote goedheid roemen;
Dat gy my, waardig te verdoemen,
Tot noch toe hebt in gunſt geſpaard,

En met veel plaagen niet bezwaard. .
Ik

ZIELSZUCHTINGEN. xx
Ik had verdiend met tegenheden
Te worden door uw

wraak vertreeden,

Om dat uw goedheid is

geleid ,

(f

En uwe gunſt te veel gevergd.

--

-

,

Maak my ſtandvaſtig, en genegen,

Om u te kennen in uw wegen;
Laat ik toch zyn van ſchuld

. .

verloa

**

*

*

*

-

-

Door uwen dood, ó groote Vorſt !
Wil my door uwen Geeſt

geleiden,

En door uw liefde voorbereiden

ss

Tot uw genadig Koningryk, " "

Om u te looven eeuwiglyk.

-

" .

-

*

-

--

#z
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-

-

D A NK BA A R E z1 E L,
Overweegende veelerley groote, en onverdien

de Zegeningen van den HEERE ontfangen.
Het is goed dat men den HEERE loove : en uwen
naame Pſalmzinge , ó Allerhoogſte. Dat men
in den morgenſtond uwe goedertierenheid verkon
dige : en uwe getrouwigheid in de nachten. Op
het tienſnaarig inſtrument, en op de luite : met
een voorbedacht lied op de harpe, Want gy hebt

my verblyd, HEERE, met uwe daaden: ik
zal juichen over de werken uwer handen.
1

-

Pſalm. 92

V 2- 5.

O Gloryryke Ges ! Dien all' de ſchepſels eeren

-

Die uw geduchten troon geſteld hebt in het licht,
En

ongenaakbaar we voor wien het alles zwicht,

Die niet verminderd word ,
Gy zyt

dien

niemand kan vermeêren.

roemwaardig, Heer, lof is de menſchen pligt,

Myn voorrecht, en cieraad, het

wit, dat gy bedoelde

Het is myn luſt, en wenſch, och of ik Geeſt gevoelde!

iſ. Op dat myn traage ziel daar toe meer waar gericht.
Uw
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Uw luiſterryk beſtaan; uw wysheid in den Raade; - ºf
Uw onbepaalde magt in het genade werk;

En uw barmhertigheid roept ieder even ſterk,

- J

Gy toont u ryk te zyn in grootheid, en genade,
Gy hebt my zondig ſtof, my aardſche teere bloem, tºt 2

Daartoe ook hier geſteld, en overſtroomd met zegen:
Op dat ik overtuigd zou merken uwe wegen,
En met eerbiedigheid uitgalmen uwen roem.

I

Heer! als ik overdenk den loop van heel myn ſeven;

Hoe dat die is geweeſt een ſamenſchakeling

}
º

Van byſtand, hulp, en trooſt; van alle zegening,

I
" -

Die gy my onverdiend genadig hebt gegeeven;

*

Dan word ik weggerukt, en roep met hert, en mond ::
Myn Godt, ik loof, en dank uw Naam voor all' de daaden,
Waar mede Gy in gunſt my ſteeds hebt overlaaden,

Als ik geen kennis had van u, en uw verbond.
Laat zulks my klaarder zyn, dat Gy my hebt verkoren

'

Uit liefde voor den tydt, niet om myn groote deugd,

Want die bezat ik niet, noch in myn eerſte jeugd,

2
-- r

Noch nu, hoewel Gymy (zoo'k hoop) hebt weergebooren
-

Eer
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Eer dat ik hier het licht des levens ooit genoot,
Hebt Gy my bygeſtaan, toen my myn Moeder baarde,

Waart Gy myn heil, en hulp, die my de kracht bewaarde,
Die ſtilde myn geween, en redde van de dood.
Gy hebt benevens dit, wanneer ik quam in 't leven,

De leden fris bewaard, herſteld, en zeer bemind,
Meer dan een vader doet zyn teer geliefde kind,

Hebt Gy my nagegaan, en my uw Woord gegeven.
Gy hebt my vaderlyk gekoeſterd, en gevoed,
Met goederen verrykt, met veel gezonde dagen,
En van my afgewend des vyands booze laagen,
Toen ik te weinig dacht aan u, het hoogſte goed.
Gy hebt my menigmaal in rampen laaten komen;

Op dat ik met den ſtroom der waereld niet verging,
En dat myn zondig hert verliet waar aan het hing :
Want als ik tot u quam, hebt Gy ze weg genomen.

Gy hebt ze maar gebruykt gelyk een artzeny,
Om in myn dolle drift, en in myn eerſte jaaren :

-r

-

-

-

wanneer de zonde iets , my ſterker te bewaaren;
Ach waar ik in 't vervolg van zond', en ſtraffe vry!
;

7.

-

0

ZIELSZUCHTINGEN.
o Godt! vergeef het my, om dat niet in de tyden;

15
-

Toen ik geen kennis had van uwe Majeſteyt,
Alleen dit is geſchied : maar ik ben ook verleid,
En week van uwen weg, als ik u kon belyden.

Rechtvaardig had Gy my onwaardigen veracht,

v

Myn leven uitgebluſcht, zoo ras ik was gebooren,
Of uit dit goede land, vervuld van melk, en kooren
Verjaagd, of overſtroomd door uw gevreeſde magt.
In veelerley gevaar der jonkheid, en der laagen

Des Duyvels heb ik klaar bevonden, dat uw hand,
En hulp my wederhield; Gy deed my onderſtand,

Waardoor ik ben bevryd van grooter ſmert, en plaagen.

Gy hebt my bovendien een zegen onverwacht,
Die niet te laſtig valt, noch veel de ruſt komt ſtooren,
En echter iets begrypt, dat veelen kan bekooren,
Door uwe milde hand genadig toegebragt.
Gy brengt my als 't my luſt, om u, en uwe wegen
In 't heiligdom te zien, en door uw dienaars ſtem
Vermaant, bid, en vertrooſt Gy my met redens klem,

En doet uw woorden zyn gelyk een zachten regen.
Tot
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Tot nu

toe hebt Gy my geleid als met de hand, | | |

Gelokt, en bygeſtaan, my uiterlyk gezegend,
En innerlyk getrooſt, zeer vriendelyk bejegend,

| |
-

-

Verlaat my nu toch niet, maar laat het onderpand
Van uwen goeden Geeſt geduurig werkzaam weezen,
En laat myn levens tyd, die my hier is beſteld,
Volſtandig in uw roem beſteed zyn, en vermeld,

Wat Gy my hebt gedaan, op dat Gy werd geprezen.
Gy hebt in al den tyd my menigmaal betoond,
Dat Gy geen quaade luſt, noch zonde kont verdraagen; Maar dat oprechtigheid alleen u kan behaagen:
' t

.

Dat Gy de zonde ſtraft, en gunſtig deugd beloont.
Laat dat diep in myn hert toch worden ingeſchreven,

En ingeworteld zyn; op dat ik afgekeerd :
Van al wat zondig is, en door uw Geeſt geleerd,
Mag in veel tederheid voor u, myn Schepper leeven.

Doch zoo het u behaagt, gelyk ik waardig ben,
Myn herteloozen ſtaat, en zonden voor te ſtellen,
My naar myn wangedrag te ſtraffen, en te quellen,

Ik ſpreeke niet een woord, want waarlyk ik beken,
--

Dat

-,
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Dat gy 't met recht kont doen! Dochtoon uw wonderheden,
Om in dien naaren tyd, en als de dood genaakt,
Te ſterken, dat myn hert, reeds zynde los gemaakt,
Met veel vrymoedigheid, en ernſtig in gebeden,
Kan juichen in het kruis, de dood, en zaligheid

Verwachten, als een prys, dien Jezus heeft verworven,
Die aan het heilig volk, wanneerze zyn geſtorven,
Word gunſtig toegebragt, en worden opgeleid

Met oogen des geloofs, en met een vaſt vertrouwen,
Wanneer myn levensloop zal weezen afgedaan,
Dat ik dan onbeſchaamd zal voor den Rigter ſtaan,
Om in de zaligheid myn Goël aan te ſchouwen.

ô Jezus! Stuur myn wil, en zegen mynen gang,

Dat ik mag onbevreesd voor u, myn Koning leeven,
En als het leven ſcheid, myn ziel dan overgeeven
Om altoos uwen lof te melden met gezang.

B

De.
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, D E

Verootmoedigde Ziel, overdenkende
Godts hoogheid, en haare eigene gering
heid. Job 42 : 5, 6.

Met het gehoor der oore heb ik u gehoord

WWZ/2/27"

nu ziet u myne ooge. Daarom verfoeije ik my,
ende ik hebbe berouw in ſtof, en aſſche.
errukkens magtig Godt! Die boven alle volken

Verheven zyt in glans, in roem, en Majeſteit,
Die grootelyks geducht in eer, en heerlykheid,
Doorgrond de lucht, de zee, en d'allerdiepſte kolken.
Groot zyt Gy in u zelf, in Weezen, en Perſoonen,

De Springbron van geluk, vermaak, en overvloed,
Vol trooſt, van eeuwigheid, oneindig, wys, en goed,
Gy moet rechtvaardig zyn, maar kont ook

Gy zyt het eeuwig licht,

met 't

liefde toonen.

welk geen duiſterniſſe,

Of nevelen beſtaan, een ongeſchapen licht;
Dat zyn verlichtend' werk in anderen verricht:

'Wanneer Gy duiſterheid verdryft uit het gewiſſe.
-

* 'wºw

-
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voor wien dat duizendmaal tien duizenden vergaeren,
Die alles tot uw dienſt gereed, en nimmer ſtil,
Met veel volwaardigheid uitvoeren uwen wil,

-

En met blymoedigheid de Stemmen t' zamen paaren;
Om uit te roepen, Hem, die op den troon gezeten,

a

En driemaal heilig is, der heyerſchaaren Heer;
Die met zyn heerlykheid al d' aard vervult zy eer!
't Paſt ieder uwen lof volvuurig uit te meeten.
Hoewel Gy boven lof oneindig zyt verheven,
Zoo dat door ſchepſelen, hoe groot, of hoe veracht,

U nooit word heerlykheid, noch luiſter toegebragt;
Dat ſluit niet uit den pligt, om u den roem te geeven.
Een ieder is 't bekend, Gy hadze niet van nooden,

Noch dienſt van ſchepzelen, want niemand in uw ryk
Word tegen u geſchat; om dat Gy vreeſſelyk
Geroemd zyt in den Raad van 's hemels trouwe boden,
Fontein van alle goed! Die alles geeft het leven,

Den adem, en 't beſtaaan, die nimmermeer verwyt;
Om dat gy ryk, volmaakt, en algenoegzaam zyt;
Wie kan uw Majeſteit bedenken zonder beeven?
B 2.

Niet
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Niet minder zyt Gy groot, en heerlyk in uw werken,
De waereld is een ſtuk van uwe groote magt,

Die Gyalleen door 't woord, uit niet, hebt voortgebragt,
Vervuld met wonderen, die niemand kan beperken.
Gy ſpant den hemel uit,

verrekt met ſchoone lichten,

Gy geeft hun ordening, en welgepaſten loop;

Niet een verlieſt de plaats, uit dien ontelb'ren hoop:
Maar ieder is gereed uw wille te verrichten.
Gy ſtelt de zee een perk, en temt de woeſte baaren;
De ſterren, zon, en maan geplaatſt aan 's hemels tent,

Die maaken uwe magt, en heerlykheid bekent:
Wyl Gy door hen bepaalt de wiſſeling der jaaren.
De daauw is uw gewrocht de ſtorm, en regen vlaagen,
Gy ſtrooit de rym als aſch, den ſneeuw als witte wol,
Gy geeft den wind geluid, en maakt de wolken vol
Van regen, blixemen, en harde donderſlagen.

Gy ſtort de kracht in 't kruid, en doet de boomen bloeijen,
Gy hebt het veld vercierd met bloemen over al;

Gy geeftze hunnen tyd, en weet des zands getal;
Het is door uwe magt, dat gras, en planten groeijen.
v

Gy

/
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Gy ſchept en menſch, en beeſt, Gy ſlaat het alles gade;
Gy maakt den eenen bly, den anderen bedrukt;

Gy ſtraft, en Gy vertrooſt; wie word niet weggerukt!
Die uwe wysheid ziet in 't ſchenken van genade?
Een afgeweken menſch geworteld in de zonden,
Dien grypt Gy in het hert, zoo dat hy zucht, en karmt,
En Jezus uwen Zoon tot zyn rantſoen omarmt

Met een oprecht geloof, tot heeling van zyn wonden.
Een ander menſch verſlaafd aan zyn bedorven paden,
Gaat zonder vreeze voort, met een verharden geeſt;

Loopt in des Duivels ſtrik, gelyk een ſlachters beeſt,
Tot dat hy in de dood met ramp word overlaaden.
Gytoont u vry te zyn in 't geeven van uw zegen;

Niet is er in den menſch,

dat u beweegen kon:

Wyl 't ganſche menſchdom ſpruit uit een verdorven bron,
En blyft in eeuwigheid tot zondigen genegen.
Tot dat Gy door uw kracht hem overtuigt van binnen,
Om met bedaarden zin te merken op zyn ſtaat;

Te zien zyn ongeluk , dan treurt hy zonder raad;
Zoo lang hy u niet kan als 't hoogſte goed beminnen.
B3
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Dan komt Gy met uw Geeſt, en doet zyn oogen open;
Gy toont hem zyn bedryf, en zyn verfoeij'lykheid;
Gy wyſt hem naar het goed door Jezus toebereid,
En doet hem williglyk tot Chriſtus offer loopen.

Als ik uw hoogheid zie, myn laagheid en gebreken;
Uw onbepaalde magt, myn ongewilligheid;

Uw heiligheid, en recht, myn wild, en los beleid,

Dan durf ik niet een woord tot u, myn Koning, ſpreeken.
De moed ontvalt my meer, ik voel myn geeſt bezwyken;
Wanneer ik ingeleid beſchouw myn innig hert,

Vol van argliſtigheid; en overdenk met ſnert,
Waar by zal 'k myn perſoon, en toeſtand vergelyken?
Ik ben gelyk een riet, dat aan den wind gegeeven

»

By zich geen ruſte vind, een ſtoppel voor het vier;
Een droptje by de zee, of 't allerkleinſte zier,

Dat in de zonneſchyn geſtadig word gedreven.
Een zondig ſtof, en aſch, niet waardig, dat myn oogen
Hoe nederig het zy, meer naar u toegewend

Geſlagen moogen zyn; om dat myn hert bekent,

Dat Gy door myne ſchuld tot gramſchap zyt bewogen,
Door
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Door wonden, ſtriemen, en verkankerd'etterbuilen

yr

Die met geen oly wyn, of balſem zyn verwacht,
Of uitgezuiverd, en tot zulken ſtand gebragt,

..." -

Dat die niet meer en meer verrotten, en vervuilen.

Ik ben gelyk een kind, dat even is gebooren,
Geworpen op het veld, dat wenteld in zyn bloed,
Het welk afſchuuwelyk in zyn onreinheid wroet,
En door de pynen laat een treurig weenen hooren.
Ik ben een doode hond, mismaakt door all' de zonden,
Gelyk een dikke pad, gezwollen door 't vergif,

Of eenig monſterdier, ofwel het vuile rif
Van een gedoode kreng, door maden heel geſchonden.
Ik ben geheel melaatſch van 't hoofd tot aan de voeten,

Onrein, en walgelyk, verſtooten naar het veld,
Van wien dat ieder yſt; ik heb geen prys, noch

geld,

Om u, tot myn herſtel, Heelmeeſter, te begroeten.
Ik heb my evenwel te ſmeeken onderwonden
Tot u, barmhertig Godt, die magtig zyt, en ſterk;
Ik wormtje, dat gering, doch uwer handen werk,

Zoo menigmaal uw gunſt, en zegen heb bevonden!
B4

-
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Bevryd my deeze reis van all' myn booze quaalen,
Breid uwen vleugel uit tot dekking van myn quaad,

Aanſchouw my in uw Zoon, naar uwen Vrederaad,
En maak myn hert geneigd, om nimmer afte dwaalen!
Vertoon uw groote kracht in my te wederbaaren!

In 't ſchenken van uw Geeſt; in 't geeven van geloof,
In 't werk van heiligheid, op dat ik als een roof,
Gerukt uit 's Duivels klaauw, uw liefde mag verklaaren.
Volbreng het goede werk; indien Gy't hebt begonnen:
Nadien het menigmaal voor my heeft kleinen ſchyn,
Geef licht in myne ziel, dat duiſterheid verdwyn';

Op dat des Satans kracht door my werd overwonnen,
Gy hebt het my belooft, wanneer ik wilde komen,
Dat gy my van de hand in toorn niet wyzen zoud;
'k Betuig oprecht, dat my myn zondigen berouwt:
Laat door uw liefde my de dwaalzucht zyn benomen,
Geef my gewilliglyk op hemelſch goed te denken;
Verruk myn ziel omhoog; verhelder myn gezicht;

Beſtraal my met uw glans, en met uw hemelſch licht;
Op dat ik door 't geloof mag zien uw-zalig wenken.
Schenk
-
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Schenk my een juichend hert, door Chriſtus Geeſt bewogen,
Dat over alle luſt, en zonde zegepraalt;

*

Dat ſteeds naar Chriſtus haakt, tot deugden zich bepaalt,
Met u vereenigd is, den hemel heeft in d'oogen,
En in den mond uw lof. Hoe heerlyk zal het weezen;
Als ik u zonder vlek, of ſmet, of diergelyk,
Met lichaam, en met ziel zal moogen in uw ryk
In volle gulle vreugd aanſchouwen, Heer, na deezen.

Gy, die de liefde zyt, doe liefde meer ontbranden,
Verwakker mynen tred naar 't hemelſch Canaän,
Verquik my op den weg, door 't geeven van het Man
En keurſteen, niet gekend, ten zy hy komt in landen
Van een verlichte ziel, wiens hert is vaſtgeklonken
Aan Jezus door 't geloof, tot waare deugd gezind,
Die ſchrikt voor 't zondigen, en heiligheid bemint,
Wiens geeſt verwyderd word door Jezus liefde vonken.
ô Godt! Maak my bequaam, om vaardig te beginnen
Het heerlyk hemelſch werk; op dat ik zy gewend
-

-

Aan uwen dienſt, en roem: nadien myn ziel bekent,

Dat dit is waare vreugd, u eeuwig te beminnen.
B 5
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Laat ik toch e aller tyd met uwe gunſtelingen,
Die Gy hebt voorbereid, als dienaars van uw hof,

Met deugden zyn vercierd, vermelden uwen lof,
En met een dankbaar hert van uwe liefde zingen.

Vergun my deeze zaak, en doetze my bemerken;
Laat ik verbonden zyn aan Jezus

uwen zoon:

Op dat ik met vermaak in al myn doen vertoon',

Dat ik gewillig ben, om Godes werk te werken.

Gun my de zekerheid, dat ik u eeuwig boven
Met 't zalig heilig volk; met all' de Seraphim
In liefde

brandende, en met de Cheruim

*

.

-w

Volmaakt voor uwen troon zal lieven, dienen, looven.

De
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oPRECHT ovERTUIGDE

GE L O O VI G E,
Het Verbond met den Drieëenigen Godt
maakende.

Ende zy traden in een Verbond, dat zy den HEE
RE, den Goat hunner vaderen zoeken zouden
met hun ganſch herte, en met hun ganſche zie
le. En al wie den HEERE den Godt Iſraëls
niet zoude zoeken, zoude gedood worden; van
den kleinen tot den grooten, ende van den man
tot de vrouwe toe. Ende zy zwoeren den HEE

RE met luider ſtemme, en met gejuich: des
gelyken met trompetten, en met bazuinen. En

de ganſch Juda was verblyd over deezen eed:
want zy hadden met hun ganſch herte gezwo
ren, 2 Chron: 15 : 12-15.

O" , liefdryke hemelſch Vader,
De Vader van den Zoon, den waaren Middelaar,

En van geloovigen, vergun my dat ik nader'
Tot u,

barmhartig Godt!

Ik

kenne myn geVaar,
-

En

28 ZIELSZUCHTINGEN.
En nood, waarin ik ben, die dringen my te ſmeeken,
Dat ik toch vry mag zyn van wraak, en uwen ſchicl.

Waar meé Gy zondaars treft, en ſchoon ik heb gebreken,
Laat in verdienden toorn, op my vloekwaardig wicht,
Niet neergeſlagen zyn uw alles ziende oogen;
Maar laat in tegendeel het bloed van uwen Zoon

Voor my verzoening doen, en word daar door bewogen,
Terwyl ik nederbuig voor uw genade troon;
Dat ik een gunſtig woord van u myn Godt, verwerve:
Hoewel ik overtuigd volmondig u beken,
Dat ik niet wachten kan, dan dat ik eeuwig ſterve:

Om dat ik door myn ſchuld niet anders waardig ben.
Gy kont, als 't u belieft een harde reden voeren
Tot my doemwaardigen, om dat ik heb verdiend,
Dat Gy my eeuwiglyk met plaagen zoud beroeren,

En toonen, dat gy my niet houdvoor uwen vriend,
Nadien ik niet bezit, dan builen, ſtank, en wonden,
Die niet gewaſſchen zyn, en nimmer zyn verzacht
Met oly, of met wyn; en ben vervuld met zonden,
Waardoor ik uwen naam, en deugden heb veracht.

*.
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Ik ben gebooren, Heer, van d eerſte ſtond, en uure

Myns levens door de ſchuld van Adam, boos, enblind,
Vervreemd van 't leven Godts, afkeerig van natuure
Van Godt, en word te recht genaamd een Duivelskind.
Maar dat noch verder gaat, ik hebbe zelf vertreeden
De tafels van uw Wet; en heb afgodery
Bedreven met myn vleeſch; op 't goed in tegenheden

Heb ik geſteund, en niet op u, myn Godt; daar by,
Ik heb het booze zaad in daaden, en gedachten

Van Godtverloochening gevoeld, en menigmaal

-

Aan u, volzalig Godt, veel redenen van klagten
Gegeeven, om dat ik niet ſprak gepaſte taal

Tot lof van uwen naam. Ik heb de godtsdienſt pligten
Met beeldendienſt vermengd; en uw verheerlyking

Met yver, en ontzach niet konnen, Heer, verrichten,
Gelyk gy vorderde, tot zielsvereeniging.
Ik heb uw naam misbruikt. Geveinſtheid in verbonden,
En meineed waren die toch nooit door my begaan!

Ik heb op uwen dag in uwen dienſt bevonden,
Dat ik niet ernſtig waar', noch pooging heb gedaan,

e
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Om naar uw wil uw Woord te hooren, en beleeven.
Die waren boven my, en onder my geſteld,

Zyn oneerbiediglyk, en hardelyk gegeeven
Veel redenen van ſmert; nadien ik heb geweld
Een oordeel tot verwyt. Ik heb my ſteeds misdraagen
In haat, en toornigheid omtrent myn even menſch.

Myn liefdelooze hert nam nimmermeer behaagen,
Als het myn vyand ging naar zynes herten wenſch.

Ik heb gevoeld 't gewoel van vuile geile luſten,
Die tegen mynen wil, myn ziel geſtadig, Heer,
Beſmetten, ſchoon het my betaamde niet te ruſten,
. Voor dat ik had myn hert gedwongen tot uw eer.
Myn zorg is groot geweeſt, om naar den ſchat te wenſchen,
Die aardſch, en ydel is. Door ongerechtigheid
Bequam ik ſomtyds goed. Ik heb veel arme menſchen
Gewezen van de hand, meeſt zonder onderſcheid.
Ik

heb myn ed'le tong misbruikt om te bedriegen

Door leugentaal den menſch, die my niet had misdaan.

Ik heb met achterklap, met laſter, en met liegen

Myn ziel bezoedeld, Heer, dat Gy had afgeraén.
Ik
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Ik heb u ook getergd met veel begeerlykheden, .

Die ſtreden tegen 't recht, en wondden myne ziel.
Ik heb te laauw geweeſt in traanen, en gebeden,
Ja in myn ganſch gedrag. Als my eens overviel
Een ernſt, om met den Heer in heiligheid te wand'len,
Hoe ras was dat gedaan! Zoo dat ik overreed
Moet zyn, wanneer Gy my naar 't recht zoud willen handelen,
Dat ik dan voelen moet kruis, ramp, en eeuwig leed.
Als ik oprecht, met ernſt, en naauw doorziende oogen
In ſtilheid overdacht, al wat ik had verricht

Tot terging van Godt, en daar by heb overwogen,

Wat ik had moeten doen tot quyting van myn pligt,
Wat Jezus van my eiſcht, of ik iet zal verliezen,
Wanneer ik Jezus kies; wat een verbond beduid;
En wat ik winnen zal met Jezus dienſt te kiezen;

En diergelyke meer; zoo nam ik dit beſluit,

Dat ik zou hertelyk des Duivels dienſt verfoeijen,
Myn booze luſt, en zin, en myn gerechtigheid.

Verlaaten, my geheel met Jezus dienſt bemoeijen:

. :

-

. :

*

* V

Om dat Hy't waardig is, en zulks ten hemel leid. Der

*
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Derhalven zal ik my tot uw genade keeren:
Om dat Gy hebt belooft, als iemand zwaar gedrukt
Door zonden tot u komt, dat Gy hem zyn begeeren
Zult geeven, als hy voor uw troon maar nederbukt;
En dat gy nimmermeer zyn zonden zult gedenken,

-

Die in de duiſternis van den natuure ſtaat,

Of tegen 's Geeſtes licht begaan zyn,

maar hem ſchenken

Vergiffenis van ſchuld, en blyken van genaad'.
Waar mede zal ik dan den Heere tegen komen?

My bukken, als 't behoort, voor u den hoogen Godt?
Dien ik niet heb gediend, maar zonder vrees, en ſchroomen

Veracht: uw ganſche Wet, en goddelyk gebod
Getrapt als met den voet! Wanneer ik dit beſeffe,

Hoe weinig ik als noch gevreesd heb uwe magt;
Dan roep ik, ſtraf my niet, dat ik myn oogen heffe
Tot u, genadig Godt, die waardig ben uw kracht
Te voelen tot myn ſmert: om dat ik ben geweeken
Van u het hoogſte goed, aan wien ik had belooft,
Dat ik u dienen zou; 6 Godt! Mag ik u ſmeeken,
Gedenk niet, dat ik heb uw naam, en roem verdoofd.
Ik

-
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Ik weet sen and'ren weg, om tot de ruſt te raaken,
Dan dat ik door 't Verbond mag pleiten op uw Woord,
En uw barmhertigheid, laat my in liefde blaaken,

En nimmer zyn geruſt, voor dat ik ben verhoord.

Gun my grootmagtig Godt! dat ik my zelf verkloeke

-

Te komen op uw Woord, om dat ik iet bevind,

-

't Welk geen natuure leert; als ik my onderzoeke,
Dan is myn hert beluſt, om Jezus, als myn Vrind,
Myn Heer, en Middelaar te lieven, en te kennen; Ik heb gevoeld een trek, die my naar Jezus leid,
En wenſche door den Geeſt my vuurig te gewennen

Aan Godts, en Chriſtus dienſt, tot volle zaligheid,
Ik naake dan tot u, om myn Verbond te maken

3

Ik ſchryve 't met de hand, en zweer het met den mond,
Dat ik gewilliglyk de waereld zal verzaaken,
En ook myn eigen luſt, dat ik u t allerſtond

-

Wil dienen, en voor al myn zonden laaten vaaren,

Ja wat tot zonde wekt, als Gy my maar de kracht
Verleent, om trouw te zyn ; wil toch myn ziel bewaaren,

Wanneer de Satan woelt, of komt met overmagt;
-

C
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Laat hy myn poogingen, die ik beſtaa niet ſtremmen:
Maar kom my dan te hulp, verbreek zyn booze liſt,

En geef my kracht, en Geeſt, om myn natuur te temmen;

Op dat ik van uw gunſt meer werde vergewiſt.
Drieëenig eeuwig Godt! Gy hoort wat ik betuige,
En ziet myn herts geſtalt', doordringend heilig Licht,
Gy weet, dat ik het meen', geef, dat ik voor u buige,

Gelyk een Bondgenoot door liefd' aan u verpligt. '
Godt Vader ! neem my aan, tot een van uwe kind'ren;

Gedoog niet, dat ik meer zoo wederſpannig zy;
Neem weg, het geen uw luſt tot my zou konnen hind'ren;

En gun, dat ik erken uw opperheerſchappy,
TDat ik het beeld van u, myn Vader, mag vertoonen
In,zuivre heiligheid, en uw volmaakt patroon

Verbeelden, wil daar toe in myne ziele woonen,

Tot myn verquikking, en verblyd my als een Zoon.
ô Jezus ! laat uw dood tot nut van uwe Vrinden,
Voor my ook zyn geſchied, en pas die aan my toe,

Wil Gy door hemelſch vuur myn feilzucht toch verſlinden:
Om dat Gy weet, dat ik ben alle zonden moé.
Gy
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Gy zyt 't geſlachte

Lam,

dat alle 's waerelds zonden

Verzoent, en op u neemt, die het verloorene zoekt

Als Herder ; 'k was verdwaald, maar hebt gy my gevonden?
Breng my tot uwen ſtal , laat ik niet zyn vervloekt;
Ik wil, en wenſche maar naar uwe ſtem te luiſt'ren,

En doen gelyk een ſchaap, het welk gy zachtjes leid

Tot verſche wateren; laat ik van all' de kluiſt'ren
Des Satans zyn ontdaan tot uwe heerlykheid.

3

Laat ik uw Broeder zyn, en door uw kracht verwinnen -

Al wat u tegenſtaat, laat ik uw Bondgenoot
Vertoonen waarelyk te zyn met eigen zinnen,
En luſten afteſtaan; ik wil u tot de dood
Beminnen

hertelyk ,

en uwen ſcepter

kuſſen,

Om als een goed ſoldaat my onder uw banier
Te geeven, om door 't ſchild de pylen uit te bluſſen,
Of met des Geeſtes zwaard te ſlaan door uw beſtier.

-

ô Heilige Geeſt! gedoog niet dat er in myn herte
Iet onreins overblyf, het welk met dit Verbond

-

-

Zou ſtryden, want gy weet wat overgroote ſmerte

-

Ik had, toen gy eerſt zaagt op my een dooden hond:
C 2,
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Als gy uw helder licht quaamt in myn ziel ontſteeken,
Hoe veele zonden toen my quamen in den zin,

-

Hoe 'k my onwaardig ſcheen, om Godt te moogen ſmeeken,

Eu dachte, dat ik nooit gevoelen zou

uw min :

Tot dat gy door uw glans my klaarder openbaarde,

Wat Godt al had gedaan in zyn langmoedigheid,
Hoe Hy my zegend', en tot deezen tyd bewaarde,
Op dat ik tot 't Verbond met zegen wierd geleid ,
Als gy den Middelaar my met zyn zaligheden
Deed komen in het oog; op dat ik zoude zien;
Dat Godt volwaardig was op Chriſtus voorgebeden :
Indien ik maar begeer, dat zulks ook zou geſchien
Aan my onwaardigen; dit maakte my genegen,

-

Om in 't Verbond te treên; ô Godt! ik zie, en weet,
Dat het een voorrecht is te wand’len in uw wegen,

Waar toe ik ben gemaakt, verpligt, en overreed;
Gy hebt my door uw kracht begonnen optewekken
Uit mynen zondeflaap, en om des Zoons gebed

Hebt gy myn hert tot u begonnen, Heer, te trekken; -.
Op dat ik in het ryk van Chriſtus wierd gezet,
-

-

/

Gy
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Gy hebt myn ſteenen hert tot weekheid, en tot traanen

Gebragt, en tot uw heil een luſt my meegedeeld ;
Gy hebt my overtuigd, dat ik naar al 't vermaanen

Van u moet luiſteren, en gaaft my van uw beeld
Een blyktje, toen gy my (als ik den Duivel leende
Myn leden, ooren, oog, en hert naar zynen wil)
Vergunde luſt, en kracht; op dat ik my vereende
Met u in dit Verbond, waar door het

groot geſchil,

Dat tuſſchen u, en my gemaakt was door de zonden
Vereffend wierd: maar ach! ik ſtaa voor uw gezicht

Beſchaamd ,

om dat ik vrees, dat ik (hoewel verbonden)

Noch echter niet zal doen, gelyk vereiſcht myn pligt;
w

Voor u is het bekent, ô kenner van het herte!
Hoe

vee

beweegingen, die my verwekken pyn,

En ſtryden met myn wil, tot myn verdriet, en ſmerte
Noch in myn booze hert, helaas! verborgen zyn;
Waar uit dat dagelyks zyn zonden voortgekomen,
Die in getal het hair myns hoofds te boven gaan :
Wanneer ik overdenk, wat ik heb voorgenomen

Met woorden zonder vrucht, dan ben ik aangedaan
C3
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Met ſchaamte, en belyd', dat al myn voorig woelen
Geen deugd heeft voortgebragt, gelyk gy had gewacht;
Waarom ik vrees uw toorn, en ſtraf te zullen voelen;

Te meer, om dat ik heb uw liefde klein geacht,
En nimmermeer volbragt het geen gy had geſproken :

Maar door myn quaad gedrag geduurig u verſtoord,
Als een halsſtarrige heb ik uw Wet verbroken,
Toen ik naar uw geroep, en ſtem niet heb gehoord,

Waart gy een menſch, ik zou voorzeker moeten ſterven
Den geeſtelyken, en noch meer

den eeuw'gen dood :

Maar nu hebt gy gezegd, dat gy niet wilt verderven

En neergebogen ziel, die tot u komt in nood ,
Derhalven kom ik hier met neêrgeſlagen oogen,
En diepe nedrigheid voor uw geducht geſtoelt';

Ik bid u, ſchouw my aan met hert lyk mededoogen,
En ſtel my niet als 't wit, waar op uw wraakpy! doelt,
Ik maan u op uw eed gedaan aan Bondgenooten,
Dat gy afkeeringen geneezen wilt, en zult ;
Dat gy ze van uw gunſt niet eeuwig kont ontblooten,
Die komen in 't Verbond, als gy uw Woord vervult,
Dan
-
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Dan zult gy zekerlyk (ſchoon ik ben afgeweken)
Myn ſtaat beveſtigen, en niet te niete doen

:

"

)

Uw eed: maar naar uw Raad myn boosheid, en gebreken
Verzoenen tot myn trooſt, en eeuwig my behoén.
Ik wacht dan, dat gy zult uw goede Woord volbrengen,

v

En daar, op geeven, Heer, dat ik niet met bedrog
My vleije, en voor al, dat gy nooit zult gehengen,
Dat ik u meer

bedriegº maar kan het wezen, och!

Uw vredelievendheid beſtelle my den vrede,
Die alle kennis, en 't verſtand te boven gaat,

Uw wysheid leide my, dat ik voorzichtig treede
De wegen des verſtands, vermydende het quaad ;
Uw goedertierenheid zy my in tegenheden
Tot ſteun, en onderſtand, en als ik ben verblyd,
Laat dan

bedachtzaamheid my ſtuuren naar de reden,

En uitgelaatenheid gevreeſd zyn, en gemyd.
Uw magt zy my tot hulp in all myn ongemakken;
Uw goedheid zy myn trooſt in allerley verdriet,

Laat ik niet moedeloos in droefheid nederzakken
Tot wanhoop, weetende, dat Gy het kruis gebied;
C 4
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Uw liefde doe my met een vrolyk herte loopen

Den waaren weg, die naar het hemelſch Sion leid ; UW.

waarheid doe my ſteeds op Jezus Chriſtus hoopen ;

Op dat die Middelaar my zy tot zaligheid.
Geef, Heer, dat alle heil op my mag nederdaalen !
e
l

Uw algenoegzaamheid vervulle myn gebrek ;

nimmermeer
dit Verbond verdwaalen
Maar in myn
levensloopvan
bereiken
het beſtek,

Laat ik toch

:

A

Om my te reinigen, en wachten van de zonden.

-

Dit is de wenſch van my, dié my zoo ſtraks verbond ;
Laat ik geen leugenaar in deezen zyn bevonden:
Maar hertelyk voldoen de woorden van myn mond!
Vervul dan myn gezucht, en wil myn ſmeeken hooren ;
Betuig aan myne ziel, dat ik een Bondgenoot
Van u geworden ben, dat Gy my hebt verkoren,
En dat ik eeuwig zal by u zyn na myn dood.
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D E
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Reikhalſende Geloovige Ziel,
Den HEERE JEzUs ſmeekende om vERMEER
DERING in de genade.

HEERE, vermeerder ons het Geloove.

Luc. 17: 5.
Jezus! Wonderzoon van Godt, Gy Satans Plaager,
Ziels Trooſter, zondaars Borg, de Toevlugt in gevaar,
Zon der

gerechtigheid, Wraakſchild, en Vreugdaandraager,

Ziels Lyder, Morgenſter, en 's waerelds Middelaar;

Des Vaders Voedſterling, en Loſſer van den menſche,
Die alle zegen, heil, en heerlykheid bezit,
Als Godes Lieveling. Verhoor my, die nu wenſche

Door u geſterkt te zyn, Gy kent het zuiver wit
Myns herten, om door u vermeerdering t erlangen
In myn genadeſtaat, en ook een zeker blyk

Van uw genegenheid tot my; laat my ontfangen
Het geen Gy weet daar toe te weezen vorderlyk.

C5
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Gelyk Gy my wel eer gebragt hebt op uw wegen
Door herts

verandering,

't welk ik in dank erken,

Gebruik die zelve kracht, om my geheel genegen
Te maaken tot uw dienſt, gelyk ik ſchuldig ben.
Ik ken uw liefde, trooſt, en all'

de zegeningen,

Die Gy my hebt betoont, dat Gy my hebt bereid,'
En ook den luſt verwekt, om onderhandelingen
Met u, myn Bruidegom, de Bron van zaligheid.

/

Te hebben tot myn heil; dat ik mag wederkomen
Met beden voor uw troon, om meerder in

Beveſtigd, Heer, te zyn; dat Gy hebt

genaad'

aangenomen

In myn verkiezinge naar uwen Vrederaad,
Om voor my te voldoen; dat Gy my hebt geroepen

Uit Satans ſlaverny, en myn rantſoen betaald ;
Neig dan myn herte nu, om nimmer by de troepen
Van waereldlingen meer te zitten, maar bepaald,

Alleen naar uwen wil, en wetten my te ſchikken

3

Laat toch door uwen Geeſt myn zwaare duiſternis

Heel opgehelderd zyn, en alle oogenblikken
Myns levens toonen, dat by u het leven is:
Want
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Want hebt gy liefelyk my als met menſchen zeelen

Getrokken, en gelokt door d'Evangely ſtem?
Zou dan uw dienſt, en roem, ô
Of uw

Jezus ,

my

vervoeren ?

gebed, en woord niet hebben kracht,

Daar veel beminlykheid, en zegen is

en klem ? ]

te vinden

In uw gewenſcht genot, ja alle zaligheid!

Neen, ik wil u myn luſt, myn Liefſten, en Beminden
Benoemen, ſchoon ik zie, hoe dat ik word verleid;

En dat myn oogen, die geduurig moeſten waaken
Tot nut van myne ziel, als branden in myn hoofd,

Om zich in ydelheid, en zonden te vermaaken,'
En zien naar 't valſche goed, of ſtaan gelyk verdoofd,

Als ik uw heerlykheid, en ſchoonheid zou beſchouwen;
Derhalven roep ik uit, gewenſchte lieve Vrind,
Verlicht myn oogen toch, laat ik op u vertrouwen!

Schoon ik niet meer verbeeld te zyn uw Bruid, of Kind;
Trek my door uwe magt, en doe myn oogen open;
Op dat ik u mag zien in het genadewerk,

Ik ben gewillig om u ernſtig na te loopen;
Als Gy my vaardig maakt, en door uw gunſte ſterk 3
Ont
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Ontdek uw lieflykheid, en aangenaame weezen
Aan

d'oogen Van myn Ziel ,

op dat ik met verſtand

Uw heerlykheid beſchouw', en wil myn oog geneezen,
Dat noch verduiſterd

is,

op dat ik voel een brand

Van liefde door 't gezicht, wil meer myn hert bequaamen;
Om ſteeds met werkzaamheid te ſtaan naar uw genot

In liefdes oefening, op dat wy eens te ſamen
Vereenigd moogen zyn, myn Jezus, en myn God!
Laat toch myn herte meer met yver zyn ontſteeken,

Tot dat ik ondervind, (ſchoon ik zulks niet verdien :

Nadien ik van uw weg ben dikmaals afgeweken,
Dat Gy op zoo een worm, als ik ben, neer zoud zien )
Dat Gy my vaardig maakt, om wederſpannigheden
Te onderlaaten, en ſteeds in gehoorzaamheid
Te doen naar uw

gebod,

want ik heb duizend reden;

Om my ie wachten, dat ik nimmer werd verleid.

Ik heb uw ſtem gehoord, Herſchepper van myn herte,
Wanneer Gy tot my riept, wend u toch naar my toe,
Blyf niet

halsſtarrig meer, noch dwing myn Geeſt met ſmerte

Te wyken uit uw ziel, maar word de zonden moé.
Dit
z
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Dit heb ik opgemerkt, dies wil ik tot u vlieden

. I.

Met afzien van myn luſt, eer, roem, en eigen kracht,

In overgifte van myn ziel, Gy kont gebieden;
Dat geen verhindering my ſteuit; ô Godt, ik wacht ,

-

Dat Gy meer heiligheid aan my thans zult verleenen;

' Dan ik voorheen bezat, om dat ik voel een luſt
Tot meer genietingen, Gy hebt gemerkt myn weenen;
Wanneer des Geeſtes werk in my wierd uitgebluſt.
Laat dat toch niet meer toe, zie op myn zwak vermogen!
Maar laat ik door het licht des Geeſtes zien uw licht,
Word door myn zuchten, en myn uitzien toch bewogen,
Om my te geeven Zelf, waar toe ik ben verpligt. •

Als Gy my dat verleent, dan zal ik ernſtig loopen
Uw pad, en tot uw lof meer doen, dan wel voorheen,
Ik zal geduurig op uw zaligheden hoopen,

-

En wachten op uw heil, bevryd van veel geween.

Laat myn geloof, en liefd' omtrent u werkzaam weezen;
Myn hoope levendig verwachten 't eeuwig goed,
Dat Gy hebt uitgedacht, en laat ik zyn geneezen . .

Van liefdeloos gedrag, och laat ik zyn behoed

.

V
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Van naare twyffeling! ik geef in uwe handen
Myn ganſchen ſtaat, en zaak, ruym wegden tegenſtand

Die my verzwakken zou, doe my in liefde branden,
In hoope krachtig zyn, en laat ik 't Vaderland

Als van een Nebo zien, vergun my d' Eerſtelingen

Van 't hemelſch Canaän, indien het u behaagt,

Z

. •

Gun my een hemelſch licht, om geeſtelyke dingen
Te kennen in hun aart, want wat ik heb gevraagd
Van u, geſchied alleen, op dat ik u zou eeren,
Beminnen, roemen, en erkennen dat Gy zyt
Een Godt, die waardig is, om ernſtig te begeeren,

En op dat ik in u zou weezen recht verblyd:

-

Derhalven hoop ik ook, dat 't u niet zal mishaagen,
(Want myn genegenheid is naar u uitgeſtrekt)
Dat ik u aankleef, om veel licht van u te vraagen;

Te meer, om dat myn geeſt door u is opgewekt,
En dat ik ondervind in my verſcheiden zaaken,

Die my benevelen, waar door myn duiſter oog
Niet klaar beſchouwen kan, hoe dat ik beſt zal blaaken
In wederliefde gloed, en ſtreeven naar om hoog.
Ik
- ---- --
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Ik zie

myn onmagt,

en den Satan los gelaaten

Met zyn verzoekingen, dat hy met alle magt
De waerelds-kinderen (als zyne onderzaaten)

Verleid, en overheerſcht; op dat ze niet gebragt

Ooit zouden worden tot u hunnen rechten Koning :
Daarom verzoek ik u, laat niet dien loozen Vos,
(By welken niemand krygt heul,

byſtand,

of verſchooning).

Op my onmagtigen, en onbequaamen los.

Geef, dat ik meer beſchouw myn innige gebreken,
En door uw invloed zie het vuile van myn hert;
Laat in vereeniging myn ziele tot u ſpreeken,
En geen verduiſtering my maaken meer verwerd ;
Laat ik een ommegang in vrolykheid genieten

Met u, myn ziele-Vriend, tot trooſt van myne ziel,
Laat droptjes van uw Geeſt geſtadig nedervlieten,
En worden tot een ſtroom in my! ik bid, verniel

Myn booze luſt, en wil, die my geduurig quellen,
Laat myn gedachten toch beſtendig aangedaan

In heilig zielsgeſprek met u, uw lof vertellen,
En my nooit ongetrooſt weer van u heenen gaan;

-

N
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Laat ik gelooviger gebruik, & Jezus, maaken

Van uw beloften in uw Woord my toegezeid!
Doe my verſtandiger aanneemen zulke zaaken,
Die my bevorderen uw gunſt tot zaligheid !
Laat ik eenvoudig zyn in all myn oogemerken;
Myn onderneeming heb niet ſlechts een blooten ſchyn

Van waare heiligheid: maar laat ik zuiver werken,
En ook myn ganſch gedrag geduurig heilig zyn ;
Laat ik in uwe kracht myn ouden menſch vertreeden,
Veel deugden oefenen, en ſtryden met myn luſt,
Myn quaade neigingen, en myn begeerlykheden

Tot zonden tegengaan, op dat ik blyf in ruſt.
Laat ik in myn bedryf naauwkeurig onderkennen .

Wat goed, en quaad, en voor u meeſt behaaglyk is,
Laat myne ziel zich nooit om menſchen gunſt gewennen
Aan waereldſche gewoont', of 't werk der duiſternis :
Wyl ik uw gunſte zoek. Laat my geen liſt beletten
Van waereldlingen, of den Duivel, of myn hert,
to

Die t'zamenſpannen: maar geef my naar uwe wetten

Teſchikken mynen gang, en maak, dat ik volherd'
In

/
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In 't goede tot uw eer. Och ! laat het u behaagen,
Dat ik u ernſtig ſmeek', om yverig te zyn

Tot buiging van myn wil, 't verſtand, en in 't bejaagen
Van deugdsbetrachtingen. Laat my geen lichaams pyn,
Ramp, quaalen, ongeloof, of twyffeling ontruſten,
Noch wanhoop, maar veel eer, geef my den Geeſt, en kracht,
Om my met vreugd in u geſtadig te verluſten,

Tot dat ik voor uw troon zal over zyn gebragt;
Om met het hemelſch heir een danklied te beraamen
Tot roem van uwen naam, en met der Geeſten ſchaar
Te juichen eeuwiglyk; geef, dat ik daar te ſamen

Met hen uw lof verbreid'; ô God, dit werde waar! -

/
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Verachterde

Wedergeboorne

Tot Herſtel het VERBoND met den Drieëenigen
Godt plegtelyk VERNIEUw ENDE.

Gy nu, hebt met veele boeleerders gehoereert, keert
nochtans weder tot my,3.ſpreekt
V. 1. de HEERE.

Jerem:

V

anneer ik u beſchouw, en uwe groote werken,
Drieëenig heilig Godt, dan word ik uitgelokt,
Om met een diep ontzach uw deugden te bemerken :
Maar in myn werkzaamheid bevind ik hoe verſtokt,
En boos myn zinnen zyn, om van u af te keeren;

Ja hoe myn zondig hert, hard als een diamant
Kracht doet, zoo veel het kan, om my van u te weeren;
Waardoor ik als

bedwelmt,

en duiſter in 't verſtand,

Moet ſomtyds ſtille ſtaan, niet doende dan wat zuchten,
Om een vernieuwden Geeſt, en wenſchen, om't Verbond
Op nieuw te maaken, HE E R, met u, die zyt te duchten,
Meer dan ik denken kan, of ſpreeken met den mond.
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6 Godt! ik zie op u, geef my tot u te komen;

Ik bid u kom te hulp;

op dat ik mag beſtaan :

Laat ik vloekwaardig ſtof toch worden aangenomen;
Verleen my kracht, en luſt, om naar u toe te gaan!

Vergeef uit enk'le gunſt all myn bedreven zonden;
Waſch my in Jeſus bloed, op dat ik witter werd'
Dan ſneeuw : nadien uw Zoon heeft een rantſoen gevonden,

Een balſem voor de ziel, ay ſtort my dien in 't hert!
Kom Gy met uwen Geeſt, en wil myn ziel beſtraalen;

Op dat ik los gemaakt van al wat zonde baart,
Alleen myn heil, en wenſch in u zich mag bepaalen,
Och of ik tot myn trooſt met u mogt zyn gepaard!
Indien Gy my beſchouwt, ik ben geen gunſte waardig:
- Om dat ik heb verbeurd door zonden zonder tal

Uw liefde my betoond, waarom Gy zyt rechtvaardig,
Indien Gy my verſlaat, of werpt in ongeval.
In tyd, en eeuwigheid kont Gy met recht verſtooten

My, die vertreeden heb uw goddelyk gebod;
Zoo Gy een menſche waart, het had u lang verdroten:

Maar uw langmoedigheid is grooters magtig Godt!
D 2
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En uw

verdraagzaamheid oneindig,

wil niet treeden

Met my in uw gericht! uw arm is niet verkort

7

Gy hebt het meer gedaan, wanneer Gy wierd gebeden,

Dat Gy een zondig menſch met gunſt hebt overſtort.
Godt Vader, toon uw kracht, en rykdom van genade
Aan my elendig menſch in uwen lieven Zoon!
Vergeef my al myn ſchuld naar uw geheimen Raade,

Om zyn gerechtigheid, ſchenk my de levens kroon.

\

Ik bid u, zie my aan met vriendelyke oogen;
Dwing

mynaging hert; verberg u niet van my ;

Word tot barmhertigheid inwendig toch bewogen,
En leer my door 't Verbond, dat ik u eigen zy.
Gy zyt de groote

Loon, en 't Schild van all' de ſchaaren,

Die Gy van eeuwigheid in gunſt hebt uitgedacht,
Die Gy teerhertig zult in liefde ſteeds bewaaren: Om dat Gy die wel eer hebt in 't Verbond gebragt.

Zoud Gy dat and'ren doen, die Jezus konnen mynen,
En my, die williglyk met u verbonden wierd

Niet helpen, HEER? ô ja! doe twyffeling verdwynen,
En geef, dat door 't Verbond myn liefde werd' beſtierd:
Dat
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Dat ik verzegeling krachtdaadig mag genieten,
En myn onzekerheid op houde, die my plaagt.

Dat het door uwe kracht den Duivel mag verdrieten;
Wanneer hy my beſtryd, met zonden my belaagt,
En met verlokkingen my zoekt aan boord te klampen,
Schenk my vrymoedigheid, om moedig, en verblyd
Met yver, ernſt, en kracht dan tegen hem te kampen ;

Op dat ik trouw mag zyn, zoo nu, als na dees' tyd.

Godts Zoon! Gy hebt noch nooit een bidder weggezonden,
Wees toch myn Borg, myn Heil, en Loſſer van de dood.
Ay waſch, en zuiver my in uwe reine wonden
Van zondenſchuld, en ſmet, maak my uw Bondgenoot !
Myn lieve Zielevriend, Verſterker van de herten
-

Der zwakken in 't geloof, die twyff'len aan 't Verbond,
Verwakker mynen ernſt, verminder myne ſmerten,

Verheug my met uw Geeſt, meer dan ik ooit bevond.
Verberg toch nooit voor my uw zegenryke ſtraalen,
Nu ik een Bondgenoot van u geworden ben ;
Geef, dat uw heerlykheid op my mag nederdaalen;

OP dat ik u, als Vriend, en Bruidegom erken,
n
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Ik heb in het Verbond u tot myn Man verkoren,
Op dat ik niet myns zelfs, of 's Duivels weezen zou :
Ik wil geen and'ren meer, dan u alleen behooren,
En wenſch, dat in myn hert nooit kome naberouw.

Indien het ooit gebeurt, dat in my die gedachte
Opwellen zou, dat Gy my, Heer, niet teder lieft,
Verleen my dan terſtond uw hulp op myne klagte;
Op dat ik door die pyl niet dieper werd gegriefd.

ò God de Heil'ge Geeſt! Die uitgaat van den Vader,
-

En Zoon, verwaardig my te woonen in myn hert.
Beſtraal my met uw licht, verquik my, toon my nader
Uw glans, en werkzaamheid, dat ik gereinigd werd'.
Vertrooſter van de ziel, verlichtend geeſt'lyk Weezen,
Verblyd my door uw licht, och of ik nu bevond,

Dat ik geheiligd werd! kom Gy myn hert geneezen
Van quaalen, die gekant zyn tegen dit Verbond.

Verſterk my in't Verbond, breng my uw werk te binnen,
Als ik afwyken zou aan dees', of geenen kant;

Houd my dit Trouwverbond geduurig in de zinnen,

Wanneer ik vallen zou, gryp my dan by de hand. .
.

-

Godt

(
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Godt Vader, zoon, en Geeſt! geef my dien grooten zegen,
Dat ik een Bondgenoot van u mag zyn genaamd: : : :
Maak my bequaam met luſt te loopen op uw wegen

f,

In ernſt, en vaardigheid, gelyk het my betaamt.

-

Laat het, Drieëenig Heer, myn Godt, u niet verdien
Dat ik my nederwerp, en als ik menigmaal

7

/

Gedaan heb, weer verſchyn, om uw gunſt te genieten,
En dat ik, als voorheen gebruik dezelve taal :
Wanneer ik

myn verbond niet ſlipt heb onderhouden;

Gelyk ik had gewenſcht, en

Gy, Heer, had gewacht:

Om dat ik deed als zy, die op hun kracht vertrouwden,
En niet genoeg

omas des Duivels liſt, en magt,

Nu heb ik dit geleerd, dat al myn voorg zwerven
My niet kan

vorderen, maar dat het nadeel geeft;

Dat ik als Bondgenoot uw gunſte
Om dat die u verlieſt,

in angſt,

niet

mag derven :

.

en ſmerte leeft,

Gelyk ik ondervond! Laat ik dan tot u naaken;
-

Want myn ziel is verſchrikt, om 't trouweloos gedrag,

Dat ik gehouden heb, na dat Gy my quaamt raaken,
En bragt tot het Verbond, wat zal ik zeggen? ach!
D 4
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Gy hebt my overreed, dat myne handelingen
Zyn zondig t'eenemaal, en ſtryden met 't Verbond,

'twelk ik had opgerecht, dat zonden my omringen,
Gelyk een menſch het kleed; zoo dat ik met myn mond

Betuigen moet,

dat ik de ſchuld niet kan verbloemen,

Veel minder loochenen, om dat uw oogen zyn
Gelyk een vlamme vuurs;

En blijken uw ſtraf,

dies zal ik my verdoemen,

als Gy my angſt, en pyn

Wilt zenden in uw toorn : maar kan er ſmeeken helpen?

Ik bid u om genae! verniel, of ſtraf my niet,
(Gelyk ik heb verdiend) noch wil my overſtelpen

Met droefheid om myn ſchuld: maar red my uietverdriet
Ik hoop my in 't vervolg voorzichtiger te draagen,
Dan ik noch heb gedaan. Ik weet, ô heilig Godt!
Dat Gy in

heiligheid alleenſyk ſchept behaagen ;

Derhalven wenſch ik ook te doen naar uw gebod;
En al het zondig vuil, gelyk een peſt te haaten,
De liefde tot het goed, de waereld met haar pracht,
Myn luſt, en eigen zin gulhertig te verlaaten,

En al, wat u mishaagt, verwerpen,
-

-

als veracht,
Ik
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Hk neem in tegendeel u, Heere (met verzaaking :

: : *

Van al het ſchyn goed) aan tot myn goed, heil, en deel;
Ik hoop, dat gy zult zyn myn luſt, en myn vermaaking,

Myn ganſchen leeftyd door, en dat ik u geheel
Met lichaam, en met geeſt, en all' de ondermagten,
Zal dienen hertelyk, om naar de huuwlykswet
Aan u, als Bruidegom, te geeven all myn krachten

In liefde tot de dood: nadien ik ben gezet,

,,

Om onder 't zachte jok van Jezus, met genoegen,
Te bukken, en het leed, dat Hy om myn bedryf

zº
-

Aan my zal wyſſelyk gelieven toe te voegen,

zo

Te draagen tot myn nut; op dat ik by hem blyf. . . .
Ik had u, Heer,

voorheen belooft te zullen geeven

-

Geheel myn lyf, en ziel, en had het ook herhaald,
Dat ik het zoude doen; doch ik heb van myn leven

Het zelve niet volbragt: maar u met ſtank betaald.

Ik werp my voor u neêr aan ſhoode bondbreuk ſchuldig,
Aan meineed, misbedryf, en 't geen my meer verzwaart,

Is, dat ik ſlechts niet, eens: maar ſtout, en menigvuldig
Het zelfde ſtuk bedreef! Zoo Gy geen Rorge waart,
-

D5
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6 Jezus! wat zou my doodſchuldigen gebeuren?
Hoe zoud Gy my de ſtraf doen voelen in uw toorn!

Maar nu hebt Gy gezegd, wie recht om zonden treuren,

Dat Gy voor hen wilt zyn tot zaligheid een Hoorn.
Dat hun ontrouwigheid uw trouw niet zal verkorten, Noch maaken, dat uw gunſt van hen afwyken zal;
Wil my dan met uw Geeſt, en zegen overſtorten,

*

En niet doen ondergaan 't ziels eeuwig ongeval.
Toon, dat Gy zyt een Godt ryk in barmhertigheden,

- ; -

Die niet veranderd word, en wat myn ziel begeert
Genadig ſchenken kont! Verhoor dan myn gebeden,
En geef my blyken, dat uw toorn is afgekeerd! | |
Gy lokt my weder, Heer, op dat ik niet zou vreezen;
Gy roept, en noodigt my, (hoewel ik heb miſdaan, )
Dat Gy afkeeringen, en feilen zult geneezen,

En my geen ſtraffingen in toorn doen ondergaan,
Als ik betaamelyk wil voor uw troon verſchynen ,
Door eenen Middelaar, die u is aangenaam :
Daar toe wil ik oprecht den Heere

Jezus mynen,

En denk, daar Hy alleen is tot dit werk bequaam.
»

Ik
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Ik roepe dan tot u, ò Goël van de menſchen,

'

Verloſſer van de ziel, ô Jezus Middelaar !

,
r" ' )

Vertoon uw kracht aan my, vervul myn ernſtig wenſchen,

Spreek vrede tot myn ziel, en maak myn zaake klaar,
Dat alle twyffeling mag worden weggenomen,

zº

En in verzekering myn hert met goed beleid

n
- : «

In Gode juichen mag, och ! laat die zaake komen; · · · ·

Dat ik u noem myn God, en Heil tot zaligheid. : -

Werp myn miſdaaden weg, die ik reeds heb bedreven, ºf -

(Ook ſedert myn Verbond,) in 't herte van de zee -

Van algenoegzaamheid, of wilze my vergeeven,
Om uw geſtorte bloed, en ſchenk my dus den vreé,t

-

Gy roept den dorſtigen, om wateren te drinken, ' , 't »

En zegt, dat wie maar wil, den Geeſt deelachtig word.
Ik kom, heils Oceäan! en wenſche neer te zinken
In uwe volheid, of te worden overſtort.

-

Gy zyt het waardig, Heer, dat ik myn zonden myde,
Dat ieder menſch uw lof, en deugden ſteeds verkond';
Dat ik volwaardig my in uwen roem verblyde,
En in oprechtigheid my houde aan 't Verbond.

n
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6 Heer! ik ben beſchaamd een woord tot u te ſpreeken,
Om dat Gy menigmaal myn zwakheid hebt verſchoond;
Uw zegen is noch nooit geheel van my geweken,
Schoon ik uw liefde ſteeds met zonden heb beloond.

Gy hebt my vaderlyk gelokt met liefde koorden,

Met weldoen overreed, daar op gaf ik de hand,
Om als een

Bondgenoot in daaden,

en in woorden

Te leeven naar uw wil : maar ik, Ö onverſtand ! .

Wanneer Gy bleeft getrouw, ben van u afgeweken,
Heb uw Verbond veracht, uw zegening verſmaad,
Uw liefde kleyn geächt! zal ik het laaten ſteeken?
Of weezen moedeloos? neen, Heer, myn Toeverlaat!
Om dat er buiten u is ruſt, noch trooſt te vinden,

Kom ik hier wederom; ontferm u over my!

..

Ik wil my nu oprecht alleen aan u verbinden;

-

Doch niet in eigen kracht, noch om myns zelfs waardy:
Want die bevind ik niet; myn oogen zyn geſlagen
Op uw geduchte magt, en goedertierenheid,
Aanſchouw my gunſtiglyk , indien 't u kan belangen

2

Maak my tot uw Verbond, en tot uw dienſt bereid.
Ik
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Ik wil het met de hand beſchryven, en bezweeren,
Dat ik verlaaten zal de waereld, zonde, luſt,

Den Duivel, en alleen u, als myn Godt, begeeren,

Aanhangen, ſchatten, en beminnen tot myn ruſt.

Laat my geen zondeluſt het herte meer bekruipen: *
Maar maak my recht getrouw, vercier my met uw beeld;
Laat in ootmoedigheid myn oogen tot u druipen,
En maak my klaar bewuſt, dat zonde my verveelt :
Dat ik oprecht heb luſt tot uw Verbond gekregen;
Inwillig het Verbond, en ſchuuw al wat Gy haat,
U bid, om met vermaak te wand'len in nw wegen,
En denke met ontzach aan uwen Vrederaad.
Geef my uw dierbaarheid, zoo als 't behoort, te merken,
ô Jezus! laat my niet ontbloot zyn van uw Geeſt;

Vertrooſt my meer en meer, verheug my door uw werken,
Geleid my naar uw wil, en houd my onbevreeſd.
Doorzoek myn innig hert, en zie, of iet zal ſchaaden ,

Neem weg, dat deeren zou, geef my het zalig lot,
Dat ik mag

ongeveinſd ,

met

blydſchap overlaaden,

-

-

-,

Betuigen eeuwig de VerbondsGodt is myn Godt.
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Ik weet hoe luſteloos myn zin, en myn gedachten
Tot goede werken zyn, zoo dat myn ganſche kracht
Alleen in u beſtaat, om van u af te wachten

Den wil, den wenſch, de luſt, den zegen, en de magt:
Ik kom hier voor uw troon, om u myn hert te geeven,

Ik ſmeek u, neem het aan, ſtoot my niet voor het hoofd:
Ik wenſch, en ik betuig voor u te willen leeven,

Geijk een Bondgenoot, die in zyn Godt gelooft.
Verzegel dit Verbond! beſtier all myne wegen!

Verleen my heiligheid! wanneer ik iets begin,

Dat u mishagen zou,
Steuit

en weeren uwen zegen,

myn genegenheid,

en dryf het uit myn zin.

Ik voel myn traagheid, om my naar 't Verbond te ſchikken:

Indien Gy niet met ernſt myn zaaken zelf beleid,
Dan zal ik

zondig zyn in all' de oogenblikken,

Die ik noch leeven zal in uw langmoedigheid:
Het goede kan, myn Godt, van u alleenlyk komen,
En zonder uwe hulp kan geen Verbond beſtaan,
-

Laat ik door uwen Geeſt, de kracht van vleeſch betoomen

De wafeld, en 't geweld des Duivels tegen gaan,
e**
- --

-

.

. .

-

HK
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Ik ken des Satans liſt, om my van u te ſcheiden,

:

En dat myn zwak geſtel geen tegenſtand kan doen:

Indien Gy door 't Verbond myn ziel niet wilt bereiden,
Dan zal ik trouwloos zyn, en quade luſten voên.
Gy kont in dit Verbond my meer en meer beweegen;

Op dat ik door uw Geeſt bekrachtigd weezen mag :
Geef dat een yvergeeſt myn herte maak' genegen,
En laat ik door 't geloof u dienen met ontzach.

Hebt Gy my in 't Verbond gelukkig u doen vinden?
Och laat het niet vergaan uit myn gedachtenis !

Maar laat het ſtrekken, Heer, om zonden in te binden;
Wanner ik overweeg, hoe zulks geſloten is.
Hebt Gy my, door uw gunſt, een liefdeblyk gegeeven?
En door uw Geeſt myn hert inwendig aangeraakt?

Schenk my, als Bondgenoot, het geeſtelyke leven;
Op dat myn liefde tot de zonden werd geſtaakt.

Hebt Gymy, Heer, gebragt op zegenryke wegen
Door uw

barmhartigheid ? hebt Gy my voortgeſtuuwd?

En dikmaal met een blyk begunſtigd van uw zegen?
Ja nu, gelyk een Bruid, aan uwen Zoon gehuuwd?
- --

-

Ik
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Ik geef dan overreed aan u myn hert, en zinnen.
Wat zou het heilzaam zyn, zoo ik niets over hield;
Dan dat volwaardig is, om u te willen minnen,
En dat myn booze luſt kloekmoedig wierd vernield.

Terecht verwacht Gy, Heer, dat ik u nooit verlaaten,
Of wederſtreeven zal, maar magtig, heilig Godt!
Myn wederſpannig hert wil niet de zonden haaten,
Gelyk het is myn pligt, en doen naar uw gebod :

Derhalven wend ik my naar u, in uwen Zoone,
Op dat ik, door den Geeſt met trooſt verzegeld werd'.
Geef my , dat ik geheel gewillig my vertoone,

En dat ik nimmermeer uw Geeſt mag zyn tot ſmert.
Laat ik in heiligheid toeneemen, wil verſterken
Myn treurig zwakgeloof, laat ik meer zyn gezet
Op uwen dienſt, en roem ; kom Gy myn hert bewerken,

Dat ik u eeuwig loof, ô Godt, hoor dit gebed!
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ONGEVE INSD LIEFHEBBEN DE
GE Loo v 1 GE ZI E L.,

Godt Drieëen in zyne beminnelykheid
beſchouwende.

Ik zal u hertelyk liefhebben, HEERE, myne
ſterkte. Pſalm 18: y 2.
eminnenswaardig Godt, och! dat het u behaagde
My met een liefde ſtraal te treffen in het hert;

Gy ziet, en weet myn wenſch, en ongeveinſde ſmert;
Om dat ik

l

niet met ernſt lang naar uw liefde vraagde.

Wanneer ik overdenk, o Heer, uw zalig Weezen,
Hoe dat Gy zyt de Bron van allerley geluk,

En liefde, dan bevind myn ziel zich in den druk:
Om dat ik u niet meer met liefde heb geprezen.

Gy zyt de liefde zelf, en doet de liefd ontvonken;
Gy geeft den wenſch, en kracht, om uw bemin lykheid
Te zien met liefde luſt; Gy maakt een hert bereid;

Als het vyandig legt in nyd, en haat verdronken,
-

E

-

Niets
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Niets is er buiten u de minſte liefde waardig,
Nadien het nimmer kan verzadigen de luſt:

Maar als ik liefde voel, die in den Heere ruſt;
Dan word ik in uw dienſt door uwe liefde vaardig.
Het waereldſch

heerlyk goed heeft my te veel bedrogen,

Dan dat myn liefde vlam daar in beruſten zou,
Het ſcheen in 't eerſte wat, maar gaf my naberouw:

Wanneer ik niet naar u met liefde wierd bewogen.
Drieëenig zalig Godt, maak my een Godtsgezinde!
Die met gewilligheid zich aan u overgeeft,

In uwe liefde blaakt; naar uwe wetten leeft;
En u verkoren heeft ver boven al 't beminde.

Wat geeft er meerder nut, dan door de liefdevlammen
Geloovig met den Heer in werkzaamheid te zyn?

En door de liefdekracht, zoo in, als buiten pyn
Bewrocht met lydzaamheid Godt nimmer te vergrammen?
Het is betaamelyk uw liefde hoog te ſchatten;
Gy hebt my

onverdiend met zegen overſtroomd,

Och! waar myn liefde tot de waereld meer getoomd,

En kon ik klaar met kracht uw liefdeglocd bevatten.
Het

ZIELS ZUCHT IN GEN.

67

Het is noodzaakelyk uw liefde ſteeds te melden,
Gy hebt my tot dit werk het lichaam toebereid;
Ach! waar myn hert in ſtaat in waare dankbaarheid;
Om met een diep ontzach uw liefde te vergelden.
Geef, Vader, dat ik ook uw liefde mag gedenken,
Die Gy beweezen hebt, in 't geeven van uw Zoon;
Als Gy hem nederzond uit uwen hoogen troon;

Om aan een zondig volk een liefdegloed te ſchenken.
U heeft geen deugdzaamheid der menſchen eerſt bewogen,
Nadien elk, door den val geweken van 't Verbond,

Van u afkeerig was, ja met den Duivel ſtond
In vriendſchap, en de luſt tot zonden had voor oogen:
Maar uw barmhertigheid heeft liefde voorgedraagen

Aan uw geliefden Zoon, om menſchen ganſch mismaakt
Te koopen door zyn bloed; Hy, die in liefde blaakt;

Had in des Vaders eer, en liefde groot behaagen:

s

Hy ſprak ik ben gereed, en zal myn liefde toonen;

Om afgeweken volk te brengen tot den ſtaat

Van heil, en zaligheid; ik wil naar uwen Raad

Verlaaten uwen ſchoot, en by de menſchen woonen:
E 2
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Ik zal het zwaarſte lot, van aan het kruis te

ſterven,

En mynes Vaders toorn gewillig ondergaan,
En in der menſchen plaats den Duivel tegenſtaan;
Op dat ze dus herſteld des Vaders gunſt verwerven.
ô Vader zie op my, en laat uw gunſt beklyven!
Want ik ben arm, verblind, en zonder liefde kracht;
Vertoon uw heerlykheid, en ook uw groote magt;
Och! laat my niet in haat, of zonder liefde blyven.
ô Zoon! Doe my uw pad met vreugd', en liefde loopen;

Dat myn genegenheid alleen naar u mag gaan;
Laat door uw liefdeluſt te ſterker aangedaan,
Myn ziel volwaardiglyk op u in liefde hoopen.
Ik wenſch vereeniging met u, den liefde Koning;
Dewyl ik u beſchouw te zyn beminnelyk:
Ik weet, dat Gy alleen my ſchenken kont een blyk

Van uw genoegzaamheid, en plaats in uwe wooning.
Mogt ik van ſtonden aan uw liefde daar genieten!
Doch wilt Gy, Heer, dat ik hier noch wat blyven zal,
Kom woon Gy dan in my, en laat geen zwaare val,
Of zonde tegen u d'inwooning doen verdrieten,

Wees

-
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alleen 't vermaak, en 't einde van myn wenſchen;
Ik zie u dierbaarheid, en hoe Gy my verplicht

Wees Gy

l

Door uw barmhertigheid: nadien Gy hebt verricht,
Dat liefde wierd herſteld by Godt, en by de menſchen.
Toon my een krachtig blyk, dat Gy voor my gekomen
Zyt uit het hemelſch Hof, het welk dan zal geſchien;
Als ik geloovig kan naar u in liefde zien,
En toonen door 't gedrag, dat ik zy aangenomen.

Gyhebt(zoo't ſchynt) betoond aan my doemwaardig menſche,
Dat Gy my hebt geliefd, verkoren, en gekocht,

Toen ik uw liefde niet erkende, prees, noch zocht:
Geef verder dat ik niet dan uwe liefde wenſche.

ô Goddelyke Geeſt! Die heilig word geheeten,
Die waarlyk heilig zyt, en menſchen heilig maakt,
Geef my een liefdevloed, die my in 't herte raakt 9
En laat ik door uw kracht uw liefde nooit vergeeten.
Myn woorden konnen niet uw liefde recht bepaalen;

Om dat myn doffe geeſt uw liefde niet bemerkt
In haare lieflykheid: maar als Gy my

leven,

Dan kan ik liefde zien, en ook uw gunſt verhaalen
E 3

-

Kom,

zo
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Kom heilig myne ziel, en laat ik voor u wandelen!
Beſtraal my door uw licht, dat myn verflaauwde geeſt
Verwakkerd weezen mag, en voor uw haat bevreesd

Oprecht met vreugde wil met u in liefde hand'len.

verzwak myn booze luſt dus lang aan 't vleeſch geſchonken,
Hervorm my toch geheel, dat niet de minſte daad
Meer werde voortgebragt, dan die naar uwen Raad
Tot uwen lof, en eer my doe in liefd ontvonken.
Gy zyt het, die bewerkt het herte van de Vroomen,
Die hunne ziel verlicht, en liefde krachten geeft,
Die ſchept een liefdegloed: zoo lang Gy daar in zweeft;
Dan kont Gy door een ſtraal de zondekracht betoomen.

Doe my, Drieëenig Godt, uw glans in 't herte ſchynen;
Dat al de zondeluſt mag worden opgezegd,

En wat u tegenſtaat zyn willig afgelegd;
Och!

laat uw liefde

-

doen des Satans magt verdwynen.

Mogt ik het hoogſte wit geduurig voor my ſtellen,
Dat Gy verheerlykt word, dewyl uw roem, uw lof,
En liefde, my betoond, verleent geduurig ſtof,

Om vrolyk uwen naam, en deugden te vertellen.
Laat
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Laat ik met nedrigheid uw hoogheid overdenken,
Met veel blymoedigheid verrichten uwen wil,
En met bedachtzaamheid vermyden het geſchil,

Dat zou myn liefde, ruſt, en ook uw liefde krenken.
Geef my gehoorzaamheid, om ernſtig aantevatten
Uw zuivre liefde wet, en met een hemelſch hert
Geduurig in geloof met klaarheid, onverwerd
Te zien wat Gy bezit in Weezen, eer, en ſchatten.
Gy zyt goeddoende, ryk, barmhertig, ſterk, genadig,
En onbegrypelyk, langmoedig, eeuwig, groot,
Goedgunſtig, vriendelyk, en nooit van kracht ontbloot,

Oneindig, vreeſſelyk, almagtig, en liefdaadig.
Ik zie uw deugden aan als ſterke liefdekoorden;

Waar mede Gy den menſch eerſt lokt, en overreed,
Hem trekt, en willig maakt, myn Godt! ik voel, en weet,
Dat Gy te boven gaat myn wenſch, en liefde woorden,
Gy hebt een liefdeſchat, en doet uw liefde blyken,

Als Gy, een menſch bewerkt, dat hy den Heer alleen
Bemin', en nevens u naar niets, of groot, of kleen

verlang',

waar door de luſt tot liefde zou bezwyken. E 4

Stort
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Stort my een liefdevloed naar u in 't herte neder;
Op dat myn traage ziel, te ſterker opgewekt,
Gevoel het liefde vuur, dat naar den hemel trekt,
En werde door den trek tot liefde veel gereeder.

Laat ik uw liefde my bewezen nooit verachten:
Gy hebt my welgedaan van myn geboorte tyd;
Gy gaat geduurig voort, en maakt myn hert verblyd

Met zegen, ſchoon ik heb tot liefde kleine krachten.

Wanneer des Satans liſt zal trachten uit te bluſſen
Myn kleyne liefde, die in 't hert gevonden word;
Geef dat ik in den ſtryd dan nimmer kom' te kort:

Maar dat de liefde groeij door uwe liefde kuſſen.

Laat nooit de liefdewenſch in my te veel vertraagen;
Waar door ik

mymet ernſt tot iet,

dat ydel is

Zou wenden, want uw Woord geeft my getuigenis,
Dat u die zondedaad, en liefde zou mishaagen.

Ik wacht het van uw hand om liefde my te geeven,

En nu, en na de dood, want eigen kracht bezwykt;
Zoo ras uw liefde maar een weinig van my wykt:
Derhalven is myn wenſch

in liefde ſteeds te leeven.
A

Wan
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Wanneer de Dood op 't laaſt vyandig zal verſchynen;
Maak my dan onbeſchroomd, in uwe liefde vaſt,

Standvaſtig, en getrooſt; op dat ik niet, verraſt
-

Door vrees, of ongeloof, uw liefde zie verdwynen:
Maar doe my, door uw Geeſt verhemeld, uw gezichte
Met vreugd', en liefde zien, op dat ik werd gewaar;

Dat ik verkoren ben; en dat ik ook hier naar
Een blyk van liefde zal genieten in 't gerichte.

ô Vader, Zoon, en Geeſt! Geef my een zalig ſterven;
Vertoon uw liefde glans veel ſterker in den mooi:
Maak my aan u getrouw in liefde tot de dood;
En doe my eeuwiglyk uw liefdeloon beërven,

E5
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SMEE KENDE
OVERDENKING
Van eenen Geloovigen, Godt den VA
DER in zyne hoogheid, en werken
beſchouwende.

Eerezy Godt in de hoogste hemelen. Luc: 2 V 14.

O onbegrypelyk, ontzachlyk Opperweezen!

-

Die alles wat er is, het zyn, en weezen geeft:
Die word van al het heir der ſchepſelen geprezen,

In wien het al beſtaat, door wien het alles leeft.
Gy zyt oneindig goed, doch veel te rein van oogen;
Dan dat Gy zonder ſtraf de zonden aan kont

zien:

Gy zyt een zuiver licht, door wiens glans, en vermoogen
Een zondaar ziet het heil, dat Gy hem aan laat bién.
Gy

aller eng'len Heer, zyt ook der menſchen Vader;

Nadien Gy door uw kracht die all' hebt voortgebragt,
En u geduurig toont té zyn de Bron, en Ader
Waar uit het alles vloeit, en blyft in ſtand, en kracht.
Geen

RJ
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of zich beweegen,

-r

-

Ten zy Gy door uw hulp, en invloed hen verleent

De kracht, en werkzaamheid, en als Gyuwen zegen . . .
Beneemt, dan worden zy vernietigd, of verkleend.
-

Wat is er voor my worm niet heil, en trooſt te raapen,

Wanneer ik wel bedacht myn oogen naar omhoog
Slaa met verwondering: om dat Gy hebt geſchapen

- --

Het hemelſche gewelf, 'tazuur, en ſterrenboog,

-

De Zonne met haar glans, de Maan, en alſ de lichten
De ſterren in de lucht, dwaallichten, en wat
Kan worden

--

-,

meer

-

opgeteld, die hunnen loop verrichten,

*

-

Vermelden uwen lof, uw heerlykheid, en eer. Als ik voorzichtiglyk op uwe werken lette,

-

*

- --

jº
-

Die hier op de aarde zyn; als menſchen, beeſten, kruid,
Fonteinen, boomen, gras, CIl velden, en my zette
By ſpinnen, en 't gediert, dat uit zyn zaaden ſpruit:

By 't aardryks ſchoon tapyt, gecierd, met veele bloemen,
By 't lichaam van den menſch, 't geſtel van boom, en vee
By 't goud, en paerelen, of wat de menſchen roemen,

By 't leeven van de viſch; of monſters in de zee,
By
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By'tvloeijen van den ſtroom, of 't bruiſſchen van de baaren; Dan word ik uitgelokt, om met eerbiedigheid
Myn ſtem by dit gewrocht, en by der eng'len ſchaaren
Te voegen, om met vreugd te roemen uw beleid;

En zeggen wonderlyk zyt Gy in uwe wegen,
Die ſpreekt, als 't u belieft, en op een enkel woord
Komt alles voor den dag, de wolken, damp, en regen;
Ja wat geſchapen is, quam op uw wille voort.

Gelyk dit heerlyk is, en niemand af kan meeten,
Die in beſchouwingen natuurlyk bezig is,
Zoo moet ik des te meer uw rykdom niet vergeeten

Van liefde, nu ik weet uit uw getuigenis,
Dat het genadewerk veel hooger is verheven,
En uwe deugden zyn noch krachtiger getoond;
Als Gy aan eenig menſch vergunt het nieuwe leven,
En om uw Zoons rantſoen hem van de ſtraf verſchoont:
Dan toen Gy uit een Niet het aardryk voort deed komen,

Den hemel,

aarde, zee, en wat er zyn verblyf

Heeft in de hemelen; als g'Adam hebt genomen
Uit ſtof, en uit zyn rib ter hulp hem ſchiept een wyf.
Zoo

zIELSZUCHTINGEN, 77
Zoo dat Gy Vader heet alleen niet om de werken,
Die Gy geſchapen hebt: maar wel voornamelyk;
Om dat Gy aan den menſch, en zondaar doet bemerken,

Dat Gy zyt vriendelyk, en in genade ryk:
Nadien Gy voor den tyd gedachten hebt genomen,
Om menſchen afgekeerd, en vreemd van uw gebod
Te lokken, hen te doen uw zegen overkomen,

En in uw hemelſch Hof te geven erf, en lot;
Om uit hun zondenval genadig op te beuren,
En met uw heerlyk beeld te cieren als uw Kind:

Om all' de banden van den Satan te verſcheuren,
En hen te toonen, dat g'uw kinderen bemint.

w

Gy hebt een naauw Verbond met uwen Zoon geſloten,
En eeuwig vaſtgeſteld, wat Hy zou ondergaan,
En wat er van uw volk zou worden dan genoten;

Wanneer Hy uwen toorn zou hebben uitgeſtaan:
Dat Gy't verkoren volk tot Kind'ren aan woud ték'nen;
Die zetten in uw boek, om hen genadiglyk,
Te trekken door uw Geeſt, en door uw Zoon te rék'nen

In uw geſlacht, uw huis, en hemelſch koningryk,
/ .

Als
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Als ik dit overweeg, dan word ik zeer verlegen,
Om dat de woorden my ontbreeken , en de magt;
Hoe dat ik naar verdienſt zal melden uwen zegen,
Uw liefde, waardigheid, en goddelyke kracht.
Uw deugden ſchitteren met luiſterryke ſtraalen

In het genadewerk zoo krachtig, dat een menſch, '
Die zich daar in vermaakt, de zinnen voelt verdwaalen,

En in zyn geeſt bemerkt een hertelyken wenſch;

Om met eerbiedigheid die deugden te verkonden,
En met blymoedigheid uw wegen in te gaan;
Om met gewilligheid te laaten alſ de zonden,
Die uw gerechtigheid, en liefde tegenſtaan;

Dieuw barmhertigheid, en heerlykheid verdooven,
Die uw langmoedigheid, en groote Majeſteit

verkleinen, en daar door zich van uw trooſt berooven,
Of doen verminderen uw groote dierbaarheid:
Te meer, als ik bedenk, dat Gy uw Zoon gezonden
Hebt in gelykemis van al het zondig vleeſch,
En om zyn kruiſiging u hebt aan Hem verbonden,
Om Hem te geeven 't volk dat willig , zonder vrees,
*

-

Gelyk

T
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Gelyk als Kinderen van u zich zouden draagen;
Die met een liefdeluſt uw vaderlyke hert

Verwinnen door 't geloof, geheel uw welbehaagen
Goedkeuren, en den dienſt der waereld zonder ſmert
Verlaaten, welgetrooſt, dat Gy ze zult vergelden
Met geeſt'lyk eeuwig goed, en hier in hunnen ſtaat
Bequaam doen zyn, om uw, en uw's Zoons lof te melden

voor het verworven heil, en 't kindſchap naar uw Raad:
Voor uw

langmoedigheid,

die zonder eind', en paalen

In onze zondeſtaat zoo dikmaals is vertoond;
Toen wy in onze luſt, om van uw af te dwaalen

Niet zyn verteerd, maar ſteeds in uwe gunſt verſchoond.
Of dat noch waar gering, Gy hebt met zegeningen
In uwen lieven Zoon ons gunſtiglyk beſtierd;

En met het hemelſch goed, en nooit volprezen dingen
Verheugd, en onverwacht genadiglyk

-

vercierd.

Wat moeſt ik met ontzach uw waardigheid gedenken,
Die Gy volmaakt bezit ver boven al wat is;

Wil my hier toe uw Geeſt, en uwen Zoone ſchenken,
En geef my
-

luſt, en kracht tot uw getuigenis.
Och

w
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Och! mogt ik kinderlyk tot u, myn Vader, komen,
En uwe milde hand erkennen, om te meer

Door uw liefdaadigheid te worden ingenomen;
Op dat ik in uw dienſt zy tot uw roem, en eer.
Mogt ik den ganſchen tyd myns levens recht beſteeden
In waare dankbaarheid, en in blymoedigheid
Erkennen uwen naam, die waardig is beleden
Te worden,

om uw Zoon,

die ons ten leven leid,

Och! waar ik meer in ſtaat met woorden, en gedachten,
Met hertelyke luſt, gebaarden, en gedrag,
Te melden uwen lof, om van u af te wachten;

Dat my uw vaderhert zal vryden van geklag,

En met weldaadigheid goedgunſtig overſtroomen;
Hoewel ik zondig ben: indien ik recht beſchaamd,
En met een waar berouw oprecht tot u zal komen,

En pleiten met uw Zoon, als Borg, voor ons beraamd.

Verleen Gy my de luſt, om nimmer af te wyken,
of iets te doen, het welk uw vaderlyke hert
Van my vervreemden zou, en doen uw liefdeblyken
Vergaan, of dat myn ziel zou maaken ganſch verwerd.
Gy
N
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Geef my een grooter ernſt, om 't kindſchap op te maaken,
En my te toetſen, of ik uw Kind waarlyk zy.
Laat ik toch wakker zyn, om tot een ſtaat te raaken,

Die 'tkindſchap klaar vertoont, ôVader, ſchenk dit my

Gy hebt uw Zoon beſteld, en in den tyd gezonden;
Op dat wy door zyn hulp verkregen hert , en luſt;
Om met u geeſtelyk te willen zyn verbonden,
En na een trouwen dienſt te komen in de ruſt.

Myn Vader laat ik meer, door uwen Geeſt bewogen,
Verlangen naar uw gunſt, en met teerhertigheid
Beſchouwen, wie Gy zyt in weezen , en vermoogen, In waardigheid, en magt; ook wat Gy hebt bereid Voor uwe Kinderen, die nederig van herten

,

verlegen over ſchuld toetreeden tot uw troon;
Dfe bidden met gezucht, met traanen, en met ſmerten:
om hen een liefdeblyk te ſchenken in uw Zoon;
En daar door opgewekt met yver, en verlangen
My voegen by het Volk, dat Gy uw

Kinders noemt,

Op dat ik geeſtelyk mag zoeken, en ontfangen
Den trooſt, en 't zalig heil door Kinderen geroemd;
:

F
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En voortgaan op den weg, dien ik heb ingeſlagen;
Die ſtrekt tot heerlykheid van uw geduchten naam:
Geef my, dat myn bedryf u mag geheel behaagen,
En dat ik zonder ruſt uw eer, en lof beraam';
Dat
ik Gy
uw gehouden
wegen, enhebt
uwingangen
mag ſpeuren,
Die
mynennalevensloop,
w

w

En zoo gedraagen, dat ik niet behoef te treuren:
Maar tot de zaligheid verkryge meerder hoop.
Dat ik verzekerd, en verzegeld mag betreeden
Den goeden engen weg, die afwykt van 't verderf :

Laat ik tot uwen roem volherden in gebeden,
En 's hemels zalig heil verkrygen, als ik ſterf.

HER
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HERTELYKE BEDE
Van eenen Begenadigden,

D EN H E E R E JE ZU s
In zyne DIERBAARHEID beſchouwende,
Al wat aan hem is, is ganſch begeerlyk.
Hoogl: 5: V. 16.
anneer ik overweeg uw Godtheid, ſchoonheid, ſtaaten,

Eerampten, en natuur, dan word ik overreed,
Dat ieder, die aan u zyn hert, en dienſt beſteed,
En door uw dierbaarheid de waereld kan verlaaten,
Alleen gelukkig is, Ö Jezus, Godts Beminde!
Geef my ook dat begryp van uwe Majeſteit;

Dat ik door liefdedrang van uw bemin lykheid

Mag toonen,

dat ik ben een waare Godts gezinde.

Gy zyt van eeuwigheid het zalig Opperweezen,
Die waart een Voedſterling, getroeteld in den ſchoot

Des Vaders voor den tyd,

zyn Zoon, en eergenoot,

Zyn luſt, vermaak , en vreugd, zyn ſchat, van Godt geprezen
F 2

cy
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Gy had van eeuwigheid de zelfde ryke deugden,
Die onbegrypelyk in Godt alleen beſtaan,
Gy draagt des Vaders beeld; wie word niet aangedaan,

Die merkt op uwe magt, Godts naamen, roem, en vreugden!
Die om uw waardigheid niet hoefde roof te achten,

Als Gyu ſtelde met den Vader ganſch gelyk;
Nadien. Hy in den tyd gegeeven heeft een blyk,

Gy waart Godes Zoon, en Godt gelyk in krachten.
Gy waart Gods Amptgenoot in 't ſcheppen, en verkoren,

Dat

Om als de Middelaar de waereld uit den ſtaat

-

Van zonde, wet, en vloek te redden naar zyn Raad,
En bleeft Godts Zoon, al wierd Gy uit een Maagd gebooten.
Gy eeuwig zonder tyd, zyt in den tyd gekomen;
Gy hebt uw heerlykheid verlaaten, en vertoond,
Dat Gy uit liefde niet uw zelven hebt verſchoond;
Maar, als een dienſtb're knecht, 't vleeſch willig aangenomen,

Die al het goed bezat in hemel, en op aarde,
Het geen geſchapen is, en waart in alles ryk,
Die hebt u hier vertoond zoo ſlecht , en armelyk,
Dat niemand zag uw glans , dan dien 't Godt openbaarde.
*
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Of dat

noch weinig waar,
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Gy hebt uw ganſche leven

Op d’aarde doorgebragt in ſpot, in ſmaad, en ſtryd,
-

In kommer, en gevaar, meeſt in den laatſten tyd,
Toen Gy op Golgotha uw ziel gingt overgeven

Gy hebt het volk geleerd, en uiterlyk geneezen,
Door woorden uitgelokt, vermaand, en overreed;

Zoo menigmaal vertrooſt, uw tyd, en kracht beſteed;
Op dat aan 't zelve wierd de levens weg gewezen.
Behoorde niet dat volk met ernſtig ziels verlangen
Te hebben uitgegaan in woord, en met der daad;
Om met een dankbaar hert in huizen, en op ſtraat
Zoo een gewenſcht Profeet te lieven, en ontfangen?

-

Maar neen, het wierd verwoed, toen 't zich niet wel beraade;
Het eiſchte

kruis, en dood; om dat gy wierd gemeld

Te zyn een laſteraar; Gy voor 't gericht geſteld,
Wierd zonder ſchuld gedood, ó Prieſter, vol genade!
wat zou het heuglyk zyn, indien ik met de Jooden
Niet hadde toegeſtemd met door myn zondeloop

Te houden aan de hand, en met den grooten hoop
Te loopen 's waerelds pad, by u zoo ſtreng verboden;
-

F3
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Niet hadde klaar getoond, dat ik een welbehaagen
Heb aan uw kruiſiging, wanneer ik als verwoed
Op nieuw u klink aan 't kruis, en uw gezegend bloed
Vergiet, met niet naar u, noch naar uw wil te vraagen.
Wie kan uw heilzaam werk, ô Jezus,

overdenken,

En uwe liefdeſchat, die niet word aangedaan

Met wederliefdegloed, die niet terſtond wil gaan
Uw weg? En wat hy heeft, bejaagt, en lieft zal ſchenken?

Gy zyt bequaam gemaakt ver boven med’genooten,
Om dat de Vader u gezalfd heeft tot het werk
Des Middelaars, en u met Geeſt heeft voor uw Kerk
Tot Leeraar, Prieſter, en tot Koning overgoten.

Hebt gy het hemelſch Hof, en uwen troon verlaaten,
Veel ramp, gevaaren, nyd, en lyden uitgeſtaan;

Den vloek, en 's Vaders toorn gewillig ondergaan,
Wat moeſt ik niet met ernſt het zondig leven haaten!
En u in deezen ſtaat van uw vernederingen

Met dank, en lofgezang voor uwe liefdedaad,

Die Gy hebt uitgevoerd, en voor geleden ſmaad
Tot onze zaligheid, in liefde vrolyk zingen.
Och !
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Och ! mogt uw roem, en lof geduurig in de keelen
Van my, en van het volk, het welk uw dienſt bekoort,

Met vreugde worden meer in dankbaarheid gehoord;
Och of! Gy wierd geëerd in all des waerelds deelen.
Te meer, om da gy niet zyt in de dood gebleven;
Maar op den derden dag, als alles was verricht,
Dat Godt geſproken had van uw Perſoon, en pligt,
Verrezen door uw kracht, en weér gebragt in 't leven.
Waar door Gy hebt vertoond, dat Gy de dood verſlonden
Hebt, om in zegepraal te voeren met geweld,
En ook des Satans kop verpletterd, en geveld;

Al wie in deezen ſtryd uw zegen tegenſtonden.
Zoo dat Gy nu uw Volk, uw Vrienden kont bewaaren,
En leeren tot hun trooſt, hoewel de Duivel loert,

Dat Gyze zelf beſtiert, en in het leven voert;
Gelyk Gy tot een blyk ten hemel zyt gevaaren.

Wat geeft het ons een trooſt, wanneer wy overdenken,
Dat Gy als Eerſteling ten hemel zyt gebragt,
w

En op des Vaders troon (verzekerd van uw magt,)

verzoekt, bid, eiſcht, en pleit, om ons den Geeſt te ſchenken.
F4
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Dat Gy ons tot de dood in't leven hier zult leiden,
En met verwondering geloovig naar om hoog
Doen uitzien met een wenſch, en met een hemelſch oog,
Om met een waakend hert uw daaden te verbreiden :

En als Gy met uw glans zult op de wolken komen;
Dat wy dan als uw volk bevryd voor ſmaad, en ſchand,
Beveiligd zullen ſtaan aan uwe rechterhand,

Om in uw heerlykheid te worden opgenomen.
ô Trooſtelyk gezicht, van hen, die 't word gegeeven
Met oogen des geloofs te zien uw heerlykheid!
Die Gy bezit, en geeft, voor wien Gy't hebt bereid,
En zult doen zekerlyk genieten na dit leven.

word nie weggerukt, die met beſpiegelingen
verwaardigd word te zien uw luiſter, pracht, en troon,

Wie

En het verheerlykt Volk, dat Gy, ô Godes Zoon,
V ergunt in eeuwigheid uw roem, en lof te zingen !
Ach waar ik meer beluſt met bidden, ſterk verlangen,
En zelfs verwondering den hemel in te zien!
ô Jezus zend uw Geeſt, wil my die gunſte bién,
Dat ik u voor den troon mag looven met gezangen!
De

\

w

zIELszUCHTINGEN, 89
De Dieren gaan my voor met all des hemels ſchaaren

»

Die werpen nederig zich voor uw voeten neêr,
En roepen met gezang, het Lam, geſlacht wel eer,

Is waardig alle lof, laat ons zyn roem verklaaren!
Gelyk Gy hebt voor u een heerlykheid verkregen,
En zyt geplaatſt met eer aan 's Vaders rechterhand,

Zoo zult Gy ook uw Volk verloſſen van den band
Des Duivels, en hier na vervullen met uw zegen;
Als Gyze met uw beeld verzaadigd zult doen erven
De kroon der heerlykheid; het eeuwig zalig goed

Verkregen door den ſtroom van uw gezegend' bloed,
Vergoten aan het kruis, en door uw bitter ſterven.

.

Laat my geduuriglyk de zegening beſchouwen,
Die Gy tot onzen trooſt hebt aan het licht gebragt;

Wanneer Gy ons ontrokt des boozen Duivels magt,
En maakte tot een Bruid , om u te ondertrouwen.
Wat legt'er niet een ſchat van zegening verborgen

-

Voor hem, dien Gy 't vergunt, en wat een liefdeblyk,
Oneindig in waardy, en onuitſpreekelyk;

Wanneer Gy ons ontheft van 's waerelds vreugd, en zorgen.
k

F 5
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Gy toont, dat Gy uw Volk in 't leven wilt bereiden,
Om heilig, en getrooſt in hun genadeſtaat

-

Te leeven tot uw dienſt, en als ze hier uw Raad

Eens hebben uitgediend, ten hemel in te leiden.
Ik weet, Gy kont het doen, om dat Gy zyt almagtig,

En dat Gy't hebt verdiend voor uwen Lieveling;
Geef my een heilig hert vol van verwondering;

och maak my hier uw goed, en ook hier na deelachtig!
Hoe groot is toch het goed, waarom Gy zyt geſtorven!
Waar mede Gy verciert uw lieven Bondgenoot,
Nu innerlyk

vertuikt, en trooſt na zynen dood;

Dat Gy hebt zegenryk door uwen dood verworven. .
Gy zyt de ſchoonheid zelf, verheven boven menſchen;
Op uwe lippen is genade uitgeſtort:
Hoe veel Gy mededeelt, uw arm

word niet verkort,

Om meer te geeven, zoo wy maar uw liefde wenſchen.
Hoe moeſt myn grootſte vreugd in zinnen, en gedachten
Alleen daar in beſtaan, dat Gy geprezen werd :

Hoe moeſt ik aangedaan zyn met de grootſte ſmert ;
Wanneer ik zie, of hoor, dat Boozen u verachten.

Gy
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*

Gy zyt de zaligheid, en 't ſteunſel van de Vroomen,
De Borge,

Zon,

en Schild,

de Trooſt, en Middelaar,

Gy loſt, verquikt, dekt, trooſt, en vrydze voor gevaar,

Gy hebt het boos fenyn des Duivels hem benomen.

--

-

Laat my in al myn doen uw luiſter zyn voor oogen;
Laat ik met hert, en ziel

naar u in liefde zien;

Vervul my met uw glans, zoo veel het kan geſchiên,
En laat ik worden door uw zegening bewogen.
Gy hebt my menigwerf met zegen overlaaden;
De quaaden afgewend; in liefde voortgeleid,

En geeſtelyk getrooſt, och! laat de zaligheyd
My worden toegebragt, om my daar in te baaden

:

En laat ik voor uw troon met vreugde my vermaaken;
Ay laat myn lofgezang van u nooit ſtille ſtaan !
Noch ook myn liefdelied, of blydſchap overgaan;
Wanneer ik bezig ben in deeze liefdezaaken.
Laat my hier grooter blyk van uwe gunſt erlangen,
Dat ik tot myn geluk van u zal zyn gekroond,

En met uw Bondgenoot, die reeds nu by u woont,
Zal uw genadetroon beſchouwen, en ontfangen.
•-

Ver
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Verleen my deeze gunſt, dat ik myn ſtem mag paaren

Met al het zalig heir, die met een diep ontzach
Geduurig voor den troon u dienen nacht, en dach,
En met volwaardigheid uw glansryk hof bewaaren.
Die in hun vreugdelied, gebeden, dankgezangen,
En hertelyk gejuich, om dat Gy zyt geſlacht,
En hebt het eeuwig heil voor ons aan 't licht gebragt;
Tot roem van uwen naam, geſtadig kracht ontfangen.
Die

zonder vrees,

of ſmert in

onderhandelingen

Geduurig werkzaam zºn, om u, myn Godt, op 't meeſt

Met hemelſch ſnaargezang, geleerd door uwen Geeſt,
En ſtemmen onder een, te looven, en te zingen.
Laat komen eens de tyd, dat ik myn ſtem zal meng'len
Met uw verkoren Volk, dat uwen lof verbreid;
Dat zonder ruſt, met luſt, u looft in eeuwigheid,

:

En in gezelſchap zyn van uw geliefde Eng'len.

UIT
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UITBOEZEMING
Van eenen Wedergeboorenen,
GODT

DEN

HEILIGEN

GEEST

In zyne HEERLYKHEID, en uytmuntende wER
KEN beſchouwende.

“De Geeſt Godts heeft my gemaakt : en de adem

des Almagtigen heeft my levendig gemaakt.
*-

Job 33. W. 4.

neindig heilig Godt!

voltalig geeſt'lyk Weezen!

Die godlykheid bezit, gelyk de Vader heeft,
h

Die neffens Vader, en den Zoone word geprezen,
Die van u zelf beſtaat, en eeuwig hebt geleeft.

Gy zyt een waar Perſoon, met all' de eigenſchappen,

Die noodig zyn aan hem, die god'lyk word geroemd :
Uw naam is Adem Godts, en Geeſt, doch hoog in trappen
Verheven boven al, dat

ſchepſel word genoemd.

Den Vader, en den Zoon in all' de waardigheden,

Die niemand heeft als Godt, in magt, en koningryk,
In eere, roem, en werk, in Weezen, lof, gebeden,
En naamen, met een woord in alles ganſch gelyk.

t
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Gy deed van eeuwigheid de goddelyke daaden,
Die wierden van den Zoon, of Vader ooit gedaan;
Gy hebt de zelve kracht, de deugden, en genaden,
Gy zyt in naame Godt, en ook in uw beſtaan.
Gy hebt ook toegeſtemd in all' de zegeningen
Van het genadewerk, die Godt heeft uitgedacht,
In zynen Vrederaad, en in de

landelingen,

Die in het Vreéverbond tot trooſt zyn voortgebragt.
Gy hebt bequaam gemaakt den Borg der Gunſtgenooten,
En volgens het Verdrag de middelen beraamd :
De Heiland is door u ganſch ryk'lyk overgoten,
En tot verloſſinge met zegening bequaamd.
Gy gaat van Vader uit, en van den Zoone beiden,
En word gezonden in het hert des Bondgenoots;
Op dat Gy door uw licht de ziele zoud bereiden,
En op des waerelds Zee verſtrekken tot een Loots.

De wysheid, eeuwigheid, en almagt zyn u eigen;
Uw tegenwoordigheid in alle plaats, en tyd :

ook uw alweetenheid doen myn gedachten neigen,
Om van u met ontzach te denken dat Gy zyt
- 2

-

Een
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Een goddelyk Perſoon, die all' de diepſte dingen,

(Dewelke niemand kan uitvinden, noch verſtaan,
Dan Godt alleen,) doorzoekt, en alſ de handelingen
Der menſchen innig kent, die weet hun doen, en gaan.
Gy toonde voor het werk der Schepping dat Gy leefde :
Nadien Gy als de tyd, en 't ſchepſel wierd gemaakt;
Toen op den rouwen klomp, en op het water zweefde;
-

Waar door 't al is geſchikt, en op zyn plaats geraakt.

Zoo dat Gy medewrocht aan hemel, lucht, en aarde,
En door uw ſterke hand wierd 't alles toebereid;
Wanneer Gy door uw magt de deeltjes t'zaam vergaarde,
Beweegde, en 't geheel bragt tot zyn cierlykheid.

Gy toont noch grooter kracht in dooden op te wekken,
Als Gy een zondig menſch doet zyn verloren ſtaat
Bemerken met geween, en daar op hem komt trekken,
En ſtieren op den weg die naar den hemel gaat.
Derhalven komt u toe dezelfde roem, en eere,
Die ieder
aan den Zoon, en Vader geeft;

Rhepſel

-

Ja Gy zyt waardig, dat men uwen lof vermeére,
En u het herte ſchenk', op dat Gy daar in leeft.
-

Be
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Betoon uw ſterke kracht, om mynen wil te buigen

Tot uw getuigenis gegeeven in het Woord;
En geef my meerder luſt, om uit uw Woord te zuigen
Het geeſtelyke ſap, dat recht een ziel bekoort.
Och! dat Gy wierd gevoeld in al myn werk, en daaden;
Dat uw uitneementheid

meer wierd van my beöogd ;

Op dat myn hert vervuld met rykdom van genaden,
Mogt kennen wie Gy zyt, en hoe Gy my bewoogt,
Toen Gy het eerſte licht my in de ziel verleende,
En wat Gy hebt gedaan in het vervolg van tyd;
Als Gy my door 't Verbond met Godes Zoon vereende;
Inwendig hebt vertrooſt, en myn gemoed verblyd.
Als Gy my maakte tot een huis om in te woonen,
Van myn ganſch zondig lyf een tempel hebt geſticht,
En door uw ſchynſel my in 't herte quaamt vertoonen;
• Wat Gy tot zaligheid des zondaars hebt verricht :

Wanneer ik ſchandelyk uw leiding heb verlaaten;
Tot uwe ſmerte my in zonden heb misgaan;

En noeſtig opgezocht, dat my niet konde baaten s
Of al te roekeloos naar ydelheid geſtaan.
••

Wat

ſt

zIELSzucHTINGEN: 97
Wat heb ik menigmaal uw kloppingen verdraagen,
Uw hoodiging, helaas! geſlagen in den wind,
En uwe

liefdevlam ſteeds doen in my vertraagen;

Als ik niet hertelyk genoeg u heb bemind.

Verquikker van de ziel! Vertrooſter van de Vroomen,
Der geener, die bewrocht met ernſ' tot waare deugd
Verlangen, en bereid door u tot Jezus

komen,

Die zyn van eeuwigheid verkoren tot de vreugd.
Die Gy het hert vernieuwt, als Gyze komt bedraaien,

Vertoont de dierbaarheid van den genadeſtaat,
En in uw noodiging het heerlyk zegepraalen,

Dat vaſt is aan het werk , en daar meé t'zamen gaat :
Wanneer Gy met uw licht de menſchen komt bewerken,

Hen leert de zondigheid van het verdorven hert,

En alſ degrouwelen der zonden doet bemerken,
Uit Satans vaſten band, en ſtrikken hen ontwert;
Op datze moogen, als des Heeren Vrygelaaten,
Beſchouwen al

# heil, dat door des Heeren kracht

Aan hen onwaardigen, doch trouwe

onderzaaten

Is ceuwig voorbereid, en aan het licht gebragt,
G
\

A
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ô Goddelyke Geeſt! kom in myn herte woonen,
Laat ik door uwen glans verlicht zyn in 't verſtand,

En een gebogen wil naar uwe Wet vertoonen,
Die nimmer word verhard, noch tegen u gekant.
De tochten van myn hert, die toomelooze paarden,
Ik bid u breidel die, bedwingze door uw Woord.
Och wil de heerſchappy daar over toch aanvaarden!

Op dat ik tot het quaad werd nimmermeer bekoord.
De leden van myn lyf, maak die tot wapentuigen
Van uwen dienſt, en lof, en tot uw werk gereed:

Verleen, dat ieder lit zich onder u wil buigen ;
Op dat het tot uw eer den tyd, en kracht beſteed.

Wat zou 't genoeglyk zyn, als ik in heel myn handel
Mogt toonen, dat ik werd van u den Geeſt beſtraald;
En dat een ieder kon beſchouwen in myn wandel,

weezentlyk my in het hert gedaald :
Om daar een vaſte plaats van wooninge te vinden,
Dat Gy zyt

En dan het Avondmaal te houden in

myn ziel;

Op dat ik met vermaak myn driften in mag binden,
En tot uw eere

zyn.

Och of 't u welgeviel
Door

w
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Door uw verzegeling uw beeld in my te drukken! "

Om my onmiddelyk te leeren wat het zy

Met Godt verzoend te zyn; van air de ongelukken,
Die komen na de dood, en van de tyranny
Des Satans vry te zyn; gelyk een Vrygegeeven

Te leeven naauw vereend met Godt in een Verbond,
En als een innig Vriend met Godt te konnen leeven.
Och of ik tot dit werk uw zegen ondervond!
Wees Gy het
Dat ik met

onderpand,

en teken van de trouwe,

Jezus ben in ondertrouw beloofd:

Ik wil betuigen,

dat ik u alleen beſchouwe,

Als Leidsman op den weg tot dat gezegend Hoofd.
Gy maakt den naauwſten band, om my aan Hem te binden,

Die my heeft vrygekocht; Gy toont het bitter quaad,
Dat in de zonde legt, en doet my Jezus vinden ;
Als ik zou moedeloos verwerpen heel myn ſtaat.
Ik wenſch van nu voortaan de zonden na te laaten;

Waar door ik menigmaal wel eer u heb bedroefd.
Verleen my maar de kracht, om alle luſt te haaten,

Waar door ik, tot myn ſmert, uw wyking heb groei,
G 2

Ver

"

-
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Verberg toch nooit van my uw liefelyke ſtraalen,

En laat veel minder toe, dat ik door misbedryf

U reden geeven zou, om my te laaten dwaalen,
Of dat Gy met der daad

zoud wyken uit myn lyf.

Herſchepper van den menſch , maak my een

Laat ik geheel vernieuwd, als een

weergebooren',

gezegend Kind

Genieten uwe vreugd; laat my uw inſpraak hooren;
Geef, dat ik u, tot trooſt, ſteeds in myn herte vind'.
Leermeeſter van 't gebed, leer my tot Godt te ſpreeken
Met yver, groot

ontach ,

en met bedachtzaamheid.

Gun myn verlegen hert door u te mogen ſmecken,
Om het geſtorte bloed van Jezus ons bereid.
Gy Werker van 't

geloof, maak myn geloove krachtig :

Verlicht my, dat ik zie den waaren zondeſtaat,

En Godts genoegzaamheid, op dat ik lett aandachtig,
Dat buiten Jezus bloed geen zegen is, noch raad.
Geleider van uw volk , leid my in uwe wegen,
Gy kent myn zwak geſtel; myn onbezonnen aart;
En myn afkeerigheid, kom, maak myn hert genegen,

En ſtier myn gang, op dat ik eeuwig zy bewaard.
Ver
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Vertrooſter van de ziel, vertrooſt my met de blyken
Van uw goedgunſtigheid, op dat ik werd verheugd,
En juiche door uw heil. Wil mynen geeſt verryken
Met gaven, op dat ik betracht de waare deugd.

-

Geleid my op den weg des hemels door gedachten,

Die Godt den Vader, en den Zoon zyn aangenaam:
Beſtier my, om bereid uw roepen af te wachten,

-

Als Gy de Dood gebied. Ay maak my toch bequaam,

Om hier het hemelſch werk te kennen, en te leeren;
Om

door uw trooſt,

en licht te worden voortgeleid:

Om niet als Géadt Drieëen te zoeken, en begeeren,
Met uw beſtraalinge tot in der eeuwigheid.

G 3
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Van eenen G ELoo v 1 G EN op het gebruik
van het
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Heilig Av óND MA A L des HEER EN.
Zend uw licht, en uwe waarheid, dat die my lei

aen, dat ze my brengen tot den berg uwer heilig
heid, en tot uwe wooningen: ende dat ik ingaa

tot Gods altaar, tot den Godt der blydſchap
myner verheuginge, en u met de harpe loove,
ó Godt, myn Godt ! Pſalm 43 y 3, 4.
ryswaardig zalig Godt ! Drieënig Opperweezen !
-

Die onnaſpeurlyk zyt; wanneer Gy

achts vertoont

Een blyktje van uw macht, dan moet een yder vreezen;
Doch als ik u beſchouw, en 't huis, dat Gy bewoont;

Dan word ik weggerukt, all myn beſpiegelingen
Zyn uittermaaten zoet, maar maaken my verſuft,
-

En daar door onbequaam, om dieper in te dringen;
Zoo dat ik zeggen moet, hoe klein is myn vernuft!
Hoe groot zyt Gy, ô Godt! in uw beſtaan, en daaden,

Die ſpreekt, en 'tis'er ſtraks; gebied Gy maar, het ſtaat,
Gy roept het al uit Niet, en zonder lang beraaden,
5chikt Gy het naar uw wil, en 't blyft naar uwen Raad.
-

-

-

Ik

t
"

&

-
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Ik kome voor uw troon, ik wormtje, ſtofje, made,
Elendig hellewicht, doemwaardig doode hond,
Niet waardig in my zelf de kruimtjes van genade;
Om dat ik heb misdaan, en tegen uw, Verbond,

Myſteeds heb aangekant; zoo dat ik moet beyden,

Dat als Gy my beſchouwt in myn verfoeij'lykheid;
Dan kan uw Wet, en 'trecht my niet van ſtraf bevryden:
Maar ik moet tot de dood ſtraks worden weggeleid.
Ö Goedertieren. Heer! Ik valle voor uw voeten,
En kome langs den weg, dien Gy

hebt voorgeſteld 3

Ik zie myn groote ſchuld, en wenſch u te ontmoeten
In 't offer van uw Zoon, heb ik geen kleed, noch geld?

En ben ik heel mismaakt met builen, ſtriemen, wonden?
En van het hoofd geheel tot aan de voeten toe

-

-

Melaatſch? 't is waar, & Heer, ik ken myn groote zonden,
Ik weet myn jammerſtaat, en ben denzelven moé:
Ik bid u, geef my 't kleed van zyn gerechtigheden;

Verryk my met den ſchat van uw gezegend beeld,
Kom reinig my geheel, om Chriſtus voorgebeden,
En neem myn hert voor u, voor eeuwig onverdeeld.
G 4
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Dat ik ſtandvaſtig alſ de waereldſche vermaaken,
En wat verleiden zou tot zonde van de hand
Mag wyzen, om naar u met meerder luſt te haaken;

Ik ſmeek u, neig daar toe myn wil, en myn verſtand,
ô Zoon ! ik ſtaa gereed, om aan den Diſch te treeden,

Den Gy hebt ingeſteld tot uw gedachtenis;

/

Geef my met diep ontzach, met heilige gebeden,
En met het

bruiloftskleed,

dat zonder

,

-

vlekken is,

In uw rein bloed geverwd, te komen; met gedachten

y

Die zyn te recht geſchikt, om ernſtig, zonder ſmuk

Uw offer aan te zien, ik zal van u verwachten,
Al wat ik noodig heb, en dient tot dit geluk.

Ik bid u, zend uw licht, en waarheid, wil my brengen
-

Tot uwe wooningen , den berg der heiligheid;

op dat ik met gejuich aanſchouw” het lydzaam plengen
Van uw gezegend bloed, het geen ten leven leid.
Gy roept my tot het werk, dies paſt het niet te beeven,
Of trillen; noch met ſchrik ſchoorvoetende te gaan;
Hebt Gy, myn Bruidegom,
En

veracht uw lieve leven,

tot myn nut, en trooſt het lyden uitgeſtaan?
-

.

Ge

ZIELSZUCHT IN GEN. Yo 5
Gebied Gy dat ik zal alleen daar aan gedenken,

.

.

Hoewel ik niet bezit, dat u behagen kan?

v!

Ik kom op uw bevel, Gy kont het alles ſchenken,

je

Den Keurſteen,nieuwen Naam,denTrouwring,en het Man,
Het koſt u maar een woord, om alles te verleenen,

",

Dat niemand ziet, of kent, dan die 't ontfangen heeft;
Gy

kont in juichgezang verwiſſelen myn weenen;

-

--

Het is door uwe kracht, als iemand Gode leeft.
Ik wil op uw gebod my ſtraks daar heenen ſchikken; Gedenken aan uw dood, en wat die heeft verricht; - -

Ik hoope, dat Gy zult myn treurig hert verquikken,

. . .

En met uw goeden Geeſt bequaamen tot myn plicht.
e
V

Ik wil oprechtelyk my weêr op nieuws verbinden,

En komen tot den Diſch, gelyk een Bondgenoot,
Vergun my, dat ik mag by u genade vinden;

,

Gy zyt alleen myn Heil, en Loſſer van de Dood.
Ik geef u dan de hand, en wil het wel bezweeren,

Dat ik in uwe kracht zal doen, wat Gy gebied,
En tegen dit Verbond van niemand iet begeeren,

i

, ,
-

Dat zulks verbreken zou: indien het ooit geſchied,
G5
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Dat in myn herte ryſt een zondige gedachte,
Die u mishaagen moet, verhinder die terſtond,

•

En geef my, dat ik ſteeds my van de zonden wachte,
Om altyd trouw te zyn aan u, en uw Verbond.
6 Heer! wat zyt Gy goed, dat Gy naar my komt vraagen;
Hoewel ik niet bezit, dan walgelyke ſchuld,

Waar door ik heb verdiend uw ſtrenge ſtraf, en plaagen,
Dat Gy my zulks vergeeft, en met uw goed vervult.
Dat Gy des Satans magt, en liſt niet wilt gehengen;
Als hy my weeren zou van dit uw
Maar my in

liefdemaal:

tegendeel laat aan de Tafel brengen;

Daar Gy my door uw dood ſchenkt vriendelyk onthaal.

Gy doet my, tot myn trooſt, het Avondmaal genieten;
Waar in ik overdenk uw lyden, kruis, en dood,
Uw ſmerten, en gevaar, het angſtig bloedvergieten,
En ook des Vaders toorn, die 't lyden heeft vergroot.
Hoe dat Gy uit een Maagd wierd in een ſtal gebooren,

En arm om onzentwil, in een geringen ſtaat
Gevoed, en bloot geſteld

voor aller menſchen tooren,

Die u verſmaadden, en bedachten niet dan quaad.
Hoe
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Hoe Gy gedraagen hebt den laſt Van onze zonden;

Wanneer u in den Hof het bloed

- -

wierd uitgedrukt,

t ..

En daar op aangevat; gelyk een ſchelm gebonden;

Verlaaten van uw Volk, en naar 't gericht gerukt, . *
Onnoemelyke ſmaad, en laſter hebt geleden;
Toen Gy voor Kajafas, en Annas wierd

geleid ;

Wanneer Pilatus zocht de ſchaar te overreeden,
Op dat het vonnis niet onwettig wierd geveld,

, 'w,

Als hy 't geroep des volks, in 't woeden niet kon temmen;
(Hoewel hy u tot ſpot een purper kleed aandeed,) ,
En na een lang geſchreenw in 't vonnis toe moeſt ſtemmen;

Na dat hy had betuigd, dat Gy onſchuldig leed.
Hoe Gy de ſchande, ſchimp, en alles hebt verdraagen,
't Welk het verwoede rot der Jooden, in hun haat,
U aandeed in den Hof, en ook de geeſëlſlagen
In 't Richthuis, toen

Gy Waart verwezen door den

Raad.

Hoe Gy wierd voortgeſtuuwd,van 't Richthuislangs deſtraaten

Geſleept,
Gebragt op

en met uw kruis geſlingerd, (tegen 't recht;)

Golgotha, van beulen, en ſoldaten

omringd, en tot de dood aan 't kruis werd vaſtgehecht
Hoe
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Hoe Gy wierd opgerecht, met ſpykers vaſtgeklonken,
De kleed'ren afgerukt tot meerder hoon, en ſpot;
De rampen van de Hel toen op u nederzonken;
•

Waar door Gy wierd geperſt te roepen, o myn Godt!
Waarom verlaat

Gy my?

toen God de liefdeſtraalen

Verbergde, u den vloek der zonden in zyn kracht,
Vertoonde, en men zag van u 't rantſoen betaalen;
Wanneer Gy met uw dood uitriept, het is volbragt!
Het oogmerk van dit al was om aan ons te toonen

|

Uw liefde voor den menſch; wat Gy hebt uitgevoerd

Tot onze zaligheid, hoe dat Gy kond beloonen,
En ons verloſſen, als de Satan op ons loert.

Laat uw gerechtigheid, en goddelyke ſtraalen
Van het genadelicht (terwyl ik nederzit)
-

En uw goedgunſtigheid toch ſterker nederdaalen ,

- Op my, uw Bondgenoot, en laat ik ook het Wit,

Dat Gy, ô Heer, bedoelt,

tot

|

l

heiligheid begreren,

|

Och ! laat het niet maar zyn een ernſtelooſe luſt ,

Die my de Duivel kan in laauwheid doen verkeeren;
Waar door de liefde Godts in 't hert word uitgebluſt:
Maar
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Maar laat ik yverig u, en 't Verbond beſchouwen,

Met een manmoedig hert den Satan tegenſtaan,
En met volwaardigheid myn zaak u toevertrouwen;
Laat ik myn booze luſt kloekmoedig tegen gaan.

Ik zie de tekenen, en zegels van genade,
Die onder brood, en wyn my worden toegediend;
Geef dat uw goede Geeſt myn arme ziel verzaade,

En dat ik u erken als Bruidegom, en Vriend.

my dat geluk,

Verleen

(terwyl ik nederbuige,

En in demoedigheid hier kom op uw gebod,)
Dat ik oprechtelyk met waarheid u

betuige,

Gy weet, dat ik u min, myn Jezus! en myn Godt!
Myn wenſch is hertelyk met u te zyn verbonden,
En dat dit Avondmaal my mag getuige zyn

Van myn verbintenis, geef dat ik ongeſchonden
Mag houden dit myn woord, en nutten brood, en wyn.

Nadien ik nu met ernſt dit wil aan u verklaaren;
Laat ook die wederklank gewrocht door uwen Geeſt!

Inwendig in myn ziel zich zelven openbaaren,
Die zegt, ik ben uw heil, en ben het lang geweeſt;
-

.

.

Ik
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Ik Godt benuwe Godt; ik zal aan u vertoonen,
Dat gy myn gunſt geniet, en dat ik u bemin;
Ik zal met mynen Geeſt nu komen in u woonen,

En met myn kracht uw wil bewerken, en uw zin.

Kom Gy onmiddelyk tot myne ziele ſpreeken,

-

En door des Geeſtes ſtem krachtdaadig in myn hert

l

Verklaaren tot myn trooſt, uw zonden, en gebreken

*

Zyn altemaal verzoend; ik heb voor u de

ſmert

Gedraagen op het hout; ik heb u aangenomen ;
Erken u als myn Kind, en heb voor u bereid
Het Avondmaal des Lams; och laat die ſtemme komen !

Op dat ik zeker zy van myne zaligheid.

•

.

DANK

w
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DANKZEGGING
Van eenen

GELoovIGEN na het gebruik van het
Heilig AvoNDMAAL des HEEREN.

s
w

Komt, hoort toe, ó alle gy die Godt vreeſt , en ik
zal vertellen: wat Hy aan myne ziele gedaan

heeft. Pſalm 66 V 16.

w

Heer! Gy zyt myn Godt, ik wil uw naam verhoogen;
Om dat Gy gunſtiglyk my weêr hebt bygeſtaan;
Myn hert word door uw kracht tot loovens luſt bewogen:

|

%.

-

Want Gy hebt aan myn ziel veel wonderen gedaan,
Myn lofzang zal tot u, ô Godt, in ſtilheid weezen;

Ik wil beveſtigen de woorden van myn mond;
Dat Gy, Heer, waardig zyt altoos te zyn geprezen;
-

Zoo om uw Weezen

Zelf, als om uw Heilverbond,

En uw goeddaadigheid; wanneer ik all' de dingen,
Die Gy hebt uitgedacht, en toont in heiligheid,
Herdenk, dan juicht myn hert; het wil den Heere

-

zingen,

En ſpreekt tot u, myn Godt, myn ziel is recht bereid;
\

Ik

,
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Ik zal met liederen den Heere tegenkomen;
TDewyl Hy naar verdienſt niet toornig is geweeſt:

Maar heeft my wederom myn quaalen afgenomen;
Op dat ik hem met luſt zou dienen in den geeſt.
Ach! waar ik recht in ſtaat, om 's Heeren moogentheden
Te melden by het Volk, dat Godt bemint, en eert;

Dat hem ten dienſte ſtaat, och! kon ik met gebeden,
En daaden geeven blyk, dat myn hert Godt begeert.
Welaan myn keel, myn tong, en mond, ay laat u hooren,

Tot roem van onzen Godt, die my geſchapen heeft !
Het was door zyn beſtel, dat ik ooit wierd gebooren,
En 't komt uit liefde voort wat Hy noch heden geeft.

Heer, open mynen mond!

op dat ik mag vermelden

Uw Vaderlyke zorg, en uw

barmhertigheid,

Die Gy aan my bewyſt; och! kon ik u vergelden
De liefde reeds betoond, en my noch toegezeid:
Hoe zou
Den

ik krachtig zyn,

hemel,

om ieder op te wekken,

aarde, zee, de menſchen, 't vee, ja 't ſtof;

Om alles ſteeds te doen, dat tot uw eer kan ſtrekken:
**

Hoe zou zich ook myn ziel verliezen in uw lof!
-

Ik
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Ik zou het hemelſch heir, om u te roemen vaardig,
En all' de ſchepſelen, die ſtaan voor uwen troon
Nagalmen; ja ik zou erkennen u pryswaardig
Te zyn, en uwen roem my maaken meer gewoon :
Ik zou aan ieder een gewiſſe blyken geeven,
Dat ik uw Geeſt bezit, en dat die my beſtraalt :
Verwaardig my met glans in 't geeſtelyke leven,
Om ieder voor te gaan, die uwen of verhaalt

Uw doen is majeſteit, en heerlykheid, en eere,
En uw gerechtigheid beſtaat in eeuwigheid;
Uw wegen, naam, en dienſt die zyn roemwaardig, Heere,
En uw goedgunſtigheid heen my tot u geleid.
ô Vader! Gy zyt ryk in algenoegzaamheden,
Dat hebt gy ons getoond in het verkiezings werk;

Toen Gy in uwen Raad, den Middelaar de beden
Van het geliefde Volk, Hem toeſtond, als zyn Kerk.

ô Zoon! Gy zyt de Vorſt van uwe Lievelingen,
Die in gewilligheid aan u ten dienſte ſtaan,

-

Die Gy door uwen Geeſt, en kracht hebt iceren zingen,
Als Gy hen 't cierlyk kleed des heils hebt omgedaan.
H

Ö
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ô Geeſt! Die heilig maakt, wil mynen geeſt ontſteeken;
Op dat ik meer met luſt in heiligheid ontbrand' :
Hoe dikmaal is myn geeſt in uwen dienſt bezweken,
Als Gy my niet bewoogt, nog neigde myn verſtand. Ik ſmeek u, ſtaa my by; op dat ik niet mag dwaalen,
En dat myn ernſt gezien werd tot uw roem, en eer :
Gy toont u loffelyk; wie kan het al verhaalen;
Dat Gy bezit, vertoont, en geeft Drieëenig Heer !
Gy hebt my deezen dag met zeegen overlaaden;
Want Gy hebt in uw huis de Tafel my gedekt;
Gy gaaft

gelegenheid myn ziel meer te verzaaden;

Indien ik had geweeſt noch ſterker opgewekt,
Of dat myn ongeloof my niet had wederhouden,
Om met vrymoedigheid te treeden tot uw troon,
Gy had an my het deel, van die op u vertrouwden

verleend, en toegediend , om 't offer van uw Zoon.
Ik dank u hertelyk, Gy hebt my niet verſtooien,

Noch van uw Avondmaal met ſchande weggeweerd :
Gy hebt my, goede Godt! in gunſt als overgoten
-

-

Met uwes Geeſtes kracht, en niet in toorn verteerd.
w

A

"

,

-

Ik

ve
•
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Ik loof uw grooten naam, en wenſch het te belyden,
Dat Gy my by uw Volk, 't welk naar den hemel gaat,

Verquikt hebt, en vertrooſt : laat ik my voorts verbinden
Door meer genietingen, en ſterk

my in myn ſtaat,

Ik neem het als een blyk van uwe zegeningen;

--

9
- - -

Dat ik wierd ingeleid met uwen Bondgenoot,
En aan den Diſch gezet, om met de hemelingen,

,

En uw gezegend Volk, te pryzen Chriſtus dood # : Daar Sions Kinderen vermeldden hunnen Koning, '" S &

En zich blymoediglyk verheugden in zyn Naam;
Om dat des Konings Zoon in waarheid deed betooning; i "
Dat hy tot onze hulp was vaardig , en bequaam. a

3.

ô Diepte van geluk! ô afgrond niet te peilen!
Dat Godt Drieëen voor ons het middel heeft beſteld;
Toen hy den Vrederaad, waar van geen ſtip kan feilen,
Beraamde tot ons heil, en heeft in 't Woord gemeld:
Dat Hy uit kracht des zelfs my zondig menſch kan nooden,

Tot myn behoudenis, en dat Hy krachten geeft,
Om met gewilligheid den ouden menſch te dooden,
Waardoor ik word gewis, dat myn Verloſſer leeft.
-

H 2

-

Hy

="wmº
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Hy gaf my aan den Diſch een proef van ſchoone zaaken; .

Die Jezus heeft verdiend, toen Hy een liefdegloed
Vertoonde door zyn dood; ach! kon ik my vermaaken

Om in geloof te zien het ſtorten van zyn bloed :
De liefde zonder paal, die Godt ons heeft bewezen;

Als Hy zyn Zoon bewoog, om, door zyn eigen dood
Aan Godts gerechtigheid voldoende, te geneezen
Het dierbaar Volk, en hen te redden uit den nood.

ô Ziel! erken, en zie die eindelooze gronden
Van liefde jegens u door Godt,

en zynen Zoon.

Och! waart gy door 't gezicht in wederliefd verſlonden;
En waart gy opgewekt, om met een blyden toon
Te zingen Gode lof: ja waart gy ingenomen,
Om met verloochening van eigen deugden, pligt,

En eigen waardigheid tot Jezus ſtoel te komen;
Hebt Gy met vreugd, myn ziel, zoo't Avondmaal verricht?
ò Godt! maak my bequaam, om tot uw roem te melden
Het goed aan my gedaan, en 't heil aan my geſchied,

En laat ik door uw kracht die zegening vergelden,
Dat Gy my hebt verloſt van 't eeuwig ziels verdriet.
-- --

-

Waar

W
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Waar van Gy my een proef op heden hebt gegeeven;
Toen gy my 't zegelmerk van uwe liefde gaaft;

My bood vrywillig aan den zegen, trooſt, en 't leven,

En hebt my met uw vleeſch, en met uw bloed gelaaft.

Ach!

kon dit hertelyk my ſterker gaande maaken,

Om in een liefdevlam

naar Jezus uit te gaan;

Om al wat hem mishaagt vrywillig te verzaaken,

En naar zyn zoet genot te wenſchen, en te ſtaan.

ºvs

ô Jezus Bruidegom! hebt Gy my uitverkoren!
En als uw

e

eigen Bruid aan 't Avondmaal gezet?

-

Ik bid u, geef my kracht, om naar uw ſtem te hoeren;
Verhoor my, als ik roep, en zegen myn gebed.

Ik wenſch met dankgezang u nedrig te begroeten,
Geef my een ſterk geloof, en ſtel myn deel gewis :
Ik weet, het is myn pligt te vallen voor uw voeten;
Want in uw gunſt alleen is myn behoudenis.

Gy zyt een magtig Godt, die my kont zalig maaken;
Ik heb op u gewacht, ontbreekt er noch iets aan?

Is myn geloove klein? doe my uw liefde ſinaaken

y

En laat ik als uw Knecht voor u in vrede gaan.
-

H 3
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Gy kont de droppelen verwiſſelen in ſtroomen,
En ook de kleine plant van myn genadeſtaat
Doen groeijen, om te zyn gelyk de cederboomen;

w

Of als een eikeboom, die 't al te boven gaat.
Ontfong ik dit geluk, dat myn geloof mogt waſſen,
En dat het zoet gevoel, genoten aan den Diſch,
Mogt in verzekertheid aangroeijen, om de plaſſen

Van uw goedgunſtigheid te zien, dan wierd ik wis,
Dat ik uw Dienaar zy; ik zou met vaſte ſchreden,
En met blymoedigheid tot

uw genadeſtoel
Steeds zonder twyfeling toenaderen, en treden
-

/

Op uwen levensweg, en nooit den jammeren

Van ongeloovigheid genaaken : door uw zegen
Geeft Gy dat heele werk : vertoon uw hand

in kracht,

En daal met uwen Geeſt op my gelyk een regen,
Op dat ik meld uw gunſt, uw rykdom, en uw magt.

Ay laat ik in geloof door all' de zaaken dringen,
Die my noch tegen wyn, op dat des waerelds luſt,

pracht, en praal, en alſ

de aardſche dingen
Verdwyneg, en in my heel werden uitgebluſt,

De grootsheid,
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Is 't zulk een

dierbaarheid uw nedrigheid t'ontvouwen

ô Jezus? en uw

kruis

, en 't ſterven aan te zien?

Is dat zoo vreugderyk, in 't Avondmaal t'aanſchouwen
U, als

Als ik u,

't geſlachte Lam? Wat zal er dan geſchiên!
op den troon des Vaders hoog verheven,

Zal kennen; uwe kracht, en

-

groote majeſteit

Zal zien onmiddelyk, en u in 't eeuwig leven

zal

TOCImCI1 VOOT

den troon in uwe heerlykheid.

ô Jezus, liefſte Vriend! aan wien myn ziel blyft hangen,
Gy weet myn wenſch naar u, als naar myn Bruidegom,

Geef, dat ik kan met ernſt naar uw genot verlangen,
En met verzekertheid betuigen; Jezus kom.

12o zie LszUCHTINGEN

ALLE ENSPRAAK
Van CCnCn

GELO OVIGEN,
Zich zelven opwekkende, om den Drieëenigen
Godt te looven met hertelyke DANK ZEGGING E.

Loof den HEERE, myne ziele, en vergeet
geene van zyne weldaaden. Pſalm. 1o3: y, z.

M yn ziele loof den Heer, ay wil niet langer draalen,
Om Godt Drieëen met luſt, en diepe nedrigheid
Te pryzen met gezang, en and'ren te verhaalen,
Dat Gy erkent, en roemt zyn hoogſte majeſteit.
Hy heeft u menigmaal heel onverdiend bewezen
Veel blyken van zyn gunſt, om u te overreên;

Dat gy u zelf, uw lyf, en krachten zonder vreezen

Moeſt in des Heeren lof, en tot zyn dienſt beſteen,
Ziet gy zyn oppermagt by all' de gunſtbewyzen,
Zyn algenoegzaamheid, en zyn onwraakbaar recht,
Dat alles roept u toe, gy

moet den Heere pryzen;

Zyn eiſch, en zyn gebod is dat gy roemt, en zegt:

é,

A
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ô Weêrgaêlooze Godt, oneindig, en langmoedig, |

||

Verdraagzaam, traag tot toorn, en onnaſpeurelyk, 4
Liefddraagend', vriendelyk, in rykdom overvloedig,
H
In grootheid, heerlykheid, en deugden overryk : - - -

Geef my, dat ik uw licht mag krygen in myn oogen,

'

En dat de kracht van 't licht mag daalen in myn hert;

Op dat ik tot uw lof te ſterker werd bewogen,

-

-

En nimmer myn gezicht van u verdonkerd werd'.
Geef, dat ik opgeklaard in hemelſche gepeinzen
Geduurig werkzaam zy, en door uw helderlicht

-

ºf

Mag worden aangezet, om niet terug te deinzen : - - Maar verder voort te gaan, tot dat ik heb verricht,
Het geen uw roem vereiſcht, en 't geen u kan behaagen;
Gy hebt my overreed, dat zulks myn groot belang te
Bevordert, als ik u dien alle myne dagen
t

Met yver, en ontzach, vrymoedig met gezang.
Gy zyt een zuiver licht, die 't quaad niet kont beſchouwen,

En tot onzinnigen, misbruikers van 't Verbond,
Tot goddelcozen ſpreekt, hoe kont gy u vertrouwen,
En neemen myne Wet in uw heilloozen mond?
H5

De
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Dewyl gy myn gebod verlaat, en wilt verachten;

•

Die myn kaſtydingen, en zegening verſmaad,
Hoe zult gy op myn gunſt, en byſtand konnen wachten,
Die My, myn dierbaar Volk, en alle godtvrucht haat?
Maar tot den Vroomen zegt, gy

komt op my vertrouwen,

Dat ik u eeren zal, en geven uwen luſt; . . .

. .

Dariº u gunſtiglyk in liefde zal beſchouwen,
Geleiden naar myn Raad, en neemen in de Ruſt.
Ik zal u met myn licht inwendig hier bewerken, . . . . .
En met myn heerlykheid omſchynen tot myn eer :
Gy zult een ſchepſel zyn, dat ieder zal bemerken,

Dat gy begunſtigd word met zegen voor den Heer'.

ô Ziel ! verhef uw ſtem in roem, hoe kont gy zwygen?
Dewyl Godt waardig is, dat gy uw tong, uw zin,
En mond daar toe verleent, kom laat ons nederingen

Met dank, en lofgezang, vervoerd door zyne min.
Ziet gy Godts hoogheid aan, die noodigt u te zingen;
Om dat God in zich zelf alleen een Weezen heeft,
Dat hier aan ſchepſelen, en ook aan hemelingen,
En alles wat beſtaat, het eerſte weezen geeft.
'

Niets

N
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Niets kan er buiten Godt in 't minſte zich beweegen; Ed YA.
Noch tegen zyn gezach zich kanten en beſtaan: , tºi
Hy geeft den ſchepſelen zyn gunſt, en ryken zegen, in tºt
Als zy met dankbaarheid eerbiedig tot Hem gaan, is de
En met een vaſt geloof erkennen zyn genade,

-

-

,, !"

Die Hy van eeuwigheid den menſch heeft toegedacht; . Toen HyDrieëenig Godt, voor menſchen

werd te rade,

Het middel van geluk, en zaligheid in kracht,
Door eenen Middelaar aan ons te openbaaren;

zº
- wº fºr SC

En in den volheids tyd te ſtellen in het licht,

of

'tHeil,'twelk Hy,lang tevoorden menſch had doen verklaren,
En toonde door zyn dood,
Tot waare dankbaarheid, om

hoe Hy ons heeft verplicht
zynen naam te roemen;

.

Om dat Hy onze ſchuld op zich gelaaden heeft , - ",
En ons bevryd van ſtraf, en van des Wets verdoemen, en

En heeft verdiend het heil, waar door men eeuwig leeft.
Beſchouw, en meld hier in Godts deugden, en genade;
Die hy volmaakt bezit; zyn goedertierenheid,
En zyn barmhertigheid; och of! Hy my verzaade

u.

Met vreugde, die men krygt, als men zyn lof verbreid.
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Ay bid, om vry te zyn van uw begaane zonden,
En om de zuivering in des Verloſſers bloed,

Dat nu vergoten is; wie kan het heil doorgronden,
Dat Hy alreeds verleent, en ook het eeuwig goed,
't Welk voor hen is beſteld, die in geloove komen;
Wyl Godts gerechtigheid ten vollen is voldaan;

Waar doorze vrygekocht nu worden aangenomen,
En in het ſtreng gericht des Vaders konnen ſtaan.

Zyn wysheid neem voor al in acht, om die te roemen;
Die uitgevonden heeft een middel tot herſtel - - - -

Voor den gevallen menſch, die waardig was te doemen,
En door zyn ſchuld geraakt op d'oever van de Hel;

Dat Godt hem heiliglyk heeft weeten uit te haalen;

'

Te vryden van de ſtraf, en van verdoemenis,

En met het hemelſch licht des Geeſtes te beſtraalen,
Waar door

men zeker voelt,

dat men verkoren is.

Prys met blymoedigheid zyn heerelyke daaden,
Die Hy in ſchepſelen heeft voor het oog gebragt;
Toen Hy in 't ganſche rond daar ſtelde d'eerſte zaaden;

Waar doorze zyn geteeld, en blyven in hun kracht.
Toen
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Toen Hyde waereldkloot heeft aan een Niet gehangen,
En ſchiep het hemellicht, de ſterren, Zon, en Maan.

Toen Hyze door een woord het loopen aan deed vangen,
En in den eerſten ſtand tot heden toe beſtaan.
Loof zyn geduchte magt in 't ſcheiden van het drooge

van zee, rivier, en bron, en 't land van 't groote meir,
't Uitſpanſel, en de lucht te ſtellen als een booge;
Waar in de ſterren zyn geſchikt gelyk een heir.
Erken zyn groote magt, in menſchen hier te ſtellen
Door ſchepping uit een klomp van aarde, en 't geſtel

Van ziel, en lichaam, om Godts deugden te vertellen,
En leeven, tot dat zulks volbragt heeft zyn bevel.
Meld zyn vrymagtig werk in 't ſcheppen van de dieren
Van allerley

geſlacht, die vliegen in de lucht;

Of kruipen langs den grond, die in de poelen tieren;
-

u

Of loopen op het land, en leeven zonder vlucht;

Die zwemmen in de zee; of kruipen onder d'aarde;
Of in het hert der zee vertoeven op den grond;

-

Ook die als monſters zyn; of van geringe waarde;

.

Die lang in 't leven zyn, of maar een korten ſtond. .
Roem
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Roem zyn miſdaadigheid in 't geeven van de vruchten,
Van boom, en veldgewas van alle ſoort, en aart : : :
Gedenk hoe groot is Godt, en in zyn werk te duchten, Die alle ſchepſelen eerſt ſchiep, en noch bewaart.

Die ons verleent het gras, de kruiden, en de bloemen,
Die groeijen in het veld, en buiten zorg, en hof
Voortkomen van zich zelf, of die de ryke roemen,

|

En queeken in den tuin tot hun vermaak, en lof,
En wat er verder ſtrekt tot nut van menſch, en dieren;
Tot voeding, of vermaak van elk in zyn geſlacht,

Het geen word aangequeekt door meſt, of and're vieren;
Of met de grootſte zorg word anders voortgebragt :
En ſpreek eerbiediglyk met innige gedachten,

Tot roem zyns grooten naams, bedaard met overleg :
ô Heer wat zyt Gy groot! geef my met meerder krachten

Te melden uwen lof, en dat ik waarlyk zeg :

Volzalig Oppervorſt, oneindig eeuwig Koning,
Die in verhevenheid al 't ſchepſel overtreft
In majeſteit, en werk, Perſoonen, en in wooning;
Den welken niemand ziet, noch, zoo"t behoort, beſeft!
ti-T

-

&
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ó Oorſprong van geluk! die alles moet beſproeijenoºr: - - -

Met zegen, heil, en kracht, indien het zal beſtaan,
En ieder oogenblik in 't leven in moet vloeijen, ºf '

-

Want anders zal het weêr tot 't eerſte. Niet vergaan.
Ay laat de ſchepſelen aan my uw wegen leeren!

Op dat ik in uw lof verflaauwe nimmermeer:
Maar met oprechtigheid u trachte te begeeren,

-

'

3

En in uw dienſt, en roem my toon vlug, tot uw eer.
Och ! waar ik recht in ſtaat, om zulks hier aan te vangen,
Dat u, ô Godt, behaagt, en tot uw eere ſtrekt; .

Geef, dat myn lyf, en ziel naar uwen roem verlangen,
En tot uw heerlykheid meer worden opgewekt. " - V
Gy zyt het, Heer, alleen, die kont den wille buigen;
Die hert, en luſt verwekt, en onze ziel bereid;

Vcrleen my, dat ik mag oprecht voor u betuigen,

Dat ik uw lof verkies voor alle bezigheid.

Dat ik, zoo veel ik kan, mag tot uw eere leeven,
En dat ik door uw

kracht kan geeven waarlyk blyk

Van myn volwaardigheid, om u den lof te geeven,
-

#

En daar in met vermaak te blyven eeuwiglyk.
-- ---

Hoe

----
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Hoe trooſtryk is het werk uw deugden te verkonden,
En met

blymoedigheid aan and'ren voor te gaan,

Die in een lofgejuich met keelen, tongen, monden,
En herten vol van vreugd u,

Heer ,

ten dienſte ſtaan :

Of wel myn vreugde ſtem by anderen te voegen,
Die in des Heeren roem zyn werkzaam tot de deugd;
En nergens anders in te neemen vergenoegen,
Als in den lof van Godt, der ſcheps'len waare vreugd.
Geef my, dat ik erken uw zalig Opperweezen
Te zyn genoegzaam, en in deugden luiſterryk;
En laat ik in 't geloof geduurig opgerezen
Volherden in uw roem, nu, en ook eeuwiglyk.

BE
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BESCHOUWING
van Godts Deugden, en Volmaaktheden,
ter BEVORDERING Van de HEILIGMAAKINGE.

Om dat niemand u gelyk is , ô HEERE, zoo
zyt gy groot, en groot is uwen naam in moagent
heid. Wie zoude u niet vreezen, gy Koning der
Heidenen ? want het komt u toe : om dat doch

onder alle wyze der Heidenen, en in hun ganſche
Koningryk, niemand ugelyk is. Jerem 1o: 6, 7.
educhte Hemelvorſt! Grootmagtig Opperkoning !
Die met het volſte recht uw ſchepſelen gebied,
t

-

En in de hemelen geſteld hebt uwe wooning,
Waar uit Gy nederwaarts beſchouwt wat hier geſchied. ·
Gy

word met heerlykheid, en glansryk licht omſchenen;

Gy zit op uwen troon met koninglyken ſtoet;

Omringt van Engelen,

die op uw woord met eenen

Voortvliegen in uw dienſt, of vallen u te voet
En roepen met gejuich in heilige gezangen,
Hy, die verheven is met groote majeſteit, . . .

Godts Zoon, 't geſlagte Lam is waardig te ontfangen
De wysheid, ſterkte, lof, #racht, eer, en heerlykheid.
-,

Gy

-

--

w

-
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Gy hebt uw magt vertoond in 't ſcheppen van de dingen,
Die komen voor het oog, en die men nimmer ziet;

De hemel, aarde, zee, en all' de hemelingen,
De Duivel, Hel, en Dood ſtaan onder uw gebied.
Die uwe grootheid in d'uitbreidingen der wolken,
In 't kraaken van uw hut, in blixemen bewyſt :
En uw gerechtigheid in 't ſtraffen van de volken
Vertoont, en uwe gunſt , als Gyze kleed, en ſpyſt.
Men ziet, dat menſchen, en de dieren op u wachten;
Op dat Gy die verleent het geen hen noodig is
Tot voedſel, kleederen, en onderhoud van krachten;

Want als Gy u onttrekt, dan naakt de Dood gewis.
Die algenoegzaam zyt, waar door Gy van geen menſchen
Gediend word tot uw nut, want Gy bezit een ſchat
Vandeugden, eer, en goed, meer dan men ooit kan wenſchen;
En van genadekracht meer dan een menſch bevat.

Die algenoegzaamheid quaamt Gy aan ons vertoonen,
Wanneer Gy in uw Woord den menſch hebt voorgeſteld,
Dat Gy door uwen Zoon ons kont, en wilt verſchoonen
Van 't eeuwig ziels verdriet, en van des Doods geweld.

Gy
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Gy zyt oneindig goed, zoo dat het nieuwe leven,
Met al des zelfs gevolg, in liefde toegezeid,
Kan worden daadelyk met zegening gegeeven
Aan ieder, die gelooft tot heil, en zaligheid.
Wat zal het zegenryk zyn voor uw uitverkoren',

Die Gy verwaardigd hebt, om tot dien hoogen ſtaat
Te brengen en voor my, indien ik ben herboeren,
y

Hoe zal ik roemen, Heer, uw goedheid , en uw Raad.
Ik zal het als een daad van uw genade ſchatten ,'
Als Gy my naar verdienſt niet eeuwig ſtraffen zult;

Wil my geloovig doen uw zegening bevatten,
En laat ik in het kruis ſtaan tegen ongeduld.
Gy zyt een heilig Godt, die alle ſmetten, zonden,

En vuiligheden haat, en by den Reinen woont,
Die u in heiligheid aan zondaars hebt verbonden,
En in den Middelaar uw heiligheid vertoont.
Geef my een recht begryp, dat alle myne treden
Geheiligd moeten zyn; op dat ik af mag ſtaan
Van myn onheiligheid, en tot u in gebeden

Kan loopen, om in deugd geheiligd voort te gaan.
-

I 2

-

Gy
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Gy zyt langmoedig, Heer, en kont den zondaar draagen;
Dat Gy hem niet terſtond uw zwaare ſtraffen zend,
En in uw toornigheid hem overſtroomt met plaagen;
Op dat hy zich bekeer”, als hy uw goedheid kent:
Of met te meerder ſpoed zal naar de helle draaven;

wanneer hy zich verbeeld, dat Gy hem zyt gelyk 5

Om dat Gy niet met ſtraf, maar met uw goede gaven
Hem voorkomt, en vertoont te zyn genaderyk.
Gy zyt barmhertig, Heer, genadig, doch rechtvaardig,

-

Van goedheid, moogentheid, en liefde zonder paal,
Verdraagzaam, heerelyk, en boven alles waardig,
Dat men uw deugden, en volmaaktheid ſteeds verhaal.

Door uw barmhertigheid kont Gy met liefde blyken
Een arm verlegen

menſen op neemen in genaad';

En hem onnoemelyk met uwen ſchat verryken;
Als Gy hem overbrengt tot den genadeſtaat.
Maar uw rechtvaardigheid moet Gy aan hem vertoonen;
Als hy hardnekkig blyft in zynen zondeloop,

En u veraht, waar door Gy hem niet kont bekroonen
Met zegen, heil, of trooſt, noch geeven hulp, of hoop.
Gy
w

-
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Gy zyt een eeuwig Godt, die voor dat ſchepſels waren,

En voor het eerſte ſtip destyds geen tyd bezat,
In welken zich begin, noch voortgang openbaaren;

. , ,

Die eind', noch wiſſeling van tyd, of zaaken had:

-

Die onbeſchryfelyk ten hoogſten zyt verheven,
En tegenwoordig zyt in alle zaak, en tyd;
Die nergens word bepaald, beſloten, of omſchreven
Door eene plaats, waar door uw roem verkleining lyd.

Die onbegrypelyk eenvoudig zyt in Weezen;
Het welk geen deelen heeft, noch t'zamen is geſteld

Uit iet dat men begrypt, hoe hoog, en uitgeleezen
Het mogte zyn geweeſt, of nu noch werd gemeld.
Gy hebt een weetenſchap, die niemand kan doorgronden;

Dewyl Gy alles kent, en weet in zyn geheel,
Het geen er is geſchied; het geen word ondervonden;
En wat geſchieden zal, tot aan het minſte deel.
Gy kent een zaak te voor, en zonder redeneeren,

-

Nadien Gy ieder ſtuk doordringende beſchouwt:
Gelukkig die u kent! en uit uw Woord wil leeren,

Hoe dat Gy alles weet, en wat Gy ons ontvouwt.
I 3

Gy
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Gy zyt de trouwe Godt, die zult uw Volk bewaaren
Van liſt, en van geweld, wanneer de Satan woelt :
Gy hebt een arm met magt, om alle de gevaaren -

Te ruimen uit den weg, zoo dat men ziet, en voelt,
Dat Gyten rechten heet Beſchermer van de Vroomen :
Ö Vriendelyke Godt! verleen my dat geluk,

-

Als my iet dreigt, of drukt, dat ik tot u mag komen,
En dan van u verkryg' wegneeming van den druk.

Door uw goedgunſtigheid vertoont Gy dat het leven;
Het geen was door de ſchuld der zonden reeds verbeurd;
Op hertelyk berouw kan worden weergegeeven;
Wanneer de zondaar ſchuld, en zouden recht betreurt,

Myn oogen zien op u, als op de Bron, en Ader
Van alle zegening; ay ſchenk my toch het recht,
Om uit te roepen, Heer! Gy zyt myn Godt, en Vader,
Ik ben uw Onderdaan, uw Bondgenoot, uw Knecht :

Ja ook uw eigen Kind, alleen niet om den zegen,
Dien alle ſchepſelen, die Gy hebt voortgebragt

Me

my

genieten, dat ik zie uw groote wegen,

Of dat ik nochtbeſtaa door uw gemeene kracht:
Maar
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Maar dat ik zeggen kan van u te zyn herbooren;
En door des Geeſtes kracht van allerley geweld,
Te weezen vrygemaakt, als van u uitverkoren,
En met uw beeld vernieuwd, en in uw gunſt herſteld.
Laat dat my aardeling de luſten gaande maaken;
Om met gewilligheid, ſchoon my de Duivel jaagt,
Het minſte niet te doen, dat zou naar zonde ſmaaken :

Maar met oprechtigheid al wat myn Godt behaagt.

Want zyt Gy, Heer, getrouw, goedhertig, en weldaadig?
Volmaakt, wys, vriendelyk , goed, liefelyk, en zacht?

Uitneemend heerelyk, en aan uw Volk genadig?
En toont Gy vyanden uw overgroote magt?
Wat moeſt ik dan bedacht op all myn daaden letten,
En tot uw eer, en lof geſtadig werkzaam zyn,

En tegen uw bevel niet eenen voet verzetten,
Tot

dat ik voor uw troon in heerlykheid verſchyn.

Geef, dat ik u gezet, en hertelyk bekenne

Te zyn de Weezenaar, die my hebt toebereid;

Op dat ik zonder vrees my aan uw dienſt gewenne,
En met een volle luſt u loof in eeuwigheid.
I 4

Gy
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Gy zyt uw Kinderen geen dorre wilderniſſe,

Waar in geen vrolykheid hun herten zou verzaén,
Uw deugden geeven ons een blyk in ons

gewiſſe,

Dat Cy uw Volk verheugt, verſterkt, en by wilt ſtaan:

Dat Gy zyt vreugderyk, en alles zult verleenen,
Dat hen vertrooſten kan in ramp , en tegenſpoed :
En zulks niet dulden kont, dat zy geduurig weenen;

Zoo dat Gy't klaagen ſtilt, en hen met kracht behoed.
Ik zie uw deugden aan als zegenryke ſporten,
Waar langs men tot u klimt, och! waar ik recht in ſtaat,
Om in gemoedigtheid de lenden op te ſchorten,

Gelyk een reiziger, die naar den hemel gaat.
Die zonder om te zien de waereld wil verzaaken,

En met verhaaſten tred naar 't hemelſch Sion loopt,
Die vind een liefdegloed, om in zyn ſtand te waaken,

En in des Heeren dienſt geloovig op Hem hoopt :

.

En ſchoon ik u niet kan onmiddelyk beſchouwen,
Noch ook het geen Gy hebt voor Kinderen weggelegt,
Geef my u in het Woord, en door 't

geloof t' ontvouwen,

En ict te ſmaaken van dat Gy hebt toegezegd,
-

(
n

Als
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Als liefde, blydſchap, trooſt,

des hemels eerſtelingen,

De proefjes van de vrucht van twaare Canaän,
Het geen te boven gaat 't genot van aardſche dingen,
En alles overtreft wat men bedenken kan:
Een liefde niet bepaald aan uiterlyke zaaken;
- Een vreugde niet gegrond op eigen goed gedrag;

º .
-s

Een trooſt niet voortgebragt uit waereldſche vermaaken:
Maar die in Godt alleen voor eeuwig ruſten mag,
Laat my toch dit gezicht van uwe deugden leiden : vr#
Tot nederig ontzach; op dat ik des te meer
iſ
Mag worden uitgelokt, och wil myn hert bereiden, º zo.
Om nu, en na den tyd te weezen tot uw eer!

:

.
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Een Verzekerde wedergeboorne

2

zich alleen in Godt verluſtigende.

Wien heb ik neffens u in den Hemel ? neffens u
luſt my ook niets op de aarde.

Bezwykt myn

vleeſch, en myn herte, zoo is Godt de Rotsſteen
myns herte, en myn deed in eeuwigheid.
Pſalm 73: 25, 26.
ien heb ik neffens u in 's hemels hoogſte zaalen?

Daar Gy, groot magtig Godt, uw majeſteit vertoont,
Daar Engelen uw glans, en dierbaarheid verhaalen,
En het gekochte Volk, dat door u wierd gekroond,
Voor eeuwig bezig zyn uw eer, en roem te melden;

Die met volwaardigheid uitſchateren uw lof,
En met een dankbaar hert u wenſchen te vergelden
Den zegen, dat Gy hen gebragt hebt in dit Hof :

Daar Gy als Koning zit op uwen troon verheven,
En uwe wetten geeft aan uwen onderdaan;
Daar Gy aan alles ſchenkt den adem, en het leven,

'En uwen luiſter toont aan hen, die voor u ſtaan :
l

-

Daar
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Daar Cherubynen, en de Seraphynen zingen

f

Het driemaal heilig lied, verwachten uw gebod,

,

En met de Dieren, en ook all de Ouderlingen

Vermelden een gezang tot lof van u, ô Godt,

't I

: : :

En van't geſlachte Lam; daar men hoort recht verkonden I
n

De grootheid van de plan , en van het heerlyk goed,
Dat Jezus heeft verdiend door ſlaagen, ſtriemen, wonden,
Toen hy Verwinnaar bleef, alwaar men hoort den ſtoet
Van al 't geloovig Heir, en hemelſche Trauwanten

Verbreiden het geluk, dat hen geworden is;

. Tj
-

Om datze zyn geſteld in 't Hof met diamanten,

:

En allerley geſteent vercierd, daar geen gemis
Van iets gevonden word, om ſchepſels te vereeren :

r

Maar alles heerlyk blinkt, en cierlyk word vertoond;
Daar het niet noodig is, noch meerder te begeeren;

!

Dewyl men 't al verkrygt, als men dit Huis bewoont.
Wat ik daar van begryp all' pryſſelyke zaaken;
Die in haar waardigheid 't verſtand te boven gaan;
Ik vinde niet een zaak, om by u op te maaken;

of dat in 't minſte deel kan neffens u beſtaan:
Want

-
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want zonder uw genot zou alles ſtraks vervallen,
En al de heerlykheid verſlenſen; ja de luſt,
Die het

voor d'oogen was, zal ſchynen niet met allen,

En zelfs de rykſte glans dan worden uitgebluſt.
Indien ik nederdaal, en kome tot de lichten,
Die in 't uitſpanſel van den hemel zyn geſteld;
Als ſterren, Zon, en Maan, die hunnen loop verrichten,
Waar door uw groote magt, en luiſter word vermeld:

Wanneer ik overweeg hun weezen, werk, en wegen,
Dan word ik wel verbaaſd, en door hen opgeleid,

Om met een dankbaar hert die zaaken als een zegen
Te roemen; echter niet, om u in heerlykheid

Te worden toegevoegd; of tegen u te kampen,

-

is

o Neen, die worden doof, zoo ras men op u ziet,
En dienen maar

geſchat gelyk geringe lampen;

of als een dikkerlicht, dat met de man verſchiet
Veel minder kan by u het ondermaanſche wonder

Van daauw, rym, ys, en ſneeuw, van hagel, miſt, en wind,

Van wolken, regenboog, van regen, dampen, donder,
En blixem iets beſtaan; om dat Gy die verbind
" ,

*

Al
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Alleen naar uwen wil uit wolken los te breeken,

**

*, -

En dat Gy die beſtiert tot zegen, of tot ſtraf;
Om aan een zondig

menſch,

door dit verleende

teken,

*.

Te toonen wat hem naakt, zoo ras hy daalt in 't graf:
Als Gy den vollen gloed van allerley elenden
Door grooter ſchepſelen, en meerder van gewigt,
Op hem in uwe wraak zult vreeſlyk nederzenden;
Om dat Gy toornig zyt, en hy vergat zyn pligt.

Niets luſt my neffens u op 't vlakke van dees' aarde :
Nadien'er buiten u niets kan myn wenſch voldoen;

-

Want niets heeft heerlykheid, of dierbaarheid, en waarde,
Of deugd, om mynen luſt, en
Zie ik

liefdevlam te voên.

de menſchen aan, die hier beneden Woonen,

Hun trots, hoogmoedig hert, hun grootsheid in gedrag,

En den verheven ſtaat, die koningen vertoonen;
Als zy op hunnen troon bewyzen hun gezach:
Dan ſpreek ik in myn hert; wat kan de hoogheid bºven ?

Die is vergankelyk, en van een korten duur,
Als Godt my met zyn gunſt, en liefde zou verlaaten ,
Dan zou de grootſte pracht my vallen bang, en zuur.

.

l

-

Aan
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Aanſchouw ik planten, kruid, gras, bloemen, en de boomen 3
De dieren in 't gemeen, of elk in zyn geſlacht,
De viſſchen in de zee, en in de zoete ſtroomen,
Hoe groot die moogen zyn, of by den menſch geächt;
Dan denk ik, niets van u kan mynen luſt verzaaden;

-

Om dat gy neffens my alleen een ſchepſel zyt;
Dat met een eeuwig heil my nooit kan overlaaden;

Gelyk myn Godt alleen, als Hy myn ziel verblyd :
Derhalven zal ik my in mynen Godt verluſten ,
En zien van alles af, wat buiten hem beſtaat :
Ik kan, en wil geheel in Hem met vreugd' beruſten,

Hy is het waardig, dat men zich op Hem verlaat'.
ô Godt! Gy weet myn wenſch, dat ik my wil

verblyden

Alleen in uw genot, en dat ik u verkies :
Geef, dat ik al 't vermaak der waereld ſtell' ter zyden;

Op dat ik kryg uw gunſt, en nimmer u verlies'.
Ik ben met u vernoegd, en laat het alles vaaren,
Wat ſchepſel is, en geeft, ik wenſch te zyn in ſtaat;
Om uw gebod oprecht in liefde te bewaren,
En eindeloos by u te zyn door uw gemaad'.
*

- --

--

Een
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Een

GEL OOVIG CHRISTEN,
Met grooten ernſt vERLANGENDE naar de zalige
H E ER LY K H E 1 D.

Hebbende

begeerte om ontbonden te worden, en met

Chriſtus te zyn. Want dit is zeer verre het

, beſte.

Phil: 1 y 23.

O Heer! Hoe menigmaal hebt Gy uw woord gegeeven,
Dat ik u voor den troon zou dienen in uw ryk;

En dat ik door uw Zoon verkrygen zou het leven;
Maar wat ik wacht, en wenſch, ik vindenoch geen blyk,
Dat Gy begeerig zyt uw woorden te volbrengen.
Och! ieder dag, dien Gy vertoeft, ſchynt my een eeuw.
Hoe kont Gy my zoo lang in dit verdriet gehengen,

Als of Gy niet verſtond myn zuchten, en geſchreeuw?
Ik bid u, hoor myn ſtem, en merk op myn verlangen!
Ay roep my, met

bevel,

om naar u toe te gaan!

Verleen, dat ik uw woord in waarheid mag ontfangen,
Dat ik als erfgenaam zal voor uw zetel ſtaan.

"
A

ve

Spreek
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Spreek maar, ik kom, en wil uw ſterflyk lyf ontbinden,
Nu zult gy by my zyn, Ö myn getrouwe Knecht,
En eeuwig tot uw trooſt met blydſchap ondervinden,

Dat ik gewillig doe, hetgeen ik heb gezegd.
Ik zal u met myn Geeſt, en ſchatten overlaaden,
En met myn heilig beeld vercieren onverwacht,

Als in een oogenblik; nu met myn goed verzanden

5

Verhooren uw gebed, zucht, wenſch, en droeve klagt.
ô Godt, dit werde waar! laat toch uw woord beklyven,

Dat Gy my hebt belooft komt dan de felle Dood,
Zy

zal my zonder ſchrik maar Jezus aanſchyn dryven,

En

toonen, dat ik ben een waare Bondgenoot.

óch r quam' nu dit geluk :

want alle 's waerelds zaaken

Verliezen haaren glans by uwe heerlykheid,
En niets kan myn gemoed in dit verblyf vermaaken,

-

Zoo lang ik niet verktyg. dat Gy hebt toebereid
voor uwen Lieveling, ik voel u nederdaalen!
Nu

Rijn

het dat

Gy komt , ik wachte met geduld

Alleen naar uwe ſtem,

dat Gy my op zult haalen;

zº dat ik heereens, dat Gy 't volbrengen zult.
-r

- - - . - - »-

-

He

-

- - -

-

-

- -

----
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Helaas! nu wykt Gy

weer, en neemt uw weg naar boven,

Waar door ik niet beſchouw uw glansryk hemelſch licht :
Maar voel

in tegendeel myn groote hoop verſchoven;

Om dat Gy my

onttrekt uw lieflyk aangezicht.

Heer! kom toch ras weêrom, op dat ik u genieten,
En my verheugen mag, dat Gy my tot u neemt. Gy weet hoe menigmaal myn oogen traanen vlieten;
' Wanneer

Gy my verlaat, of houd gelyk als vreemd.

A4
Wft

4.

Ay maak een einde van myn zuchten, en myn klaagen

En ſpreek my naar het hert, aanſchouw myn jammerſtaat !
Kofit Gy noch langer, Heer, myn zwaar geklag verdraagen?
Neen ,

laat het zyn de tyd, dat Gy my naar uw Raad

Zult in uw hemelſch ryk met luiſter overzetten,

En my betoonen, dat Gy hebt de wil, en magt,
Om tyd, en wat er nog myn toegang kan beletten,
Te ſtieren, dat ik u, en uwe goedheid wacht'.
Wanneer zult Gy den draad myns levens komen knippen ?
Op dat ik by u zy, om al de zoetigheid
Te krygen, door een kus van uwen mond, en lippen,

En ook te voelen door de Dood het onderſcheid,
K

Dat
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Dat voor hen word

bewaard,

Geroepen, vrygekocht,

hebt uitverkoren,
en willig hebt gemaakt,
die Gy

Om als een vaardig Volk, die tot uw ryk behooren,

Te leeven tot uw eer, ik hoop de tyd gemaakt,
Dien gy hebt voorgeſteld, om deezen band te breeken,

Waar door myn ziel zoo vaſt gehouden word in 't lyf,

En niets kan anders doen, dan u ootmoedig ſmeeken,
Dat Gy de Dood gebied; op dat ik myn verblyf

Mag krygen by de ſchaar, die uwen lof verkonden,
En eeuwig zullen zien uw vriend'lyk aangezicht;

Die met een juichend hert hun keelen

tong en monden

Gebruiken, tot uw dienſt, in't ongenaakbaar licht.
Doch zoo 't u niet behaagt myn leven uit te bluſſen,
Om dat er eenig werk voor my noch is te doen,
Ik voeg my naar uw wil, maar laat uw liefdekuſſen
My trooſten, en voor 't quaad der zonden toch behoên.

-

DANK

ZIELSZUCHTINGEN. 147

DANKZEGGING
over eene onverwachte

WEGNEEMINGE
van de
B E K L E M T H E I D

van het

H E R T E.
Ik danke u, HEERE, dat gy toornig op myge
weeſt zyt : maar uw toorn is afgekeerd,
ende gy trooſt my. Jez: 12: W. 1.
elooft zy uwen naam, myn Godt, ô Heer der heeren!
Dat Gy uit vrye gunſt beklemtheid van myn hert

Wegnaamt, en gaaft aan my op 't hertelyk begeeren
Een

kracht, om in 't Verbond te treeden, als myn ſmert
K 2

Scheen
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Scheen hoog te zullen gaan, ter tyd dat myn gedachten

My voerden om en om, en door des Duivels liſt

My wierde voorgeſteld, dat ik niet goeds kon wachten
Om myne zondigheid, en
Myn aandeel aan genaé,

als my

wierd betwiſt

zoo dat aan alle zyden

Ik wierd geperſt, geſchud, ja was in grooten nood,
En wenſchte vry te zyn van zulke zwaare ſtryden;

Maar vreeſde, dat my zulks zou drukken tot de dood 3
Toen hebt

Gy tot myn trooſt my eenen text gegeeven,

Die my heeft opgebeurd, verſterkt, en gaf wat kracht,
En als ik dacht, of bad om 't geeſtelyke leven,
Wierd my dat goede woord wel in den zin gebragt :
Maar haaſt wierd my de kracht des zelfs in't hert verſlonden, .
Wanneer de Duivel my vertoonde veel verdriet,
Dat my noch treffen zou om myn voorleden zonden

Tot eeuwig ongeluk, toen gaaf Gy, Heer, my iet,
Waar door myn ongeloof wierd nader weggenomen,
En kreeg vrymoedigheid, om tot u, groote Godt,

Te ſmeeken, dat Gy my uw gunſte toe liet komen;
Nadien ik tot u quam, alleen op uw gebod
Ik
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Ik ſprak, dat myn gedrag u, Heer, niet kon behaagen,

.

Doodſchuldig leid ik my voor uwen voetbank neêr,
En ſmeekte, dat het u behaagde deeze plaagen

Te keeren tot uw roem, lof, heerlykheid, en eer.

Toen hebt Gy my getoond, dat Gy door uw bewerking
My

konde geeven op myn onvolmaakt gebed

Uw trooſt,

en uit uw woord een text tot myn verſterking

Waar door myn treurigheid, en ſmette wierd

verzet :

Myn duiſterheid verdween, en all' des Satans ſlagen,
Die wierden niet gevoeld; om dat ik door den

Geeſt

Wierd als een ander menſch, ik voelde wel de plaagen,
Maar achtte die
Herdacht

niet veel; nadien ik onbevreeſd

-

wat zegen Godt my voormaals had gegeeven,
v. -

En wat ik nu genoot, en wat ik wachten kon,
Als ik geloovig zou voor Godt, en Jezus leeven,
En nimmer twyffelen aan Godts genadebron.
in dit myn overleg heb ik gevoeld den zegen,

Dien ik heb afgebeen, en menigmaal begeerd,
Maar dien de Satan heeft door wonderlyke wegen,

En door myn ongeloof van myſteets afgeweerd.
K3
"

-

,

"

Nu
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Nu moet ik tot myn vreugd aan ieder menſch betuigen,
Dat Hy my heeft verquikt, Die myne ziele lieft,
Dat Godt door zynen Geeſt myn herte heeft doen buigen

Tot lof van zynen naam, wanneer ik wierd gegriefd;
Ja toen de Satan ſcheen

my onder zyne kniën

Te ſmyten op den grond, zoo dat ik geen herſtel

Kon wachten, toen heeft my de Heere willen vryên
Van myn naargeeſtigheid alleen door zyn bevel.
Och! waar myn herte nu vervuld met lofgezangen,
En kon ik melding doen van dat my is geſchied!
Ik zou niet langer zien op zonden, maar verlangen,
Om tot Godts eer te zyn in zegen, of verdriet.
Ik zou van Godes hand geduurig zegen wachten,
En nooit door treurigheid vergeeten deezen ſtond,
Dat Jezus gaf my luſt, de wil, en zulke krachten,

Om met een zalig Godt te komen in 't Verbond.
Ik heb het toegeſtemd, en wenſchºer by te blyven,
Dat ik in eeuwigheid zyn Bondgenoot zal zyn,
ô Godt! Laat dit Verbond in my met kracht beklyven,
En geef, dat ongeloof my uit het hert verdwyn'.
-

-

t

-

Laat
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Laat ik al juichende,

Drieëenig Godt, u looven,

Verzekerd, dat Gy my by deezen Eerſteling
Zult ſchenken ook den oogſt in't hemelſch Canaan boven,
-

Geef, dat ik uwen lof, ô Heer, daar eeuwig zing !

k,

AAN

v
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AAN D A C HT
van eenen

GELOOVIGEN,
Zyne ZU cH T IN G EN aan den H EER E
voordraagende in dobbelen rym , naar de
ſchikking van het duitſch A, B, C, geſchre
ven tot opwekking van Godts Kinderen, de
oprechte Bondgenooten van den H E ER E

Je zus CH R1 s T U s.

N

HEERE, voor u is alle myne begeerte : ende

myn zuchten is voor u niet verborgen,
Pſalm. 38 y 1o.

A.
anbiddenswaardig Godt! Almagtig Opperweezen !
Alleen der Vroomen lot! Ach wierd Gy recht geprezen!
Altoos zou menſch, en dier, Al wat'er is bequaam,
Aard', water, lucht, en vier Aanroepen uwen Naam.
-

B.
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B.
Betoon genadekracht !

Bewys uw groot vermoogen !

Bewerk my door uw magt! Breng my uw glans voor oogen!

Beſchouw my nietig ſtof! Bereid myn luſt, en zin! |
Bedwing my tot uw lof!

Beweeg my tot uw min!

C.
Chriſtus Gy Hemelſch Vorſt! Cynsloſſer van de zonden ! "
Citroen voor mynen dorſt! Cierkleed voor myne wonden!
Cimbaal van waare vreugd! Civet voor ons bereid ! - º %

Cypres metkracht, en deugd! Cier my met heiligheid !

-

D.
Dan zal ik aardſche bloem, Door liefdedwang de dingen,

Die dienen tot uw roem , Dankzeggend vrolyk zingen :
Dat maar myn laauw gemoed, Daar toe meer waar in ſtaat;

Drieëenig hoogſte goed, ' Dekmy voor ſtraf, en 't quaad!
t

E.
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E
Elendig ben ik, traag

Een voetſtap voort te zetten,

Eymaakmy naar u graag! En ſtier my door uw wetten!
Erbarm u, neem geduld! Eiſch van my niets te groot !
Erken my vry van ſchuld, Eer dat my treft de Dood.

F.
Foei my , dat ik wel eer, Fontein, u kon verachten !
Fatſoen, ſtaat, en wat meer Fraai ſcheen in myn gedachten
Feil is by my begaan!

Fel zyt Gy niet geweeſt!

Flaauw ben ik, por my aan ! Fris maak my door uw Geeſt !

G.
Gy hebt, grootmagtig Heer, Geduurig my gedraagen;

Gevuld met goed, en eer, Gegeeven goede dagen,
Gezegend alle ding,

Gemeenlyk naar myn zin;

Geſteuit wanneer ik ging

Geen rechte wegen in.
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H.
Het is wel waar, ô Heer ! Had ik u ooit beledigd,

.!

Haaſt wierpt Gy my ter neer, Hoewel op nieuws bevredigd
Heeft my uw rechterhand

Herſteld, en gunſt gedaan;

Help, doe noch onderſtand! Hoe zou ik anders ſtaan?

I.
Ik ken myn loſſe jeugd, Indien Gy my wilt plaagen,
Is niet myn beſte deugd, Iets, 't welk verdient uw ſlagen?
Iehova Toeverlaat,

Immanuel in nood;

Inwendig geef my raad! Ia help in kruis, en dood!

K.
Kind Jezus, eeuwig Godt, Kruisdraager ſlaa my gade!'

Kies my, en wees myn lot Krachtdaadig in genade!
Kuſch my in myne ſmert ! Kaſtyd my niet te zwaar!

Klaar op myn duiſter hert ! Kroon my in 't openbaar!
L.

i
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L.
-

Liefwaardig Godt en menſch, Leid my door uwen zegen!
Laat myn hert, ziel, en wenſch Luſt ſcheppen in uw wegen !

Lang hebt Gy my gewacht!

Leer my de rechte baan!

Lof zy u toegebragt !

Leef in myn hert voortaan!

M.
Myn Godt, hoe kan ik dan Meer met de zonde ſpeelen!
Moeſt niet de luſt daar van Met al den ſchyn verveelen?
Mag ik als tot uw ſpyt Mobrddaadig ziel, en vleeſch
Misleiden ?

en

altyd

My houden in de vrees ? ,
0

Neen dat betaamt my niet, Neem weg myn droefheidsreden!
Na zonde komt verdriet, Niets wenſch ik , dan in beden

Neêrſlagtig, met berouw Naar Jezus toe te gaan :
Nadien. Hy recht getrouw Nooit een indruk liet ſtaan."
O.
-

,
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O.
--

Ontferm u dan, ô Heer! Ontneem my all myn zonden!
*

Omtuin my meer en meer! Och open my uw wonden! ,
Op dat ik onbevreeſd

Opoffer', u myn bloed!

Opdraage vleeſch, en geeſt, Ook al myn liefſte goed!

P.
Pleit, Jezus, voor den troon ! Pleeg raad met Geeſt, en Vader!

Pas toe aan my uw loon !

Plaag my niet als uw ſmaader!

Poog ik by u te zyn ;

Peins ik aan u met ſmert;

#

Perſt

my ict, dat ik quyn; Plaats u dan in myn hert!

Q:
Quelt my de zonde luſt;

Quetſt u myn hert, en daaden;

Quam ik in valſche ruſt ;

Quyn ik dan in genaden;

Quaad keur ik deezen vond! Quiſt ziel niet meer den tyd,
Queel minder in de zond', Quytſchelding zoek met vlyt! ! !
w

R.
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R.
Roep tot myn hert, geef raad! Rechtvaardig my genadig!
Ryk maak my met der daad! Regeer my, Heer, geſtadig !
Reik toe met milde hand

Ruſt, trooſt, en geeſt'lyk licht !

Recht myn verblind verſtand, Reinmaaker, tot myn pligt!

S.
Schep my een zuiver hert!

Spreek tot myn ziel van vrede!

Schreit ooit myn hert van ſinert; Slaa ras acht op myn bede!

Schenk my uw Geeſt tot Raad! Schoon u myn ziel, of lyf
Smaad door het zondig quaad, Stier gunſtig myn bedryf!

T.
Tot u kom ik, myn Godt! Tref my door uw gezichte!

Traag ben ik, boos, en bot, Treed niet in het gerichte !

Toets in genae myn gang!

Trouw ben ik niet geweeſt,

Trooſtmy, ach Heer, hoe lang! Toef niet ô Zoon, en Geeſt!

-

';

-

V.
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V.
-

Voor u val ik te voet! Van u bid ik het goede!

Verquik my door uw bloed! Verhef niet meer de roedel

Vaſt hebt Gy toegezegd, Valt iemand voor my neer,
Vergeeving, gunſt, en recht Verkrygt hy tot myn eer.

W.
w

Wel , Heer, ik vinde niet, Waar op ik zoude ruſten,
Want Gy te klaar beziet ,

Wat daaden, en wat luſten

Wy

Wie rechte traanen ſtort;

ſteeds in 't herte voên,

Wikt Gy zoo naauw

myn doen,

Wis dan kom ik tekort!

Yk my met uwen Geeſt! Ysglad zyn aardſche ſchatten,
Ylhoofdigheid is 't meeſt Ylynks naar roem te vatten.
#

Yver toch meer naar deugd, Yvoorhard traag gemoed,
Yſt voor de valſche vreugd; Y1 naar het eeuwig goed.

Z,

T
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ik u myn Godt roemen;

Zeer zalig Opperheer!

Zal

Zoo moet ik tot uw eer

Ziels Vriend uw Zoonbenoemen

Zelfſtandig eeuwig

Goed! Zoen my, maak my bereid!

Zalf my met Jezus bloed! Zet my. tot zaligheid!
-.
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SAMENSPRAAK
Tuſſchen eenen

v R. o L Y KEN,
T R E U R I G EN
GE L O OV I GE N

Tot hunner beider OP w EK K ING.
V R. o L Y K E.

El aan! Beſchouw met my Godt, en de zegeningen,

W Waar meé Hy ons bekroont ,als zyne Gunſtelingen;
En zie het groote goed, door Hem ons toebereid,

Dat ik nu ondervind, en wacht in heerlykheid:
Myn tong is los gemaakt, ik mag het niet verbloemen,
Ik moet met hert, en mond Godts groots daâden roemen,
En zeggen, loof den Heer', myn ziel, vergeet toch niet

De gunſt, de liefde, trouw, en 't heil aan u geſchied.

L2

TREU
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T RE U'R

re

E.

Helaas ! dat u verheugt, doet my de grootſte ſmerte;
Ik zie Godts hoogheid aan, en myn

bekrompen herte;

Hy heeft my welgedaan, en menigmaal bekroond,
Meer, dan ik waardig was, maar hoe heb ik 't beloond?
Ik zie zyn heiligheid, en myn verdorven leven;

Om zyn rechtvaardigheid, kan Hy my niet meer geeven
Dan ſtraffe, die ik vrees, dat voor my word bereid;

Myn ziele ſmelt als waſch, en druipt in treurigheid.
Vrol y ke.
-

Dat gy recht treurig zyt, zulks moeſt u ook verblyden :
Want Jezus is niet weg, Hy ſtaat maar wat ter zyden;
Gy ziet te veel op u, en op uw zondeſtaat;

Gy let op Jezus niet, noch op den Vrederaad.

-

Gy ſchouwt zyn hoogheid aan, die doet uw herte beeven,
En denkt niet om zyn magt, en goedheid in het geeven,
Ay beur uw hert ook op; verblyd u; volg myn raad,

Verheug u, nevens my, om uw genadeſtaat.'
TRE UR 1 GE,

Kon ik dat laatſte woord in my met recht beſpeuren,
Myn hert ging uit in vreugd, ik zou niet langer treurenw
-

3

t.

T
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Wat reden hebt gy toch, om iets in my te zien,
Dat naar genade zweemt, daar ik maar ſtraf verdien ?
Myn zonden ſtaan voor my, gelyk geheele bergen;

Ik tril, nu ik die zie, kont gy dan blydſchap vergen?
Ik heb geen zekerheid van Jezus gunſt voor my;
Wilt gy op loſſen voet, dat ik maar blyde zy?

*,

A'

VR o LY KE.

-

O neen! daar is noch grond, indien gy 't wilt bekennen;
d

Als,
datmeer
gy zonden
dat gydat
nietu de
kont
gewennen
Daar
in voortziet,
te gaan;
zonde
ſmert;
Dat gy bid, zucht, en wenſcht, om een gezuiverd hert.

Hebt gy geen zekerheid? herdenk eens wat al gronden

Gy voormaals wel genoot,

wanneer u Satans vonden

Zoo niet verduiſterden, en denk eens op

den tyd,

Dat gy vaſt trooſt genoot, wees daarom ook verblyd.
TR E UR 1 G E.

Dat ik voorheen genoot ſcheen toen waar, nu gelogen,
Ik meende ſterk te zyn; maar vinde iny bedrogen;

Ik neeme zoo niet toe, als Godt zyn Volk belooft,
Ik vinde duiſternis, en word van ruſt beroofd
L 3

H.2c
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Hoewel ik my, met luſt, niet in de zonde baade ;
Ik heb, noch kryge niet Godts invloed van genade,
Gelyk ik noodig heb, geen zucht, of wenſch gewis

Kan my doen blyde zyn, zoo lang ik 't zeker mis.

Vro Lyre.
Wacht gy zoo lang, helaas! met vreugd' Godt eerte geeven, Tot gy verzekerd zyt, wie weet, of oit in 't leven
-

Gy dan zult blyde zyn;

want veele miſſen dat,

Die hert'lyk in geloof betreeden 't levens

pad.

Treurice.
Wat reden hebben die, om zich geruſt te ſtellen?
N

V R. o LY K E.

Verſcheiden',

die ik meen, zoo gy u niet wilt quellen,

Dat in u zichtbaar zyn.

-

TR E UR 1 GE,
Och of ik zulks bevond !
VR o In Y K E.

-

Antwoord my maar oprecht, ik vraag uw eigen mond :

Is dat uw opzet niet voortaan voor Godt te leeven?
Is Jeſus u niet lief, om hem uw hert te geeven?
Of

-l

/
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Of ondervond gy nooit een invloed van Godts Geeſt?
Bemint gy niet het Volk, dat Godt van herten vreeſt?
Is Jezus u noch nooit bemin lyk voorgekomen?

Hebt gy geen trouwverbond met Jezus ondernomen?
Hebt gy geen waare luſt in zuivre heiligheid?

Stelt gy niet in Godts gunſt al uwe veiligheid?
Is niet de zond' uw ſmert, al wordze niet geweeten?
Kieſt gy niet 't enge pad, al word dat uitgekreten?
Hebt gy den hemel nooit, of Jezus in het oog?

verheft niet menigmaal uw hert zich naar om hoog?
. T RE UR 1 GE.

Op al wat gy my vraagt, belyd ik ja, en amen.
-

VR o LY KE.,

Wat hebt gy reden dan, om hier in u te ſchaamen,
Dat gy zulks niet gelooft, en met my blyde zyt :
Hoe dankbaar moeſt gy zyn !
TR EUR 1G E.

-

Ach waar ik ook verblyd!
V R. o L Y K E.

Verhef uw hert in lof, erken de eerſtelingen,
-

'Loop Jezus aan om kracht, hy4zal u leeren zingen,

B
all

"
*
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Ban treuren uit uw hert, ſpan in tot vreugd uw kracht,
'Heeft treuren ooit u trooſt, of ſterkte toegebragt?
T RE UR 1 GE.

Ik wil wel, maar ik moet daar toe den Geeſt inwachten.
VR o LY KE.

Ay ſtel de zaak niet uit! Godt zou u dan verachten.
T RE U R 1 G E.

Maar ik ben noch zoo zwak, en blydſchap is zwaar werk.
VR o LY K E.

Godt geeft den moeden kracht, en maakt den zwakken ſterk.
l

TR EUR 1 G E.

Gy hebt my overreed, hoe groot is Godts genade!
Ik bid, dat Hy in gunſt my met zyn goed verzaade;
Hy heeft my welgedaan, hoewel ik zondig ben;

-

\

Hy trooſt my in verdriet, zyn goedheid ik erken.
VR o LY K E.

Gy komt al op den weg, laat ons de ſtemmen paaren;

Wees bly, om dat u Godt bevryde van gevaaren,
Die vaſt aan 't treuren zyn; wees mede welgemoed ;
Loof met een vrolyk hert Godt, als ons hoogſte goed.
TREU

SAMENSPRAAKEN.
'T RE U R 1 GE.

Ik dank Hem duizendmaal voor all' de

zegeningen,

Die Hy my heeft betoond in groot', en kleine dingen;
Myn droefheid is voorby, ik ben tot vreugd bereid.
N

VR o LY KE.

Hem zy daar voor de lof, en roem in eeuwigheid,

s
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SAMENSPRAAK
Tuſſchen eene

-

VERLANGENDE,
En eene

HooG VERLICHTE
G E L O O V I G E

Z I E L.

Over de toekomende zalige HeeRLYKHEID,
VE R LA N G EN DE.

-

k heb reeds langen tyd geweeſt in groot verlangen,

Om van de Heerlykheid een net bericht tºontfangen :

Maar wat voor boek ik lees, of wien ik daar naar vraag;
Ik kryg geen recht

beſcheid, elk laat my even graag.

H o O G VE R L 1 c H T E.
Geen wonder, want die zaak weet niemand af te maalen; (a)

Zaagt gy het tiende deel, uw ziel zou ras verdwaalen; (b)

Een geeſt, die zulks bezit, doet hiervan geen vermaan ; (c)
w

Een menſch, hoever•' verlicht, moet daar voor ſtille
ſtaan. (d)
' T VER
»

-

-

: (a) 1 Joh. 3:2 en 1 Cor. 2:9. (b) 2Cor: 12: 4. (c) Openb:
-

2: 17. (d) Phil: 4:7A

-

SAMENSPRAAK EN..
ver lang en pr.
Wat raad dan ?

1z:
-

; 9." "

antwoord maar, wanneer ik u mag vraagen,

Zoo veel gy zeggen kont, dan zult gy my behaagen; -Hoe word die ſtaat genoemd meer dan de heerlykheid? (e)
-

-

Ho o G VER L 1 c H T E.

- --

Die heet Godts Paradys, (f) een ſtad van Godt bereid, (g)
Een hemelſch Koningryk, (h) een Kroon; (i)een eeuwig leven;
Een Huis met wooningen aan Kinderen te geeven; (1)

Verzaadiging van vreugd' voor Godes aangezicht, (m)
H

De Ruſte voor Godts Volk; (n) te wandelen in't licht; (o)

Noch heet het in den ſchoot van Abraham te woonen; (p)
In Jezus koningryk te zitten op de troonen; (q)
Die word des Heeren Vreugd; (r) en Erfenis genoemd. (s)
'-

. VER LA N GE ND E.

- vr

Hoe heerlyk is dat goed! door naamen zoo geroemd ! (t)
Wie
-

(e) Col: 3: 4. . (f) Openb: 2: 7. (g) Heb: 11: 1o. .
(h) 2 Timot: 4: 18. (i) 1 Pet: 5: 4. (k) Joh: 4: 14.

(1), Joh: 14; 2. en 1 Joh. 3: 2.

(m) Pſalm: 16 11.

(n). Heb: 4; 11. (o) Openb: 21: 24. (p) Luc: 16: 22.
( q) Openb: 3: 21. (r) Matth: 25: 21. (s) 1 Petr: 1: 4.
(t) Pſalm: 31: zo.

172 SAMENSPRAAKEN.
wie heeft het toebereid? magikdenmaaker weeten?
Hoo G VER L 1c HT E.

Godt Vader, Zoon, en Geeſt, Drieëenig Godt geheeten; (u)
Die heeft zoo

luiſterryk zyn magt daar in betoond;

Dat ieder ſtraks verſtomt, die't ziet,(w) en die't bewoont.(x)
VE R LA N GEN D E.

Ach had ik dat geluk! Waar ik een van de menſchen; (y)

Die op een goeden grond het eeuwig leven wenſchen; (z)

waar heel myn levensloop alleen daar naar gericht; (a)
Had ik dat koningryk geduurig in 't gezicht! (b)
Voor wien is het beſteld?

Ho o G VE R L1 c HT E.
voor Jezus Uitverkoor'nen; (c)
Voor recht Geloovigen; (d) voor in Hem Weérgeboor'nen;(e)
Voor de Gezegenden, (f) die Jezus heeft gezocht, (g)
Geroepen, (h) Overreed, (i) en met zyn bloed gekocht: (k)
Ook

-

-

»

. *

1o. (w) 2 Cor I2: 2. (x) 2 Cor: 12: 4.
Job: 6: 8. - (z) Job: 19; 27. (a) 1 Chron: 16: 11. .

(u) Heb: 11:

v (y)

#e) Joh:
Pſ: 119: 123. - (c) Pſ: 33: 12. (d) Joh: 3: 36.
3: 3, 5. (f), Matth: 25: 34. (g) Luc: 19: Ic.
(h) Rom: 8:3o. (i) Hand:9: 22. (k) Open: 5: 9,
-

-
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Ook voor de Engelen, die nooit gevallen waren,
Die zullen nevens hen de ſtemmen t'zamen paaren, (1)
En zingen Godes lof, en juichen overluid
Tot roem van Godt; het Lam, en zyn beminde Bruid. (m)
VE R LAN GE ND E.

#

Heeft Godt de plaats gemaakt? die groote Opperkoning! (n)
Voor lieve Kinderen? (o) heeft Jezus deeze wooning (p)
Voor hen met bloed betaald? wat moet in daad, enſchyn,
#

De zaak daar ik naar vraag, dan glansryk heerlyk zyn! (q)
Waar zoek ik deeze plaats?
Ho o G VER L 1 c HT E.
Klim boven al 't

|

gewemel (t)

Van Aarde, Maan, en Zon tot in denderden Hemel, (s)
Verboven't Firmament, (t) zoo hooggy kont, (u) daar werd
De Heerlykheid beſchouwt, (w)beur derwaarts op uw hert.
VER LAN GEND E.

Ay onderricht my nu, wat my dan niet zal plaagen,
En dan waar in myn ziel zal ſcheppen haar behaagen;
Op
(1) Openb:7: 11,12. (m) Openb: 5:9--. (n) 1 Timoth:6:15.
-

(o) Luc: 20:36. (p) Openb: 5:9. (q) Pſ:31:2o. (r)Luc:2: 14.

(s) EPhi4; 19. (t) Heb i; 3. (u) Heb:7:26.(w)2 Cor:12:2 en 4.
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Op dat ik heel het ſtuk behoorlyk kan verſtaan,

En myn verlangen meer werd opgewekt,
HO O G VERL I CH T E.
1

»

':

'

Wel aan!

Geen wonden, ſmert, of druk zal ooit uw lichaam quellen;
Geen droefheid, nyd, of vrees zal daar uw ziel ontſtellen; (a)
Ook geen verdorventheid, of quelling, angſt, of pyn;
Geen Duivel, Hel, of Dood, of vyand zal daar zyn: (b)
Geen ſchande, ſmaad, verwyt, of laſter zal u plaagen;
(c) Geen armoed, tegenloop, of heimelyke laagen;

Geen kommer, ſchimp, gevaar, of zwaard word ooit ge
(vreeſd; (d)

*

Geen zwakheid van het lyf, of duiſterheid van geeſt. (e)
VE R LA N G EN DE.

Het geen gy daar vermeld is hier my zeer tot ſinerte, (f)
En doet my dikmaals gaan met een bekrompen herte; (g)

Zal ik dan zyn bevryd van zonde die zoo quelt?

En van myn zondighert? och waar ik daar geſteld! €h)
*,

*

-

*

to ## * (o

ſa) Jez: 51: 11. (b) Openb: 21: 4.
Openb: 7: 16.
7:
6; 8.Phil: 3: 21. (f) Pſ: 12o:
2
OIIl
(d)24-Jez: 35: Job:
1o. (e).
5,
Rom:

tij

3
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Ay zeg my noch wat meer, het zal my niet Verveelen.
.

Hoog

VE R L 1c HT E.

-

Uw lichaam zal dan fris, en ſterk in all' zyn deelen (i),
Volſtrektelyk

volmaakt, heel geeſtelyk beſtaan, (k)

En heerlyk zonder ſmet, onſterflyk heenen gaan. (1)
VE R LA N GE ND E.

Zal ook myn lichaam niet, zoo als ik heb geleezen, (m)
Het lichaam van Godts Zoon gelyk in luiſter weezen?
:

Ho O G VER L I CH T E.

-

'i

Ja, dat heb ik gemeend, had gy het recht gevat.
VER LA N GE ND E.

Hoe zal 't zyn met myn ziel , ontdek my ook dien ſchat. Ho o G

ver Lic HT E.

Uw ziel zal zyn verlicht; 't verſtand door alles dringen, (n)

Om met gemak den aart te kennen aller dingen; (o)
Uw oordeel

opgeklaard zal door,

en door bezien

U zelven, uwen ſtaat, en hoe zulks kon geſchiên (p),
*

º

,

-

-

VER

(i) 1 Cor. 15:53 , (k) Luc: 2o: 36. (1) Phil: 3: 21.
4m) 1. Joh: 3:2. (n) Openb: 22: 5. (o) 1 Cor: 13: 19
(P) I Cor: 13: 12.
.
te

v
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VE R LANG EN DE.

Beminnelyke ſtaat! daar ziel, en lichaam beiden

Verwaardigd zullen zyn, om nooit van Godt te ſcheiden; (q)
Ik met verſtand begaafd! met glans verrykt te zyn!
En van al 't kruis ontlaſt! het afzyn doet my pyn. (r)

Hoog Ver Licht e.
't Geheugen zal vernieuwd zyn van gebeurde zaaken,

Die zyn tot Godes roem, en u bemin lyk maaken;

Wat goeds uw ziel genoot, of lichaam van 't begin
Des levens tot uw dood, zal komen in uw zin. (s)
VE R LAN GE ND E.

Zal Godt myn wangedrag dan ſteeds voor oogen ſtellen?
Of zal gedachtenis van zonden my noch quellen?'

Hoo G VER L1c HT E.

Oneen!ik ſprak van 'tgoed, van't quaade niet één woord.(t)
VE R LAN GE ND E.

Dat ſtelt my dan geruſt, gaa nu maar weder voort.
Hoog
1 Theſſ:
Job: 6; 8. (s) I Cer:
9-12.
(t)(q)
Openb:
21; 4:4. 17.7. (r)
(-) Jot
Cor: 13
13: 9-12
--

SAMEN SP R AA KEN.

177

Ho o G VE R L 1 c H T E.

Uw ziel zal ganſch geneigd zig wenden tot het goede,
Geheiligd door Godts Geeſt, geduurig op haar hoede,
Om willig, en bereid te geeven Godt de eer,

volwaardig, om met luſt te buigen voor den Heer'. (u)
VE R LA N G EN DE.

Ik wil wel menigmaal, maar kan het niet volvoeren;

s

Om dat dan tegen wil een luſt my komt beloeren,

Die tot myn groote ſmert my ſtraks doet ſtille ſtaan. (w)
Zal dat daar ook zoo zyn?
Ho o G VER L 1c H T E.

Neen dat zal anders gaan.
De tochten van uw hert genegen af te dwaalen,
Die zult gy zonder dwang tot 's Heeren roem bepaalen;

Wat ongeregeld is, zal dan zyn afgelegd,
En wat geregeld heet, met kracht zyn opgerecht. (x)
VE R LAN G EN DE.

Nu hebt gy my gezegd, wat ziel, en lichaam beiden
Dan overkomen zal , maar wil my verder leiden :
M

Ik

(u)Openb:7: 15. (w) Rom:7:21-24. (x) 1 Cor: 15:51, 52,53.
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Ik wenſche noch wat meer, ay doe my dat vermaak,

Dat gy my 't klaar beſchryft, waar in beſtaat de zaak?
Ho o G VER L 1 c H T E.

Godt Vader zal aan u zyn deugden zelf ontvouwen, (a)

En van zyn majeſteit zoo veel u doen beſchouwen,

Als gy dan draagen kont, (b) onmid'!yk, onverwacht, (e)
Meer dan gy hebt gewenſcht, genoten, of bedacht. (d)
VER LAN GENDE.
Ik heb zoo menigmaal gewenſcht, ach kon ik nader
Genieten ommegang met Godt myn hemelſch Vader !
Maar zelden lukte dat, en als ik het geniet,

Is 't voor een korten tyd; (e) of flaauw, als in't verſchiet.

Hoo G VER L1 c HT E.
Godts

weigeliefde Zoon zal daar met u verkeeren,

(f)

En zyn verheerlykt lyf vertoonen; ook u leeren,
Wat Hy heeft uitgevoerd, en aan u toegebragt; (g)

Wat Hy voor eer geniet, en gy, elk in zyn kracht. (h)
-

-

VER

(a) Openb: 7: 15., (b) Pſ: 17: 15. (c) Matth:25: 37-4o.

(d) 1 Joh. 3: 2. (e) Matth: 17: 5-8. Marc:9:8. (f) Phil:
i; 23. (g) Joh: 17: 24. (h) Phil: 3: 21.
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VE R LA N G EN D E.

Hoe dikmaals ben ik hier met Jezus opgenomen,

Als Hy door zynen Geeſt doet glans in 't herte komen,
Wat gaat myn hert dan uit, al ben ik maar alleen;
Zou ik daar Jezus zien? gemeenzaam tot Hem treên?
Ho o G VER L 1 c H T E.

Godts Geeſt zal u zyn vrucht in werkzaamheid vertoonen,
En met veel vriend'lykheid omtrent, en in u woonen; (i)
Gy zult des Geeſtes kracht bevinden in uw hert;

Meer dan gy hier begrypt, of ooit genoten werd.

(k)

VE R LA N GEN DE.

,

Een droptje van Godts Geeſt kan hier my zoo vermaaken,
Hoe groot zal 't dan eens zyn, als ik zal moogen ſmaak en
Een hertelyke teug uit deezen Oceäan;
Och zag ik eens dien dag! wil noch wat verder gaan,
Hoo G VER L1 c HT E.

-

Godt Vader, Zoon, en Geeſt zal u in welgevallen

Beſchouwen,

en uw trooſt, en

Deel zyn Al in allen; (1)

M 2.

,

Voºr-

(i) Openb: 21: 3. (k) 1 Joh: 3: 2. (1) 1 Cor. 15:28

18o
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Vervullen uwe ziel; verzaadigen uw luſt; (m)

Voltrekken uwen wenſch; doen duuren uwe ruſt. (n)

Gy zult in gulle vreugd het Opperweezen pryzen,
De blydſchap zal uit u, gelyk een welle, ryzen; (o)
Blygeeſtig, vrolyk, en geſtadig wel gemoed
Zult gy u in dien Godt verheugen als uw goed. (p)

Uw oogen zullen ſteeds op Jezus vriend'lyk lonken
Als uwen

Bruidegom,

(q) en all' de liefde vonken,

Die gy genieten zult van Jezus, zullen meer

Uw hert in wederliefd' ontſteeken voor den Heer'. (r)
Gy zult met heerlykheid dan worden overlaaden; (s)
-

Godt zal u luiſterryk Zelf met zyn beeld verzaaden; (t)
Zoo dat in heyligheid uw yver uit zal gaan,
Om met een zuiver hert heel rein voor Godt te ſtaan. (u)
VE R LAN GEN DE.

De zaak, die gy beſchryft gaat boven myn gedachten,
Gelyk gy hebt gezegd, zoo vind ik, dat myn krachten
- ,

Daar

(m) Pſ: 16: 11. (n) Jez: 35: 1o. (o) Matth: : - 2 I.
(P) Jez:35: Io. ( q) Hoogl: 5: 16. ' (r) Hoogl: # IO.
(s) 2 Timoth: 2: io. (t) Pſ: 17:15: (u) Matth: 5: 8.

f

A
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Daar veel te klein toe zyn ! maar wat is van myn vrees,
Die daar terwyl gy ſpraakt, my in het herte rees?
Zal dan de heerlykheid voor my wel blyven duuren?
Hoo G VER L 1c HT E.

Ja toch ! Godt zal den tyd van jaaren, maanden, uuren
Dan ook te niete doen, (w) en dien het is bereid,

Zal blyven in dien ſtaat tot inder eeuwigheid. (x)
VE R LA N G EN D E.

Zal d'eene minder trap van heerlykheid genieten
Dan d'ander, zonder dat het iemand zal verdrieten?
Ho o G WE R L1 c H T E.

t

Ik denke zeker ja; (y) maar die het minſt bevat
Krygt vollen overvloed, en wenſcht geen grooter ſchat. (z)

VER LANG EN DE.
Zal in de Zaligheid de één den and'ren kennen?
Wat taale ſpreekt men daar ? kan ik daar aan gewennen?
Of zingt men

daar alleen?

leer my dan hier den toon :

Wat ſaaaren inſtrument gebruikt men voor den troon?
(w) 1 Theſſ: 4: 17.

M 3
HooG
(x) Pſ: 16: 11. en Jez:51: 11.

(Y) I Cor: 15:41,42. en Dan: 12:3. (z) 1 Cor: 13: 1o.

l
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Hoog ver Licht E.

Ach! hou my niet meer op met zulk onnutte vraagen,
Die dienen voor 't verſtand, of óm den geeſt te plaagen :
Wat nut zal u dat doen, indien 't u wierd verklaard?
Hou u maar

by het Woord, dat Godts wil openbaart :

(a)

Ik heb genoeg gezegd, om uw geeſt op te wekken
Tot een verwondering, en om uw ziel te ſtrekken

Tot eerbied, en ontzach, verlangen, en vermaak; (b)
Leg daar uw hert maar by, en overdenk de zaak;
Die weezen zal tot trooſt; ik mag niet verder zeggen;
Wil liever dat gy weet met blydſchap overleggen, (c)

En bidden dat het God behaag u in genaar,
Als zynen Gunſtgenoot, te brengen tot dien ſtaat. (d)
VE R LA N G EN DE.

Ik bid u noch een woord ! zou ik niet konnen weeten,
Of ik ook van de vrugt van 't Paradys zal eeten?

Ay onderzoek my eens, of 't goede gronden zyn;

:
Waar op ik vaſt kan gaan, en niet alleen in ſchyn.
"

b Heb
12: 28.
28.
#” (e)
eb: 12;

(a) 2 Petr: 1: 19.
(d)
*,

Hoog

19.
(c) Luc:
Luc: 2:
2: 19
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H o o G VERL 1 c HT E.

Is uw verloren ſtaat u ooit op 't hert gekomen? (e)
Hebt gy met waar berouw oprecht uw vlucht genomen

Tot Jezus, als uw heil, op dat gy wierd gered; (f)
En hebt gy ooit gevoeld vergeeving op 't gebed? (g)
Is waereld u tot laſt? (h) ook

groot' , en kleine zonden? (i)

Hebt gy den ſtryd van Vleeſch, en Geeſt wel ondervonden (k)
VER LA N G EN DE.

ô Ja!
Ho o G

verlichte

Als gy verlangt, is 't om bevryd te zyn
Van eenig ongemak, of vrees voor ſtraf, en pyn?
VE R LAN GEND E.

Ganſch niet! myn hert verlangt, om by myn Heerte weezen; (1)
Op dat Hy meer met ernſt door my mogt
Op dat ik door het Vleeſch niet

Zyn geprezen ;

langer werd gequeld, (m)

En Jezus dierbaarheid door my zou zyn vermeld. (n)
M 4

HooG

(e) Matth:18: 11. en Hand: 2: 37. (f) Heb 6: 18. (g) Pſ:
3: 5. (h) Gal, 6: 14. (i) Heb: 12: 1. (k) Gal: 5, 24 en Rom:

7: 23-. (1) Phil: 1:23: (m) 1 Pet; 4: 2. (n) Heb 2 12.
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Hoog VERL 1cht E.

Doch zoo eens Jezus wacht? of hal u kruis bereiden? (o)
VE R LAN GEN DE.

Ik zal met grooter ernſt verwachten zonder ſcheiden, (p)
Ik geef my williglyk geheel aan zyn beleid
y

En wenſch Hem trouw te zyn tot in der eeuwigheid: (q)

Och! ging myn hert meer uit in hemelſche gezangen; (r)
In luſt tot heiligheid, in hertelyk verlangen (s)
Naar Jezus door den Geeſt, en 't Ryk door u gemeld.
Ho o G VER L1 c HT E.

Zoo veel ik uit u merk, Godt heeft voor u beſteld (t)
Die groote Erfenis; Hy zal u doen genieten
De ſtroomen van zyn Heil, die in den Hemel vlieten :

Hy geeft u hier 't begin, en zal u 't zalig lot (u)
Doen erven, dat 's myn wenſch.
VE R LAN G EN DE.

Heb dank, dat geeve Godt!
SA

(9) Luc: 1414: 27.
(p),8) Rom:
8: 35, 39. (q) Rom: &5:6 22.
2.
JCZ: 4O, 3 I,
RO.
3.
(3) Jez:
40, 31. (t) Rom:, 8;
3o

# #, #
r) Openb:

*

SAMENSPRAAKEN. 185
|

SAMENSPRAAK
tuſſchen twee

zw AK GELoo VIGEN,
voorkomende onder het

Z IN NE BE E LD
Van CCn

GEKRO OKT
CIl

RIET ,

CCI1C

•

GLIMMEN DE VLAS WIEKE ,
tot beider moedgeeving.
G E K R o o K T R IET.

elaas! ik, die voorheen ſcheen ſterk,

en wel verheven,

Ben door een harden ſtorm naar 't water neêrgedreven,

Het onweer trof my zoo, dat ik niet recht kan ſtaan,

:

Ik neige naar 't verderf, ik vrees voor ondergaan.
GLIM
M 5

-
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G L 1 M M EN DE VLAs w I E K.
Is Godt dan niet

getrouw?

kan Hy zyn Kind verlaaten,

Om dat het word gequetſt door Duivels liſt? en haaten

-

Den ernſt van 't Kind betoond, omdat de kracht ontbreekt?

Komt Jezus niet te hulp, als het geloovig ſpreekt?
Is Hy de Goël niet?
GEK Roo K r R1E T.

º

Ja toch! maar van Godts Kind'ren,
Die waſſen in genaé; (ik zie
Die in 't geloove zyn,

myn kracht vermind'ren.)

reeds hebben vaſt gemaakt

Het huuwelyks verbond, en zyn in gunſt geraakt
Door koop van Jezus bloed : maar ik durf zulks niet denken,

Dat Godt der Vroomen lot aan my heeft willen ſchenken,
Om dat de zaak te groot, en dierbaar my verſtomt,
Myn ongeſtalt ook maakt, dat meerder vreeze komt;
Derhalven vley my niet; om dat ik niet kan hoopen,

Dat ik ooit recht zal ſtaan, myn zaaken zyn verloopen
Zoo ver, dat alles, wat ik zie, en my ontmoet,
Myn ganſchen ondergang bedreigt, en vreezen doet.
GLINt
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GLIMM EN DE VLA Sw 1 EK.

Laat Godt niet in zyn Woord tot trooſt van zulke ſpreeken,
Ziet het GEKRooKTE RIET en zal Hy niet verbreeken ?
GE KR o o K T R IE T.

Godt zegt dat in zyn Woord, maar ſpreekt dan tot zyn Bruid,
Dies geeft het my geen moed.
GLIMM EN DE VL A Sw I E K.

Let wat de ſpreuk beduid!
Tot u in deezen ſtaat ſpreekt Godt, Hy is uw Vader.
GE KR ook T R IE T.

Myn Vader?
GL 1 M M EN DE VL As w 1E K.
Dieu ſchenkt een week hert.

-

GE K Roo K T RIE T.

My?
GL 1 M M EN DE VLA Sw I E K.

Wat nader,

Godt ſpreekt van zynen Knecht, Hy is uw Bruidegom,
Wyl gy Hem lieft, en zegt, ter hulp, ô Jezus, kom !
GE
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G EK R o o K T R 1 ET.

Ik ben te zeer gekrookt, verzwakt, met zwaare wonden;
Ik heb gevoeld een ruk, en krak, ik ben geſchonden,

'k Ben van den Duivel, en de Waereld aangerand,
Myn Vleeſch, en och! de Heer ſchynt tegen my gekant

Ik ben geſlingerd door veel felle guure winden,
Ik ſtaa in 't breede meir, daar beeſten zyn te vinden,

. Die op my loeren, en ſtaan naar myn ondergang,
Het meir beweegt, en ſchuimt geheele dagen lang :
De dampen t'zaam gepakt het zonnelicht bedekken;

-

Het vocht van't meir kan my niet meer tot voedſel ſtrekken:

Ik ſchyn geheel verdroogd, de Zon beſchynt my niet,
De buyen komen op, ik heb, en vrees verdriet.
G L 1 M M EN DE VLA Sw 1 E K.
Laat dat u

niet verſlaan, het zyn des Heeren wegen,

Waar door Hy Kind'ren leid, eer dat Hy
Ik vraag u, ſpreek oprecht,

heeftz,n zegen.

velen Hy niet de kracht?

En heeft Hy niet in ſtorm u ſterkte toegebragt?
Bevond gy niet zyn gunſt, in all' uw tegenheden?

Bereid Hy niet uw hert, om krachtig met gebeden
Te
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Te loopen tot den troon, op dat gy werd herſteld?
Is niet uw hertewenſch, dat gy zyn roem vermeld?
e

, Gaf Godt u niet de magt, om weelig op te ſchieten?
Begint u 's waerelds meir niet waarlyk te verdrieten?
Quam Jezus uwe Zon, als 't water wierd beweegd
Niet ſchynen op uw hoofd, op dat gy krachten kreegt?
Heeft Hy den fellen ſtorm van Satans harde winden,
En 't goddelooze Vee niet weeten in te binden?
Heeft Hyu (ſchoon verzwakt) niet altyd by geweeſt?

Heeft Godt niet afgewend, 't quaad, dat gy had gevreeſd?
G EK R o oK T R 1 E T.

Ja Godt heeft onverwacht in rampen my

bewezen,

-

Dat Hy my gunſtig waar om vaardig te geneezen
Myn wonden, en myn breuk; Hy heeft het quaad geweerd,

Gereed tot myn herſtel, Hy heeft my reeds gekeerd
Naar Hem.

#

G L 1 M M EN DE VLA sw I E K.

Wat vreeſt gy dan? och! had ik uwe krachten,
Myn ſtaat waar niet zoo naar, ik zou op zegen wachten,
1En
º
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En zeer blymoedig zyn, maar nu heb ik geen ruſt;
Om dat ik meeſt gedoofd, ſchyn zuiver uitgebluſt,
Men ziet niet meer als rook.

-

GE K R o oK T R 1 E T.
w-

Wat reden om te klaagen

Hebt gy, die om het licht, en glans moogt Jezus vraagen ?
Verzekerd, dat een Ziel, gelyk gy zyt geſteld,
Nooit afgewezen is, zoo als het Woord ons meld.
Is uwe luiſter weg? gedenk toch ondertuſſchen,
Het RooKEND LEMMET kan, of zal hy niet uitbluſſchen.
G L 1 M M EN DE VLA S w 1 EK.

Hoe paſt gy dat op my Godt ſpreekt van zynen Vrind,

Die wat kleinmoedig is, maar noch veel hoope vind.
GE K R o o K T R 1 E T.

Die daar ſpreekt is Godts Knecht, uw Koning, en uw Broeder,
Hy roept u by den naam, en ſpreekt als uw Behoeder.

G L1M M EN DE VLA sw 1 E K.

Gy ſtelt die zaak zoo vaſt, wat hebt gy tot bewys?
Want ik beſpeure niet, om iet van zulken prys
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My toe te eigenen, nadien ik niet bevroede,
Dat ik genegen zy (zoo als 't behoort) ten goede,
Maar wel het tegendeel, dat licht, en glans verdwynt;
Om dat geloof, en deugd in my niet ſterker ſchynt.
Ik moeſt gelyk een kaars, of held're fakkel lichten :
Maar rook , en aſch belet my pligten te verrichten;

-

Myn licht is meeſt verdoofd.
GE K R o o K T R IE T.

-

Herdenkt gy niet dentyd,
Dat gy meer glans bezat, en innig wierd verblyd?
Waar 't in uw hand geſteld, om oly te vermeeren,
De aſſche
Te

weg te doen, den rook, en ſmook te weeren,

branden met een vlam, te lichten die u ziet,

I

Deed gy het niet terſtond?
G L1 M M EN DE VLAsw 1E K.
Ja! want in myn verdriet
Daar bid, en zucht ik om.

-

G E KR O o K T R 1 ET.

*

Zoo is'er Geeſt, en leven,
Schoon zulks maar glimmenzy; hoor Godt zal luiſter ge:
-

S
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Als Hy dat dienſtig vind.

-

G L 1 M M EN DE VLAsw 1 E K.
*

-

Zou Godt dat willen doen?

Ik vinde weinig grond, om my daar meé te voén.
G EK R o o K T R 1E T.

Heeft hy u niet van damp der vuile ketteryen,
En van verfoeylyk aſch der zonden komen vryên?
Heeft Hy u niet verquikt, als gy het noodig had?
Werdreef Hy niet het quaad, wanneer gy daarom bad?

Heeft Godt niet menigmaal, wanneer er zwaare tyden
Opquamen uw gezucht veranderd in verblyden?
Ontnomen uwe zorg, getoond uw onverſtand 7
En uwe zaak met ernſt genomen by der hand?
G L 1 M M EN DE VLAs w1E K.

Ja Godt heeft menigmaal my wonderlyk gezegend,

De quaaden afgeweerd, met goedheid my bejegend,
In ongelegentheid gered, en ſomtyds hoog

Verheven, maar, helaas! dat raakt my al uit 't oog.
S,5

e

GE

r

SAMEN SPRAAK EN,

193

GE K R. o o K T R 1 ET.

Geeft zulks u geenen trooſt, dat gy verheven zaaken

Wel eer genoten hebt? Godt zal het verder maaken
Met u, en uwe zaak; Hy ziet uw ernſt, en luſt,
Om tot zyn roem te zyn; derhalven wees geruſt,
GL 1 M M EN DE VLA Sw I E K.

Spreekt gy van uwen ſtaat, dan ſchynt gy heel verlegen;

V

Beſchouwt gy mynen ſtaat, dan ziet gy niet als zegen,

En meet dien verder uit, dan ik het billyk vind:
Gaa toch met my oprecht! en toets my als een vrind,
GE K R. o o K T R IET,

Heeft Godt u niet gezegd, Hy zal u niet uytbluſſen?
Dat is, Godt zal uw zaak herſtellen, en Zelf ſuſſen

Alſ oorzaak van verdriet, uw zaak met grooter blyk
Doen komen voor het oog, doen duuren eeuwiglyk.
Ik weet uw aſch, en rook zal worden weggenomen,
Uw vuur, en vlam vergroot, uw glans eens wederkomen:
Uw vuur zal nooit vergaan, ſchoon't is met aſch bekleed?
Maar ſchynen helderder, dan 't ooit te vooren deed,
-

N

-

Wyl

194

SAMENSPRAAK EN.

Wyl God nooit om den rook u heeft van Hem verdreven:
Veel minder om den aſch een ſcheidbrief heeft gegeeven,
Uw Lemmet uitgedrukt, of oly weggedaan,
t

Uw Lamptje omgekeerd, of zuiver uit doen gaan.

G L 1MM EN DE VLA sw 1E K.
Dat 's waar.
G E K R. o o K T R 1 E T.

-

Zulks geeft my hoop, dat Hyunoch zal ſchenken
Wat geeſt'lyk u ontbreekt; ja meer, dan gy kont denken,
En weeren al de aſch,

verdryven al den rook,

Herſtellen uwe vlam, en glans in plaats van ſmook.
G L 1 M M EN DE VL Asw I E K.
Wanneer?
GE K R o o K T R IE T.

Als gy oprecht voor Godt zult ſchuld bekennen,

En met uw ganſche hert u zult aan Hem gewennen;
Als gy de zonde doodt, de booze luſt verlaat;
Met veel ootmoedigheid naar Chriſtus offer gaat :
En
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En Jezus dienſt verkieſt, vergeet het ydel leven

En wilt geheel uw ziel aan Hem ten dienſte geeven.

，,

G L 1 M M EN DE VLAS w 1E K.
Daar toe ben ik bereid, myn hert gaat naar Hem uit;

Och! nam my Jezus aan tot zyn beminde Bruid.
Dan zou ik zynen roem, en groote deugden melden,

Ik zou, (gafGodt my kracht) met daaden Hem vergelden,
Ger R oor t Riet.
Indien gy recht beſchouwt 't verlangen van uw hert,
En dat uw aſch, en rook verwekt de grootſte ſmert,

En wenſcht bevryd te zyn, daar uit kont gy bemerken,
#

Dat Jezus met der daad uw ziele komt bewerken.

Ik zie uw kool ontvonkt, uw oly word vermeêrd,
Uw glans komt voor den dag, maar myne kracht verteert,

Ik ben als buiten raad, wat zal ik eerſt beginnen?
Ik haak, ik zwoeg, en jaag om Jezus te beminnen;
Maar ik bevorder niet, ik raak meer achter uit,
Om al myn zwaarigheid maak ik een quaad beſluit.

Wat dunkt u van myn ſtaat? zou ik wel moogen hoopen,
Dat waarlyk niet te ver myn zaaken zyn verloopen ?
-

#

N 2
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Dat ooit voor my herſtel van kracht te wachten is ?
Ay handel my getrouw, dat ik my niet vergiſs'.
G L 1 M M EN DE VLA sw 1E K.

Hoor aan de woorden Godts! Hy zal u niet verbreeken,

Dat is, Hy zal tot u noch eens van vrede ſpreeken,
Hy zal u tederlyk beſchutten met zyn hand,
Geneezen uwe

breuk ,

en u doen onderſtand.

Godt zal u by een bron van levend water ſtellen,
En door den ſtorm, of 't vee niet laaten nedervellen ;

Hy zal de warme zon gebieden, datze ſchiet'
Met ſtraalen van herſtel op u, gekrookte Riet;
Hy zal de tegenſtand niet langer laaten blyven;
Hy zal de ſtorrembuy, tot uw geluk, verdryven ;
Hy zal u gade ſlaan, en door zyn kracht, en Geeſt,
Opvoeren uit het meir, wees daarom niet bevreeſd.
G EK R. o oK T R1 E T.

Wanneer zal Hy dat doen?
G L 1M M EN DE VLAsw 1E K.

Als gy van eigen krachten

Zult afzien, en in Hem u zult gelukkig achten:

s

Als
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Als gy uw eigen luſt vergeet op zyn vermaan,
En met een willig hert Hem zult ten dienſte ſtaan :

Als gy een nieuw Verbond met Hem zult willen maaken,
En als een dorſtig hert naar Hem alleenlyk haaken.
GE K R ook T R 1 Et.

Ik draaide my naar Hem, indien ik had de magt;
Ik gaf Hem liefde, luſt, myn hert, en al myn kracht,
Ik hiel niets voor my uit, hoe waardig zulks mogt weezen, Al waar 't myn leven zelfs!
G L 1 M M EN DE VLA sw I EK.

Hoe kont gy dan zoo vreemen?

Voelt gy het leven niet, wanneer gy ziet uw luſt,

En yver in zyn dienſt? als gy blyft ongeruſt,
Om dat gy vreeſt uw ſtaat niet zuiver op te maaken;

Geeft zulks u geen bewys, dat gy het pit der zaaken
Inwendig recht bedoelt, en jaagt naar 't zalig wit?
Hoewel gy kleine kracht, en niet veel Geeſt bezit?

Kan 't weezen, beur u op ' veracht geen kleine dingen,

.

Erken wat Godt u deed in all' zyn handelingen.
N3
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Hy heeft in deezen ſtaat u menigmaal verklaard,
Dat Hy in zwakheid u genadig heeft geſpaard.

-

Godt wil met vrolykheid gediend zyn, en geprezen,
Om dat Hy u zyn hulp, en zegen heeft bewezen.
Vertoef Hem, ſchep toch moed! nadien het Godt behaagt,
Dit is zyn wille niet, dat men geduurig klaagt

GE KR ook 't Riet.

Gy hebt my overtuigd, ik hoop het na te laaten,
En wenſch met meerder kracht te ſchuuwen, en te haaten

De oorzaak van verdriet, gy hebt my veel verlicht,

En krachtig opgewekt, welk is nu onze pligt?
GLIM M EN DE VLA Sw I E K.

't Erkennen 't goede werk van Godt in ons begonnen,

Te danken zynen Naam, zoo veel wy immers konnen,
En op ons hoede zyn, dat niet door zondedaad
De Heere reden kryg', waarom Hy ons verlaat.
Laat ons met vreugde ſteeds het pad des levens

loopen,

En van zyn goede hand den trooſt, en 't heil verhoopen,
Om

T-mm
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Om Hem ten dienſt te zyn, op dat wy meer en meer
In ſterkte, deugd, en glans toeneemen voor den Heer'.
A

Gekrook r Riet.
Kom laat ons in geloof, in hoop, en liefde leeven,
;

En bidden, dat het Godt behaage kracht te geeven,
Om tot zyn lof te zyn; Hy maak ons recht bequaam,

Om eeuwiglyk met vreugd' te roemen zynen naam.

º

zoo

SAMEN SPRAAK EN.

SAMENSPRAAK
tuſſchen een

N A T U U R L Y K
M EN SC H ,
en een en

GEL O O VIG EN ,
over den
R A A D

des

V R E D E S.
A

NAT U UR LY K ME N sc H.
S aaſt quam ik by de kerk, ik hadde geen gedachten,
"Dat daar wierd dienſt gedaan,wie zou dat ook verwachten?
Want het was in de week; ik uit nieuwsgierigheid
Vroeg ſtraks, wat doet men daar ? toen wierd tot my gezeid,
Treed
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Treed

zor
-

binnen, Vriend, de zaak zal zeker u behaagen,

t
4

Het ſtuk is heerelyk! ik zonder meer te vragen
Stap binnen, en ik zie een Leeraar op den Stoel;
Elk was opmerkende, en maakte geen gewoel,

De Man was wel begaafd, hy hadde maar gebeden,
En was noch in 't begin van zyn geſprek, of reden.
Ik dacht om niet te kout hier in de deur te ſtaan,

En in den drang van 't volk, ik zal wat verder gaan;

Daar zit ik neer, en hoor des Mans behandelinge,
Doch zonder text, ik vroeg, wat 's dat? 't is oefeninge
Wierd tegen my gezegd, ik zwyg dan ſtil, en hoor,
Wat Hy vertelde, maar toen bragt hy zaaken voor,
Die my zeer wonderlyk, en onverſtaanbaar ſchenen;
Hy ſprak van Vrederaad, ik dacht, ik gaa maar heenen ;
Want ik verſtaa het niet, toen ſprak hy van 't Beſluit,
En van een Teſtament, ik

dacht,

was ik hier uit.

Als ik was opgeſtaan, om verder door te treeden,
Spreekt my een oud man aan, en zegt, wees, Vriend, gebeden,

Om noch niet heen te gaan, dewyl het niet betaamt,
-

Gy kont ook hier niet door, dies bleef ik ſtaan, beſchaamd,
\

N 5

Het

-
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Het meeſte denkende op myne metgezellen,
En wat ik luiſterde, kan ik noch niet vertellen;

Want ik heb geen verſtand, om zulks al na te gaan,

En ook dat fymelen kan ik toch niet verſtaan.
G E L. o ov 1 G E.

O ongelukkig menſch! kent gy niet zulke zaaken,

Die met het Woord van Godt zyn waarlyk goed te maaken?
En uwe zaligheid betreffen? wees bevreeſt;
Om dat gy 't niet begrypt, ik ben er ook geweeſt,
En zag het alles klaar met geeſtelyke oogen;
Ik was ook menigmaal, terwyl Hy ſprak, bewogen;
. En was verheugd; om dat het alles door Hem naakt
Voor oogen wierd geſteld, en deftig opgemaakt;
Want Hy met texteh heeft betoogd de zaak naar 't leven,
Ja net, en duidelyk, zoo als 't behoort, beſchreven.
-

NAT uur Exx

ME N sc H.

Is dat zoo duidelyk? wat is er duiſter dan?
Indien het u belieft, vertel my wat daar van;

En onder uw verhaal zal 't my te binnen komen,
Wat my zeer duiſter ſcheen, dat ik heb waargenomen.

G
E
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GE Loo v 1 GE.

Eerſt ſprak Hy van den naam, die was een vrederaad,
Om dat de Vrede Godts door deezen Raad beſtaat,
En dat er niet een menſch met Godt verzoend

kan leeven,

Ten zy hy in dien Raad is aan den Zoon gegeeven;

En dat de zoon hem heeft naar dien Raad vrygekocht,
En daarop door den Geeſt, als eigen, opgezocht,
In een verbond gebragt; gerukt uit duiſterniſſe;
En hem bevredigd heeft met Godt, en zyn gewiſſe;
En met de ſchepſelen, waar door hy ſtelt gewis,
Dat hy met Godt verzoend, ook

uitverkooren is.

Dan was het een Verbond, om dat de drie Perſoonen

Daar door verbonden zyn zich gunſtig te vertoonen

Aan Lievelingen Godts, om elk met onderſcheid
Te gunnen naar hun werk

wat ſtrekt tot

zaligheid.

Dan was 't een Raadsbeſluit, om dat toen is beſlooten
Niet alle menſchen uit Godts gunſte te verſtooten :
Ja ook een Teſtament, om dat hier is beſteld

e

Het erfrecht van een Kind van Godt, als 't Godts Woord
(meld.
NA

284 s AMENSPRAAKEN.
NAT U U R LYK ME N sc H.

Hoe is het mogelyk, dat die verſcheiden woorden
Beduiden ééne zaak; indien my menſchen hoorden,

My dunkt, ik ben in ſtaat, om u in het geheel

Zoo helder als den dag, ja ook in ieder deel
Te wyzen waar Hy miſt, en zyne fout te toonen.
N

G E L. o ov I GE.
Doe dat.
NAT U UR L Y K ME N sc H.
Wel aan

een Raad beſtaat uit veel Perſoonen,

Die overleggen t' zaam, wanneerze zyn by een,
Wat nut, en dienſtig is, maar niemand kan alleen
Uitmaaken heel den Raad, noch afdoen zulke zaaken,
Die 't land in het gemeen, of eenig borger raaken :

Derhalven zeg ik ook, dewyl wy maar een Godt
Erkennen naar zyn wil, en uitgedrukt gebod,
Hoe kan er dan in Godt een Raad ooit plaatze vinden

?

Wyl Hem geen ſchepſelen Raad gaven, als zyn vrinden,

Het heet geen Raadsbeſluit, om dat ik ſtel gewis,
Zoo door een Godts beſluit een zaake zeker is »
-

En
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En ook geſchieden moet, waar zoude men dan blyven
Met 's menſchen vrye wil? Indien dat zou beklyven,
Dan is het bidden uit; 't vermaanen heeft gedaan;

En Gotit werkt maar alleen, waar zou dat heenen gaan?
Het is geen Teſtament, om dat men niet kan erven,
Ten zymen hem, die 't maakt', ziet op zyn wille ſterven:
Nu weet men zekerlyk, dat Godt niet ſterven kan,
Dies is 't geen Teſtament, Beſluit, noch Raad.
G E L. o ov I G E.

Wat dan?

NAT U U R LY K ME N sc H.

Ik weet het waarlyk niet, wat ik er van zal maaken.
G E L. o ov 1 G E.

Ik hoor, dat gy niet zyt bedreven in de zaaken

Van 't waare Chriſtendom, noch kent uw eigen ſtaat,
Noch zulke wegen Godts, het is een Vrederaad,
Beſluit, en Teſtament, om dat Godt heeft beſloten,

Die ook Drieëenig is , hoe Hy zyn Gunſtgenooten,
Die Hy verkoren heeft, zou brengen tot herſtel,
En Vrede geeven, dies krygt Godes Zoon bevel
3

, 2 o6
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Na een ryp overleg; of Hem word voorgedraagen,
Dat Hy naar deezen Raad des Vaders welbehaagen
Zou doen, en na veel ſmert, en uitgeſtaanen nood

verdraagen helſche pyn,

ſmaad, ſpot, en ook de dood,

Waar door het dikwils word een Teſtament geheeten,
En 't goed word naar 't beſluit by erfenis bezeten.
Maar door dit Raads beſluit neemt Godt den wil niet weg,

Dewyl het is geheim, en elk na overleg
Van zelf verkieſt wat beſt moet worden aangenomen,
En werpt vrywillig weg, dat ſchaad'lyk voor kan komen,

Daartoe gebruikt hy niet Godts Raad,maar'tWoord,en Wet;
Dan is 't geen zwaarigheid, wanneer men daar op let.
Dit zyn ook waarlyk niet gezochte menſchevonden,
Noch daar door ſtelt men niet Godt oorzaak van de zonden.
NAT U UR L Y K ME N sc H.

Ik heb noch geen begryp, hoe dat is toegegaan,
Vertel my noch wat meer, of ik het kon verſtaan,

En daar toe zal ik hier dan noch wat by u blyven.
G EL o ov 1 e E.

Ik zal den Vrederaad gevoeg'lyk dus beſchryven.
Een
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Een onderling Verdrag des Vaders met den Zoon;
Waar by de Geeſt komt als een goddeljk Perſoon,
Om aan dat Raads beſluit toeſtemminge te geeven,

d

En toe te paſſen den Verkoor'nen 't eeuwig leven.
Of, 't is des Vaders wil, den Zoone tot een Hoofd

Van Uitverkorenen te ſtellen, die belooft
Zich zelven , als een Borg, en Loſſer, voor te ſtellen ,

jgt

Waar by voorwaarden, en beloften zich verzellen,
Uit die beſchryvinge heb ik, als met een woord,
#ſl,

Vertoond, waar 't in beſtaat, en wat daar toe behoort.
k0

NAT U UR LY K ME N sc H.

lf

*

!
-

p!

Dit is my veel te kort, om 't wel te overleggen,

!

En ook wel te verſtaan, wil my 't wat klaarder Zeggen ,
Om dan van ſtuk tot ſtuk te hooren wat 't beduid;
*

lº

-

Indien het u behaagt, leg my 't wat breeder uit.
/

GE Loo v 1 G E.
Daar zyn in deezen Raad verſcheidene partyen,
Die alle werkzaam zyn, om zondaars te bevryen,

Met naamen Vader, Zoon, en ook de Heil'ge Geeſt,
Die in den Vrederaad getuige is geweeſt,

-

e
, K. ()
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En ſtellen ezamen vaſt met ernſt, en rypen Raade,
Dat Zy aan ſommigen vergunnen hun genade,

-

Doch dit betaamelyk, en maaken onderſcheid

Van menſchen, ja die Raad geſchied in d'eeuwigheid.
NAT U UR LY K ME N sc H.

Hoe ging dat verder toe, om netter te beſchouwen?
GE Loo v 1 G E.

Behaagt het u? hoor toe, ik zal het ſtuk ontvouwen,
Als 't toen is voorgeſteld. De Vader neemt dan voor

Om het verkooren Volk aan Chriſtus (na verhoor,
Of Hyze hebben wil, die zyn in 't boek geſchreven)
Te willen daadelyk als eigen overgeeven;

Doch dat het Volk zou zyn, dat door zyn eigen ſchuld,
En ongehoorzaamheid (met hovaardy vervuld)
Van Godt afwyken zou, van Hem booſaardig loopen,

En, waar het doen'lyk zich den Satan zou verkoopen,
Dat zulks de Vader zag, indien zyn eer verbreid
Zou worden, dat het moeſt geſchiên in heiligheid,
En in gerechtigheid, dewyl die deugden ſtreden,
Om aan dit zondig Volk te gunnen zaligheden;
-

D
at
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Dat Godts barmhertigheid hier toe gewillig was,
Zoo quam de liefde Godts, en wysheid hier te pas,
Om recht betaamelyk een middel uit te denken,
Waar door Godt zynen naam , en deugden niet zou krenken;

Maar Godts rechtvaardigheid, en heiligheid bewaard

Zou blyven, en hier door met goedheid zyn gepaard :
Derhalven neemt Hy voor, om alle deeze zaaken
Door een bequaamen Borg roemruchtig goed te maaken,

Nu was er niet te doen, dan dat de Zoon de zorg
Van dit Volk hebben zou, en worden hunne Borg;
Dit ſtelt de Vader voor, en 't word zoo aangenomen.
NAT U UR LY K ME N sc H.
Hoe kon den Leeraar ooit zulks in de herſſens komen?

Ik heb het ook gehoord, en neem het niet te naauw,
Maar echter ſcheen 't bewys tot dit ſtuk my te flaauw.
-

G EL o ov 1 G E.

Gy hebt niet opgemerkt, hy gaf gewiſſe gronden,
En texten, die heel klaar in 't Woord beſchreven ſtonden.
O

NA
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NAT U UR LY K ME N sc H.

Ay noem my die toch eens! op dat ik zekerheid

Verkryg dat hy 't bewees met grond, en goed beſcheid.
* GE Lo ov 1 GE.

Hoor in de pſalmen van den Zoon Zelf dit bepaalen,
Wanneer Hy zegt, ik zal van het Beſluit verhaalen; (a)
Wat was 't voor een Beſluit ? dan dat noch zeker gaat;
Om dat 't beſloten is in deezen Vrederaad.
Daar na in 't zelve boek hoort men vorſt David zingen
Van die geheimen Godts, en onderhandelingen,
Gelyk een waar Propheet, als hy ſpreekt van 't Verbond,
Dat Godt had opgerecht met David, 't welk zyn mond

Geſproken had, en ook met eeden had gezworen,

Dies wil Hy't doen geſtand aan

zner Uitverkooren',

(b). Dat Hy beveſtigd had, was dat ook niet gezegd?
Dat Godt met zynen Zoon 't Verbond had opgerecht,

-

Die daar met Davids naam word duid'lyk aangewezen,
't Welk uit den ſamenhang blykt, als die word geleezen,
-

(a) Pſalm: 2:6,7,8, (b) Pſalm,89 4, 5 en 29-35.

En

t
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En geeſt'lyk

overdachte

Ziet dat die Vrederaad is

21 1.

die Zacharias leeſt, (c)

tuſſchen Twee geweeſt,

Te weeten tuſſchen Hem Jehova, Heer der heeren,
En tuſſchen eenen Man, die kon met Godt verkeeren,
Die hier ontſpruiten zou, en Spruite wierd genoemd,
Die door den tempelbouw der Kerk zou zyn geroemd,

En Jezaiäs zegt, dat 's Heeren welbehaagen (d)
Gelukkig door zyn hand zal voortgaan, mag ik vraagen,
Waar komt het toch van daan, dan door het Vreëverdrag ?
Cſ.

En hy, die lief'lyk was in pſalmen, maakt gewag (e)
Van 't welbehaagen

Godts,

dat Chriſtus na 't doorbooren

Van 't oor gelyk een Knecht (zoo als er was te vooren

voorzegd)

volbrengen zou, word dat niet uitgelegd,

Dat Hy naar deezen Raad zou weezen 's Heeren Knecht?
In 't ander ſnaargezang van David hoort men nader, (f)
Dat Godt hem noemt zyn Knecht, en Hyzyn Godt

en Vader,

Uit kracht van een Verbond, derhalven is 't gewis,
Dat Jezus in dien Raad daar toe verkooren is,
s

ſlº
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By

(c) Zach 6: 12, 13. (d) Jez: 53: 10, 11, 12. (e) Pſalm
4o, 7, 8, 9. (f) Pſalm 22: 2, 3.
-

-
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By Lucas zegt de Zoon, dat hy verordineerde (g)

voer Hen het Koningryk,

gelyk Hy eerſt begeerde,

En wiſt, dat naar 't Verdrag de Vader had beſteld
Voor Hem het Koningryk, is dat niet klaar gemeld,

Dat Godt de Vader heeft door een Verbonds beſtelling
Aan zynen Zoon beloofd, en met Hem in verzelling
Van zyne Kinderen, een eeuwig Koningryk ?

Johannes geeft hier van met deeze woorden blyk;
De Vader, die my zond, heeft my 't gebod gegeeven, (h)
En weet, dat zyn gebod behelſt het eeuwig leven. (i)

Wanneer is dit gebod ooit aan den Zoon gedaan,

Dan in den Vrederaad? en Paulus merkt wel aan, (k)
Dat het Verbond van Godt beveſtigd van te vooren
Op Chriſtus, en zyn Volk niet word door tyd verloren,

'

-

Noch krachteloos gemaakt door eene Wet, die is
Gekomen langen tyd na die Beloftenis :

Beduid zulks niet met recht, dat Godt Belofteniſſen,

Gedaan heeft aan zyn Zoon, om Hem te vergewiſſen,
*

*

Van

'º, Luc: 22:29.
(k)

al: 3: 16, 17,

(h)

Joh: Io: 18.

(i) Joh: 12, 49, 5o.

l
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Van het Genaéverbond, die door Hem nimmermeer

Vernietigd worden? Wyl nooit Godes eigen eer,
Zyn waarheid, trouw, en eed, ook all' Godts loflykheden,
En deugden; ja zyn roem, door geenerhande reden,
Daar by verliezen mag, en Godts

magt,

en gezach

Verminderen, en dus vervallen 't Vreëverdrag?

Word niet de Middelaar met recht een Borg geheeten? (1)
Om dat hy

heen de ſchuld

met 's vaders

wil

, en weeten

Op zich genomen, en getoond zyn wenſch, en luſt, (m)

Om die eens te voldoen, waar op de Schuldheer ruſt,
Verzekerd, dat Hy zal tot zyn betaaling komen ?
Heeft Hy niet als een Knecht den dienſt op zich genomen?
Wanneer is dit geſchied, dat ik daar heb gezegd? (n)
Dan in den Vrederaad, toen dit wierd overlegd,
En als betaamelyk wierd vaſtelyk beſloten?

Waar op Hy met den Geeſt wierd ryk lyk overgoten, (o)
Om alles naar 't Verdrag ten dienſte van de Kerk
-

Te doen wat was beraamd, en eindigen het werk.
O3
r

By

(1), Jer: 30: 21. en Heb: 7: 22. (m) Pſalm 40: 8, 9.

(n) Jez: 32: 13.42: 1.55: H. (o) Pſalm 45: 8

214 SAMENSPRAAKEN. By Jezaiäs is 't Verdrag in all' zyn deelen : (p)
Indien ik meer bewees, het zou u maar verveelen. '
NAT U UR LY K M EN sc H.

Gy hebt, met waarheid, reeds bewys genoeg gehad,
Wierd maar van het bewys de kracht by my gevat.
My dunkt, gy hebt gezegd, wil my dat eens vertoonen,
Dat in 't Verdrag ook zyn verſcheidene Perſoonen

In onderhandeling', en werkzaamheid geweeſt.
G EL o ov 1 G E.

Het is zoo , Godt Drieëen; of Vader, Zoon, en Geeſt. (q)
NAT U UR LY K ME N sc H.

Hoe ſchikt men op

zyn pas all'

dees geheime dingen?

GE L o ov 1 G E.

De Vader komt hier voor in deeze handelingen,
Als een vrymagtig Heer, die met den Zoon bepaalt,
Hoe der Verkoornen ſchuld zou worden afbetaald (r)
Door Hem, als

hunne Borg,

voor hen zyn Onderzaaten;

Dit was de Vader niet gehouden toe te laaten,
Want

(P) Jez: 33: 10, 11, 12. (q) Coloſſ: 2: 2, 3, (r) Joh:
3: 16.

-
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Want had de Vader op zyn recht ſtipt blyven ſtaan,
De ſchuld zou door een Borg nooit weezen afgedaan,

Dies ſpreekt Hy gunſtiglyk, uit liefde tot zyn Kind'ren, (s)
En laat een Borge toe; de Zoon om niet te hind'ren

Des Vaders liefdegloed, neemt op zich al de ſchuld

Van 't Uitverkooren Volk;

beloovend met geduld (t)

Te lyden, en voldoen aan Godts gerechtigheden;
Te draagen 's Vaders toorn met tranen, en gebeden, (u)
En dus bevryden 't Volk , waar uit de Kerk beſtaat.

De Heil'ge Geeſt is als Getuige van dien Raad. (w)
NAT U UR L Y K ME N sc H.

Welk is des Vaders eiſch, op dat het hen mag ſtrekken
Tot eer, en wat belooft Hy, om den Zoon te wekken,

Dat Hy gewillig zy dien eiſch te ondergaan?

G E Loo v 1 G E.
De eiſch, en 't goed beloofd zal in dees' zaak', beſtaan.
De Vader van den Zoon eiſcht, eer hy kan bevryden

De Uitverkoorenen,

dat Hy zal moeten lyden
O 4

e-

(s)
5: 7.

1 Joh. 3: 1.

(t)

Pf4e9

En

(u) Heb: 5:7. (w) 1 Joh:
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En in hun plaats voldoen aan Godts gerechtigheid; (x)

Dit werd Hem van den Zoon gulhertig toegezeid.

w

De Vader eiſcht van Hem, dat Hy op juiſte ſtonden
Een menſch'lyk lichaam zal aanneemen zonder zonden, (y)

Een lichaam uit een Maagd, gebooren niet in ſchyn, (z)
Maar waar lyk; op dat Hy de Goël zoude zyn. (a)
-

Dat Hy in die natuur, als menſch, de Wet der zeden
Zal door gehoorzaamheid voldoen in all' de leden. (b)
Dat Hy, gelyk een menſch, zal draagen alle ſtraf,
Die zyn Volk had verdiend, en daalen in het graf. (c)

Dat Hy, als een Propheet, dien Raad bekend zal maaken
Aan het Geliefde Volk, op dat het zoude blaaken

In liefde tot den Borg. Dat Hy zal geeven blyk
Van koninglyke magt, als Hy het koningryk

Des Satans zal verdoen, en hem het Volk ontrooven; (d)
En daar op hoorde Hy den Vader Hem

belooven,

Dat Hy zal Koning zyn, beheerſchend' in 't geheel
Het Uitverkooren Volk, gelyk zyn erflyk deel. (e)
-

Dat

(x) Rom:3:25. en Heb:2: 1o. 6) Heb 4: 15. (z) Jez: 7:14.
(a) Heb 19: 5-. (b) Gal:4: 4-. (c) Joh: 1o; 17, 18 (d) Act:
zº: 13. (e) Jez:53: 1o en Joh: 17: 9.

v
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Dat Hy met volle magt vyanden zal bedwingen,
Ten beſte van zyn Volk, en ſtuuren alle dingen. (f)
Dat zyn verhevenheid zal boven alles gaan,
En zitten op den throon des Vaders aangedaan (g)
Met glans,en heerlykheid, meer dan een menſch kan wenſchen,

Dat hy de goederen des Teſtaments aan menſchen (h)
Zal ſchenken naar zyn wil, en ook bedeelen pyn
Aan die Hem niet erkent, dat Hy zal Richter zyn, (i)
Om over levenden, en dooden uit te ſpreeken (k)
Het vonnis, dat hier na niet één zal konnen breeken : (1)

Dat Hy vergunnen zal in zyn barmhertigheid
De vreugd, die eeuwig duurt, aan 't Volk, die 'tis bereid; (m)
Maar dat Hy ook een Volk tot ſmaatheid, en afgryzen,
In zyn gerechtigheid met gramſchap zal verwyzen. (n)
De Vader om meer kracht te geeven aan den loon,
Verzegelt met een eed 't beloofde aan den Zoon; (o)
En om de zekerheid te dieper in te prenten,

Beveſtigt Hy dit al door veele Sacramenten,
O 5

En

(f) Matth: 28: 18. (g) Heb: 12: 2 en 8: 1. en 1: 3.
en 53: Io, 11, 12. (i) Joh: 5: 27. en

(#2 Jez: 42: 6, 7

2 Cor: 5: IO. (k) Joh: 5: 22. (1) Act: 17: 31. (m) Matth:
25: 34. (n) Matth: 25: 41. (o) Pſ: 11o: 4.
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En openbaaringen, die niemand heeft gehad, (p)

Dan Hy, die, als Godts Zoon, wierd van God Zelf geſchat.
Daar op komt nu de Zoon, en toont zyn groot genoegen
In deezen Vrederaad, en wil zyn wille voegen

Naar 's Vaders wil, en zin, op dat Hy die voldoe,
Hy maakt geen uitbeding, maar zegt'er Amen toe. (q)
Hy onderwerpt zich ook, om als een menſch te lyden;

De ſchulden te voldoen; zyn Kind'ren te verblyden (r)

Door een volmaakt rantſoen, voor Hem zeer ſmertelyk,
Om dat Hy heeft in 't oog een eeuwig Koningryk (s)
Voor zich, en voor zyn Volk; dies vreeſt Hyvoor geen Zeiſſen
Des Doods, maar neemt geheel op zich des Vaders eiſchen,

En Hy beruſt in 't geen de Vader heeft gezeid,
Dat Hy verkrygen zal een glansryk heerlykheid,

Die aan Hem, en zyn Volk zal worden opgedraagen. (t)
-

NAT UURLY K M EN sc H.
Daar legt my iet in 't hoofd, dat ik u eens moet vraagen,
Hoe

-

(?) Matth: 3, 17 en 17: 5. (q) Pſ: 40: 8, 9. (r) 1 Pet:

3:
18 , (s) Phil: 2: 7-11. en Heb:2: 11, 14. (t) Heb.
2 : IO-.
-

-

-
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Hoe dat de Geeſt van Godt zich draagt in dit geval?
GE L. o ov 1 G E.

Die ſtemt het alles toe, en is Getuig van al,
Dat daar verhandeld word;
Aan

•

Hy neemt op zich het leven

-

't menſchelyke ijf van Godes Zoon te geeven, (u)

En wat daar toe behoort, en ter beſtemder uur
Te ſchenken geeſt'lyk licht, en gaven der natuur : (w)

De Godtheid met den menſch perſoonlyk te vereenen;

En het verdiende van den Zoon (na ſtryd, en weenen,
Na allerley gevaar te hebben ondergaan,

»

-

En met het zegekleed te weezen omgedaan)
Aan den Verkoorenen met zegen toe te paſſen, (x)
En die in 't bloed des Zoons te zuiveren, en waſſchen.

(y)
w

NAT U UR L Y K ME N sc H.

Noch hebt gy iet gezegd, 't welk my is onbekend;
Dat dit Verdrag, of Wil ook heet een Teſtament. (z)
GE

(u) Heb: Io: 5. . (w) Luc: 2: 52. (x) 1 Theſſ: 5:
23- en Ezech: 37; 28. (y). 1 Pet: 1: 2. (z ) Heb:
9: I7.

. s
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G E Loo v 1 GE.

Ja 't heet een Laatſte Wil; om dat men alle zaaken,
Die eenig Teſtament gewoon zyn uit te maaken,
Hier vind : een Teſtateur, die zyn wil heeft gezeid, (a)

Waar by Hy vaſt blyft ſtaan met onherroep'lykheid. (b)
Dan heeft men in 't Verdrag Perſoonen, die all' t'zamen
Met naamen zyn gemeld,

bepaald tot Erfgenaamen.

Daar is een erfenis, of zeker erflyk goed, (d)

(c)
-

Dat door dien Laatſten Wil op Hen verblyven moet,
Genaad', en heerlykheid, die door dien wil op allen,
Die Erfgenaamen zyn, met zekerheid vervallen. (e)
Daar zyn Getuigen by, die noemt men in 't gemeen

Godt Vader, Zoon, en Geeſt, of anders Godt Drieëen , (f)
Die dit beveſtigen, en tot verzegelinge

Sterft dan de Teſtateur tot wils beveſtiginge,
Dat is, in 't kort gezegd, de Heere Jezus ſterft,
Waar op zyn Vollé het Goed der zaligheid beërft. (g)
NA

(b) Heb: 6: 17.

(c) Luc: 1o:2o.

(d) Matth: 25: 34. (e) Luc: 12; 32.

(f) 1 Joh: 5: 7.

(a) Heb: 9: 15, 16.
(5) Heb: 9: 15--17.

*
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NAT U UR LY K ME N sc H.

Waar toe zal 't nuttig zyn, die zaaken voor te ſtellen?
GE Loo v 1 GE:

Indien het u belieft, ik zal het u vertellen.

Dit ſtuk is heerelyk, het doet de Eng’len ſtaan (h)

In een verwondering (met blydſchap aangedaan)
Bedenken, hoe Godt kan in die vervallen zaaken
Goed ſchenken aan een menſch, en met hem vrede maaken:

Ook een geloovig menſch, als hy

dit werk ontvouwt,(i)

En met een geeſt'lyk oog den Vrederaad beſchouwt,

Die word als weggerukt, om dat hem deeze deugden
Ontmoeten, die het Volk van Godt altyd verheugden,
En hem noch zyn tot trooſt, als eerſt een wysheidsſchat,(k)

Die ondoorgrondelyk van niemand word bevat,
Om zulk een middel Godts betaam'lyk uit te vinden,

Waar door vyanden Godts gemaakt zyn tot zyn vrinden: (1)
Dan de genade Godts, en zyn barmhertigheid,
Om aan elendigen het goed voor hen bereid
Uſt

G## 12.

(i) Rom: 11:33: (k) Eph: 3: 1o.

zzz
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Uit grondelooze gunſt door borgtogt te verleenen; (m)
Op datze zyn bevryd van 't eeuwig pynlyk weenen :

Dan Godts rechtvaardigheid, die met volkomen recht
De ſtraffen vorderde, voldaan, en afgelegd (n)
Te zien door deezen Borg : Godts heiligheid, en waarheid
Te zien met zuiverheid, CIl onbezwalkte klaarheid (o)

Zeer naakt in 't licht geſteld, door eenen liefdegloed
Van een geſchikt rantſoen, dat Jezus door zyn bloed
Naar deezen Vrederaad den Vader

zou

betaalen. (O)

Wie kan de liefde Godts, en goedheid recht verhaalen,

Zoo als die in den Raad zyn aan den dag gebragt, (P)
Tot 's menſchen hulp, en trooſt? beſchouw dan ook Godts
Om 't uitgedachte heil, en 't middel daar te ſtellen;

#"

Op dat Godts Volk, verloſt van Satans magt, en 't quellen

Des wroegenden gemoeds, zou eeuwig buiten pyn (q)
ByJezus, als hun Hoofd, met glans verheerlykt zyn. (r)
NA- .
T

'ſ (m) Eph: 2: 4, 5, (n) Rom: 3: 25. (o) 1 Theſſ: 5:

# # # 3: 33.

##

1%,

ph:68:
I: 19, 2O.

(O) 1

# 2: 5, 6. #L#

(q)

3: 16.

JCZ: 49
49: 23,
II : 22
22
y, CIl LullC:- II:

e
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NAT U UR LY K ME N sc H.

Welk zyn de tekenen, die u zyn voorgekomen,
Dat iemand in dien Raad noch niet is aangenomen?
GE Loo v 1 G E.

Die deezen Raad niet kent, noch Godt Drieëenals Godt;

Noch zyn elendeſtaat, dood en doemwaardig lot. (s)
Die onbekommerd leeft, en zorg'loos niet wil vraagen,(t)

Of Godt door deezen Raad in Hem ſchiep welbehaagen.
Die borgerlyk verkeert by menſchen, of als 't Vee

-

Is door het woelen als een voortgedreven zee,

()

Die met verheven hand in alle zonden ſteigert (w)
Godts aanbod van genaé, en alle vrede

weigert

(x)

Die, als een vyand Godts, de kloove noch verwyd,
Met luſt de zonden doet, en vrede Godts vermyd. (y)
Die uit onachtzaamheid hier aanſpant met den Boozen.

Die by de ſpotters zit, en heult met goddeloozen: (2)
En diergelyke, die, naar uiterlyken ſchyn,

In deezen Vrederaad, noch niet begrepen zyn;
Om

-

(s) 2 Theſſ 1:8. (t) Job: 21:14.

@Jens: 2o.

3: 13. (x) Luc: 19:27. (y) Luc 14, 18-.

(w)2 Tim.

#?

*

-
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Om datze deezen Raad kleinachten, en verſmaaden (a)
De liefde van Godts Zoon; zich onbezonnen baaden

In valſche liefde van de waereld, en de vrucht (b)
Van Jezus duur rantſoen verlaaten met een zucht.

Niet vraagen naar den Geeſt, noch op zyn werking wachten;
Des Vaders liefde voor den zondaar ook verachten. (c)
Ay ondertaſt u eens, hoe dat het met u ſtaat,
Of dit niet in uw hert in waarheid ommegaat?
Zoo ja, dan raad ik u te ſchrikken, en te vreezen;

Want gy zoud zekerlyk hier na rampzalig weezen,
En vallen in den poel des vuurs voor hen bereid, (d)
Die dienaars zyn van 't vleeſch in onbekommertheid.
NAT U URL Y K ME N sc H.

Ik heb al lang gevreeſd, dat gy met naare zaaken

Myn geeſt bedroeven zoud, of my verlegen maaken,

Had ik maar heen gegaan, terwyl ik was geruſt.
GE L o ov 1 G E.

Was zulks geen valſche ruſt? ik zal indien 't u luſt,
-

tº:

to Mal: #.
: 6. (b) Matth:19;
(ººk:
19; 22.
22.

U
3O--.
1:3o
(c) Rom:E IE
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U geeven tekenen van hen, die zyn verkooren;
Op dat gy weeten moogt, of die tot u behooren,

Vraag eens u zelven af, of g'in uw levenstyd (a)
Uit den natuureſtaat tot Godt geroepen zyt (b)
Door 't Evangelium; of gy toen opgemerkt hebt (c)
Tot uw behoudenis, en met Godts Geeſt gewerkt hebt; (d)
Of gy u hebt verfoeid in al uw zondig doen, (e)

En Jezus hebt erkend, als 't waare ziels rantſoen. (f)
#

Of gy tot Jezus zyt door het geloof gekomen,

ſl!

En Hem hebt hertelyk vrywillig aangenomen, (g)

-

-

-

Met honger, en met dorſt gevloden zyt tot Hem, (h)
Of gy den vrede Godts begeert met hert, en ſtem, (i)
En alle vyandſchap betreurt; (k) en hebt beleden,
Dat gy met Godt te lang in oorlog hebt geſtreden.
Of gy de wapenen voor Godt hebt afgelegd; (1)

En uwe vriendſchap met den Satan opgezegd,
Of gy een toeleg hebt, om teer voor Godt te leeven; (m)
En Hem met al uw kracht uw ziel, en lyf te geeven. (n)
-

P

NA

(a) Rom: 1:6. (b) 1. Pet: 2:9. (c) Joh:6:37. (d)Act: 13:48:
(e)Jez:27:4, 5. (f) 2 Cor: 5 2o. (g) Joh: 1: 12. (h) Matth: 5; 6.
(i) Matth: 5:9. (k) Matth: 5:4 (l) Pſalm 119: 128. (m) Heb:
12: 14. (n) Jez:44: 5.

-

-
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NAT U UR LY K M EN SC H.

Dit doe ik op zyn tyd, doch aan u zeg ik niet,'
Wat ik bevonden heb, want ik hoor met verdriet

Dat naauwe ziften, en het fymelachtig vraagen.
Beantwoord liever zulks, indien 't u kan behaagen,
Wat raad gy geeft een menſch, die zich bevredigd vind.
G E L. o o V I G E.

Och waart gy in dien ſtaad met waarheid, goede Vrind!
Dat gy met Jezus mogt in vrede geeſt'lyk leeven,
Dan zou ik deezen raad aan u gulhertig geeven,
En zeggen, houd u toch aan Godts gemaakt Verbond, (o)
LoofGodt Drieëen oprecht met daaden, hert, en mond; (P)
Erken dien Vrederaad, nadien u niets kan hind'ren

Aan uwe zaligheid, dewyl u met Godts Kind'ren (9)
TDe zoon geſchonken is, waar door uw ſtaat is vaſt, (r)
En onbeweegelyk; roem Godt voor 't welgepaſt (s)
Geheim van zaligheid, dat Godt Drieëen bedacht heeft,
En Godts

langmoedigheid, die u zoo lang gewacht heeft,
Tot

(o)1 Cor. 15:58.

(p) Pi: Io3: 1.

(g)Rom:8:32.

(r)2. Tim:

2: 19. (s) Col: 1:12.

:
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Tot gy gekomen zyt; wees veel in d'oefening (t)
Van 't geeſtelyk gebed; volg Godts behandeling
In het genade werk; leef veel in 't overdenken (u)
Van all' de wegen Godts, ſmeek , dat u Godt wil ſchenken

Een luſt, en groote drift, om met een dankbaar hert ,
ië

Te leeven naar Godts wil, en alles onverwerd (w)

Te zien met vrolykheid, dat Godt in u wil woonen, (x)
En zyn genadekracht liefdadig Ul vertoonen,
-

Let op des Vaders gunſ in uw vergiffenis, (y)
En hoe in deezen Raad uw heil begonnen is; (z)
Merk op, uit wat een poel van zonden, en elende
Gy wierd gerukt, eer dat gy Jezus liefde kende; ()
Omhels, naar Godes Woord, den Borge van dien Raad,
Door werking des geloofs, tot ſterking in uw ſtaat; (b)

Betoon u meer te zyn geſcheiden van de menſchen (c)
Der waereld, en voor al, wil veel naar Jezus wenſchen,
Betrouw uw
1.

zaligheid aan Hem, en wees geruſt, (d)

Dat Hy het maaken zal; laat hier in uwe luſt
-

(t)1 Theſſ: 5: 17.

P 2

(u) Luc: 2: 19.

N-

Be

(w) Eph: 1: 18 (x) Joh:

14: 23. (y) Rom: 4, 7. (z) Zach: 6: 12. (a) Act: 26; 18.
(b) Col. 2; 6. (c) Joh; 17; 16. (d) Phil: 1; 6.

tv

-
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Beſtaan, dat gy verkrygt den Hemel tot uw wooning,

En Jezus tot uw Man, uw Bruidegom, en Koning. (e)
NAT U U R LY K ME N sc H.

Ik hebbe veel te lang hier by u blyven ſtaan;

-

Om dat ik zaaken heb, die niet zyn afgedaan,
En haaſt vereiſchen, dies zal ik myn woord afbreeken,
En by gelegentheid met u wat nader ſpreeken,
Te meer, om dat ik noch de zaak niet klaar bevind.
GE L. o ov 1 G E.

Ik ben altyd gereed, en wenſch u zegen, Vrind,
Ik bid u overweeg, wat wy te ſamen ſpraken
Van deezen Vrederaad, Godt wil u ernſtig maaken; (f)

Op dat gy overlegt, of gy ook in dien Raad (g)
Door Godt gegrepen zyt; op dat gy in

uw ſtaat,

Moogt recht gelukkig zyn, en het verderf ontkomen; (h)
Godt geeve, dat gy word door Jezus aangenomen! (i)

Hy zegen u met heil, en vryd u van geklag! (k)
NAT U UR LYK MEN sc H.

Ik dank u voor den wenſch, en zeg u goeden dag.

###

Phil:
3: 12.15.(f)7. Openb:
(h 2##
1: (e)
4. (i)
Rom;
(k) 3: 19. (g) Phil:l: 33: 12. (h)

\
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Tuſſchen eenen

-

AERELDLING ,

BEGENADIGDEN,
Over den ongelukkigen ſtaat van den
E E R ST EN ,
Tot overtuiging voorgeſteld.
WAER ELD L1N G.
at hoor ik menigmaal, als of myn ſtaat, en zaaken

W:iet waren om voorGodt,en menſchen goed te maaken,
Doch als ik 't wel bedenk, het is maar loſſe praat,

Die een verſtandig menſch niet in het herte gaat.
P 3

Ik

23o
Ik weet

SAMENSPRAAKEN.
een Waereldling,

die zondig is in handel,

En Godt niet dient, noch eert, maar is geveinſd in wandel;
Dat die in eeuwigheid Godts gunſt niet ſmaaken zal :

Maar dat paſt niet op my, veel min op myn geval :
Tot blyk, ik leef geruſt, want niemand my bejegent
Met laſter, haat, of ſmaad, ik word van Godt gezegend,
Ik ben in myn gedrag een ieder aangenaam;

Ik heb een goed beroep, en ben daar toe bequaam;
Ik ſchik my naar den tyd, en wil niet muggeziften,
Noch leeven al te naauw; ik kan de zaaken ſchiften

Naar dat het noodig is, ik geef de Waereld toe
Tot dat ze wyzer is, en word de zonden moé;
Of dat ze voor het quaad, en ſtraf der zonden ſittert,

Want anders wordze door 't beſtraffen meer verbitterd,
Ik zwyge liever ſtil, en laat aan Godt de wraak ;
Dus kan ik met den menſch verkeeren met vermaak.

Wat dunkt u van myn ſtaat? mag ik niet zeker ſtellen,
Dat nimmer na myn dood my angſt, of ſmert zal quellen?
Zeg maar vryborſtig uit de waarheid, goede Vrind,
Zoo als het by u legt, hoe gy myn ſtaat bevind.
BE
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Helaas! ik ſtaa verbaaſd, om dat ik u hoor ſpreeken,
Waaruit ik klaarlyk merk, dat gy zyt afgeweken
Van 't rechte levenspad; uw woorden toonen my,

Dat gy noch word beheerſcht door Satans heerſchappy;
Ik zie uw ongeluk word niet van u begrepen,
Ook worden uitgedoofd des medeweetens neepen;
Indien gy wel bedacht den ſtaat waar in gy zyt,
Ik weet gy wierd verſchrikt, en zulk een praat gemyd.
Als gy my hooren wilt, ik zal uw ſtaat beſchryven,
En toonen wat u naakt; wanneer gy zoo wilt blyven.
WA ER E LD L IN G.

Gy kent my noch niet wel, dat hoor ik uit uw praat;
Want door zwaarhoofdigheid verdenkt gy mynen ſtaat :
Maar dit verzet my niet; ten zy gy my doet blyken,
Dat gy de waarheid ſpreekt; ik wil het ſtuk bekyken,
En hooren wat gy zegt, zoo gy my overreed,
Ik zal met dankbaarheid het werk aan my beſteed

P 4
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Erkennen; ja ik zal u eeuwiglyk beminnen.
BE GE NAD 1 G D E.

Belooft gy dat?

j

•

WAE RE LD L IN G.

Ja wis; wil maar terſtond beginnen;
Ik wenſch te hooren, hoe gy dit bewyzen zult,
Dat my elende naakt.
BE GE NAD I G DE.

Hoor my dan met geduld.
Der Vroomen groot geluk is naauwlyks uit te ſpreeken;
Om datze zyn vereend met Godt; al hun gebreken,
En zonden zyn verzoend door Jezus; ja geheel

Zyn zy gereinigd door den Geeſt, Godt is hun deel;
Zy konnen zich in Godt verblyden, en verlangen,
Om Chriſtus door 't geloof in 't herte te ontfangen;
Des Geeſtes werkzaamheid, zoo 't is in 't Woord gemeld
Waardeeren zy zeer hoog; zyt gy ook zoo geſteld?
Zy konnen

tegenſpoed verachten, en Godts wegen

- - - Beſchouwen tot hun trooſt, maar ſtel nu eens hier tegen
Des
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Des goddeloozen ſtaat, wanneer men 't recht beſchouwt,
Zyn naam is los van Godt, en zonder Godt, hy bouwt x
Op valſche gronden, en hy kent, noch lieft den Heere, e
Hy zoekt, noch hy begeert geen Godt maar eigen eere s D
-

-

Hy ziet geen vyandſchap , noch geen verwydering
Die tuſſchen hem, en Godt gemaakt

is, alle ding

Beſchouwt hy niet te recht, de kloove tuſſchen beiden

Bemerkt hy niet, noch weet te zyn van Godt geſcheiden.
Bedenk nu eens bedaard het ongeluk vanhem,
W. ,

-

-

noch hoort maar Godes ſtem,
en luſt; die veele vonden

Die Godt niet lieft, noch eert
Maar volgt zyn eigen wil,

-

Zoekt tot verſchooning, om te leven in de zonden;
Die alles wel wil doen, wat 's waerelds liefde wekt;

Maar niets, dat Godt behaagt, of tot zyn eere ſtrekt,
WAE RELD L IN G.

Dit kan wel waarheid zyn van Godt vergeeten Boozen,
Geveinſden, Huichelaars, volſtrekte Goddeloozen,

En diergelyke ſoort, maar niet van hem, die leeft
Godtsdienſtig, eerlyk, en die ieder 't zyne geeft.
##
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BE GE NA DI G DE.

Al wat ik heb gezegd, dat pas ik toe met reden

Op allen, die noch niet in 't huuwlyk zyn getreeden
Met Jezus Godes Zoon; die den natuure ſtaat
Noch niet ontworſteld zyn, en in des Heeren Raad
Nooit hebben toegeſtemd, om Hem het hert te ſchenken,

En als een Bondgenoot oprecht aan Godt te denken 3
Hoe borgerlyk hy is, en deugdzaam dat hy ſchynt,

Als 't niet uit deezen grond ontſpruit zyn deugd verdwynt;
Ik heet hem Goddeloos.

WA ER E LD L IN G.

Hier zouden wy verſcheelen :

Doch dit ſtaat ieder vry; gaa voort; 't zal niet verveelen,
Om uw gedachten noch wat nader van dit ſtuk

Te hooren, en te zien der Boozen ongeluk.
BE GE NAD 1 G D E.

De vrede des gemoeds, die Vroomen word gegeeven,
Ontbeeren zy geheel, zoo lang zy zyn in 't leven;
Zy
/
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Zy miſſen trooſt in Dood, in 't Oordeel, en altyd Zyn zy verſteeken van Godts zegen tot hun ſpyt : :
Zy hebben hier geen ruſt; om datze Godt bemerken
Als een verteerend vuur; ja ook des Heeren werken,

En deugden altemaal, die groot zyn, en geducht
Zyn tegen hen gekant, geheel het ſchepſel zucht;
Zy konnen met geen oog van liefde Godt beſchouwen,
Noch dienen hertelyk; zy konnen niet vertrouwen
Dat Jezus dierbaar is; zy

achten niet den Geeſt,

Of zyne werkzaamheid in Vroomen; noch denkeeſt
Van 't innig Chriſtendom erkennen zy : maar woelen

Meeſt tegen Godes Volk; om datze zelf gevoelen;
Indien men leeven moet gelyk het fyne Volk,
Dat dan te wachten ſtaat voor hen de helſche kolk;
Dies voelen zy hun hert vyandig, en afkeerig
Van Godt, en Godes Volk; zy zyn ook niet begeerig,
Om in een trouwverbond te treeden met den Zoon

Van Godt; zy bidden niet, om ook te zyn de loon
Van
Jezus offerbloed;
zy wenſchen,
nochleven
gedenken,
Dat Godt,
om zynen Zoon,
hen zal het
ſchenken,

A

Zy -
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Zy volgen eigen luſt, en ſtaan in een Verbond
Met Duivel, Dood, en Hel; zy pleegen t allerſtond
-

Dat Godt mishaagt, en ſtraft; zy konnen niet beſeffen,

Dat Godt hun noodigt, om het hert tot Hem te heffen,
Of dat Hy hunne zaak zal ſtieren naar hun wenſch;
Zy vrezen voor verdriet, zy ſchrikken voor een menſch,
En alle ſchepſelen, de plaagen niet gekomen,
Die worden, ofte reeds daar waren, opgenomen;
Het ruiſſchen van een blad ontſtelt der zulker hert;
Dat alles naar den zin niet gaat verwekt hen ſmert;
Hun medeweeten klemt; om dat ze niet bevredigd
Met Godt in Chriſtus zyn; en worden zy beledigd,
Van menſchen, of een dier, dan worden zy ontſteld
Door gramſchap, toorn, en wraak;zy worden zeer gequeld
Om aan den even menſch met laſteren, en ſchelden,
Of is het in hun magt, met daaden te vergelden
't Geleden ongelyk; zy zyn vol angſt, en ſchrik

Al zynze maar alleen, want ieder oogenblik
Beroert hen groote vrees des Doods met naare klachten;
Om dat de tyd te ras verloopt naar hun gedachten; Zy

#
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Zy wenſchen naar geen Dood, noch hemelſch koningryk:
Geſchiede hunne wenſch, zy bleven eeuwiglyk
In 't leven hier om laag.
WAE RE LD L 1 N G.

Geen wonder wat voor menſchen,
Denkt gy, dat naar de Dood, of naar den Hemel wenſchen,

Tenzymen is in pyn, gevaaren, of geklag?
B E GE NA DI G D E.

De Vroomen menigmaal verlangen naar den dag,

Dat Godt de Dood gebied, hoewel ze zyn voorſpoedig.
WAE RELD L1 N G.

Dat denk ik niet, om dat, hoewel ik (veeltyds moedig)
Veel leed verdraagen moeſt, ik ſprak noch nooit de taal

By u terſtond gemeld, ik hoor uit uw verhaal,
Dat Vroomen blyde zyn, en Goddeloozen treuren,
Het welk men nu ter tyd ziet zelden zoo gebeuren;
Want Vroomen klaagen't meeſt, en zyn door ſchrik ontſteld:

Maar and'ren worden niet door vrees, of angſt gequeld;
Die leeven tot dat hen de Dood ſcheid wel tevreden,
En daalen in het graf, bevryd van tegenheden;

Z
y
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Zy weeten van geen quaad, en denken aan geen nood:
Maar Fynen quynen ſteeds, en quellen tot de Dood.
BE GE NA D 1 G DE.

Indien men deeze zaak uitwendig zou bepaalen,

Naar dat de Waereld meend, dan zou men licht verdwaalen:
Het

weenen is altyd geen blyk van ongeluk

9

-

,

Van rampen, tegenſpoed, van ſmerten, of van druk;
Het weenen kan ontſtaan door veel beſpiegelingen

Van zegen, Godes Woord, of geeſtelyke dingen;
Ja zelfs een Vroome weent, wanneer hy zich in Godt

Verheugt, als in zyn Deel; als hy zyn zalig lot
Met traanen in het oog erkent, en moet belyden;

Dan kan hy, ſchoon in druk, zich in zyn God verblyden:
Om dat hy weet, dat zulks niet lange duuren zal.
Wanneer de ziekte komt, of ſmert, of ongeval,
Dan is hy wel getrooſt; om dat hy met verlangen

Bewuſt van zynen ſtaat, en wat hy zal ontfangen,
Verwacht, dat hem de kroon zal worden opgezet,
Hoe meer de ziekte klemt, hoe ſterker hy 't gebed

)

-,

-

'

s

Dan
:
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Dan naar den Hemel zend; op dat de Heer mag komen 2

En hy met Godt verzoend, mag worden opgenomen:
Wanneer de Geeſt

vertrooſt, dan word hy recht verblya,

Enſcheid met vreugd van 'tgoed, van't bloed, en vandentyd.
Hy zocht zyn ruſt in Godt, en kon zyn geeſt vermaaken
In zynen dienſt, de Dood doet hem de vreugde ſmaaken,
Die eeuwig duuren zal; dan eindigt zyn verdriet :
Maar zyn geluk, en heil, noch vrede eindigt niet.
Beſchouw nu eens het lot van blinde Waereldlingen;
Die zyn geheel verknocht aan ondermaanſche dingen,
En als er ziekte komt, dan zynze zoo verſchrikt,
Dat hen geen ſchepſelen, of goed, of eer verquikt.
Als hem een arts bezoekt, dan moet hy't quaad verbergen,
Hem ſpreeken moed in 't lyf, en niet den zieken vergen,
Dat men een leeraar haal'; aladien men zegt de ruſt

Is noodig, en de hoop word anders uitgebluſt.
Een vroome mag voor al niet voor het bedde komen;
Op dat door zyn getalm de zieke niet door droomen,

Of anders werd ontſteld; als hy den naaren ſtaat
Des zieken zeer oprecht zou melden, of het quaad,
Dat
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Dat hem nu drukt, en dreigt zou op zyn herte leggen;

Daar zorgt men ernſtig voor, en ſchoon de leeraars zeggen,
Dat zulks hoog noodig zy, men is verkeerd, en boos,
En zegt, de zieke zou dan worden hoopeloos;

Of ergeren de quaal; dies hoort men 't quaad verzachten,
En zeggen, 't is geen nood, tot dat men ziet de krachten
Geheel verminderen, en dat men hand voor hand
De Dood voor oogen ziet, dan

moet hy zyn verſtand

Aanleggen, om het goed by teſtament te maaken
Aan vrienden maar inſchyn, dan vraagt men hem naar zaaken,
Die niet zyn afgedaan, maar ſlechts te voor bereid,

Of die hoognoodig zyn te weeten, eer hy ſcheid.
Dat duurt tot dat de keel hem reutelt, en de oogen
Inzinken, hem de borſt benaauwt, en al 't vermoogen
Van 't lichaam, en de ziel vermindert, en de ſchrik
Voor Duivel, Dood,

en Hel hem ieder oogenblik

Doet met een naar gekerm aan Artzen, vriend, en maagen
Al zyn vervlogen tyd, en 't wangedrag beklaagen.
Daar legt hy nu gereed, om met een kleinen ſtoot
Te ſtorten in het graf, hy ziet dat hem de Dood
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Bedreigt, en ſterk gemaakt; hy ziet den Godt van boven

2

Als Richter, zeer vergrimd, en alle hoop verſtoven,

Om met Hem weêr verzoend te worden tot geluk,
Van binnen knaagt het hert, voorzeggende den druk,
Die eeuwig duuren zal; by

buuren,

en by vrinden

Kan hy geen aasje heul, of hulp, of byſtand vinden,
Die ſtaan rontom het bed : maar geeven niets tot trooſt;
Dan wordhy afgeſcheurd van't goed,vriend,vrouw,ofkrooſt:
Maar zyn geweeten woed, hy kan geen ruſte raapen;
Hy ziet van onderen de Hel afgrys'lyk gaapen.
Ter zyden ſtaat de Wet, die hem geſtadig vloekt ,
Hy vreeſt, dat hy te laat naar zyn verloſſing zoekt
Door eenen Middelaar, dien hy nu ziet voor oogen
Tot wraak van hem bereid; om dat hy onbewogen

Gebleven is,

en Hem veracht heeft, en verſmaad;

Verachte middelen van heil vergrooten 't quaad.
Hy ziet de Dood op 't bed gewapend met zyn ſchichten Als mikken, en hy noemt met ſinert verzuimde pligten;

Wat hy gelaaten heeft, het geen hem was belaſt,

Wat hy bedreven heeft, dat hem niet had gepaſt.'
Q

-

Dan
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Dan zend men om een vriend, of leeraar om te ſpreeken
Tot trooſt, en, paſt het wel, men laat den Heere ſmeeken,
Dat Hy genadig zy, en na dat kort gebed
Is men geruſt, als of den zieken geen belet
Ontmoeten zou; om dat hy krachtig heeft

grºeien,

Al heeft hy maar alleen gehoord des ſpreekers reden;
Men zegt, hebt gy gezien, hoe yverig hy bad?
(Hoewel hy naauwlyks had des bidders woord

gevat.)

Wie twyffelt aan genaê, en aan des vriends bekeering?
Om dat hy ernſtig was in 't bidden, en de leering
Van leeraar, vroomen man, of vriend wou neemen aan,
De Hemel kan met recht zoo eenen niet

ontgaan.

Dan zegt men ook aan hem, die legt de zieletoogen,
Heb moed! myn vriend, heb moed! omdat gy reeds uw oogen
Hebt hemelwaarts gewend, hoop vry op 't hemelſch pand !
Dus blyft hy zorg'loos met een leugen in zyn hand.
De Dood volvoert den laſt van Godt aan hem gegeeven,
Men hoort den laatſten ſnik, als 't einde van het leven :

Daar legt hy neêrgeveld, de vrienden zyn beroerd,

-

Des overledens ziel word naar de Hel gevoerd,
".

Daar
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Daar ziet hy nu te laat, dat Duivels hem beſtormen,

Terwyl zyn lichaam word een ſpyze voor de wormen ;
Dan treurt die arme ziel met jammerlyk geklag,
Verwonnen door de pyn, tot aan den laatſten dag,
WA ER ELD L 1 N G.

Dit zeggen is te hard, om dat die zaak verholen,
En ons verborgen is, laat dat aan Godt bevolen;
Gy weet, zoo wel als ik, dat niemand vryheid heeft,

Om iemand na zyn Dood, ſchoon hy niet heeft geleefd,
Gelyk het hem betaamt, te doemen, al die zaaken
Zyn beter dat men zwygt, tot dat men zal ontwaaken.
Godt kan een zondig menſch in eenen oogenblik
Bekeeren, als hy wil, of in den laatſten ſnik :

k

En daarom houd ik niet, om niemands eer te krenken,
Van menſchen, die zoo ras een zondig menſch verdenken;
Maar veel van hem, die ſteeds het beſte noch gelooft
Van zynen evenmenſch, waar toe die hoop geroofd?
BE GE NA DI G DE.

Ik twyffel aan geen magt van Godt, maar volgde woorden,
Die

Hy geſproken heeft,
-

dat niemand in de oorden
Q 2.

Des
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Des Hemels komen zal, die niet word voorbereid

Door heiligmaaking, en dus komt tot heerlykheid.
Zoo gy niet word bekeerd, of weder word gebooren,
(Sprak Jezus tot het volk) gy kont my niet behooren;
Gy kont in 't koningryk des Hemels nimmer gaan;
De Geeſt bereid een menſch, en doet hem zulks verſtaan,

Eer dat hy ſterft, die maar zegt, Heere doe my open!
Wanneer hy heeft verzuimd om Jezus aan te loopen,
Op dat hy mogte gaan in zyn gezegend ryk,
Dien word het niet vergund daar na, maar eeuwiglyk

Moet hy zyn wangedrag,

en ongeloof beklaagen;

Des Heilands grooten toorn, en 's Vaders gramſchap draagen.

Het gaat my ook in 't hert, wanneer ik zeggen moet,
Of denken deeze menſch is niet in

Chriſtus bloed

Gewaſſchen, om dat hy niet toonde met zyn leven,
Dat Godt hem ooit den Geeſt des levens had gegeeven. Ik wenſch een Waereldling ook, dat hy werd bekeerd,

Maar op het doodbed word zeer zelden zulks geleerd;
Als 't zoo geſchied, dan geeft hy van bekeering blyken;
Men ziet hem zonder hoop niet in den Dood bezwyken;
Maar
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Maar hy beklaagt zyn ſtaat, al heeft hy boos geven,
-

Hy wend zich in geloof naar Jezus door den Geeſt,
Als dit zoo niet geſchied, dan kan men nimmer denken,
Dat Godt aan zoo een menſch zal 't eeuwig leven ſchenken,
Want die den levensweg in 't

leven niet betreed,

Komt nimmer in de Stad des levens, maar in leet.
N
l

WA ER E LD L IN G.

Zal 't dan een einde zyn van

pynen ,

ſmert, en plaagen y

Als Jezus komen zal, om al het volk te daagen

-

-

Voor zynen Richterſtoel?
BE G EN AD I G D E.

Neen , neen, geloof dat niet!
Dan komt er maar 't begin van jammer, en verdriet

Als Jezus komen zal, om allerhande volken
Naar hun bedryf, en ſtaat te

richten op de wolken.

WAE RE LDL IN G.

Ik ys, wanneer ik denk op der Verdoemden ſtaat!
Doch zou de pyne niet maar duuren als een quaad

Den tyd van duizend jaar? of zal de tyd niet komen, sº

Dat zy na 't groot gericht eens worden opgenomen?

-
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BE GE NAD I GD E.

Neen beeld u dat niet in, om dat er na den dag
Des Doods niet overblyft, dan eeuwig ziels geklag.

Godts Zoon zal met een ſtem zich klaarlyk laaten hooren,
Staat op gy

Doden!

komt, die immer zyt gebooren,

Ontfangt uw vonnis, dat u eeuwig treffen zal,
Tot heugh'lyk heil, en trooſt, of ſmert, en ongeval!
Dan zal een Waereldling verſchrikkelyk verryzen
Tot ſmaatheid, ongeluk, verdriet, en groot afgryzen;

Dan zal hy roepen, och! Gy bergen valt op my,
Verbergt my voor het oog, en voor de heerſchappy
Des Richters op den troon, wyl ik niet mag vertrouwen,
Dat Godt, of wel zyn Zoon my zal in gunſt beſchouwen.
Gedenk nu eens hoe naar, dat hy zal zyn geſteld,

Die hooren zal de ſtem, als 't vonnis word geveld;
Gaat weg Verdoemde Volk, om eeuwiglyk te klaagen,
De Duivel word gelaſt, om u met alle plaagen,
Te pynigen, ik geef u in zyn wreede hand,

Om zonder Eind' met u te doen, als met zyn pand.
r

WAE
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WAE RE LD L1 N G.

Wat ben ik in myn ſchik, dat ik niet heb te vreezen
Voor zulken ongeluk!
BE GE NAD I G DE.

Is 't u noch ooit bewezen,

Dat gy 't ontvloden zyt?
WAE RELD L IN G.

Wat reden hebt gy toch,

Om deeze vraag te doen?
BE GE NAD I G DE.

Ik ken het zelfs bedrog,

En weet niet,

of gy 't kent; wilt gy het overweegen?

Ik zal de tekenen van Godts genaad', en zegen
U geeven, en een menſch, die dat geſchenk ontfangt,
U ſtellen voor het oog; indien gy dat erlangt,
Of ooit genoten hebt, dan kont gy wel tevreden
Godt dienen, en geruſt u vleijen, dat gy reden
n

Bezit om wel getrooſt te wachten op de Dood;

Maar zoo gy 't niet bezit, gy zyt in grooten nood;
Q4

- - - -

Der
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Derhalven luiſter toe, en overdenk de zaaken,

Of gy oprecht voor Godt uw ſtaat weet op te maaken.
Ik zegge dan een menſch, die nu genade heeft,

Is overtuigd, dat hy te vooren heeft geleefd

-

In oorlog met den Heer' door veele misbedryven,
Doch door Godts Geeſt bewrocht, kan hy daar niet by blyven :
Hy heeft des Duivels dienſt, en zonden afgelegd;

-

Hy heeft zyn quaade luſt, en boelen opgezegd;
Hy heeft oprecht den dienſt van Jezus uitverkoren,
En wil alleen naar Hem, en zyn geboden hooren;
Hy heeft met ernſt betreurd, dat hy zoo lang van Godt
Afkeerig is geweeſt, en haatte Godts gebod :
Dat is zyn grootſte luſt, om nu met Godt te hand'len
In liefde, met geloof, en ſteeds voor Godt te wand'len;

Hy heeft zyn onmagt, en onwilligheid beſchouwd,
En heeft zyn heele zaak aan Jezus toevertrouwd,
Om hem te zaligen, Dien wil hy nu verbeiden;

Hy wil zich door den Geeſt gewillig laaten leiden;
Het is hem tot verdriet, dat hy zoo menigmaal
Den Geeſt Godts heeft bedroefd, en daar door zyne quaal
Door
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Door zonden heeft vergroot; hy is geheel verlegen,
Om dat hy ondervind zyn hert te zyn genegen
Tot zonden, die Hy haat, dit maakt hem niet verwoed;

Maar biddende, dat Godt hem waſcht in Jezus bloed : .
Hy wandelt op den weg des levens met vertrouwen,

-

En wil den Zoon van Godt als Middelaar beſchouwen,

Hy heeft ook iets geproefd van 't waare hemelſch Man,
En kreeg een Eerſteling van 't hemelſch

camins

Dat heeft hem ſterk gemaakt in pligten, en gebeden,
Dat gaf hem moed, om trouw te zyn in tegenheden;
Dat deed hem met vermaak, en zeer goed overleg
Voortloopen, zonder ruſt, den waaren levensweg:
Hy heeft een afkeer van de heimelyke zonden,

Wat dunkt u, hebt gy dit geheel, of iets bevonden

, Van dat ik heb gezegd? indien 't niet is geſchied,
Dat gy 't bevonden hebt, pas op! bedrieg u niet,
Want gy zult zeker u hier m te laat beklaagen,

Wanneer gy eeuwiglyk Godts toorn zult moeten draagen;
En daarom overweeg, of gy 't niet dienſtig vind,
Voor dat de Dood, en Hel u eeuwiglyk verſlind:
Q 5

VVAE

-

z5o SA MENSPRAAK EN
WAE RE LD L1 N G.
Ik word wat ongeruſt, om dat ik niet kan merken,
Dat ik de zaak bezit, veel minder dat myn werken
Zoo zyn gelyk gy daar aan my hebt voorgeſteld,
Indien dat noodig is, het geen gy hebt gemeld,
(Daar ik aan twyffele,) dan vrees ik, dat myn zaaken
Noch zoo niet zyn geſteld, om ook Godts gunſt te ſmaaken,
Maar dit ſtelt my geruſt, dat ik houd voor gewis,
(Gelyk Godts Woord ons leert,) dat Godt barmhertig is,
Die kan als 't Hem belieft myn zondenquaal geneezen.
BE GE NA DI G D E.

Ay overweeg, dat Godt niet kan barmhertig weezen,
Ten zy in zynen Zoon; de ſchuld moet zyn geboet,
Of wel door uwe ſtraf, of door des Heeren bloed.'
-

-

WAER E LD L 1 N G.

Ik dank u voor 't bericht, en ben ook wel genegen,
Om wat gy even ſpraakt, hier na te overwoegen.
BE
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BE GE NAD I G D E.

Ik wenſch, dat gy bedaard met reden overlegt,
Het geen u noodig is, en wat ik heb gezegd,

Op dat gy ook, hier na, die ſtemme Godts moogt hooren,
Kom gy gezegende, ik heb u uitverkoren,

-

-

-

Beërf dat koningryk; gy zyt van my bemind,

En door den Zoon gekocht.
WA ER ELD L IN G.

Ik dank u goede Vrind.

SA
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SAMENSPRAAK
tuſſchen een

N A T U U R L Y K
M E N S C H ,
ende eenen

GE LO O VI G EN ,
over de

NoodzAAKELYKHEID der ZELFSBEPRoevINGE,
ende waar in de zelve beſtaat.
NAT U U R L Y K ME N sc H.

k heb verſcheide maal de Leeraars hooren leeren,
Wanneer het Avondmaal genaakt, dat ieder een

Na ernſtig onderzoek moet komen, en begeeren,
Dat niemand ongegrond toetreede, maar alleen,
Die
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Die zich te recht beproeft; dies heb ik in de boeken
Met yver opgezocht, wat hy bezitten moet,
Die aan het Avondmaal verſchynt; en in het

zoeken

Wierd my dat ſtuk niet klaar, om dat het zaak'lyk goed
Word duiſter voorgeſteld, ik wenſchte wel te weeten,

Of het noodzaak'lyk zy, als men aan 't Nachtmaal gaat,
Dat men zich recht beproef, want ik heb 't meeſt vergeeten,
En veele doen 't met my; indien het waarlyk quaad

Met recht geheeten word, dat men zich niet beproeve,
Dan is myn wenſch, dat gy my toont hier van een blyk;
Op dat ik overtuigd Godts Geeſt niet meer bedroeve,
Dies vraag ik u met ernſt, is zulks noodzaakelyk?
GE L o ov 1 GE.

Is dat wel antwoord waard? hoe kan dit in uryzen,
Of het wel noodig zy ? om dat de zaak zoo klaar

Van Godt word voorgeſteld met krachtige bewyzen,
Dat niemand twyff'len kan, ik zeg dan, ja, 't is waar.
NAS
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NAT U UR LY K ME N sc H.

Wat voor bewyzen zyn 't, waar mede gy kont toonen,
Dat zulks noodwendig zy, dat men zich voorbereid',
Eer men aan 't Nachtmaal gaat? wil my hier in verſchoonen,

Dat ik niet recht begryp des zaaksnoodzaak'lykheid.
G EL o ov 1 G E.

Hoe kont gy in een zaak van dat gewigte weezen

Onkundig, die de Heer zoo klaar heeft voorgeſteld
In het prophetiſch Woord, gelyk als elk kan leezen,
En door d'Apoſtelen het zelfde word gemeld.
Godt zegt door Haggäi, ſtelt uw hert op uw wegen. (a)
En door Zephanja, Volk doorzoekt u zelven naauw,
Doorzoekt u zelven naauw, eer dat des Heeren zegen
Veranderd word in toorn, wees toch niet langer laauw,

Op dat 't beſluit van Godt niet haaſtelyk mag baaren. (b)
En Jeremias zegt in 't klaagende gedicht, (c)
Laat ons doorzoeken, Volk, ons wegen met bedaaren,

En onderzoeken, ja weérkeeren, maar ons pligt,
Tot
-

.*

(a) Hag: 1:5,7. (b) Zeph:2: 1,2. (c) Klaagl: 3:40. '
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Tot Godt den Opperheer. Hoſeäs heeft geſchreven, (d)
Komt laat ons tot den Heer weërkeeren al te ſaam,

Heeft Paulus niet aan ons geboden in zyn leven,

( Als den Corintheren

en Chriſtus naam,
) uit
Beproeft u zelven toch, of gy
zyt in 't geloove.
Godts,

t

Kent gy u zelven niet, of jezus in u is? (e)

En onderzoekt uw' ſtaat, op dat ik dus verdoove (f)
De vrees, dat gy behoort tot 't ryk der duiſternis.
NAT U UR LY K ME N sc H. .

Die mannen vorderen, dat elk zich moet verkloeken,
Om na te ſpeuren, of hy reeds bezit genaad',
Dat 's goed, maar zeggen niet, men moet zich onderzoekers
En recht beproeven, eer dat men aan 't Nachtmaal gaat.
GE L. o ov 1 G E.

Wil niet de kracht van 't Woord op deeze wys vermind'ren

Om dat 't een Maaltyd is, daar niemand recht toe heeft,
Dan die behooren tot 't getal van Godes

Kind'ren,

Derhalven niemand mag toetreeden, dan die leeft
In
6

(d)Hoſ: 6: 1. (e) 2 Cor: 13:5. (f) 1 Cor. 11:28, 29, en Gal:

': 4-

-

-
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In den genadeſtaat, het word voor Bondgenooten

Alleenelyk bereid, gelyk het Hooglied leert; (g)
En Jezaiâs zegt, dat ieder word verſtooten (h)

van 't eeten,

die den Heer' niet als een knecht begeert.

't Is een verzegeling

van Chriſtus onderdaanen,

-

Tot nut van hunne ziel, en tot beveſtiging,
Dat Jezus door zyn dood den weg heeft willen baanen
Tot hun behoudenis, wanneer zy onderling

-

Aan Hem gedachtig zyn, en om de twyffelingen
Van ieder

weg te doen, hoor eens wat Paulus zegt

(i)

'Tot den Corintheren, daar hy van deeze dingen
Des Avondmaals betuigt; zes wie onwaardig legt
Aan 's Heeren Avondmaal, en 't eeten komt begeeren

Eer dat hy zich beproeft, die maakt zich ſchuldig aan
Het dierbaar offerbloed, en 't lichaam onzes Heeren;
& Dies onderzoeke zich, al wie hier aan wil gaan.

-

In

(g) Hooglied 5: 1. (h) Jez: 65: 13: (i) 1 Cor: II: 27,
28, 29,
N
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Indien uw ongeloof hier voor noch niet wil wyken,
Zoo overleg bedaard, het geen noch volgen zal.
NAT U UR LY K ME N sc H.

Ik zal toeluiſteren, of gy hebt klaare blyken
Tot overreeding van myn hert in dit geval.
G E Loo v 1 GE.

-- --

-

Wie in den ouden dag het Paſcha wilden eeten,

Die moeſten heiligen zich, en hun huisgezin,
En nimmer onbereid ſtaan, of zyn aangezeten, (k)

Als het Geſchiedboek zegt, en Mozes in 't begin (1)
Van zynen Uittogt meld; nadien nu is gekomen,
In plaats van 't Paſcha, het hoogwaardig Avondmaal 3
Zoo denk, of dan ook niet te recht word aangenomen,

Dat men in 't Avondmaal gebruik dezelve taal?
,*

|

Nadien ook Jezus zelf beſchouwt, ofwel de gaſten (m)
-

In 't Nachtmaal hebben het vereiſchte bruiloftskleed;

Zoo vraag ik, of 't niet waard is zich te ondertaſten,
Of men dat kleed bezitt”, zoo veel men immers weet?
R
De
-

(k) 2 Chron:
2.2.2

ar

6. (1) Exod: 1z: 3---7. (m) Matth:

II is
-

"

rs
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Dewyl het Nachtmaal is een van de groote pligten,

Voor den Geloovigen, daar men den Heer ontmoet, (n)
Zoo vraag ik, of men 't niet moet, zoo't betaamt, verrichten?
En onderzoeken, of des Heeren Jezus bloed

voor ons is uitgeſtort, en of men is des Heeren?

(o)

Want anders ſteelt men maar het brood , en ook den

wyn

»

En zit daar als een vee, zoo lang men niet wil zweeren,
Dat men den

Heere kieſt,

en heilig wenſcht te zyn. (p)

Beproeving heeft zyn nut; gelyk men mind're dingen
Beproeft, wanneer men 't koopt, of men het rechte heeft,
Zoo moet een Bondgenoot zich in dees handelingen

Brproeven,
Het

eer hy zich aan 't Avondmaal begeeft.

is geweest 't beproeven na te laaten,

En 't doen bewyſt te recht de
Het is een

-

waar oprechtigheid :

middel voor de rechte Onderzaaten,

(q)

(r)

Tot hun bekeeringe; ja als ze wel bereid

-

Toe

w

(n) Hoog:
verſ: 12.

5: 1.

' (o) Joz:

* *

(p) Jud:

(9) Job: 34; 6. (r) Jer: 31: 18-2o. )
-

v'

*-,
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Toetreeden, geeft het trooſt, en licht in 't geeſt'lyk leven ; (s)
Maar die komt onbereid, het oordeel grypt hem aan. (t)

wat dunkt u,

heb ik reeds, geen blyk genoeg gegeeven,

Dat niemand onbereid aan 't Avondmaal mag gaan?
NAT U UR LY K ME Nse H.
Ik heb uw redenen gehoord, en vindze krachtig,

Dat men beproeven moet : dit wenſch ik niet alleen;
Maar ik verzoek u ook (indien gy zulks zyt magtig)
-

Te zeggen, hoe men zich beproeft, eerſt in 't gemeen,
GE L. o ov I G E.

Beproeving, in 't gemeen, word dus van my beſchreven,
't Is een godtidienſtig werk een's Chriſtens, die zyn hert,

naar" onderzoekt,

En ſtaat

en wat hy heeft bedreven

Den Heere openlegt , op dat hy onverwerd
Daar door mag vorderen in heilig vefeningen
Van waare godtvrucht, en van deugd tot grooter maat,
NAT U U R LY K ME N sc H.

Indien het u belieft, zeg my nu deeze dingen,
Eerſt wat een menſch beproeft, en dan waar 't inbeſtaat.
-

-

2.

w

GE

(s) Pſalm: 26; 2. en 139:23, 24, (t) Matth: 22: 13
-

e

26o
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G E L. o ov 1 G E.

De zaak, die hy beproeft, behelſt zyn ſtaat, en zonden,
Zyn deugd, en vordering, of waſdom in de deugd.
NAT U UR LY K ME N sc H.

Zeg my wat geeſtelyk daar in legt opgewonden,
Als ik het kan verſtaan, op dat ik werd verheugd.

GE Loovic E.
Als hy zyn ſtaat beſchouwt, dat doet hem overweegen,
Of hy genade miſt, dan of hy die bezit,
Hoe zyn geſtalten zyn, en of hy is genegen

Te hand'len met den Heer'; en jaagt naar 't zalig wit,
Dat hy bedoelen moet in 't geeſtelyke leven;
Of Godt de Vader is, gelyk de Zoon, en Geeſt
Het voorwerp van zyn luſt, om Hem het hert te geeven;
Of hy 't Verbond verkieſt, en dreigementen vreeſt,

En Godts beloften ziet, die hy zal moogen wachten.
Hy ſpeurt naauwkeurig na, of 't onherbooren deel
Stryd met dennieuwen menſch, en of Godts Geeſt hem krach
Steeds byzet, om te ſtaan ten dienſt van Godt
-

gee"
AI
-
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Alleen, en voor âltoos, dan of de Geeſt van binnen
Geen invloed hem verleent, en daar door in den ſtryd
De nieuwe menſch vervalt; of hy met hert, en zinnen

Godt kieſt, om allerley gevallen, in den tyd,
Van voor, en tegenſpoed gewilliglyk te draagen;

Of hy in d'eenzaamheid, en in 't godtsdienſtig werk
Wil weezen yverig, en nergens naar wil vraagen,
- Wat menſchen praaten, als hy niet zou blyven ſterk,
En krachtig in den Heer. Dan let hy op zyn zonden,
Die door gedachten, woord-, of daaden zyn begaan;
In wat omſtandigheid hy

eertyds wierd bevonden,

Toen hy de zonden deed; wanneerze zyn gedaan;

*

Hoe groot dezelve zyn : hy gaat met 't Woord te raade,
Of die vergeef'lyk zyn, of datze zyn te groot;

Of die door heerſchappy beletten de genade,
Dan of ze zyn gepleegd ook van een Bondgenoot,
En Lievelingen Godts daar ooit in zyn gevallen,

Die waren aangedaan met Godts, en Chriſtus beeld;
Hy merkt naauwkeurig op hun
Of hy de zonde kieſt, dan

zwaarheid,

en getallen,

ofze hem verveelt,

R 3

Zyn
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Zyn Deugden worden dan ten naauwſten overwogen,
In daaden, woorden, of gedachten uitgevoerd;
Of die niet zyn maar ſchyn, en daar door word bedrogen;
Derhalven laat hy niet een deugd onaangeroerd,
Om wel te weeten, of een Waereldling de daaden
Kan doen, die hy bevind door hem te zyn gedaan;
Dan of het zulke zyn, die naar een goed beraaden

Aan Vroomen eigen zyn, en niemand kan beſtaan

Te doen, dan die oprecht door Godt is weergebooren,
Waar door hy een bewys van geeſt'lyk leven heeft.

'Dan komt de vordering of waſdom hem te vooren

van 't geeſtelyke licht,

of hy nu hooger ſtreeft,

Dan hy te vooren deed, of zyne deugden bloeijen,
En

daar door kan geruſt opmaaken zynen ſtaat,

Dan of de twyffeling, en 't ongeloove groeijen,
Waar door hy word bedroefd, en afneemt in genaad'.
NAT U U R LY K ME N sc H.

Wat toetſe neemt men toch, om alles niet op ſchroeven
w

Te zetten, maar gewis te hand'len, zoo 't behoort?
'

GE
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GE L. o O V 1 GE.

De rechte toetſteen, om ons elk wel te beproeven,
Die men gebruiken moet, is Godts onfeilbaar Woord. De Wet van Sinäi, als Godts getuigeniſſe,
Vertoont ons onzen pligt, waar op Godt is gezet,
En 't Evangelium,

gepaard met ons gewiſſe,

Beſtraalt door Godes Geeſt, vertoont ons, op 't gebed,
In ernſt, en werkzaamheid, wat hy eens zal verliezen,
Die niet in d'eenzaamheid jaagt naar de

levenskroon,

Wat Godt heeft voorgeſteld, en wat wy moeten kiezen,
Om God' behaagelyk te zyn in zynen Zoon;
-

Dat maakt hem yverig, om tyden af te zond'ren;
Op dat hy met Godt ſpreek in heilig oefening',

Om d'Evangeliſtem , zoo ook den vloek, en 't dond'ren
Der Wet te zien, daar toe maakt hy afzondering.
NAT U UR L Y K ME N sc H.
Als ik

beproeven zou,

waar toe zou 't konnen baaten?

Dat het behoorlyk zy, hebt gy my, met der daad,
Zoo aanſtonts voorgeſteld, ik heb u hooren praaten,

Wat men beproeſt, maar niet waar in dat zulks beſtaat

264

SAMEN SPRAAK EN.

Zeg my eens kortelyk, op dat ik wel mag werken,
Als ik daar zin in kryg, en zulks ook dienſtig vind,

Hoe ik beproeven moet, ik zal er wel op merken.
GE Loo v 1 G E.
"

Waar 't

geen nieuwsgierigheid! hier in beſtaat het, Vrind:

De Ziele keert dan in, om met zich zelf te ſpreeken, (a)
En blyft van haaren ſtaat, noch doen geen vreemdeling, (b)

Maar vorſt mauwkeurig uit, hoe veelerley gebreken

Zyn in haar ganſch bedryf, door een herinnering
Van daaden, woorden,

Pligt,

gebeden, en gedachten,

Die gaat zy alle na, en overweegt het ſtuk; (c)
Wat zy heeft uytgevoerd, waar voor zy zich moeſt wachten,
En wat

de oorzaak was van al

haar ſmert, en druk :

Dan ziet zy, hoeze zich omtrent Godt heeft gedraagen (d)
In heel haar levenstyd, of zy haar naaſten

heeft

Geſticht, waar door een menſch, die Vroom was ſchiep be
(haagen;
Dan

ofze was tot ſmert der Vroomen, enzy beeft, (e)
Als

(a) Luc: 15: 17. en Jer: 31: 19.

(b) Openb: 3: 17.

(c) Gen: 42: 2r. (d) Jer: 3; 13. (e) Jer: 2: 23:
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Als zy dat ondervind; zy merkt op alle dingen,
Die lang zyn uitgevoerd, met wien zy om moeſt gaan;
Of zy haar plicht oprecht omtrent Natuurelingen (f)
Tot overtuiging heeft met vriend'lykheid gedaan;
Dan ofze was, en is tot ſtyving van den quaaden :

Zy maakt een vergelyk van haar doen met GodtsWet;
Daar uit bemerktze dan, hoe zwaar zy is belanden

Met veele grouwelen van zonden, ſchuld, en ſmet; (g)
Waar doorze word bedroefd tot haar vernederinge,

En keert haar met ontzach tot Godts genadetroon, (h)

Dien. Hy heeft opgerecht, om onderhandelinge
Te konnen hebben met den zondaar door den Zoon.

Daar op veroordeelt zy zich zelven in gebeden (i)

Voor Godt, en is beſchaamd, om dat geen grooter zorg
By haar gedraagen is, waarom Godt heeft veel reden,

Om haar te ſtraffen, maar zy keert zich tot den Borg;
Met een belydenis, en droefheid over zonden,

En met ootmoedigheid ſmeekt zy vergiffenis; (k)
R 5
38: 5.
5,
(9% Pſ:
38: #

Col:
(i)(f)
Eſra
9: 6.4: 5.

Zy
(h)
Job: 9:
Q: 15
15.
(h) Job:

Y
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Zy ſteunt op Jezus woord, dat Hy om zyne wonden
Haar ſchuld vergeeven kan: nadien. Hy waarlyk is (!)

Een Hoogeprieſter, die betaald heeft voor zyn Kind'ren.
Dan wil ze zich ontdoen van allerhande ſoort

Van zonden, en gebrek; om dat die haar ſteeds hind'ren,
En neemt in Godts kracht voor te doen gelyk 't behoort.

Zy maakt een nieuw Verbond, om nu by Godt te blyven,
Verbindende daar

toe zich zelf in Chriſtus naam, (m)

En wenſcht oprecht met ernſt, dat zulks toch mag beklyven,
Op datze niet meer legg op Chriſtus Volk dien blaam,
Dat het geveinſde zyn, die maar uitwendig ſchynen;
Maar als men 't wel beſchouwt met zonden zyn vervuld,

Dit ſmert haar hertelyk, dat Vroomen moeſten quynen
Om 't voorig wangedrag,

g bid, bewuſt van ſchuld

Dat Godt haar wanbedryf niet langer op wil ték'nen ;

3.

-

Om dat Hy innig kent, dat haar de zonde ſnert, (n)
Derhalven bidze, dat Godt die niet toe wil rék'nen : (o)
Als zich een ziel beproeft, dit gaat er om in 't hert.
•ar

##

(1)Pſ:Heb: 4; 15.
(o)
5' 16. (m)

je

:

-

Dat

; 38: 19
IQ.
so: s. (n) Pf38,
'O,

K.
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Dat doet zy hertelyk met traanen, en gebeden (p)
-

En neemt haar heelen ſtaat met ernſt in overleg,

3
:

Ja ſchoon de Duivel komt met ſchyn van tegenreden, (a) Zy luiſtert naar hem niet, tot ſlot is 't dat ik teg;
-

Zy ſpreekt als met haar hert, wat zy nu moet

betrachten,

Wat zy bedreven heeft; wat zy verlaaten moet;
Of zy gewilliglyk haar lichaam, ziel, en krachten

Beſteeden wil ten dienſt van Godt, als 't hoogſte goed. (r)
NAT U UR LY K ME N sc H.

Als ik zoo hand'len zou, dan moeſt ik nader hooren;

Wat redenen gy hebt, die overtuigend zyn;

*.

Dat zulks my nuttig zy, ik neig tot u myn ooren,
Op dat ik 't weeten mag, en dan myn vrees verdwyn',

Wanneer gy my 't verklaart, en my myn ſtruikelblokken
Beneemt, die hinderen, dat ik niet doe als gr.
G E L. o c v 1 G E.

Ik zal de redenen u melden, en u lokken,

Indien het moog'lyk is, op dat gy ook met my

2o:26.
19.
(r)(p)
Pſ:Hand:
73: 25,

(q) Eph:
Ep 6; 16.
#

-
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U ernſtig onderzoekt, en in Godts weg moogt wand'len.

-

De reden waarom zich een Vroome, wel bedaard,
Beproeven wil, is dees', hy hoopt, dat onder 't hand'len
De Geeſt van Godt hem eens,(als't Godts Woord openbaart)

inwendig geeſt'lyk licht,

en klaarheid by zal zetten;

Dat hy verzegeling des Geeſtes krygen zal, (s)

-

En meer erlangen, dat hy op Godts weg mag letten,
En dienen waarlyk Godt met ernſt, en bly geſchal :
Dat hy in heiligheid, en luiſter uit mag blinken, (t)

In deugden vorderen, en in zyn nietigheid
Dood-, en doemwaardigheid met droefheid in mag zinken,
En zien, dat hy van Godt is waarlyk voorbereid (u)
Door Godts verkiezinge; hy wenſcht dan vaſt te maaken,

Dat hy geroepen is, en daarom heeft het recht,
Om toe te naderen tot Godt; hy wil de zaaken (w)
Met een recht geeſt'lyk oog beſchouwen als Godts Knecht.

Hy vreeſt, dat eens zyn hoop hier namaals mogt bezwyken,
Daarom beproeft hy zich, op dat hy zeker zy, (x)
Dat

(s).Pſ:
Joh.119:
14:18.
21. (x)
(t) Pſ:
8. (u)
(w)
Pſ:84:
#9;7,116.
u) 1 Pet: 2: 9:
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Dat hy tot Godt behoort, dies zoekt hy niet te wyken
Van Godt, maar vry te zyn van Satans ſlaverny. 1
NAT U U R LY K M EN sc H.

,
rº, -- --

Gy hebt noch niet geheel voldaan myn ziels begeeren;
Om dat gy

hebt gezegd, met een gemeen verhaal,

Hoe ieder zich beproeft, maar wenſch van u te leeren,

Hoe men beproeven moet, als men aan 't Avondmaal
Zal wettig naderen 3 dit zyn verſcheiden' zaaken,

En al myn zwaarigheid beſtaat maar in dit ſtuk,
Of 'k my beproeven moet, als ik my op zal maaken

Tot 't Avondmaal, op dat ik 't doen mag tot geluk :

Wil my toch hier in niet verlegen laaten blyven.
GE Lo ov 1 G E.

Wel aan! Ik ſtel, dat gy dees' vraag doet, wel bedacht,

In luſt tot vroomheid: dus kan ik het beſt beſchryven,
In

wenſch, dat, onder 't Woord, Godt toon

aanuzyn magt,

Het is een oefening van een godtsdienſtig Chriſten,
Die inkeert tot zich zelf, en onder 't oog van Godt,
*v

Dat Hy alziende kent, nu, zonder tyd te quiſten,
Naauwkeurig onderzoekt, geſterkt door Godts gebod,

27o
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of hy gerechtigt is, en wil met reine handen,
Bekleed met 't bruiloftskleed, gaan aan het Avondmaal,
En of hy is bevoegd de tekenen, en panden
Te noemen van den Diſch, in wenſch van goed onthaal.
NAT U UR L Y K MEN sc H.

Wat moet dan iemand doen, die 't Nachtmaal zal genieten?
En wat hoedanigheid bezit een Bondgenoot,
Die wel aan 't Nachtmaal gaat? Laat dit u niet verdrieten,

Dat ik geduurig vraag, om dat de zaak is groot.
G E L. o ov 1 G E.

-

Nadien gy deeze vraag niet doet om wat te vitten,
(Zoo 'k hoop) ik zeg u dan, by na, gelyk voorheen

-

Hy die toetreeden zal, moet dit voor al bezitten, (y)
Dat hy belydenis gedaan heeft, en ik meen,
Dat men aan 't Avondmaal moet houden deezen regel,

Dat niemand komen mag, dan die een Bondgenoot (z)

Is van 't genaéverbond, hem komt maar toe het zegel,
Die

Jezus kent,

en houd voor 't waare levens Brood.(a)
Hy

(y) Ezech: 20:37. (z) Luc: 22: 19, 2o. (a) Matth:
22: I2 , 13

n
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Hy moet Godt, als Drieëen, erkennen, en beſeffen,

Den weg der zaligheid, door eenen Middelaar; (b)

Jaar de dingen, die dit sacrament betreffen,
Moet hy aanneemen, en betuigen te zyn waar. (c)
Het ongeveinſd

geloof moet by hem zyn bezeten,

(d)

Die aan het Avondmaal zal treeden, zoo 't behoort;
Want Jezus door 't geloof t'omhelſen, en te écten
y

Is toch dezelve zaak, naar Chriſtus eigen woord. (e)

Hy moet in waar berouw, en droefheid over zonden,
Met

afſtand , haat, gevoel, en ſimert zyn aangedaan; (f)

Nadien hy moet de

dood van Jezus daar verkonden,

En in geloovige bekeering tot Hem gaan. (g)
Hy moet, na goed beraad, gewillig zich verbinden,
Om door Godts Geeſt, en kracht niet eene zonde meer

Te houden aan de hand, en wenſcht te ondervinden, (h)

Dat Jezus Chriſtus woon

in hem, en zy zyn Heer.

Hy moet bevlytigen ter waare deugds betrachting,
En gaern verlaaten, 't welk ſtryd tegen dit Verbond.
Hy

b) Jer: 31: 33.

#G)

c) Matth: 26: 26. (d) Joh: 6: 29.
II: 26.
(g) 1 Cor:
Cor: 11:
2 º

(e)
26; 75.
75.
(h ) Joh: 6: 35. (f) Matth:
atth: 26;
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Hy moet de goederen der waereld met verachting
Aanſchouwen, en voor al, hy moet met hert, en mond

Godt willen dienen, en het zondig quaad vermyden,

Daar op het brood, en wyn gebruiken onbevreeſd,
En tegen d'ydelheid door Godts genade ſtryden,
En Jezus beeld geheel vertoonen door den Geeſt. (i)
Hy moet de Broederen, die Jezus lieft, beminnen, (k)

Want 't is een liefdemaal, waar in wy all' één Wyn,
En Brood, als Kinderen, genieten met de zinnen,

Het geen ons toont, dat wy t'zaam Chriſtus leden zyn (1)
-

Hy moet bezitten ook een geeſtelyk verlangen, (m)

Een honger, en een dorſt, om in 't Verbond te treên

Met Jezus hertelyk; hy moet in 't hert ontfangen
Gemeenſchap met denZoon, en ook met Godt Drieëen. (n)

Als hy dees' zaaken heeft trouwhertig overwogen,
Dan ſpeurt hy daar uit na, hoe dat het met hem ſtaat,
dan of hy is bedrogen,

Of 't met hem waarheid zy,

En niet bewind de zaak in meêr, of minder maat. (o)
NA

(i) 2. Cor: 3: 18. (k) 1 Joh. 3: 14. (1) 1 Corio 17.
(n) 1 Joh; 1: 3. (o) 2 Cor: 1: 12.
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NAT U UR LY K M EN sc H.

Als dit beproeven is, dan zyn'er weinig menſchen,
Die met een waare proef verſchynen aan den Diſch;

-

Gy ſtelt het veel te maauw, ik wil het goede wenſchen,

Schoon ik zoo niet verſchyn; nadien 't ook waarheid is,
Dat men

niet, zonder nood, Godts Geeſt ooit mag bedroeven,

Maar ſteunen, in geloof, op Jezus ſtem, en woord,

Hy ieder roept,

ſpreekt niet van 't beproeven,
Als Gy hebt voorgeſteld; doch als het zoo behoort,

Waar door

e-

Dàt ik beproeven moet, hoe zal ik het beleggen?
Indien gy willig zyt, ik wenſch, dat gy't my zegt.
GE L. o ov

re

E,

Zoo gy my hooren wilt, ik zal 't u duid'lyk zeggen;
Vraag eens u zelven af, of gy bezit, oprecht, (p)

Dat gy verbroken hebt den ouden band der zonden,

Waar meegy waart geboeid door Duivel, Waereld, Dood,
*

-

(g)

En luſt; of gy daar op, in waarheid, hebt bevonden,
Dat gy geworden zyt des Heeren Bondgenoot; (r)
S

(r) Heb 12: 1, (q) 2 Tim: 2: 26. (i) Jez:44: s.

Of
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Of gy geheiligd zyt in kennis, en in waarheid; (s)

Of gy zyt nederig, en door Godts Geeſt geleerd; (t)
Of ook uw wil oprecht verlangt naar meerder klaarheid;
Of gy verlichting in 't verſtand van Godt begeert, (u)
Of gy recht droevig zyt, om dat gy zoo veel zonden

Begaan hebt tegen Godt; of gy verlegen zyt, (w)
Dat gy geen grooter haat, en afkeer hebt gevonden,
Ook tegen uwen luſt, om dat die Godt beſtryd; (x)

Of gy 't geloof bezit, dat ons kan zalig maaken; (y)
Dan of het is, 't geloof, dat met den tyd vergaat; (z)
Of het hiſtoriſch is, en verder niet kan raaken,
En op dien loſſen grond bouwt uw geheelen ſtaat; (a)
Dan

of gy Jezus hebt gulhertig aangenomen,

(b)

In all' zyn ampten, en weldaaden; ja geheel,
Voor

altyd, Hem gemynd;

of gy tot Hem gekomen (c)

Zyt met een overgift, en Hem hebt tot uw deel;
Of dit uw opzet is, om trouw voor Godt te wand'len,
En in oprechtigheid verkieſt des Heeren weg; (d)
-

Of
(s) Spreuk: 19: 2. (t) Jez: 48; 17.

##

#.

Pſ: I IQ: I

:3

(w) Pſ:38: 19. %
2O: #
I2. ## #
(*)Jac#2, 19, (b) JJhi Ii+2. (c) Joh; 6,37. (d) Heb; 11:25.
-
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Of gy uw naaſten wilt met liefde ſteeds behand'len,
En met bedaartheid neemt zyn heil in overleg; (d)

Of gy verlangen hebt, om ook den Geeſt te ſmaaken, (e)
En op het teken wenſcht te krygen 't tegenbeeld,
Dat Jezus door zyn Geeſt u mag aan 't herte raaken,
En als de waare ſpys u worden meégedeeld; (f)
Of gy een toeleg hebt, om alles na te ſpeuren,

Wat gy gebrek'lyk vind, om met een nieuwe luſt
Zulks te verbeteren, de zonden te betreuren,

En met een bruiloftskleed te worden toegeruſt. (g)
Als gy dat zoo bevind, of gy dan af wilt wachten
In uw toenadering 't welk Godt heeft toegezeid, (h)
En al des Satans liſt, en lagen wilt verachten,

Verkiezend Jezus gunſt nu, en in eeuwigheid. (i)
NAT U UR LY K ME N sc H.

Hebt gy dit niet gezegd, om my wat te bedroeven?
Nadien ik zeker weet, dat het onmoog'lyk zy,
Om my op deeze wys naauwkeurig te beproeven?

Zoo neen, dan gaa ik heen, niet van ontroering vry.
S 2

(d) Hand: 26: 2o. (e) Pſ: 51: 14 (f) Hoogl: 4: 16.
(g) Jez: 61: 1o (h). Hoogl: 5: 1. ' (i) Hoogl; 3: 4, 5.
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Ik wenſch u goeden dag, en hoop, dat ik myn leven

U niet ontmoeten zal, om met zwaarmoedigheid
Te worden opgevuld, ik zal het u vergeeven,

Als gy my klaarder zegt, hoe dat men zich bereid.
GE Loo v 1 G E.

Zyt gy zwaarmoedig, quaad, miſnoegd, en zeert'onvreden;
Om dat ik uw verzoek, in alles, heb voldaan ?

Ik ben bewuſt, dat gy niet hebt een and're reden
Dan om

dat ik u zeg, hoe dat u zaaken ſtaan. (k)

Nu zal ik uw verzoek, dat gy my, daar zoo eeven,
Gedaan hebt ook voldoen, 'k wenſch , dat gy hertelyk
Het zelve overweegt, dit wil de Heere geeven!

Als gy u onderzoekt, ziet of gy zit recht ryk; (1)
Of gy geſtaltens kent met veel verwiſſelingen; (m)
Of gy eenvoudig wenſcht tot Jezus eer te zyn, (n)
Of gy bekommerd zyt, dat uw veranderingen (o)
Niet zyn van 't rechte ſlag, maar ſlechts vertoonenſchyn,
Of uw godtzaligheid geſtadig tegenloop heeft; (p)
Of gy van herten wenſcht, om 's Geeſtsverzeegeling

%#

(k) 1 Cor: 2: 14. en Gal: 4:16. (1) Openb:2:9. (m) Hoogl:3:1-5

## 1:27.(o) 1 Pet:i: 17.(p)2. Tim:3:12: (q) Hoogl: 1:2.
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Of uw gedrag u tot den Hemel groote hoop geeft, (r)
En gy word als verrukt in ziels verwondering; (s)
Of Jezus volheid u is in het

oog gekomen,

(t)

Of gy zyn dierbaarheid voor u bekoorlyk vind; (u)
Of gy zyt in 't Verbond door Jezus aangenomen, (w)
Of Vroomen zyn by u, om hunne deugd, bemind. (x)
NAT U UR L Y K ME N sc H.

Voor dit maal is 't genoeg, ik zal u weder hooren,
- Als my gelegentheid daar toe verſchynen zal.
G E L. o ov 1 G E.

Ik bid u, laat ik noch dit brengen voor uw ooren,
Op dat gy niet verzinkt in 't eeuwig ongeval

:

Zie uw elende toch ! treur over uwe zonden ; (y)

Zoek Jezus dierbaarheid te kennen tot uw vreugd;
Laat u geen ruſt, voor dat gy hebt genaé gevonden
In Jezus oog, en dat gy u in Hem verheugd.

Loop op geen breeden weg, maar wilden ſmallen kiezen; (2)
Bemin de vreeze Godts, en bid veel om genaad'; (a) S 3

Tracht

(r) Rom: 5; 5. (s) Pſ:89:9. (t) Joh: 1:16. (u) 1 Pet: 2: 7.
(w)Col: 2: 6.(x) 1 Joh. 3: 14. (y) Matth: 5:4. (z) Matth:7: 13.
(a) 1 Theſſ: 5: 17.

-
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Tracht wel uw zonden, maar niet Jezus te verliezen;
Verbind u naauw aan Hem, tot ſterking in uw ſtaat; (b)

Hoor veel het Woord van Godt, en heilig oefeningen;
Op dat gy vord'ren moogt in kracht van heiligheid; (c)
Let naauw op al uw doen, en op Godts handelingen; (d)

Leef teer voor Godt; op dat gy ook zyn eer verbreid. (e)
Verlang naar zaligheid, en denk veel op uw ſterven, (f)
Dat uwe ſterfuur mag, als die der Vroomen, zyn;

Godt geeve, dat gy gunſt moogt voor den troon verwerven,
Als gy voor 't Oordeel komt, en vry moogt zyn van pyn. (g)
NAT U UR LY K ME N sc H.

Ik dank u voor den wenſch, en voor uw onderrichting,
Ik zal het eens bedaard, wat by u is gezegd,
Herdenken, want ik zie daar toe noch geen verpligting,
Maar vind de zaake waard te worden overlegd.
G E L. o ov 1 G E.

Godt zegene uw doen, geef u beproevings krachten,
En toon u door zyn Geeſt, hoe gy beproeven moet,
Hy

(b) Joz: 24: 21. (c) Heb: 1o: 25. (d) Luc: 21:36.
(e) Eph: 5: 8. (f) Gen: 49: 18. (g) Matth: 25:34.
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Hy ſchenk u, dat gy moogt de zaligheid verwachten
Met recht, en zekerheid, en waſch u in het bloed
Van Jezus, 't waare Lam; Hy wil u

eeuwig kroonen

Met koninglyken glans, Hy geef u. dat gy vind,
En krygt het zalig heil met Godts geliefde Zoonen.
NAT U UR LY K ME N sc H.

Het zy zoo, goeden dag, ik wenſch u 't zelve, Vrind.

#SN #N4

# ##

SA

w
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Tuſſchen

eenen

ZW A K K EN
in de

G E N A D E ,
ende eenen

S T E R K E N ,
over eenige

-

ONGESTALTEN IN HET BIDDEN,
Dienende tot onderzoek , of die met genade
konnen beſtaan.
Zw AK KE,

s

)ch of ik iemand had, dien ik myn nood kon klaagen!
Of quam' myn Sterke vriend my nu eens te gemoed !

Ik zou aan hem myn klagt voorſtellen, en hem vraagen,

wat zyn gedachten zyn: daar komt hy! wees gegroet,
---

-

Myn
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Myn Vriend, myn hert verlangt, om eens met u te ſpreeken,
Van ongeſtalten, die my plaagen, als ik bid;

-

" ,

Aanhoor myn reden toch ! verklein niet myn gebreken;
Maar antwoord my oprecht, of ik genaé bezit.
ST ER KE.

Welk zyn de redenen van uwe twyffelingen,
Of gy genade hebt? hoe komt dat in uw hert?
Hebt gy niet menigmaal genoten groote dingen,
En liefde Godts gevoeld? hoe zyt gy zoo verwerd?
Zw AK KE

Helaas myn hoop vergaat, myn ſterkte van den Heere! #
Om dat ik klaar bevind, dat ik Godts eer verkort;

Want als ik bidden zal, of iets van Godt begeere,
Dan voel ik, tot myn ſmert,

-

dat ik onmagtig word,

En niet wel bidden kan: Dewyl ik heb geleezen,

Dat al Godts Volk bezit den Geeſt van het gebed,
Vrees ik, dat 't ſleurwerk is met my; moet ik niet vreezen,

Als ik myn onmagt zie, dat Godt niet op my let ?
Noch ooit des Geeſtes werk in my heeft aangevangen?
ik word niet aangepord tot 't bidden als 't betaamt,
-

S 5

Noch
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Noch voel die groote

luſt, als Kind'ren Godts erlangen,

Om in 't gebed te zyn, waar door ik word beſchaamd.

wat zou het ſchrik ik zºn, zich hierin te bedriegen,
Niet anders

denkende , dan dat men 't rechte heeft.

Als ik myn ſtaat beſchouw, ik vrees te zullen liegen,
My paaijende met ſchyn, waar voor myn herte beeft.
ST ERK E.

.

Ay lieve, zeg my toch ! wie geeft u een gezichte,
Dat gy onmagtig zyt, en voelt geen biddensluſt?

Is 't niet Godts Geeſt, die u vertoont 's gebeds gewigte?
Hoe dat gy bidden moet, en u maakt ongeruſt?

Is dat natuurelyk van angſt, en vrees te beeven,
(Gelyk gy van u ſpreekt) om dat gy noch niet weet,

Of gy herſchapen zyt? dat vind ik niet beſchreven:
Maar wel het tegendeel, 't welk gy (zoo't ſchynt) vergeet.
Wat dringt u, dat g, niet zegt als Natuurelingen?
Myn hert is heel oprecht, myn bidden gaat wel aan :
Ik zie myn zonden wel, maar heb veel goede dingen,
Waardoor ik anderen noch kan te boven gaan,
Gy
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Gy ſpreekt een and're taal, ik hoor u niet dan klaagen; Om dat gy niet bewind van Godes Geeſt een blyk;

2

Gy wenſcht in 't bidden ernſt, en komt my reden vraagen,
Waarom gy hert'loos zyt, is dat natuurelyk?
Zyt gy wat yverloos, om tot 't gebed te raaken?
Bekommert dat uw ziel? is 't anders meer uw wil?

Als 't tot Godts eere ſtrekt zal Hy tot u genaaken,
En geeven luſt, en ernſt, wacht Hem, en houd u

-

ſtil.

't Is waar, een Vroome heeft den Geeſt om Godt te ſmeeken
Maar elk niet evenveel, de meeſte Vroomen, Vrind,
Bevinden niet zoo klaar dien Geeſt, maar wel gebreken,

Die ſtryden met 't gebed, gelyk gy ondervind.
Zw AK KE.

Wanneer ik bidden zal, ik kan geen woord voortbrengen,
Myn herte ſluit als toe, en myn eerbiedigheid,
Ontzach, en ernſt ontbreekt, zeg my, kan Godt gehengen,
Dat ik geen indruk toon voor zyne majeſteit?
't Wyl ik ben overreed, dat d'Engelen zich dekken,

Wanneer ze met gezang verſchynen voor den troon;
Dat

z84 SAMENSPRAAKEN.
Dat Godt geheiligd word van allen, die zich wekken,
Om toe te naderen, maar ben ik zulks gewoon?
ST ER K E.

Is dat uw opzet niet, om Godt met ernſt te pryzen,
En ſmeeken? is 't u

met als uw ontzach vergaat?

Betreurt gy dat gebrek? Godt geeft u gunſt bewyzen,
Vertoonend uw gemis in uw genade ſtaat,
Zw A K K E.
Ik walge van my zelf, als ik aan 't bidden denke,
Om

myne ſlordigheid,

en ydel dwaas gerel;

Het is, of 't waar genoeg, als ik den Heere

ſchenke

Wat woorden zonder hert, en als ik maar vertel,
Wat Godt is in zich zelf, wat zegenryke paden

Hy inſlaat om een menſch te brengen tot 't Verbond,
En wat Hy heeft gedaan, om my te overlaaden
Metzinnen
zegen,weiden
naar 'taf,
myendunkt,
met den mond
Myn
maalenalleen
op demaar
zonden
w

Terwyl ik bezig ben, of wel myn ernſt vergaat,
Zoo dat ik menigmaal Godts roem niet kan verkonden;

Maar ſcheide van 't gebed in een bedroefden ſtaat.

Ik

-
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ik gaa dan treurig heen met een bekommeranette,
Om dat ik in 't gebed veel zonden heb begaan,
En dat noch allermeeſt

vermeerdert myne ſmerte,

Is, dat ik niet kan zien, of zulks wel kan beſtaan

Met den genadeſtaat. Och of ik wat verlichting

Ontfing in dit geval! myn hert is als gejaagd,
Gy kont, zoo 't u belieft, my geeven onderrichting,
Ik bid u antwoord my, indien het u behaagt,
Of ooit Godts Kinderen, wanneerze zich verbindert
Aan Godt met een Verbond, of worſt'len met den Heet',

Die laauwheid,

ongeſtalt', en zondigheid bevinden,

Die ik geduurig voel, als ik my tot Hem keer.
ST ER KE,

Ik heb de zelve zaak, die gy hebt voorgedraagen,
In myne twyffeling aan kinderen van Godt,
Verſcheidemaal gevraagt, en and'ren hooren vraagen,

(Die met my, toen ter tyd, beklaagden 't zelve lot,)
Aan Sterkgeloovigen, om dat wy onderſtelden,
Dat nooit een Kind van Godt die zaak zoo ondervond 5
He!

-
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Het ſcheen onmogelyk, dat iemand zou vermelden -

Godts lof in het gebed :

of treeden in 't Verbond

Met ernſteloos gedrag, dewyl wy niet

verſtonden,

Hoe dat een heilig Godt, die alle zonden ziet,
Verfoeit, verbied, en ſtraft zou draagen zulke zonden,
Die

iemand in 't gebed

(hoewel met

hertsverdriet)

Beging, om dat men dacht, dat zulk een ſlag van zaaken
Ganſch niet te draagen zyn, ja onvergeeffelyk
Voorquaamen, en hoewel zy, om ons 't klaar te maaken,

Betuigden, dat dit hen, die ook tot Chriſtus ryk
Behoorden, overquam, die waare kerkpylaaren

Geheeten wierden, wyl zy ſteeds Godts wil, met luſt,
Betrachtten, en in trooſt zeer ver gevorderd waren; Dat gaf ons noch geen trooſt, vreugd , heil, of waare ruſt,
Derhalven gingen wy ons by noch and'ren voegen,
Om hen te vragen, of dees' zaak aan hen gebeurt,
Als 't antwoord was, gewis, ons treft dat ongenoegen,

Maar al te veel, hoewel ons hert daar ſteeds om treurt
: rt

ZwAK
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Dit ſtelt my niet geruſt, want Vroomen konnen miſſen,
Ik weet het ook niet vaſt, of 't waarlyk Vroomen zyn,
Die gy dat hebt gevraagt, ik wil my niet vergiſſen,
Of ſtorten in 't verderf alleen met valſchen ſchyn.
ST ER K E.

Wy ſpraaken toen als gy, en keerden tot de Woorden,
Die ons Godts Geeſt, wel eer, tot trooſt gegeeven heeft:

Waar in men blyken ziet, van menſchen, die behoorden

Tot Chriſtus lieve Volk ('t welk voor Godts ſtemmebeeft.)
En leefden na by Godt, die zulke klagen deeden,
Gelyk men hoort van Job, van David, en noch meer,

Die als ze worſtelden met lofzang, en gebeden,

-

Verfoeiden hun bedryf, om datze niet tot eer

-

zymen mam in alles zich gedroegen;
Zoud gy daarom dat Volk verklaren niet oprecht

Van Godt, en

Voor Godt

-

geweeſt te zyn? hoe nam dan Godt genoegen

In hun oprechtigheid? gelyk Hy heeft gezegd,
-

-

ZwAK
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Zw AK KE.

Die groote mannen Godts bezaten geen gebreken,
Noch zulken ongeloof, als ik heb, denk dat niet,
Noch waren in 't gebed zoo ver van Godt geweken,
Als ik wel heb gedaan; dies zeg ik, met verdriet,
Dat Jezus dierbaarheid my niet in 't hert wil komen;
Zyn ſchoonheid zie ik niet, myn zinnen zyn verdoofd;
Ik heb Hem, dat is waar, eens ſtatig aangenomen;

-

Maar dat Hy is myn Godt, word by my niet geloofd.
My dunkt, ik zoude dan meer liefdeblyken krygen;
Ik zou Hem in geloof omhelſen t aller tyd;
Ik zou Hem dankbaar zyn, en nimmer konnen zwygen,
Wat Godt my heeft gedaan, 'k waart elkens zeer verblyd:

Maar nu, in tegendeel, als ik Godt aan zal bidden,
Is myn verſtand bedwelmd, door ongeloof bevreeſd :
Het quelt my in

't begin, in 't eind, en in het midden;

Als ik voor Godt verſchyn, ik ſpreek, meeſt zonder Geeſt.
Zoo 't recht waar 5 och wat zou myn hert verhemeld weezen !

In 't bidden zou ik niet afzwerven van myn Godt;

Ir
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Ik zou de liefde Godts gevoelen, en Hem vreezen 3

Geloovig zou ik Hem beminnen naar 't gebod.
-

ST ER K E.

1

Zacht wat! geloof toch niet, dat ieder zoo geſteld is,
Die waarelyk gelooft, of den genadeſtaat

Bezit; zeer ver van daar, maar zoo 't by u gemeld is,
Bevind een ieder ſchuld in meer of minder maat :

Ja ſterkgeloovigen, die moeten dikwils klaagen,
Dat hen de zonden, die gy even hebt gezegd,

Bekruipen , tot hun ſmert, waaromze Jezus vraagen,
Dat Hy dit ſnood bedryf zich niet voor

oogen legt.

Wat ſtaan ze menigmaal ook in dit ſtuk verlegen :
Maar dees' is hunne trooſt, dat Jezus heeft voldaan
Voor

al hun zondenſchuld, dies wachten zyden zegen,

Wanneer zy in geloof tot Godt door Chriſtus gaan.

Zy weeten, dat Hy is een Heiland, die de zonden
Vergeeven kan, en wil in waarheid, niet in ſchyn;

Zelfs die zy in 't gebed begaan, ik heb bevonden,
Dat Hyze all verzoent, hoe groot die moogen zyn.
T

-

ZwA

29o
-
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Gelukkig, die zoo ſpreekt, dat alle zyn gebreken,
En zonden van 't gebed

/

door 'Chriſtus offerbloed

Hem quytgeſcholden zyn, en die met recht mag ſpreeken,
Dat all' zyn ſchulden zyn door Jezus dood geboet:
Waar dat zoo ook met my, ik zou den zegen voelen,
En ’s Geeſtes werkzaamheid bevinden, maar, helaas!
In 't bidden voel ik zelfs myn booze luſten woelen,
En alsze ſtille zyn, dan bid ik, als een dwaas,

Met geen oplettentheid! moet gy my niet verachten,
Als gy die dingen hoort? ik zeg u hoe het gaat
Met myn argliſtig hert, kan ik nu wel verwachten,

Dat gy my trooſten zult in deezen naaren ſtaat?
S T ER K E.

Ja wis! om dat ik ook die zaaken heb bevonden,

Toen ik in treurigheid my quelde, om dat ik
Niet, in myn heilig werk , te boven quam myn zonden,
Die ik lafhertig deed meeſt elken oogenblik :

En noch is 't niet gedaan,

-

de Duivel ſpreid zyn netten;

Om my in het gebed, en waar hy kan, of mag
Te
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Te Plaagen, om myn ernſt te ſtremmen, en beletten,

Dat ik met geen ruim hert Godt diene met ontzach,
Zw A K K E.
Het

ſchynt my wonderlyk, dat ik u hoore klaagen

Van zonden, die ik dacht, dat by my maar alleen '

Plaats hadden, worſtelt gy, in 't bidden, mag 'k u vraagen,
Met zondig wangedrag? Dat ſchynt iets ongemeen!
Ik meende, dat u nooit bedroefden zulke zonden,
Die in my ſtrafbaar zyn; maar dat gy ernſtig waart,
Zoo voor, als in 't gebed, en dat gy rein

bevonden,

-

Door zoo een grouwlyk quaad , uw ziel nooit wierd be
(zwaard.

-

ST ER KE.

Ik ſtel , als zeker ,

vaſt, dat nooit een menſch op d'aarde

Zoo verre komen kan, dat hy nooit word verſtrikt,

Of zondigt in 't gebed, ſchoon hy by Godt in waarde
Gehouden word, en veel word door Godts Geeſt verquikt:
Want Jezus bloed, en Geeſt moet altyd dierbaar blyven,
Wat ben ik ſterk geſchud, toen ik als in 't verſchiet

(

All myne zonden zag, geen pen kan dat beſchryven,
Hoe naar was dat gezicht ! hoe bitter myn verdriet!
T 2

Tot

J
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Tot dat ik zag, dat Godt my Jezus had gegeeven,
Om myn onreinigheid te waſſchen in zyn bloed,
Dien ik omhelſde, om door Hem in 't eeuwig leven

Te komen, neem Hem ook daar toe aan als uw Goed.
Dan zullen ſchulden, ſmet, en ſtraffen haaſt verdwynen;
Gy zult door het geloof verwinnen al het quaad,
Dat u verdrietig valt; Godt zal aan u verſchynen,
En toonen in 't

gebed ,

dat gy bezit genaad'.

Zw A K K E.

f

Och arm! daar ſchort het my, ik hebbe geen geloove,
En daar door heeft de ſtem des Duivels zoo veel kracht

In zyn beſtrydingen, waar door ik my beroove

Ik

Van 't zoet, dat in 't gebed Godts Volk word toegebragt.
haak , en ik verlang; om Jezus aan te hangen;
Ik ſmeek, zoo veel ik kan, dat hy myn wenſch voldoe:

Maar wat ik zucht, of ſchrei, ik kan het niet erlangen,

En kryg geen zekerheid, dit maakt myn ziele moé.
Kon ik geloovig all myn zonden op Hem leggen,

Ik waar zoo niet verwerd, en kreeg geheel myn luſt:
Maar
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Maar nu is 't altyd, och! kon ik , myn Jezus, zeggen,
Wiſt ik daar middel toe, dan zou ik zyn geruſt.
ST ER K E.

Ik hoor wat u belet, gy kont niet onderſcheiden,
Wat dat het ongeloof, en 't zwak geloof betreft.
Daar is groot onderſcheid van zaaken tuſſchen beiden,
Dat by my

ook, wel eer, zoo net niet wierd bezeft.

Ik dacht geen dierbaarheid in Jezus te beſchouwen;
Om dat myn ziel niet meer verhemeld aan Hem dacht.
Hk kon door 't ongeloof myn zaaken niet vertrouwen
Aan Jezus, tot myn trooſt; om dat ik niet met kracht
Beſchouwde, dat het zwak aankleeven was gelooven,

Ik wilde zekerheid genieten, eer dat ik
Iets goeds van my gedacht in 't bidden; daarenboven,
Als ik geen vreugd genoot, was ik niet in myn ſchik.

Als ik gequollen wierd met zondige gedachten

-

- -

Dan ſtond myn bidden ſtil, ik wierd voor 't bidden ſchuuw,
Myn mond, en herte was vervuld met naare klagten

9

En ik verwierp myn ſtaat, is 't ook zoo niet met u?
T 3

ZwAx

-
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Ja toch! maar het is vreemd, dat gy al myn bedryven
Vertoont in uw perſoon, heeft dit ook plaats gehad
In u? dat dacht ik niet, ik zou zoo niet beſchryven
Uw leven, om dat ik zulks nimmer heb gevat:
Ik dacht, dat vreugd', en trooſt u in 't gebed verzelden;
Dat gy de zekerheid, wanneer gy bad genoot,
Dat gy van klein geloof, en zwakheid nooit kond' melden,
Maar altyd hemelſch waart,

verlangend' naar de dood;

Dat gy de dierbaarheid van Jezus voor uw oogen

Geduurig had, en zaagt, maar, tot verwondering,
Hoor ik, wat u ontmoet, dies ben ik zeer bedrogen,
En vind hoe nut

het is ,

te ſpreeken

onderling

Met menſchen van verſtand, en groote ondervinding,
Om dat men dan ontdekt des boozen Duivels hiſt,

En door het ſpreeken raakt uit groote hertsverblinding,

wanneer men van 't geloof word ſterker vergewiſt.

-

Maar dat my zwaarder drukt, ik voel Godtslaſteringen

Opklimmen in myn hert, terwyl ik in de kerk,
Al
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Alleen, of met myn huis bid om verheven dingen;
Of dat ik bezig ben in eenig heilig werk :

Dan word ik zoo ontroerd, dat ik niet meer kan ſpreeken,
Myn hert, als toegewoeld, yſt van die ongeſtalt',
Het ſchynt, dat Godt in toorn het aardryk op zal breeken,
My werpen in de hel, als my dat overvalt :
En hoe ik worſtele, ik kan 't niet overwinnen,

De Duivel is te ſterk, hy komt met overmagt;
Dan word ik zoo verſchrikt, dat ik noch hert, noch zinnen
Gebruiken kan, tot dat Godt toont zyn groote kracht,
En my daar van bevryd; dan vind ik my verlegen,

Om dat ik zeker ſtel, dat ik reeds heb begaan
De zonde in den Geeſt, en ſchoon ik my daar tegen
Stel met het Woord van Godt, ik kan 't niet tegenſtaan.
Dan word ik omgevoerd door allerley gedachten,
Geſlingerd, en gepynd, gelyk een martelaar,
Ik zou aan ieder menſch vertellen myne klagten,
Wierd ik niet onderſteund door Godts magt in 't gevaar.

Ach Vriend! bedrieg my niet! kan dat met recht ,ofreden

Beſtaan, te denken, dat ik reeds genade heb?
T 4

-

Wan
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Wanneer ik ondervind Godtslaſter in gebeden
Is zulks dan redelyk, dat ik noch hoope ſchep?
ST ERK E.
*k

zegja!

Godts Kinderen die worden wel beſprongen

Met laſteringen Godts, gelyk Godts Woord ons leert;

Maar tegen hunnen wil word zulks hen opgedrongen
Door Satans liſt, en kracht, doch met ſchrik afgeweerd.
Ik heb uit uw verhaal der zaaken klaar bevonden,
Dat zulks geen werk van u, maar van den Duivel is;
-

Derhalven denk ik niet, dat daar meé word geſchonden
Genadenszekerheid, ſtel dan uw ſtaat gewis. Ik heb ook

menigmaal dien laſter moeten draagen,

En pylen van den Vorſt der duiſternis gebluſt.
Als ik niet waakzaam ben, dan komt hy my noch plaagen

Met zulk een ongeſtalt', en is niet eer geruſt,
Voor dat ik , door 't geloof, hem van

de hand kan wyzen,

En in de handen neem het zwaard van Godes Woord;

Aan hem vertoon myn haat, ſmert, afkeer, en afgryzen

Van zulken grouwelſtuk, en dat my Godt verhoort;
Dan

SAMENSPRAAKEN. 297
Dan laat hy my wat ruſt, ik dacht nooit in myn leven,
Dat ik heb, om die zaak, de zonde in den Geeſt,
Een onvergeeflyk quaad, of diergelyk bedreven :
Nadien ik ondervind, hoe dat ik ben bevreeſd,
En in oprechtigheid de zonden zoekt ontloopen,
Daar tegen worſtele, zoo veel ik immer kan,
En, onder 't ſtryden, wenſch den Geeſt van Godt te noopen
Tot hulp, om Chriſtus bloed, dien ik houd voor myn Man;
Kont gy dat ook niet doen? En 'all' de twyffelingen
Verzetten, en den liſt verbreeken door 't geloof?
Hoor ! dan is 't beſte werk in all' die naare
Dat men

geen Satans

dingen,

ſtem gelooft, maar is als doof,

En veel is in 't gebed, om hem daar mee te weeren :

-

Want dat is 't wapentuig, wanneer hy ons verſchrikt,

»

't Welk wy gebruiken, om hem daar mee af te keeren;
Want als ons Godt verhoort, dan worden wy verquikt.
Zw A K K E.

Dit is het grootſte ſtuk van myne zwaarigheden,
Het welk in my verwekt een innig zielsverdriet,
T 5.

Dat
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Dat Godt, hoe lang ik roep, niet hoort naar myn gebeden,

Dies pas ik op my toe, Godt hoort de zondaars niet.
Daaruit beſluit ik dan, dat ik niet ben verkoren,

Noch recht geroepen, want waar ik van Godt bemind,
Godt zou (dus ſpreekt myn hert ) myn ſtemme vaardig hooren,
Maar nu doet Hy het niet, hoe ben ik dan zyn Kind?
r

-

ST ER K E.

Dit is het treurig lot van waare Bondgenooten,
Dat zy ook zondig zyn; maar het is hen tot laſt,
En droefheid, denk daarom niet, dat gy zyt verſtooten,
Of u des Sondaars deel met recht word toegepaſt.
Miſſchien hoort Godt uw ſtem, wanneer Hy ſchynt te zwygen;
Om dat Hy eerſt

wii zien,

of gy 't

met ernſ begint,

Als gy aanhoudend bid, gy zult het vaſt verkrygen;
Want Godt verwekt uw luſt, al ſchynt gy afgeweerd,

Om dat het noch de tyd niet is, om u te geeven;
Of u 't niet heilzaam is; of niet tot Godes eer;

Of dat gy't flaauw begeert, of u in 't geeſt'lyk leven
Niet nuttig zoude zyn, daarom vertoeft de Heer:
2 in

-

Gy

|
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Gy kont miſſchien de ſtem van Godt niet onderkennen,
Om dat gy noch niet weet, hoe Godt zyn Kind'renleid,
Of niet hebt onderzocht met u aan Godt te wennen,

En toe te luiſteren, wat Godt u heeft gezeid.
Zw A K KE.

-

-

K.

Ik heb wel opgemerkt; het alles overwogen,

En anderen gevraagt, als Godt zyn Kind'ren hoort,

- Wat dat er dan gebeurt, als ik niet ben bedrogen,
-Derhalven
Ik heb ook
gehoord,
kryge
nu geen
woord,- U 1
ſteliets
ik vaſt,
dat almaar
Godts
voorig
ſpreeken

t

My van geen nut kan zyn, om dat ik klaar beſpeur, ' t
Dat ik niet kan naar wenſch verwinnen myn gebreken,

1

Noch laaten 't zondigen, hoe ſterk ik zulks betreur.
ST ER KE.

Gy maakt een quaad beſluit,

om dat men alle Vroomen,

Zoo in, als buiten 't Woord, hoort klaagen, dat hun werk

Gebrekkelyk geſchied, dewylze nimmer komen
Tot op den hoogſten trap in 't heilig worſtelperk :
Nadien zy om 't bedryf der zonden ernſtig treuren,

En ſtaan naar heiligheid met een oprecht gemoed,

-

Daar

-
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Daaruit beſluiten zy, te recht, dat hen gebeuren

Zal ſchenking naar hun luſt van 't zalig eeuwig goed;
En dat zy hier met kracht als boomen zullen bloeijen
In heiligheid, en deugd, om dat zich Godt verbind
Aan hen te geeven trooſt, te maaken dat ze groeijen.
Zw A K K E.

Daar leid myn zwaarigheid, dat ik zulks niet bevind'!

Want hoorde Godt naar my, ik zou in heiligmaaking'
Uitmunten, en ik zou getrouw zyn aan 't Verbond,
Ik zou gevorderd zyn in deugd van zelfsverzaaking,
En vliegen hemelwaarts; nu kruip ik langs den grond :
Derhalven vrees ik noch, dat ik my zal bedriegen,

En al wat ik genoot, vervliegen zal in wind,
ST ER K E.

Ik hoore waar 't u ſchort, gy wilt te hooge vliegen,
En ſchat niet hoog genoeg, wat gy ſteeds ondervind;
En

gy vergeet te veel

wat gy hebt ondervonden;

Of gy wilt Godt een tyd bepaalen, als een perk;
Gy geeft Hem plaats, en maat, waar toe Hy niet verbonden

Wil zyn , naar uwen zin; verlaat dit zondig werk.
\

Of
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Of Godt heeft redenen, dat gy word afgewezen;

Miſſchien word gy wat traag te doen wat Godt gebied;
Of kleeft te veel aan 't ſtof; of 't hert is opgerezen
Door hoogmoed, of gy mort te veel met groot verdriet,
Of werkt in eigen kracht; indien gy deeze zaaken

Bevind, geloof dan niet, dat Godt u hooren kan,
Maar laat uw wanbedryf, en Godt zal zich opmaaken,
Om aan u wel te doen; gord u dan als een man,
En onderzoek het naauw , waarom Godt niet wil hooren,
r

Maar twyffel daarom niet geduurig aan uw ſtaat :

Leef teder, en zeg nooit, ik ben niet uitverkoren;

-

--

-

Maar let wat gy bezit, en luiſter naar Godts raad:
Wacht op des Heeren komſt, Hy zal u zeker geeven,
Wat u tot vrede dient, wanneer gy doet uw pligt.
Z wAKKE.

Ik wenſch, dat ik daar naar zal ſchikken heel myn leven!
En dank u voor 't bericht, waar door ik ben geſticht. -

SA
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tuſſchen eenen

G EL O O VI G EN,
Cn

V-

CCnen

MOND BEL YDE R,
Om (C

vertoonen het

waare

GELUK van den EERST EN ,
-

en de

VALscHE GRoNDEN van den LAATSTEN.
GE Loov 1 o E.
ndien gy wenſcht het heil van Chriſtus trouwe helden,
En hun verheven ſtaat in 't kort te hooren melden,

Kom, voeg u nevens my; verlaat het waereldſch rot,

Beſchouw hun valſchen grond, en wendumeênaar Godt.
»

MoND
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Mo N D BE LY DE R.

Zyt gy daar toe bequaam, om all' de ſchrand're gronden,
By menſchen uitgedacht, en Satans looze vonden.
Te werpen overhoop ? Laat dat aan een die ſterk,
-

En meer ervaren

is,

doet gy verloren werk?

GE IL oo v 1 G E.

-

Ik ken myn kleine kracht, om iets te doen, of denken,
Ten zy de groote Godt my luſt, en kracht wil ſchenken.
M o NDB E LY DE R.

Neemt gy dat zwaare werk dan willig by der hand?
-

-

G E L. o ov 1 GE.

Ik wenſche » dat de Heer beſtiere myn verſtand !
Daar toe zal ik tot Godt myn hert , en oogen wenden,
En bidden, dat Hy wil zyn Geeſt van boven zenden;

Op dat myn duiſter hert verlicht, en helder zy,
En zyn genadewerk zy als een vuur in my.
Drieëenig zalig Godt, och wil myn ziel verlichten! *
Op dat ik tot uw eer myn oogmerk mag verrichten,
En

* De Geloovige ſpreekt inwendig; hier in navolgende het doen van
Nehemia , die in ſtilheid bad terwyl hy met den Koning ſprak.
Neh; 2: 4.
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En dat, het geen ik zeg, zy een bequaame ſtof,

Om ons te zyn tot nut, en U te zyn tot lof,
Op dat een waereldling zyn hert mag overgeeven,
En zien zyn valſchen grond, en ook zyn vorder leven
-

Beſteeden tot uw dienſt, gelyk Gy waardig zyt.
Mo N D BE LY DE R.

Begin maar met de zaak, want ik heb weinig tyd.
G EL o ov 1 G E.

Een Chriſten word van Godt, eer dat hy word gebooren,
Alleen uit vrye gunſt, van eeuwigheid verkoren :
Zoo dat dit groote goed hem niet door eigen kracht;
Om voorgezien geloof, of deugd word toegebragt.
M. o N D BE LY DE R.

Word ieder menſch die leeft van Godt dus

uitverkoren?

GE L O o w I G E.

Ganſch niet! het zyn alleen die Jezus toebehooren,
Door Godt daar toe verwekt; op datze zyn een loon

In 't goddelyk Verbond geſchonken aan den Zoon.
MoNIJ
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M o ND BEL Y DE R.

Wat is 't, dat Godt beweegt, om eenen te verwerpen,
En in gerechtigheid voor dien de byl te ſcherpen
Tot eeuwig ongeluk? en aan een ander menſch
Te geeven eeuwig

heil ,

trooſt, vreugd, en hertewenſch,

Daar beide ſtrafbaar zyn?
G E L. o ov 1 G E.

Gbdts zuiver welbehaagen,
M. o ND BE LY DE R.

Die reden ſchynt my hard! geeft dat geen recht van klaagen
Aan een Verworpeling?
G EL o ov 1

ge,

Kan wel een aardewat

e

Des Pottebakkers recht betwiſten, als hy dat
Gemaakt heeft naar zyn luſt, en zeggen, ik begeere,
Dat gy

myn klomp vermaakt;

op dat ik zy tot eere;

Gelyk een ander vat?
M o N D BE LY DE R.
Neen,

GE Loo v 1 G E.

Noch veel minder wy,

Die ook Godts maakſel zyn,V en- onder ſlaverny
-

Des

366
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Des Duivels zyn geraakt, onwaardig Godts genade,
Uit kracht van eigen ſchuld, als Godt nu word te raade
1.

Aan u, Verworpeling, in plaats van ſtraf en dood
Te ſchenken eeuwig heil, is dat niet waarlyk groot?
Maar gaat Hyu voorby, kont gy dat tegenſpreeken?
Is Hy geen Opperheer? en hebt gy geen gebreken?
Hebt gy des Satans band, voor eeuwig, los gemaakt?

Of zyt gy, door uw doen, in Godes gunſt geraakt!
Och dat gy zulks begreept! dan zoud gy Godt erkennen
Als wettig Oppervorſt, en u aan Hem gewennen,
Om Hem ten dienſt te ſtaan; ach wierd gy ongeruſt!
M o ND BE LY DE R.

Als ik verkoren ben, al leef ik naar myn luſt,
Ik zal de zaligheid voor my, met recht, verbeiden.
G EL o o V I G E.

O dwaas! wil 't middel toch niet van
Als Godt een menſch

-

A

het einde ſcheiden.

verkieſt, bepaalt Hy ook den weg,

Op welken hy zal gaan, neem dit in overleg.

Daar is geen grooter blyk, dat iemand is verworpen;
Dan dat hy met vermaak de zonden in kan ſlorpen,
En

-
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En volgen eigen zin; doch ook in tegendeel,
Die uitverkoren is, kieſt Jezus in 't geheel,

Alleen, en voor altyd?
M. o N D BE LY DE R.

Kan ik niet onderzoeken,
Of ik verkoren ben ? och kond' ik in de boeken

Gaan zien, hoe onze Godt van my geſchreven heeft!

GE Loov 1 GE.
Dat hoeft niet, zie maar hoe gy tegenwoordig leeft,
En of gy op den weg des levens zyt gekomen.
MoND BE LY DE R.

- -- -

-

-

Hoe komt men op den weg? dat heb ik niet vernomen,
-

--

G EL ó o V 1 G E.

Godt roept door Woord, en Geeſt krachtdaadig, dat het gaat
Tot in het oor, en hert, waar door men fluks verlaat

Den eerſten zondenweg; men wil zich dan begeeven
Op Chriſtus enge pad, en al het vorder leven,

Dat Godt ons noch verleent,

beſteed men tot zyn eer;

Of immers dat 's de wenſch. Zeg my oprecht, wanneer
V 2

Is

-

3es SAMENSPRAAKEN.
Is zulks aan u geſchied? wat hebt gy ondervonden?
M O ND BE LY DE R.

Ik ben wel overtuigd, ik laat de groote zonden,

Ik lees veel in de ſchrift; op dat ik werd' geleid,
En voeg my by Godts Volk, wanneer het word geëerd,
Ik kan met waereldſch volk, als 't paſt, met luſt verkeeren;
Ik gaa veel in de kerk, en kan wel and'ren leeren;
Ik luiſter naerſtig toe, zoo lang de leeraar ſpreekt,

Myn leven is beſchaafd, een arme, die my ſmeekt

2

word door my onderſteund; ik voeg my by de troepen,
Die ſpreeken met verſtand, ben ik niet recht geroepen?
GE L. o O VI G E.

Uit uw geheel verhaal blykt my wel zonneklaar,
Dat gy geroepen zyt, doch 't is uitwendig maar 3
Indien gy door Godts Geeſt inwendig waart geneezen; .
By overtuiging zou veranderinge weezen :
De zonde niet alleen die groot is, en gehaat,
Wierd van u ſterk betreurd, maar ook de minſte daad,
Waar door Godt word onteerd, zoudgy met ernſt beſtryden:
In 't leezen van Godts Woord,

zoud gy het bitter 5den.
311

-
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Van Jezus, tot uw trooſt, verkiezen, en het woord,
Dat meeſt op 't herte werkt, wierd van u 't liefſt gehoord,

Godts Volk waar uw vermaak, niet om geëerd te weezen;
Het blinde waereldſch volk wierd van u

nooit geprezen ,

-

Een ommegang met hen wierd van u ſteeds gemyd;

Wat nuttigheid is dat, als gy godtsdienſtig zyt,
Wanneer het

niet ontſpruit uit luſt om Godt te eeren?

Wat zal u wysheid doen, al kont sy

and'ren leeren?

A1 had gy een verſtand Wer boven Salomon,

En dat gy wiſt den loop van Sterren, Maan, en Zon;
Of, ſchrander in de Schrift, wiſt ketters te verwerpen,
En veel bequaamheid had, om waarheid in te ſcherpen,

Als dat niet door den Geeſt u word op 't hert gebragt,
En dat gy ondervind de waarheid in haar kracht.
Al zyt gy wel beſchaafd, zoo dat uw ganſche leven

-

Een ſchakel ſchynt van deugd, kan dat u voordeel geeven?
Indien gy in uw doen bedoelt uw eigen eer :

-

Och waar uw hert bewrocht inwendig voor den Heer',
Indien gy al uw goed aan armen liet verdeelen,

Enhad de liefde niet, het zoude Godt verveelen,
-

\ -

't

V 3

-

w

MoND
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Mo N D BE LY DE R. .

Ik zit myn beſte deugd is by u zonder kracht,
En myn gemeene deugd als

ſchyndeugd zelfs veracht.

Hoe kan dat t'zamen gaan? ben ik niet uitverkoren?

Noch recht geroepen? hoor ! ik ben al lang herbooren.

Denk niet gy ſpreekt verwaand, of zoo wat loſſe praat,
Ik hebbe klaar bewys van myn genadeſtaat.
Ik was ter naauwer nood uit 'smoeders lyf gekomen;

wanneer ik als een Kind van Godt wierd aangenomen :

Nadien ik door den doop, het teken van 't verbond
Aan Chriſtus eigen wierd.
GE L. o ov I G E.

Och of! gy ondervond,

Dat uiterlyke doop u niet zal konnen baaten;
Wanneer gy daar op ſteunt, en ook niet wilt verlaaten

Des waerelds zondenweg, en gaan tot Chriſtus bloed.
Mo ND BE LY DE R.

De doop is 't niet alleen. Ik ben wel opgevoed.
Myn
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Myn Vader maakte werk in all' zyn bezigheden;
Om my tot waare

deugd door ſtraffen,

en door reden

Te brengen, als hy kon, waar door ik wierd geraakt,
Van zonden overtuigd; en dikmaal noch geſtaakt,

Dat voorgenomen was. Zyn dat geen groote zaaken?
Wat wort'er noch vereiſcht, om 't klaarder op te maaken?
-

Die zaaken zyn
-

G E L. o o V I G E.

wel goed weshalven ikze prys;
2

Doch van genadeſtaat verſchaft het geen bewys :

Want die geroepen is, en door den Geeſt herbooren,
Die is, en wenſcht, en wil niet meer gelyk te vooren;
Hy laat den onden menſen, met all' de zonden ſtaan,
En heeft den nieuwen menſch

gewillig aangedaan.

Godts Geeſt is, met zyn kracht, hem in het hert gekomen,

liefde, luſt, en leden ingenomen;
Zoo dat de minſte ſchyn van zonden hem verdriet,

En heeft zyn

-

-

En 't is zyn grootſte vreugd, wanneer hy Godt geniet.
MoND BE LY DE R.
Is dat een goed bewys? ik heb ook Godt genoten,
Als ik in 't Avondmaal gedacht aan het vergoten,
V 4

En
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En dierbaar offerbloed van Jezus, en zyn dood,
En met Godts Kinderen genoot het levensbrood;

Waar door my wierd betuigd, dat Chriſtus trooſtryk iyden,
Aan my, als Bondgenoot, zal dienen tot verblyden.
Ik ben een Bondgenoot, om dat ik litmaat werd.'
GE L. o 6v 1 G E.

Zacht! dat is geen gevolg, eerſt onderzoek uw hert;
Het brood doet niemand nut, ten zy het word' genomen
Met een oprecht geloof, hoe zyt gy daar gekomen?

Had gy wel aangedaan het waare bruiloftskleed
Van een verſlagen hert? en was uw ziel gereed,
Om Jezus als uw ſchat gewillig in te

laaten:

Te leeven naar zyn wil? want anders kan 't niet baaten.
Draagt gy u als een Kind? zyt gy voor waereld doof?
\

M. o ND BE LY DE R.

Gy vraagt het al zoo naauw. Ik quam er in geloof
GE Loo v16 E.

Spreekt gy dat wel bedacht? daar is veel aan gelegen,

Dat iemand zeggen kan, ik heb 't geloof gekregen.
-

-

Wat

SAMENSPRAAK EN 31s
Wat blyken van geloof, dat zaligmaaken kan

Bevond gy in uw geeſt? zeg my maar iets daar van,
MoND BE LY DE R.
Ik ſtelde

zeker vaſt, dat al wat is geſchreven

In Godes heilig Woord, van Godt is ingegeeven;
Dat Godt

Drieëenig is, die 't al geſchapen heeft,

Als hemel, aarde, zee, en wat in diepten leeft,

En zulks noch onderhoud; dat Adam is geweken

Door zonde van 't Verbond, en daarom is verſteeken
Van all' de goederen, waar door wy, als zyn zaad,

In hem verdoemelyk, geſteld zyn buiten ſtaat,
Om in der eeuwigheid te komen tot het leven;

Ten waar de goede Godt ons had zyn Zoon gegeeven;
Gebooren uit een Maagd, die tot behoudenis

Van zyn verkoren Volk leed, en geſtorven is,
Wat dunkt u?
G EL o ov 1 G E.
-

-

Dit geloof, dat wy hiſtoriſch heeten,
Word van de Duivelen, en zondaars ook bezeten :
/

V 5

Maar
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Maar het oprecht geloof, dat iemand zalig maakt

2.

Bezit wat wonderlyks, het geen het herte raakt.
Mo NDBE LY DE R.

Hoor ! ik heb tot myn trooſt toen Jezus aangenomen,
Als mynen Middelaar, op dat ik moge

komen,

Door Hem tot zaligheid, en wat ik heb begaan,
Door Hem wierd uitgewiſht, CIl in myn plaats voldaan:
Nadien ik ben bewuſt, dat

Jezus heen verkregen

Het recht tot zaligheid, en heeft getoond de wegen,

Waar door men tot Godt komt, dat lees ik ſteeds met luſt,
Ik neem het aan, en ben niet verder ongeruſt:
Te meer, om dat ik eens gevoeld heb over zonden
Een droefheid; en ik heb my plegtelyk verbonden,
Om niet een zonde mee te pleegen; ook in my
Gevonden

zulken drift, om van de ſlaverny

Des Duivels vry te zyn, toen heb ik Godt beleden

Wat ik miſdreven had, en ſprak, Heer, wil niet treeden
Met my in het gericht,

oºi in my nimmer toe,

Dat ik myn ſchuld vergroot, of zwaare zonden doe!
Ver
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Vergeef myn wangedrag, en 't quaad van my bedreven! J
Ik dankte ook met een, dat ik van al myn leven

.. - - -

Zoo veele zonden niet, als and'ren, had gedaan,

--

Noch openbaar geweld, ja nooit iet had begaan, zº

-

ººi

't Welk door de Overheid met ſtraffen word vergolden, 2

Dat ik Godts werken, Naam, noch deugden had geſcholden,
Noch tot die grouweldaad van laſtºren was bek oord,
Gelyk ik menigmaal, van and'ren, heb gehoord;
Dat ik de

T.

waereld niet, in alles, na kon wand’len : -

Maar zeer gelukkig kon oprechtgeloovig hand'len;

-

Dat Jezus dierbaar was, op dat myn ſchuld en ſtraf
Door Hem mogt zyn verzoend,in't leven, dood, en't graf.

Zoo gy niet overreed zyt, dat myn ſtaat, en zaaken
!
Nu zyn, zoo als 't behoort, dan weet ik 't niet te maken ?
Nadien ik ongeveinſd heb klaarlyk aangetoond,
Dat het oprecht geloof in waarheid in my woont.

. .
-

--

/

GE Loo v 1 GE.

Ik ben noch niet voldaan, om dat uitwendig ſpreeken;
Aanneemen met den mond; belyden van gebreken;

. -

,
U

*
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U niet zal zaligen, al waar 't gepaard met ſmert,
Ten zy het door den Geeſt u ook verzegeld werd'.
Dat gy optelling maakt van zwaare vuile zonden,
En die verfoeit; of dat gy eens u hebt verbonden,

Om zulke grouwelen, die door de Overheid
Zyn ſtrafbaar, nimmermeer te pleegen, zeg my, leit
Daar in beſloten, dat gy Godt hebt aangenomen?

Of dat gy door 't geloof tot Jezus zit gekomen?
Indien gy door de vrees van ſtraffen zonden laat,

Is dat geloovig werk? ay onderzoek uw ſtaat!
Mo NDB E LY DE R.

Ik meene, dat ik heb beproefde goede gronden
Van myn oprecht geloof, en ik heb ondervonden
Zoo veel my noodig is, het ſchynt gy maakt u ſterk,

Om met uw ſchuddingen te dooven heel myn werk.
Is dat uw oogmerk niet? wil my dan net verklaaren,
Waar in 't

geloof beſtaat,

en nader openbaaren

De daaden des geloofs; den voortgang, en 't begin,
En wat er toe behoort, op dat ik weet uw zin,

-

-
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Myn oogmerk is geweeſt, om u de valſche wegen
Die ſchynen goed te zyn, te toonen, en daar tegen

Te ſtellen, naar Godts Woord, den waaren levensweg:
Op dat dit blyken mag, beproef wat ik u zeg!
Een menſch, die recht gelooft, aanſchouwt zynſchuld, en quaa
minſte te betaalen;
(len,

En vind zich buiten ſtaat het

Waar door hy word bedroefd, verlegen, zonder raad,
En wenſcht verloſt te zyn uit zyn verloren ſtaat:

Hy gaat naar Jezus toe met bidden, en verlangen,
Dat Hy, als Middelaar, Hem wil in gunſt ontfangen:
Hy zucht, hy ſchreit, hy pleit, hy ſmelt in zwaareſmert,
Tot dat hy word

getrooſt ,

Dan neemt hy Jezus aan in

en Jezus ſpreekt naar 't hert :

naamen, en in ſtaaten

9

In ampten, en natuur; hy wenſcht het al te haaten,
Dat Godt haat; wat gedrag de Heere met hem houd,
Hy word niet moedeloos; om dat hy Hem beſchouwt
Als zynen Heer, en Vriend; hy wenſcht aan Hem te geeven
Perſoon, en goederen, ja zelfs zyn dierbaar leven;
',

i

-r
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Wanneer het word vereiſcht; de waare heiligheid
Word by hem hoog geſchat; al wat naar Jezus leid
Neemt hy

gewillig aan,

en wenſcht zich in de plaſſen

van Jezus offerbloed te reinigen,
:

waſſenen

en

:

Hy laat zich nimmer ruſt, voor dat hy van 't verdriet
Der zonden word verloſt, en Jezus gunſt geniet :

Zyn grootſte werk beſtaat in demping,

en verzaaking

Van zyn verdorven vleeſch, hy heeft rechtvaardigmaaking,

Indien gy niet bezit, dat ik daar heb gezegd,
Denk vry, dat uw geloof zeer ver is van oprecht.
. M. o ND BE LY DE R.
Ja dat bezit ik ook, by all myn and're dingen;

Al hebt gy my geſchud, gy zult my niet ontwringen,
Dat ik rechtvaardig ben; 't is buiten tegenſpraak!
r

v

e'

GE Lo ov 1 GE.

-

Bedrieg u zelven niet, hoe komt gy aan de zaak?
M. o ND BE LY DE R.
l

-

De Heere Chriſtus heeft dat recht voor my verworven

Door zyn gerechtigheid, toen Jezus is geſtorven
e-T -

,

-

-

Heeft

vvv-Er
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Heeft Hy aan 't kruis gehecht myn zonden klein, en groot,
Waar door ik ben bevryd van Duivel, Hel, en Dood; 't Welk heeft tot zyn gevolg, dat niemand aan kan

klaagen,

Noch met beſtrydingen, of kommer my zal plaagen;

Ik weet ook van geen ſtryd; noch wroeging van 't gemoed 3
Weshalven ik geloof myn ſchuld te zyn geboet,
GE L. o o V 1 G E.

Dat Chriſtus heeft betaald, ſtel ik voor vaſt en zeker :

Maar dat Hy heeft voor u gedronken deezen beker,
Daar toe word meer vereiſcht, dan dat gy zonder ſtryd
Geruſt, en wel gemoed geduurig vrolyk zyt :
Te meer, om dat ik lees, dat Jezus lieve vinden
Zich meeſt in treurigheid , en veel in ſtryd bevinden,
Om dat het dertel vleeſch, en Duivel tegenſtaan,
De waereld hen belet het levens pad te gaan.

waereld vleit de Duivel heel uw leven
In ruſt laat, en uw hert om zonden niet wil beeven,
En gy in vreugde leeft, by menſchen Veel geacht,

Indien

de

5

-

-

Zoo onderzoek uw hert, en houd uw ſtaat verdacht,

»

-

Een

3 zo
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Een die rechtvaardig is, in Chriſtus vrygeſproken,

ben is der zonden kracht, en luſten ook verbroken;
•

Die heeft de vrede Godts inwendig in zyn hert,
Gewrocht door Chriſtus Geeſt, dien is het groote ſmert;
Wanneer hy, tegen wil, in zonden is gevallen;

H, treurt om zyn gedrag, en ongeregeld mallen,
Tot dat Hy is verzoend, en Jezus Hem vertoont

De blyken van zyn gunſt, en dat Hy in hem woont :
Die ſtryd dan tegen 't vleeſch, den Duivel, waereld, zonden
En wacht, zoo veel hy kan, zyn ziel op nieuws te

Het is zyn grootſte vreugd,

wonden,

als hy zyn ſtaat beziet,

Dat hy, gelyk een Zoon, het beeld van Godt geniet.
l

Mo ND BE LY DE R.

/

Is daar zoo veel aan vaſt, om dat zoo naauw te ziften?
Ik ben een Kind van God, dat weet ik uit de Schriften.
Godt zegent myn beroep, en voed my als een Kind:
Hy weert myn ongeluk, ik ben van elk bemind.

Godt heeft my menigmaal van zonden wederhouden,
G E L. o ov 1 G E.

Wat zyn'er in de Hel, die op dien zandgrond bouwdagQdt
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Godt houd zyn Kinderen ten meeſtendeel gering,
En veel in tegenſpoed, op dat het nietig ding

-

Hun herte niet, te veel, van Hem zich zoude wenden;
Zy zyn ook meeſt gehaat van vrienden, en bekenden;
Om dat de vreeze Godts hun hert te veel bezet;

Waar doorze worden in het zondigen belet.

.

, ,

Gy hebt miſſchien, wel eer, de zonden nagelaten,
Niet om de liefde Godts , maar om dat

uWe

ſtaaten

-

Zulks niet betaamen zou; of dat de roem en eer
U daar van

wederhield, of dat uw kracht niet meer,

Gelyk als wel voorheen,

u toeliet luſt te pleegen;

En daarom wil de zaak wat nader overweegen.

Mo NDBE LY DE R.

wat valt er veel beraad? het ſchynt gy dryft den ſpot
Met al wat ik bezit, wat heeft een Kind van Godt?
GE Loov 1 GE.

Een Kind van Godt bezit het beeld van Godt den Vader;
Een kinderlyke zucht voor Godt; en is een dader

Van 's Vaders liefde Wet; het draagt geen ongelyk
Den Vader aangedaan; het geeft in alles blyk,
X

-

Dat
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Dat het den Vader eert; het is uit Godt gebooren;
En 't lieft de Broederen, die Jezus toebehooren;

Het heeft een naauw Verbond gewillig aangegaan
Met Jezus Godes Zoon, waar door het nu voortaan
Verlaat den ouden weg, de waereld, en de zonde.
Als het de zonde doet, is 't voor de ziel een wonde;

Het wenſcht altyd te zyn tot 's Vaders dienſt bereid;
Het is zyn grootſte

lan te pleegen heiligheid.

MoN DB E LY DE R.

Dat 's ook myn grootſte werk, om heilig voor te komen;
Wat heb ik tot dat ſtuk al zaaken ondernomen!!

Eer ik des morgens iet begin gaat myn gebed
Tot Godt in dankbaarheid; om dat Hy heeft belet,

Dat eenig ongemaak myn lichaam heeft getroffen
Door winden, watervloed, peſt, vuur, of and're ſtoffen;
Dan gaa ik naar myn werk, om neerſtig voor te ſtaan

Myn tydelyk beroep, en vind my niet belaén Met hebluſt, maar oprecht in daaden, en in leven,

Ben ik bereid, naar 't werk, een ieder 't zyn te geeven;
j

v
-

Ik
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Ik ſchuuw de gierigheid, en haat de overdaad;
Ik acht geen dertelheid, veel min het zondig quaad :
Des avonds ſlaap ik

niet, voor dat ik heb beleden

De zonden van den dag, en dat ik heb gebeden,
Dat Godt my die vergeef; wat zeggy nu van my?
Ontbreekt'er noch wat aan, op dat ik heilig zy?
w

GE L. o G v 1 GE.

Dat is geen heiligheid, die u, of my beveiligt,
Om dat wel heidenen op die wys zyn geheiligd;
Want zommigen van hen, bezaten veel meer deugd,
Dan gy hebt opgetelt; ſtel daarom niet uw vreugd
Op zulken loſſen grond.
Mo ND BELY DE R.

Ik wenſchte wel te weeten,

Wat ooit een menſche doet, dien gy zult heilig heeten?
GE Loo v 1 G E.

-

Zyn luſt is in Godts Wet, maar eigen beſte daad

Word by hem klein geſchat, om dat het zondig quaad
In alles zich vermengt; de kerk is zyn vermaaking;

Want daar word hy geleerd, wat dient tot zondenſtaaking,
X 2

Zyn

-

*
t
w

-
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Zyn huis gelykt een kerk, om dat hy daar vermeld
De wonderen van Godt; veel bid, en ſteeds vertelt

De deugden van zyp Heer'; op dat

Hy zy geprezen ,

Hy leert, hoe dat een menſch geheel moet heilig weezen :

't Gebruik van huis, en goed neemt hy maar voor een tyd;
Want als het Godt

behaagt,

verlaat hy dat verblyd. -

Zyn kleed is naar zyn ſtaat, niet ſlordig, ook niet prachtig;
Wel net, maar niet gecierd : om dat hy ſtelt waarachtig,
Dat Godt, om Adams val, hem dat gegeeven heeft;
Als tot een groot verwyt, dat hy in zonden leeft.
De mode van zyn kleed betoon hy in 't verzaaken
Van uiterlyken zwier, en kan zyn geeſt vermaaken,

Wanneer hy eerbaarheid met nooddruft t zamen voegt,
Gemak met

nedfigheid ,

dat maakt

hem vergenoegt.

Zyn tafel dient hem niet, om lekkerlyk te

vreeten,

Of zuipen, maar hy neemt met matigheid het eeten,
Hy meſt zyn lichaam niet gelyk de ryke Vraat,
Op dat het zy tot laſt : maar dat het blyf in ſtaat,

Om met een dankbaar hert den milden Godt te pryzen.
De ſchotels, die hy krygt, verleenen hem bewyzen,
Ean

**
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dat hem de Dood verwacht :

Nadien hem alles dood, tot voedſel, word gebragt.

Wanneer hy is alleen, ook op zyn legerſtede,
Gedenkt hy veel aan Godt, en zoekt hem in gebede;

Hy merkt Godts hoogheid aan, en zyn geringen ſtaat,
Hy ſteunt op Jezus bloed, en op den Vrederaad.

Verkeering zoekt hy niet met waereldſch ſlag van menſchen.
deugden, die hy ziet in and'ren, doen hem wenſchen,

De

Och had ik ook die deugd! maar eigen ſchat hy niet;
Om dat

hy waakzaam is

en zyn boos herte

ziet

De Schrift, Godtsheilig Woord, word van hem liefſt geleezen,
Om dat hem daar de weg des levens word gewezen;
Hy overdenkt het Woord; op dat hy

wºnen ging

Mag richten, en Godts wil bedryf hy zonder dwang,

Dan is hy in zyn ſchik, als Godt word recht geprezen.

t

•-

M o ND BEL Y DE R.

Zwyg maar! ik heb genoeg, wie kan zoo heilig weezen?
Dat is onmogelyk, want niemand leeft zoo fyn,
En die het zoo vertoont, is 't maar alleen in ſchyn.
r

X 3

Ik
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Ik heb wel wat gehoord van menſchen, die zoo leeven,
Of zeggen 't met den mond, maar weet ook datze beeven,
Als men hen naauw beziet. Zoo niemand zalig word,
Dan die zoo heilig is, dan komt er veel te kort.
GE Loov 1 GE.

Dat ſtem ik geerne toe, want veele zyn geroepen,
En van den grooten hoop zyn't maar de kleinſte troepen,

Die uitverkoren zyn: doch eer gy my verlaat,
Hoor! tot uw onderricht, op dat gy 't wel verſtaat,
Ik heb u daar vertoond des Vroomen Chriſtens handel;
Zoo als hy wenſcht te zyn in daaden, en in wandel,

Niet hoe hy in der daad geduurig zich vertoont;
Nadien hy word verdwerſt door 't vleeſch, dat in hem woont,
M. o ND BE LY DE R.

Zeg my dan met een woord, wat dat ik zal erlangen,
Als ik de waereld laat, en Jezus wil ontfangen.
-

GE to ov 1 G E.

Och quam die vraage voort niet uit nieuwsgierigheid;

Maar uit bekommering! voor u waar dan bereid,
Dat

w
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Dat Godt, Dien gy, wel eer, zoo zwaarlyk hebt beledigd,

U gunſtig aan zou zien, als dan, met Hem, bevredigd;

overdenk toch eens, wat een gelukkig lot,
Zoo een bezit, die zegt, met recht, Godt is myn Godt.
En

Het geen Godt is, bezit, en doet, nu, en te vooren,
Zal u tot

zaligheid dan zyn, als zyn verkoren;

De eigenſchappen Godts, en deugden altemaal,
Die zullen uw gebrek afwenden, en uw quaal :

Want zyn almagtigheid, die zal u ſteeds beſchermen,
En zyn barmhertigheid zich over u ontfermen;
Zyn algenoegzaamheid vervullen uwen nood,
En zyn oneindigheid uw tyd zyn na de dood : .
Ook zyn rechtvaardigheid zal uw vyanden wreeken;

Zyn wysheid uw verſtand verlichten om te ſpreeken;
Zyn tegenwoordigheid uw opzicht in dit dal;
Zyn liefde zyn uw trooſt, en hulp in ongeval,
Zyn heerlykheid uw eer, om eeuwig u te kroonen;
Dan zullen, tot uw nut, ook zyn
Perſoonen;

de dry

God

Vader, Zoon, en Geeſt, die zullen elk hun magt

Betoonen, dat u werd het grootſte toegebragt,
X 4
-

-

\
En
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En geen der ſchepſelen behoeft gy meer te vreezen.
De goederen van Godt, die zullen uwe weezen.
De menſchen tot uw

dienſt, de waereld als uw pand,

De Engelen uw wacht, de Hemel 't vaderland.'
Gy zult in deugd, en glans naar uwen Godt gelyken,

Met Hem vereenigd zyn, en d'allerklaarſte blyken
Vertoonen, dat die Godt met u gemeenſchap heeft,
En door den naauwſten band met u in liefde leeft.
Mo N D BE LY DE R.

Is daar zoo veel aan vaſt? dat heb ik niet geweeten,
GE L o ov 1 G E.

ſ

Ja, meer noch als ik zeg, och of! gy neergezeten
Bedaard eens overdacht, het goed u toebereid,
Alleen niet in den tyd, maar ook in eeuwigheid;
Indien gy u bekeert.
Mo N D BE LY DE R.

Ik zal het overleggen,

En als ik u ontmoet, dan myn gedachten zeggen.
GE
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A

-

Het is der pyne waard wat tyd daar toe beſteed.

-

*

Mo NDBE LY DE R.
*

-

----

Gy hebt my door uw woord by na ſtraks overreed.
G E L. o o V 1 GE.

Och! dat het niet by na, maar ook geheel mogt weezen;
Op dat, door uw geluk, Godt eeuwig zy

gepreten

-

5

Ik wenſch in uw beraad, dat Godt een krachtig blyk
Vertoone van

zyn Geeſt, op dat gy eeuwiglyk

3

:

De goedheid van dien Godt in liefde, trouw”, en werken
Ook ondervinden moogt, en Hem in glans bemerken,
En in zyn heerlykheid, bewaard voor ſmert en pyn,
Verzadigd met zyn beeld, moogt eeuwig vrolyk zyn.

X 5

'

SA
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SAMENSPRAAK
tuſſchen eenen

Z W A K K EN
in de

G E N A D E,
ende eenen

S T E R K E N ,
over eenige

KENTEKENEN VAN GENADE,
Voorgeſteld tot beproeving, en hunner beider
beveſtiging in de genade.
Zw A K K E.

aaſt als ik met u ſprak, f toen had ik zwaarigheden,
Die ik heb voorgeſteld, en kreeg van u bericht,
Hoe ik my draagen moet in wandel, en gebeden,

Nu kom ik met een zaak noch zwaarder van gewigt,
Dat

-

+ siet de Samenſpraak pag: 28o en vervolgens,
-
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Dat is, of ik zou klaar, en grondig komen weeten,
Dat ik verkoren ben, en uit het Woord van Godt,
('t welk ons recht dienen moet, om alles

wel

temeeten)

Zou onbedriegelyk ontdekken konnen 't lot
Der Vroomen, of dat ik bevinde zulke zaaken,

-- - -

waar uit het zeker gaat, dat ik bezit genae,
Ik heb vergeefs geſuft, om dat ſtuk op te maaken,

Ik wenſch uw onderwys, op dat ik zulks verſtaa.
S TE RK E.

Dit ſtuk is moeijelyk, maar gaat op vaſte gronden,
Dat men het weeten kan, of men genade heeft;
Om dat er in Godts Woord veel tekens zyn gevonden,

Die dat bewyzen, als, zoo iemand heeft geleefd

In den natuureſtaat, heeft zonden aangehangen,
En daar in is geſteuit; om dat hy wierd bewrocht
Door Godes Geeſt en kracht, die heeft genaad ontfangen
In d'oogen van Godts Zoon, en is door Hem gekocht :

-

Want die word overtuigd, en waarlyk weêrgebooren; -

Zyn oude paden ſchuuwt, en alle zonden haat,
-

**.

'En

-

A

N
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En heiligheid bemint, die is van Godt verkoren,
Wy1 geen natuurlyk menſch met luſt de zonden laat.
Zw A K K E.

Zou dat wel zeker gaan? om dat ik vinde menſchen -

Zeer krachtig overtuigd van hun zeer boos gedrag,
Als Judas, Achab, Saul, die ſcheenen ook te wenſchen

Vergiffenis van 't quaad, en maakten groot geklag,
Maar echter zegt Godts Woord, dat hunne overtuiging -,
Niet recht was voor den Heer', dies vrees ik ook van my,
Dat wat ik

heb gevoeld van wils, of herts verbuiging, .

Noch niet oprecht

mog zyn,

op

dat ik Zeker zy

9

Wil my dit ganſche ſtuk wat klaarder openbaaren.
ST ER K E.

Wel aan! de treurigheid, (gelyk gy hebt gezegt)

Is waarlyk niet genoeg, om dit recht te verklaaren;
Derhalven moet gy zien, of uw hert is oprecht,
En of uw droefheid niet ontſtaat uit zwaare dampen
Van 't

hoofd ,

waar door uw bloed, en lichaam is ontſteld,

Of uit zwaarmoedigheid, uit vrees voor groote rampen
van uiterlyk verdriet, of dat gy word gequeld
-

-

Door -
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Door ſchrik van Dood, en Hel; of uiterlyke ſchande,

Die gy moet ondergaan, om dat de zaak te groot
Niet ongeſtraft kan zyn; of dat gy veelerhande
Miſdaaden hebt begaan, waar door men komt in nood.
Zw A K K E.

Neen, maar myn

ſmert ontſtaat, om dat ik zwaare zonden

Begaan heb tegen Godt, wiens hooge majeſteit
Ik heb als aangetaſt, en dat ik heb geſchonden
Des Scheppers hoog gezach door ongehoorzaamheid.
Het moeit my, dat ik Hem, voor zoo veel gunſtbewyzen,

Die ik ontfangen heb, zoo qualyk heb beloond;
Daar ik ben overtuigd, dat ik den Heer'

moeſt pryzen,

Om dat Hy 't waardig is, my ſchiep, en noch verſchoont.

Het ſimert my, dat ik heb gedachten, en doe daaden,

-

Die niemand weet als Godt, en die myn hert verfoeit 3
Om datze Godes toorn op myne ziele laaden;

En myn verdorventheid maakt ſteeds myn geeſtvermoeid
M

STE RK E.

-

- ,

Al wat gy daar betuigt, indien gy gaat te raade &
Met Godes heilig Woord, kan niemand, waarde Vrind,
Be
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Betuigen, dan die heeft in 't herte Godts genade,

n

Om dat een waereldſch menſch die zaaken nooit bevindt
Schuuwt gy de zonden, en de zondige gedachten?

f

Betreurt gy het gemis van Godt? en ziet gy klaar,

Dat gynabyheid wenſcht? verwekt de ſchuld uw klagten?

(

Uw overtuiginge word daar door openbaar.
-

Zw A K KE.

Neen, waar ik overtuigd, dan waar ik ook geroepen
Uit Satans duiſter ryk, en door den Geeſt myn

Bewrocht,

hert

en omgekeerd; ik zoude met Godts troepen

Verblyd zyn in den Heer', maar nu is 't al verwerd.
Ik kan Godts heerlykheid, en deugden niet beſchouwen
Met die verwondering, gelyk Godt waardig is,
Ik kan myn ſtaat en zaak aan Chriſtus niet vertrouwen,
Gelyk het weezen moet, toont dat geen duiſternis?
STERK E.

Dat gy u duiſter vind, en daarom word verlegen,

-

Vertoont u zulks niet klaar, dat gy geroepen zyt

Inwendig door Godts Geeſt, en hebt wat licht gekregen?

Want anders waart gy blind, en zaagt tot geemer vd'shun

|
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Nu blykt het, dat de Geeſt ontſloten heeft uw oogen;
Om dat hy, na 't geroep, heeft uw verſtand verlicht,
En, door het geeſt'lyk licht, heeft uwen wil gebogen;

-

Uw hert bereid gemaakt, en willig tot zyn pligt.

Gy luiſtert naar Godts ſtem, en 't ſchynt u tegen reden,
Als gy niet volgen kont op Jezus naauwe Pad;
Te vooren was 't uw luſt, in all' uw bezigheden,

Te wyken van den Heer', maar nu zoekt gy denſchat,
Die ons kan in den tydt, en eeuwiglyk verblyden.
Als u de Satan roept, gy geeft hem geen gehoor,

Of wenſcht het niet te doen. Als uw vleeſch van ter zyden
U quelt, is 't u tot laſt, om dat gy op het ſpoor
Des levens treeden wilt, gy hebt ook iet gekregen,
Dat gy niet miſſen wilt; om dat het dierbaar is.

Godt heeft aan u verleend een geeſtelyken zegen,
Die geen natuur ontfangt, noch ſpruit uit duiſternis.
Zw AK KE.

Ik ben, 't is waar, bewuſt, dat ik meer,2 dan te vooren,S

Bezit, doch 't baat my niet, zoo lang ik deugden laat,
En
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En daag'lyks zonden doe, als ik niet word herbooren,
En vaſt verzekerd ben van myn genadeſtaat.
STERK E.
Wie heeft u ooit

Als g,

gezegd,

gy zult verzekerd weezen,

genade krygt? nooit heeft u Godes Woord

Die zaak aldus geleerd. Och ! waart gy eens geneezen
Van uw misvattinge, die uwe blydſchap ſtoort.
Zw A K K E.

Dit ſtel ik echter vaſt, dat ik moet zyn herſchapen,
En draagen 't beeld van Godt, als een rechtaardig Kind,.

Eer dat ik 't goede denk, of trooſt zou moogen raapen
Uit al wat ik bedryf, of wat ik ondervind.
ST ER K E.

Als gy natuurelyk een's kinds doen wilt bemerken,

En maaken geeſtelyk een recht gebruik daar van,
Dan zult gy klaarlyk zien, dat gy in uwe werken
Een kind verbeeld, 't welk ik zal toonen, als ik kan.
Toen gy herbooren wierd, gevoelde gy geen ſmerte?
t Hebt gy uw vuiligheid der zonden niet beſchreid?
C-f

Als

-
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Als gy gereinigd wierd, deed dat geen deugd, aan 't herte?

Wierd gy gecierd met deugd, gaf dat geen dankbaarheid?
Hebt gy niet naderhand Godts wegen willen treeden?
En als gy ſtruikelde, of weekt van 't rechte pad,
Heeft dat u niet verwekt ſmert, traanen, en gebeden,
Tot dat gy door den Geeſt wierd by de hand gevat?
Hebt gy de Broederen, die Jezus teer beminnen,
Niet hertelyk ook lief? is 't u niet tot verdriet,
Wanneer Godts Kinderen vervoerd door eigen zinnen,
Of door des Duivels liſt niet doen wat Godt gebied?

Erkent gy niet den Heer te zyn de Bron, en Ader,
Die u het leven gaf, bewaart, en heeft gevoed?

is niet uw hertewenſch te roepen,

Abba, Vader,

Om dat Hy u niet ſtraft, maar zegent, en behoed?
Kont gy den naam van Godt uw's Vaders hooren vloeken,

Ten zy het in u wekk' een kinderlyke zucht,
En yver tot Godts eer? is niet uw ernſtig zoeken,
Dat Godtverheerlykt word', al ſchynt het zonder vrucht?
Is niet uw luſt oprecht, om in Godts huis te woonen?

En tot des Vaders dienſt geheel bereid te zyn?
Y

Stond
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Stond zulks aan u, zoud gy niet 't beeld van Godt vertoonen
In
-

heel uw levensloop? verwekt het u geen pyn,

Om dat gy ſteeds bevind, dat Godt door uwe zonden
Van hen, die buiten zyn, met ſmaad gelaſterd word?
Was het u niet tot vreugd, als gy hebt ondervonden,

Dat gy met liefde Godts, en trooſt wierd overſtort?
Zw A K K E.

Wanneer ik dat genoot, het duurde weinig uuren,
En ſomtyds minder noch, dan was het weêr gedaen;

.

Ik meende dat het moeſt myn heele leven duuren,

-

Of wel een langen tyd, wanneer het recht zou gaan.
ST ER K E.

Als Godt zyn liefde toont, dan duurt het oogenblikken,
En dan is 't weêr voor by, gelyk een ſnelle ſchicht,
Die ſchielyk heenen vliegt, laat dat uw niet verſchrikken:

Nadien 't zoo is Godts weg, als hy een menſch verlicht.
Bevind gy nu noch niet uit myn aftekeningen,

Die ik gaf van een Kind, 't welk Godt van herten vreeſt,
Dat gy in waarheid ook bezit de zelfde dingen,
Waar uit men ondervind, dat men heeft Godes Geeſt?.
ZWAK
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Zw A K KE.

1

Gy hebt my wel by na,

maar niet geheel verwonnen;

Om dat er in myn hert

noch iet verborgen leit,

Dat my onzeker maakt, het welk niet is verzonnen ,
Maar voorkomt als

gegrond ,

en ſteuit

myn vrojkaai,

Dat is, ik moet bekeerd, en ook geloovig weezen,
Eer dat myn zwaarigheid myn hert verlaaten zal,
Kont gy my van die

quaal ,

het ongeloof geneezen?

Gy zult my grooten dienſt doen in myn ongeval.
Geen menſch is recht bekeerd, noch komt zyn deugd te ſtade,
Dan die geloovig is, maar blyft des Duivels roof,

Zoo lang hy niet gelooft. Zou ik my Godts genade
Toeſchryven zonder grond, en zonder 't waar geloof?

ST ER KE.
Bezit gy geen geloof? Hoe komt gy aan 't verlangen
Naar Chriſtus, en zyn dienſt? is dat geen waare dorſt?
Hebt gy met ſmerte niet den Heere aangehangen,

Wanneer uw bange ziel door zonden was bemorſt?
Hebt gy niet opgezegd wat liefde kan vermind'ren

Van Jezus? En oprecht verlaaten
het gewoel
Y 2.

Det

34o
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Der waereld? Ja al wat 't geloof zou

konnen hind'ren,

Is dat u niet tot laſt? en wenſcht gy geen gevoel?
Zw AK K E.

Ja, dat wenſch ik oprecht, het welk ik voel t'onbreeken,
Tot

myn verdriet,

daar door ben ik zoo aangedaan

Met vrees, dat ik eens zal den Richter hooren ſpreeken,
j

Gaa weg, ik ken u niet, gy kont hier niet beſtaan.
ST ER K E.

Indien ik kan, ik zal u trachten te berooven

Van ongegronde vrees; gy hebt een ongeſtalt',
Gelyk als Thomas had, die kon ook niet gelooven
Voor dat hy Jezus zag. Indien het u gevalt,
Ik zal u, tot uw trooſt, veel wiſſe blyken geeven,
Dat gy het waar geloof bezit, al is het zwak.
Zw A K KE.

Indien gy zulks volbrengt, ik zal een ander leven

Verkrygen vol van vreugd, van ſtilheid, en gemak.
ST ER KE.

Zyt gy niet overreed, dat uw ſtaat, van te vooren,

Was afgekeerd van Godt? En dat gy nu uw luſt
-

Niet
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Niet kont voldoen, ten zy gy weet te zyn verkooren,
Herſchapen, en gevoelt in Godt uw waare ruſt?

Is Godts genade niet u altyd voor uw oogen?
En 't zuchten naar genaê, oprecht, uw daag'lyks werk?
Smert 't u niet hertelyk, dat gy uw onvermoogen
Bevind, t wyl g'and'ren ziet in de genade ſterk?
Schat gy niet menſchen hoog die naar genade wenſchen?
Maar noch veel meer een menſch, die reeds genade heeft?

Zoekt gy niet uw bedryf te ſchikken naar de menſchen,
Die wandelen met Godt? En als uw herte beeft;

Om dat gy zondig zyt, ſtelt dat u wel te vreden?

Ik denk neen, zegt gy niet, waar Jezus nu myn

Vriend,

En Godt door Hem verzoend, om my van tegenheden,
En ſtraffen, die ik heb rechtvaardiglyk verdiend
Te vryden? Hebt gy niet berouw van all' uw zonden,

Niet uiterlyk alleen, maar met belydenis
Van 't geen in 't herte ſmeult? Hebt gy niet uwe ſtonden
In 't worſtelen met Godt, beklaagend uw gemis?

En zyt gy niet beſchaamd; om dat gy menigwerven
Het leven had verbeurd? Ziet gy uw armoé niet? .
Y3

Dat
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-
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Dat gy niet kont beſtaan voor Godt door om te zwerven,
Is dat u altemaal niet waarlyk tot verdriet ?

Zit gy niet menigmaal in 't eenzaam als verſchoven,
Als gy om zonden treurt,

en uw bedryf u

rouwt?

Loopt gy naar Jezus niet? Zoo ja, gy moet gelooven,
Dat gy geloovig zyt, en op den Heere bouwt.
Waar naar gaat al uw luſt, en innig zielsverlangen?
Is 't niet om met den Zoon van Godt vereend te zyn?
Hebt gy niet duizendmaal den luſt, en kracht ontfangen,
Om in 't Verbond op nieuws te treén? Doet 't u geen Pyn,
Als gy naar dat Verbond niet kont uw leven ſchikken?

-

En gy de dierbaarheid van Jezus niet bemerkt?

Zyt gy niet recht verblyd in all' de oogenblikken,
Als gy, en wie hy zy, alleen met Jezus werkt? .
Als

Jezus zich verbergt,

gaat gy niet treurig heenen?

Om dat gy ondervind, dat Hy niet vriend'lyk is?
Maar als gy door het licht des Geeſtes word beſchenen,
Is dat u niet tot vreugd, na uwe duiſternis?

-

Is dat niet uw geroep, ô Jezus, wil u wenden

Tot my in myn gekerm, en jammerlyk geklag?
Wil
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Wil uwen goeden Geeſt op my van boven zenden,
Op dat ik eeuwig U mag dienen met ontzach?
Zw A K K E.

De dingen, die gy zegt, heb ik wel ondervonden,
Zou dat genade zyn? Indien dat zeker gaat,

Dan zou ik heiligheid betrachten, en de zonden
Verlaaten, maar, helaas! daar toe weet ik geen raad.
Zulks is myn vrees gegrond, dat het by my niet recht

is,

Om dat de heiligheid van my niet word betracht:

Ik wenſchte wel te doen, gelyk by u gezegd is,
Maar als ik 't zal beſtaan, dan ben ik zonder kracht.
Zoo dat ik noch al vrees, dat ik voor Godt zou liegen,
Wanneer ik denken zou, dat ik ben voorbereid

Tot 't lot der Kinderen, en my zou vaſt bedriegen;
Om dat ik niet bezit de

deugd van heiligheid.

ST ER K E.

Ik ſtel, zoo wel als gy, dat niemand kan gelooven,

Dan die geheiligd word, die twee gaan altyd t'zaam,
Dat leert d'ervarenheid der Vroomen; daar en boven,
Godts Woord zegt duidelyk, dat niemand aangenaam
Y 4
W

Aan
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Aan Godt kan zyn, ten zy hy waarlyk goede werken
Bemint, en ook betracht, zoo veel het kan geſchien ;
Want anders geld die ſpreuk, daar ieder op moet merken,
Dat zonder heiligheid geen menſche Godt zal zien,
Zw AK K E.

Dit ſterkt my noch te meer, dat ik in myn verwachting'
Eens zal bedrogen zyn; om dat ik niet bevind,

Dat ik de heiligheid volbrenge met die achting',
Als 't paſt een Bondgenoot, of Vroom, en heilig Kind.
Want waare heiligheid moet door 't geloof geſchieden,
In een vereeniging met Jezus Godes Zoon :
Die recht geheiligd is, zal alle zonden vlieden,
En ſchikt zich naar het doen van Jezus als 't patroon.

Hy wil de heiligheid uit liefde Godts beminnen; '
Om dat Godt heilig is, daarom is Hem die deugd

Zoo lief, en aangenaam; hy tracht met all' de zinnen
Te doen wat Godt gebied, en dan is 't hem tot vreugd.
Hy laat, uit vreeze Godts, het geen hy zou betrachten;
Om dat hy Godt bemint, maar zoo is 't niet met my,
Ik
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Ik loope tot het quaad, het welk verwekt myn klagten, .

Die ik aan Godt ſteeds doe, dat ik niet heilig zy.
ST ER K E.

Is dat niet uwe luſt geen zonde te bedryven?
Is deugd niet uw vermaak? Jaagt gy niet naar het wit
Van Godes roepinge? wenſcht gy niet trouw te blyven

Aan Godt? Hebt gy wel ruſt voor dat gy deugd bezit?
Als gy gelegentheid tot zonden ziet verſchynen,

Doet gy de zonde dan met luſt, en met vermaak?
Of bid gy, Heer', laat die gelegentheid verdwynen,
Op dat ik niet verval tot eene quaade zaak?
Zw A K K E.

ik bidde zekerlyk, dat ik niet mag vervallen
Tot een ſtrafwaardig quaad, en zondig misbedryf,
Dat ik weérhouden word van all myn zondig mallen;

Dat ik oprecht, en trouw ſteeds by den Heere blyf.
ST ER K E.

Als gy gezondigt hebt, is dan uw werk niet treuren?
Zyt gy dan niet benauwd , verlegen, en beſchaamd?
Y 5

-

Is
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Is al uw wenſchen niet, dat 't nimmer mag gebeuren,
Dat gy meer zonde pleegt, om dat het niet betaamt?

En dat het Godt onteert? Kont gy dan wel geruſt zyn,
Voor dat gy zyt verzoend door onzen Middelaar?

-

zou niet de heiligheid te pleegen al uw luſt zyn,
Op dat gy word bevryd van Hel, en Doods gevaar?

Zou 't niet uw vreugde zyn, als u wierd aangeboden
Een kracht tot heiligheid, dat gy des Satans magt
Moogt hert'lyk tegenſtaan, en uw natuure dooden,
En ondervinden, dat u Chriſtus geeve kracht ?
Zw A K K E.

,

Ik kan, op 't geen gy vraagt, volmondig zeggen, amen!
Maar ik

volbreng het niet,

beſtaat de heiligheid

-

Alleen maar in een wenſch ? ik zou my waarlyk ſchaamen,
Als ik dat zeggen zou, of van u wierd gezeid :
Het komt op werken aan, men moet de deugd volbrengen,
Eer dat men heilig is, en die volbreng ik niet;

-

Men moet de deugden met de ſchyndeugd niet vermengen,
Noch noemen heiligheid te doen wat Godt verbied.
*

A

Maar
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Maar, om met zekerheid myn zaaken te bepaalen,

-

Verzoek ik, dat gy my eens klaarder openlegt,
Wat tekens van genaé Godt laat in 't Woord verhaalen,
Die gy in uw geſprek zoo klaar niet hebt gezegd.
ST ER K E.

Wel aan! bevind gy niet een onderſcheid in 't leven?
Dat gy nu zonden haat, die gy eerſt hebt bemind?
Hebt gy uw hert, en ſtem aan Jezus niet gegeeven?

Voelt gy u geeſtelyk niet waarlyk zeer verblind?
Zyt gy niet

onbequaam, om u tot Godt te wenden?

Doch vreedzaam van

gemoed? Gering, en arm van geeſt?

Verlaat gy niet met luſt uw vrienden, en bekenden,
Die op den levensweg u ſchaad'lyk zyn geweeſt?

Als gy geroepen wierd, wierd gy toen niet bewogen,
Om toe te luiſteren naar Godt, en zyne ſtem?

Belyd gy niet uw ſchuld met traanen in uw oogen,
Als gy voor Godt verſchynt? Geeft gy u niet aan Hem?
Om alles, wat Hy zegt, gewillig na te komen,

Al ſchynt het hard voor 'tvleeſch? Toont gy u niet bereid,
-

-

Ona
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Om als een Kind van Godt, 't welk Godt heeft aangenomen,
Te doen des Heeren wil, nu, en in eeuwigheid?

V

Bid gy niet menigmaal, Heer', wil my wederbaaren?
Neem my aan tot uw Kind? vercier my met uw beeld?
Laat ik toch heilig zyn, en uwen naam verklaaren
Aan ieder, dien uw roem, uw

naam,

en eer verveelt?

Is 't niet uw hertezucht, om Godt oprecht te vreezen ?

En in gehoorzaamheid met liefde t'aller tyd

Te roepen, ik uw knecht wenſch, dat gy word geprezen,
O Godt, geef my uw Geeſt, op dat ik word verblyd?
Zegt gy niet Jezus wil u toch aan my verbinden?
Verbind my ook aan u door 't heilig Trouw verbond?
Laat toch des Geeſtes vuur myn quaade luſt verſlinden?
Laat ik u heiligen met daaden, hert, en mond?
Trekt niet de Geeſt uw hert in het gebed naar boven?
Hebt gy verzegeling des Geeſtes nooit gevoeld?
Zyt gy niet zeer verheugd, als gy den Heer' kont looven?
-

En treurig, als dat werk by u niet word bedoeld?
Zyt gy niet

hongerig, en dorſtig om t'erlangen

-

De kracht van Jezus bloed, en zyn gerechtigheid?
4.

-

-

, Bid
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Bid gy niet yverig, om het gelooft ontfangen?
Klaagt gy niet, als u 't vleeſch tot zonden heeft verleid?
Bevind gy niet een ſtryd, geſtadig in uw leden,

Des Geeſtes tegen 'tvleeſch? Hoort gy het Woord van Godt
Niét liever, dan 't gerel der waereld? de gebeden,
En prediking van 't Woord (ſchoon iemand daar meê ſpot)

Zyn die niet aangenaam ? hoe meer word aangedrongen

Tot waare heiligheid, hoe meer het u behaagt,
Is dat niet waarlyk zoo? maar als 't Woord word gewrongen,
Is 't dan niet tot uw ſmert, waarom gy zucht, en klaagt?
Zoekt gy Godts Kind'ren niet, om met hen te verkeeren?
Laat gy den waaraaiing niet loopen, om het quaad
Van hem, en zyn gedrag, en feilen niet te leeren?
Zyt gy, om uw gedrag, van hem ook niet gehaat?
Zoekt gy niet anderen, tot Jezus dienſt, te voegen?

En als een waereldſch menſch door iemand word bekeerd,

Of als Godts kerke bloeit, geeft u dat geen genoegen?
Maar als die gaat te grond, word niet uw vreugdgeweerd?

Als gy beſprongen word door zondige gedachten,
Of Godt gelaſterd word, gaat dat niet u door 't hert?
N

Vreeſt

35o

SAMEN SPRAAKEN.

Vreeſt gy niet ſteeds met angſt, dat Godt u zal verachten
In 't oordeel ?

en u zal verwyzen tot de ſmert?

Gaat gy by Vroomen niet, op dat zy u eens vraagen,

Of gy bezit genaé? wenſcht gy niet hertelyk,
Dat zy zyn trouw in 't werk ? ſchept gygeen groot behaagen,
Om eens in zekerheid te juichen met een blyk,

Dat Godt u heeft bemind, en eeuwig uitverkoren,
Geroepen, en gezocht ? ſchat gy niet al den tyd,
Dien gy niet in den dienſt van Godt beſteed verlooren?

Verlangt gy niet om recht in Godt te zyn verblyd?
En dat gy ook hier na moogt worden opgenomen?
Om met het zalig Volk, verloſt van Hel, en Dood,
In Chriſtus heerlykheid voor zynen troon te komen,
Waar van Vorſt David zong, hoe heerlyk, en hoe groot
Is 't weggelegde goed, voor allen, die Godt vreezen.
Zw AK K E.

Ja, daar naar wenſch ik ook, en wat gy hebt gezegd

Moet door my al met Ja beantwoord waarlyk weezen!
ST ER KE.

Indien gy deeze zaak naauwkeurig overlegt,

Za!
- alſ
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Zal die u niet tot trooſt, en ſterkte konnen ſterkken,
Wanneerze niet verſchaft volkomen zekerheid?
A

Zw AK K E.

Ik hoop, dat Godt myn luſt, en krachten zal verwekken
Tot

zynen dienſt; op dat zyn roem meer word verbreid,

En ik zyn heerlykheid bevindelyk mag kennen;
Nadien ik 't meeſte deel der tekenen reeds heb

Bevonden, daarom wil ik my aan Godt gewennen,
En wachten op zyn heil,- waar toe ik hoope ſchep.

Ik dank u grootelyks, dat gy my onderricht hebt
Van myn genadeſtaat , waar door myn naar geklag

Veranderd is in vreugd, zoo dat gy my verpligt hebt. .
S TE RK E.

Het is tot uwen dienſt, ik wenſch u goeden dag.

552
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Tuſſchen eenen

TwYFFELMOEDIGEN,
ende eenen

vERZEKERDEN
GE L O OV I GE N,
over de

v E R z E K ER IN GE
in den Genadeſtaat.

TwYF FE LMoe D1 ce.
aar is iets in myn hert; 't welk my niet laat te quellen,

Dat my de ruſt beneemt, en alle vreugd verſlind;
Indien ik vryheid had, om 't aan u voor te ſtellen,
Gy zoud my hoogelyk verblyden, goede Vrind.
Ik
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Ik heb al lang gewenſcht, dat iemand my voor oogen
Zou ſtellen myne zaak, maar 'k heb vergeefs gewacht.
VE Rz E KE R DE.

Stel my uw zaake voor, ik zal naar myn vermoogen
Uw vraagſtuk geern voldoen, ſchoon ik heb kleine kracht,
Tw Y F FE LM o E D I GE,

Wel aan! kan ooit een menſch hier vaſt verzekerd weezen,
(Die in oprechtigheid zyn zaaken overlegt.)

Dat hy genaé bezit? ik heb het wel geleezen
In goede boeken, en het is

,”

my ook gezegt

Van groote Chriſtenen, die door hun teder leven
My blyken gaven, dat zy wandelden met

Godt,

En my verzekerden, dat Godt hen had gegeeven
De volle zekerheid, der Vroomen heughlyk lot :
Zou ik daar ook

geruſt myn ſtaat op moogen maaken,

Dat zulks de waarheid zy, of is het droomery?
Zou ik tot zekerheid myn leven konnen raaken?

Of is 't verloren werk? en onvaſt? wat zegt gy?
Z

VER
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VE R zE KE RD E.

De Duivel quelt een menſch door allerhande wegen,

Als hy een menſch ontmoet, die reeds genaé bezit,
Dien zegt hy, gy zult nooit verkrygen deezen zegen,
Dat gy verzekerd word, ik zeg, en zweer u

dit.

Zulks doet hy, op dat men den yver zou verlaaten,
En in lafhertigheid niet haaken naar den ſtaat
Van volle zekerheid, hy zegt, wat zou het baaten

Te jaagen naar een zaak, die nimmer zeker gaat.
Ziet hy een ander menſch, die dit werk heeft ontfangen,
Dan zegt hy, gy zyt mis, het is maar valſche waan;
Zoo gy

verzekerd waart,

gy zoud meer licht erlangen,

En uw verzekering zou nimmer overgaan.
Gy zoude boven dien door klaare blyken toonen
Uw ſtaats verandering, en uw verzekertheid;
Godt zou in uwe ziel als in zyn tempel woonen,

Men zag in uw gedrag noch grooter onderſcheid
Van 't ander waereldſch volk, gy zoud in deugden blinken;

Gy zoud verhemeld zyn, en vuurig in 't gebed;
'

- .

Men

-
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Men zou 't in alles zien, maar nu uw daaden
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ſtinken;

Gy leeft vervreemd van Godt, en ganſch niet naauw gezet.

Stel dan als waarheid vaſt, dat gy voor Godt zult liegen,

wanneer gy onderſtelt, dat gy verzekerd zyt. -

-

Dit ſchud een menſch, om dat hy zich niet wil bedriegen,
En in een valſchen ſchyn getrooſt zyn, en verblyd.
Dat duurt, tot dat die menſch zyn zaaken kan bemerken,
* Wat hy verkregen heeft, en hoe Godt in genaad'
Hem ſchonk de zekerheid; door het geloof kan werken,
En daar door vaſtigheid verkrygen in zyn ſtaat.
Tw YF FE LM o E D 1G E.

Ik heb u niet gevraagt, hoe dat een menſch geſterkt word
In

twyfelmoedigheid ,

of wat de Duivel ſpreekt,

Wanneer hy Vroomen plaagt, en hoe er dan gewerkt word,
Maar wel, of ooit een menſen , (het welk aan my ontbreekt)

Kan in oprechtigheid verzekertheid genieten?

Ik hoop, dat gy myn vraag niet qualyk neemen zult;
Noch myn onzekerheid u immer zal verdrieten;
Om dat ik naar de zaak verlang met ongeduld :
Z 2

En
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En echter weet ik niet, of ik het zal bekomen;
Nadien ik langen tyd gezocht heb , en gevraagd,

wat ik ooit heb beſtaan in boeken, of by Vroomen,
Ik raakte niet te recht, en dat my meer noch plaagt,
Ik heb het eens gevraagt aan een der Waereldlingen,
Die zei volmondig uit, dat het niet weezen kan,
Of men wat praat, en

ſchryft van die verzekeringen

7

Dat zulks maar leugen was, en gaf er reden van,
Om dat er niemand heeft in Godes Raad gezeten,

Die recht beſcheid kan doen, wie dat verkoren is,
En niemand klimmen kan ten hemel, om te weeten,
Of dat zyn deel zal

zyn, derhalven is het mis,

Wanneer men (ſprak hy) ſtelt, dat men by ondervinding
Daar van word vergewiſt. Ik dacht, wat denk ik nu?
Verkrygt het niemand ooit, dan is het ziels verblinding !

Ik was noch niet geruſt, dies keer ik my tOt ul.
Ay antwoord my oprecht, indien 't u kan behaagen,
Of ik verzekering verkrygen kan, of niet,
VER
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ver zeker de
Gy moet geen waereldſchmenſch naar zulk een zaakevraagen,
Noch hooren, wat hy praat, of rammelt, en gebied :

-d

Om dat geen Waereldling die zaake kan bevinden,
Noch ooit bevonden heeft, nadien Godt nooit den Geeſt

Verleent aan eenig

menſch,

die zich niet wil verbinden

Oprecht aan zynen dienſt, en Godt van herten vreeſt.
Gy moet in dit geval ook naar geen Satan luiſt'ren,
Die is een Leugenaar, en tracht de zaaken maar,

(Hoe helder datze zyn) door leugens te verduiſt'ren;
Maar wend u naar het Woord van Godt, dat zegt ons klaar,

Dat het verkregen word. Gy moet ook aan geen Vroomen,
Die twyffelmoedig zyn, dit vraagen; om dat zy
Niet weeten wat het is; zy wenſchen wel te komen

Tot zulken hoogen trap, maar konnen daar niet by,
Om u een net begryp van zekerheid te geeven,

Wat die in zich behelſt, of hoe men die geniet.
T w YF FE LM o E D I G E.

Dat heb ik menigmaal bevonden in myn leven,
Als ik het Vroomen vroeg, die wiſten zelf zulks niet.
Z 3
A

/

VER

-

-
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Hoor! daarom is myn raad u tot Godts Woord te keeren,
Daar zult gy klaarlyk zien, dat Paulus heeft gezegd, (a)

Ik weet in wien ik heb geloofd, dat zal u leeren,
(b) Ik ben verzekerd, en ik weet (zoo ſpreekt Godts knecht)
Dat my niets ſcheiden zal van Chriſtus liefde. Verder,

De Geeſt zegt in het Woord aan elk geloovig Kind,
Dat het een Schaapken is van Jezus, als dien Herder,

Dat het verkoren is , geroepen, en bemind. (B)

Godt wil, dat ieder zich zal ernſtig onderzoeken, (c)
Of hy is in 't geloof, men vind'er menigmaal,

-

Die in verzekering', in Godts gewyde boeken,
Zich laaten hooren met een ganſch verheven taal,

(d) Als Paulus, David, Job, en diergelyke menſchen,
Die zeggen zonder ſchroom, de Heere is myn deel; (e)

(f) Ik weet myn Goël leeft, de Kerkbruidhoort men wenſchen,
Maar ook betuigen, dat haar liefſte was geheel (g)
Voor haar, en zy voor Hem; gy zult er ook ontmoeten,

Die klaagen met de Bruid, dat Hy geweken is, (h) , .

35-

#

(a) 2. Tim: 1: 12. (b) Rom: 8:
(B) Joh: 1o:
(c) 2 Cor 13:5. (d) Rom: 8: 38. (e) Pſ: 119: 57.
(f) Job: 19: 25. (g) Hoogl: 2: 16. (h) Hoogl: 5: 4.
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Die haare ziel wel eer gewoon was te begroeten
In volle zekerheid, maar nu in duiſternis :

-

Derhalven ziet men van haar oogen traanen vlieten; (i)
Om datze Jezus miſt, en zy geeft zich geen ruſt, (k)
Voor datze Jezus vind; en Hy zich te genieten
Verleent, en datze word verquikt, geſterkt, gekuſt. (1)
Zou 't zoeken zyn haar werk, indien zy haar Beminden
Toch nimmer vinden zou? ô neen! geloof dat niet; (m)

Nadien haar groote trooſt is, dat zy Hem zal vinden,
En daar op ſtelt ze zich geruſt in al 't verdriet. (n)
Gy zult in 't Woord ook zien veel blyken van genade, (N)

Waar door men vergewiſt kan worden van zyn ſtaat,
Die worden voorgeſteld; op dat men vroeg, en ſpade
Zich daar aan toetſen zou, of men bezit genaad'.
Indien er niemand kan verzekering erlangen,
Waarom wenſcht dan de Bruid, en bidden t'allerſtond
De Vroomen, dat zy eens op hun gebed ontfangen

-

De volle zekerheid, den kus van Jezus mond? (o)
Z4
'
Heeft

(i) Klaagl: 1: 16 (k) ## 2-. (1) Hoogl: 3:4 en
8: 3- en 1:2 (m) Hoogi:3:4. (n) Hoogl: 5:7. (N) Pſ: 15 en
Matt: 5. Rom: 8. en diergelyke. (o) Hoogl:1:2.
-

-
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Heeft Jezus niet beloofd, ik zal my openbaaren, (p)
' Wanneer ik tot u kom? en als gy overwint, (q)
- Ik zal den witten Steen u geeven, en verklaaren
Den naam, die niemand kent, dan die het ondervind?
Leert niet d'ervarenheid, dat Vroomen ondervinden

Beginſelen van vreugd, die men in volle maat (r)
Hier na genieten zal? en wat zy onderwinden,

Om in Godts gunſt te zyn, en zeker in hun ſtaat? (s)
Was Paulus niet wel eer in Chriſtus ſchool bedreven,
Als hy met zekerheid van 't Volk, dat was in druk
Te Theſſalonica, ſprak, dat hen was gegeeven

Verkiezing, en 't geloof des Chriſtens waar geluk? (t) .
Kon Paulus dat met grond in anderen bemerken,

-

w

Dat zy verkoren zyn? ('t welk hy ſtelt voor gewis)
En zou men 't zelve niet uit 't beeld van Godt, en werken

Bevinden naar Godts Woord, dat men verkoren is?
De Vroomen hebben my gezegd op vaſte gronden,

Dat zy verzekerd zyn, en ſpraken 't onbevreeſd :
-

Hoe

(p) Joh: 14: 21. (g) Openb: 2: 17. (r) Rom: 8: 23

(s) Phil: 3: 12, 14

(t) 1 Theſſ: 1: 4, 5,
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(Hoewel met nedrigheid...) Ik heb het ook bevonden,

-

Dat ik verzekerd wierd door Godt, en zynen Geeſt. | |
Wanneer ik dit getuig, denk

niet dat ik wil roemen;

* *

Als of ik iet bezit, dat door myn wysheid quam.
Neen toch ! ik zeg het maar, wyl ik niet mag verbloemen,
Wat aan my deed Godts Geeſt, en Vorſt uit Davids ſtam.

Twver een oedige.

Nu ben ik van myn quaal d'onzekerheid geneezen,
Of men verzekerd word, om dat Godts Woord het zeit,
En zulks bevonden word : maar noch is 't niet bewezen,

Hoe dat het werk geſchied, als men krygt zekerheid.
Doe my dat recht verſtaan, op dat myn mond Godt pryze,
Indien ik zulks bezit. Och of ik had een blyk !
VER zEK ER DE.

Godt geeft verzekertheid op tweederhande wyze,
Eerſt door de middelen, en dan onmiddelyk.

Als 't middelyk geſchied, dan komt het door het hooren,
Of 't leezen van Godts Woord, daar Godt heeftvoorgeſteld,

Wat tekenen hy heeft, die waarlyk is verkoren:
Wanneer men die bevind in 't hert, zoo 't word gemeld;
Z5

Na
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Na dat men alles heeft zeer ernſtig overwogen;
Met Vroomen raad gepleegd, en eenzaam overdacht;
En om Godts hulp gebeên; op dat men niet bedrogen
Mag zyn, en zoo zyn zaak heeft voor den Heer gebragt:
Dan komt men tot 't beſluit; men zegt, zoo ſpreekt deHeere,
Dat hy verkoren is, die zulke blyken heeft;
Ik vinde die in my, zoo ben ik , naar Godts leere,
Verkoren; 't is uw pligt

derhalven, dat gy leeft,

Myn ziel, vereend met Godt, verzekerd, en tevreden,
Bewuſt, dat nimmermeer zyn liefde ſcheiden zal :
Dank Godt voor deeze gunſt met traanen, en gebeden,

geen Satans magt, of ander ongeval.
Dit alles word van Godt, en door den Geeſt van binnen
Vrees voor

Gewrocht in 's menſchen hert, gelyk ook het beſluit:
Want anders kan geen ziel den Satan overwinnen,

Noch zien met zekerheid, dat zy is Chriſtus Bruid.
Dees is de naaſte weg, waar mee de meeſte Vroomen
Zich moeten in hun tyd verheugen, want men vind
Zeer zelden dat er zyn, die verder komen komen,

Dan tot de zekerheid, die ik daar zeide, Vrind.
TWYF

r
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TwY F FE LM oED 1 GE.

zeg my,

hoe datze word onmiddelyk genoten,

Indien het u belieft, want ik ben zeer beluſt,
Om dat ook te verſtaan; wil my toch niet verſtooten,
Noch wyzen van de hand; op dat ik kom in ruſt.
Is dat onmiddelyk, als Godt met klaare woorden,
En hoorbaar tot ons ſpreekt? of dat een hemelſch licht,

( Als Paulus op den weg,

toen zy Godts ſtemme hoorden, (a)

Ontfing) een menſch omſchynt? of dat men met 't gezicht
Den Hemel open ziet, en Chriſtus kan beſchouwen? (b)
VE R zEK ER DE.

-

Neen, zoo geſchied het niet, hoewel het wat gelykt.
Ik zal u deeze zaak, die duiſter is, ontvouwen,

Zoo ver het weezen kan, en myn geeſt niet bezwykt.
Als dit een ziel ontfangt, doet Godt haar vrees bedaaren,
Stryd, twyffelingen, angſt, en al wat heeft belet,
Dat zich de blyken van genaê niet openbaaren,

Die worden dan eens klaps met kracht uit 'thertgezet. (c)
-

Dan

(a) Hand: 9: 4. (b) Hand: 7: 56. (c) 1 Kon: 19: 12-.
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Dan

word de ziele kalm,

zy ziet de wolken wyken

Van 't zondig ongeloof, en krygt een krachtig blyk,
Dat zy genaê bezit, dan komt haar Godt verryken
Met klaarheid in de ziel, om onderſcheidentlyk (d)

Te zien wat Godt haar ſchenkt, nu hy de duiſterniſſe
verdryft uit haar verſtand, beveſtigt in 't Verbond,
En geeft een glansryk licht in haar bedaard gewiſſe,
Waar door de nacht verkeerd word in een morgenſtond.

Dan wykt de Duivel weg met all' zyn helſche liſten,
En het natuurlyk deel verlieſt de luſt, en kracht,
Om het genadedeel met yver te betwiſten; (e)

Nadien het word geſterkt door Godts geduchte magt.
Zy kan nu alles klaar by dit licht onderſcheiden,
Wat haar natuure werkt, en wat Godts Geeſt haar leert;

Wat haar reeds is gedaan, om hier toe te bereiden;

Hoe Jezus wierd tot haar, en zy tot Godt gekeerd,
Om al het

waereldſche,

en 't yd'le te verlaaten ;

Om in gewilligheid te dienen haaren Vriend,
En Goël, om de luſt,

en zondedienſt te haaten,

En Hem ten dienſt te ſtaan, dien zy van herten mint.
(d) 2 Pet; I:4. (e) Rom:8: 37-.

-

-

Dan
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Dan word de ziel geleid in all' de zegeningen, (f)

Die haar zyn toegebragt, en zy word aangedaan
Met eenen liefdegloed, en veel verwonderingen;
Om dat Godts Zoon voor haar de dood heeft ondergaan:
Dan word de ziel gebragt in Godts geheime zaaken,
Hoe Godt Drieëenig is, die haar verkoren heeft, (g)
Zy voelt, in dankbaarheid, haar hert in liefde blaaken;
Om dat zy is

geliefd van Hem, die eeuwig leeft. (h)

Dan zietze, wat het is van Godt te zyn verkoren,

Van zonde, Duivel, Dood, verdoemeniſſe, pyn,
En haar natuure ſtaat, waar in zy was gebooren,
En van den vloek der Wet, en toorn verloſt te zyn. (i)
Dan voeltze, wat het is vergeeving van de zonden
Te krygen door het bloed van

haaren Middelaar,

(k)

En wat het in zich heeft, gy hebt genaê gevonden (1)

4

In d'oogen van uw Godt, die u red uit 't gevaar.

Dan wordze tot 't Verbond, en Godts genade werken
Geleid, en door het Woord (dat met een zuiver licht
De

., (f) Pſ: 1.16: 12. (g) Eph: 1: 3, 4. (h) Pſ: 1o3: 1-tij Luc: 1: 3o. 3

(i) Gal: 3; 13. (k) Col: 1: 14.
/
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De ziel beſtraalt) verlicht, om op te konnen merken,

Wat zy verkregen heeft, en welk nu is haar pligt.
Dan komt de ziel in 't oog Godts

onderhandelingen,

Die in den Vrederaad door elk zyn voortgebragt;
Wat eiſch de Vader doet, en wat de Zoon voor dingen
Belooft, en hoe de Geeſt getuigt, dat hy met kracht

Het werk volvoeren zal, dan ziet zy all' de wegen
In het natuurelyk, waar doorze wierd geleid,
En in het geeſtelyk; zy ziet, hoe Godt den zegen
Gezonden heeft, op dat zy quam tot zekerheid.
Haar zinnen, krachten, lyf, en ziel komt haar te ſtade,

Om met verhevenheid Godts paden in te zien,

En met oplettentheid den afgrond van genade
Te voelen tot haar trooſt, zoo veel het kan geſchiên.

Dan daalt Godt in de ziel, en zegt myn Uitverkoorne,
Ik ben uw zalig deel, en uw goed doende Godt; (m)
Ik had u eeuwig lief, gy zyt myn Weêrgeboorne, (n)
Gy zyt met bloed gekocht, ik ben uw Heil, en Lot. (o),
Ik

-

(m) Jez:49 16. (n) Jer: 31: 3.

(o) Pſ: 35: 3.

»

N

*
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Ik zal de Waereld, 't Vleeſch, en Duivel wel bepaalen,
Dat zy met al hun liſt u nimmer van den weg
Verleiden zullen, want ik zal uw ziel beſtraalen (p)
Met eeuwig zalig licht, geloof vry, dat ik zeg.
Dan word, in dat gezicht, de ziel zoo opgenomen,
Dat zy met Paulus zegt, voorwaar ik weet het niet,
Of dit my buiten 't vleeſch nu over is gekomen,
Of in het lichaam zelf die zaak aan my geſchied. (q)
Dan ſtaan de zinnen ſtil, zy kan de zaak niet ſchatten,
Naar datze waardig is, en roept, ik bid u, Heer,
Leg my de zaaken uit, ik kan ze niet bevatten;
Verſterk my door uw Geeſt! houd op ! ik kan niet meer !
Dan zegt Godt wees geruſt, ik zal u niet begeeven; (r)

Ik ſchonk aan u myn Zoon, en geef een Eerſteling (s)
Van 't hemelſch Canaan; ik zal u na dit leven

Opneemen voor den troon hier boven in den kring (t)
Van al het hemelſch heir, myn trouwe Lyftrauwanten,
Daar gy verzaad zult zyn van onnaſpeurlyk goed,

Ge
\

(p) Pſ: 32: 8. (q) 2. Cor: i2: 2. (r) Pſ: 94: 14.
(s) Rom: 8: 23. (t) Zach: 3: 7.

(

94

w

368 SAMENSPRAAKEN.
Geplaatſt in myn paleis, vercierd met diamanten, (u)
Dat gy nu flaauw beſchouwt, terwyl u dit ontmoet,
Dan is de ziel te vreén, en tart all' haar' vyanden,

Geruſt, dat tegen haar nu geen verdoemenis, (x)
Noch klagte gelden kan, om datze voelt de panden
Van Jezus kracht, en Geeſt, die haar geſchonken is.

Dan wilze met vermaak dit aardſche huis verlaaten; (y)
Om datze los van 't ſtof wenſcht naar het hemelſch heil;
Zy hygt, en zy verlangt naar Jezus boven maaten;
Op datze toch geniet zyn liefde zonder peil : (z)
Dat zy in 't vaderland daar boven mag genieten
Die ſchoone erfenis, den onbegrepen ſchat, (a)
En ſtroomen van Godts Geeſt, die in den Hemel vlieten;
Waar van ze nu iet

ſmaakt, maar 't noch niet al bevat,

En watze reeds bevat, dat kan ze niet verkonden; (b)
Om datze blyft te zwak, dan dat ze met haar oog

Dit werk bepeilen zou, gelyk ik heb bevonden,
Derhalven roept zy uit, de zaak is my te hoog!
TwyF

(u) Openb: 21: 19. (x) Rom: 8: 1 38. (y) Phil: 1:23.
(z) 2 Cor: 5; 2. (a) 1 Joh. 3: 2.

(b) # c#?# 4.

2'
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Och of! ik klaarheid kreeg van die verheven dingen,
Hoe Godt de Vader aan een Lieveling ontmoet;

-

Hoe Jezus zich vertoont in liefdesoefeningen,

En hoe Godts Geeſt een ziel verleent een liefdegloed,
Waar van gy hebt gezegd; en dat ik ook kon ſtimºren

Van het volzalig heil, daar Godt zyn Volk meê loont,
Och of ik eens

gevoerd wierd in de binnekám'ren

Van Jezus mynen Vriend, en dat my wierd getoond
De algenoegzaamheid van het volzalig Weezen,
Wat dan een ziel geniet, wanneer zy word geleid
In 's Konings heiligdom, hoe dat ze word geneezen

Van alle twyffeling, en ſtaats onzekerheid,
Als Godt in eenzaamheid, gedachten, of gebede,
Zegt ziel, Ik ben uw heil, Ik zal uw zalig lot

verlºren eeuwiglyk;

Ik ſpreek tot u van vrede,

En geef u 't onderpand, dat Ik Godt ben uw Godt,

Wat dan een ziel ontfangt, als zy word toegelaaten
Te komen in 't vertrek, daar Jezus fleſſen zyn,
Aa

Waar
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Waar uit hy liefdedrank ſchenkt aan zyn Onderzaaten,

-

En in genade geeft zyn ongemengden wyn:

Maar nu moet ik, helaas! tot myne ſmerte zeggen,
Dat ik het niet begryp, ſchoon gy het hebt gemeld,
En ik veel moeite deed, om zulks te overleggen;

Wanneer het door uw mond my klaar wierd voorgeſteld.
-

VER zeker. De

Geen wonder! niemand kan, die blind is, wel begrypen
De

klaarheid van de

Zon. Een menſch die niet gevoelt,

Weet niet wat is een kus, het ſtreelen, of het nypen,
Zoo is het met de zaak, die by u word bedoeld.'
Dit word alleen geleerd, van die het ondervinden;
Want nimmer is dit ſtuk aan iemand wysgemaakt,

Die 't niet bevonden heeft, wat men mag onderwinden,
Het is van geenen nut, tot dat men daar toe raakt.
Hebt gy noch nooit een blyk van Godes Gunſt genoten?
Of zyt gy niet verquikt door texten uit Godts Woord?
Tw Y F F E LM o E D 1 GE.

Ja! maar ik ben noch nooit met vreugde overgoten,
En heb de texten ſlechts met twyffeling gehoord.
Myn

SAMEN SPRAAKEN.

371

Myn kennis blyft te klein, om deeze zaak te heffen,
Als Jezus iemand zich in gunſt te proeven geeft,
Ik wenſchte, dat ik kon de zaake klaar beſeffen,

Hoe Chriſtus in de ziel, en Zy in Chriſtus leeft,
Niet dat ik uiterlyk zou wenſchen, dat myn zinnen
Daarmee ſlechts opgepropt vertoonen zouden ſchyn,
En niet de waarheid zelf; neen, in myn hert van binnen
Wenſch ik, dat Jezus woon', en al het aardſch verdwyn':
Dat ik eens klaar mag zien, gevoelen, en bevinden,

Wat het te zeggen is, als Godt zich openbaart

Aan eenen ſterveling, dat zou my zeer verbinden,
Och of myn duiſternis toch

eens wierd op geklaard!

Ik kan niet zeggen myn inwendig zielsbegeeren, .

Gelyk het by my legt; om dat myn ongeduld

Vermeêrt met zuchtingen, die niet zyn af te weeren,

Voor dat ik zulks ontfaug, en Godt myn ziel vervult,
VE Rz E K ER DE.

Het is een goede zaak, dat gy zyt in verlangen,

Om met Gods Kinderen te worden ingeleid
A a 2

Tot
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Tot Godts geheimenis, door kuſſen op uw
En

wangen,

troetelingen Godts, van twyffelmoedigheid

Te worden vrygemaakt, maar weet, dat alle Vroomen -

Niet hebben dat geluk, noch die verzekering
Verkrygen, als gy wenſcht; om dat er weinig komen

Tot die gemeenzaamheid met Jezus onderling,
Welk ik daar ſtraks beſchreef, dewyl wy moeten bouwen
Op de beloften Godts, die van ons zyn gehoord,
En niet op het gevoel, ja door 't geloof vertrouwen
Op Godts getuigenis, en ſteunen op zyn Woord.
Want veel Geloovigen voor Godes troon verſchynen,
Die nimmer deeze zaak bevonden met veel kracht;

Ja veele, die hun tyd hier ſlyten in veel

quynen;

Om dat hun dit geſchenk noch nooit wierd toegebragt :

Derhalven zeg ik u, zoo Godt u 't laat genieten,
Schat zulks een groote gunſt aan u, als gunſtgenoot,

'

Gedaan, doch krygt gy 't niet, laat dat u niet verdrieten,
Maar wees getrouw aan Godt, en wacht het nauw dood.
Hebtgy zulks nooit gehad ? miſſchien zal Godt 't noch geeven,
Als 't tot zyn eere ſtrekt, want het is niet gemeen;
In
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Indien gy 't waarlyk zoekt, wees teder in uw leven,
En bid Godt vuuriglyk, dat Hy het u verleen'.
.

Tw YF FE LM o E D I G E.

Nu hebt gy my getoond, dat zommigen verkrygen
De volle zekerheid, hoe die genoten werd,
En

die geijke meer; op dat ik ſterk zou hygen

Naar Godts genietingen, Godt geef my die in 't hert!

Ik dank u hertelyk, en zal myn werk meer maaken,
(Indien het Godt behaagt) tot dat ik ondervind
Dit voorrecht van Godts Volk, ik voel myn liefde blaaken
"

Tot die ontmoetingen, en wenſch u zegen, vrind.
VE R zE K ER D E.

*

Ik wenſch u van gelyk, dat Godt u zal verleenen

Het geen uw ziel begeert, dat twyffeling verdwyn'.
•

Tw YF FE LM o E D 1 G E.

Heb dank! Godt geeve zulks, en ſchenk my ook met een en
Uw gunſt, en onderricht, zoo lang ik hier zal zyn.

Aa 3

S A
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SAMENSPRAAK
Tuſſchen eenen

TwYFFELMOEDIGEN
CIn CCnen

STERKGELOOVIGEN,
over den

VERBONDSHANDEL
Van eene Ziele met den Drieëenigen Godt.
Tw Y F FE LM o E D I G E.
k was laatſt in een plaats, daar veele Vroomen waren,

Die ſpraken hertelyk van het gelukkig lot,
't Welk zy bezaten, en zy ſcheenen zeer ervaren
In 't Woord, elk zeid', ik heb 't Verbond gemaakt met Godt.
-

Zy
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Zy toonden waar in

zulks beſtond in all' de deelen:

Doch ik wierd zeer ontroerd ; om dat ik niet bevond,
Dat ik het had gemaakt, gelyk als my van veelen

Gezegt wierd; daarom dagt ik, dat ik myn Verbond
Niet hadde welgemaakt, dit maakt my noch verlegen,
Om dat ik niet recht weet, wat daar toe al behoort:

Derhalven is myn wenſch, dat wy eens overweegen,
of 't ooit gebruik'lyk was, dat Vroomen in het Woord
Zich hebben plegtelyk in een Verbond begeeven.
Met Godt Drieëen; en hoe dat zulks wel is geſchied;
Waar 't in beſtaat; op dat ik (zynde dat beſchreven)

Mag zien, of ik 't Verbond heb recht gemaakt, of niet.
ST ER K GE Loo v 1 G E.

Ik ben tot uwen dienſt, om u te onderrichten,

Waar in het ganſch beſtel van een Verbond beſtaat.
Tw Y F F E LM o E D I G E.

Indien u zulks behaagt, gy zult my zeer verpligten,
Ik wacht, dat gy 't begint tot ſterking van genaad'.
w

ST ER K GE Loo v 1 G E.

Welaan! ik zeg voor eerſt, dat een Verbond te maaken
Met God is zeer gemeen, het welk ons duidelyk
Aa4

Word

-

376 s AMEN SPRAAKEN.
Word in Gods Woord geleerd, om niet veel aan te raaken,
Neem Mozes tweede boek, in 't welk een krachtig blyk
Is tot beveſtiging. (a) Ja Mozes heeft geſchreven
In 't vyfde boek, (b) Gy hebt den Heere nu terſtond
Doen zeggen, dat Hy u een Godt zal zyn ten leven,
En dat gy hem een Volk wilt worden door 't Verbond.

Vorſt Joſua heeft dit den volke voorgedraagen, (c)
Dat zy met vrye keur hem zouden zeggen, of
Zy wilden dienen Godt, die hen van veele please

Verloſt had, en gebragt in Canaans luſtryk hof,
Het zeer gezegend land, of wel de vreemde Geden,

Wanneer het volk te ſaam betuigde; neen geheel
Verkiezen wy den Heer', en hebben aangeboden
Te treeden in 't Verbond, op dat wy zyn Godts deel.

Dics ſchreef hy 't in een boek, dat het Verbond geſloten

Wat tuſſchen Godt, en 't volk, hy nam een grooten ſteen,
En heeft hem opgerecht. Vorſt Aſa heeft genoten
Dit voorrecht, dat het volk met hem in 't algemeen
-

Zich

(a) Exod: 19: 3-8. (b) Deut: 26: 17-. (c) Jo
zua 14-28,
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Zich gaven in 't Verbond. (a) Hiskia kan ons leeren,

w

Hoe dat men een Verbond moet maaken, als hy zegt, (b)
Nu is het in myn hert, met Godt den HE ER der HE ER EN
Te maken een Verbond, als Godts getrouwe knecht.

Jozia, (c) Ezra, (d) met veeland'ren hoort men ſpreeken,(e)
Dat zy in een Verbond met Godt getreeden zyn,

-

Derhalven ſtel ik vaſt, 't heeft klaarelyk gebleken,

' '

Dat Vroomen in het Woord, niet met een blootenſchyn,
Maar waarlyk door 't Verbond Godt hebben aangenomen.
En door Ezechiel hoort men des Heeren mond

Betuigen tot zyn volk, (f) Ik ben tot u gekomen,
Ik zwoer u, en ik quam

met * in

-

een Verbond.

Dit zegt de ſpreekmanier van David in de Pſalmen,

Wanneer hy zegt, of zingt, (g) 6 Heer, ik ben Uw knecht,
En als men hoord de Bruid in 't Hoogelied uitgalmen (h),
Myn Liefſte die is myn, en ik ben zyn oprecht.

-

In het Prophetiſch Woord is van de laatſte dagen
Des Nieuwen Teſtaments voorzegt, (i) verzamelt my
Aa 5

,

Myn '
-

(a) 2 Chron: 15: 8, 12. (b) 2 Chron: 29: 1o. (c) 2
Chron: 34; 31. (d) Ezra Io: 1, 3. _(e) 2 Chron: 23: 16.
Ezech:
38. (i)
en
(f)Pſ:
9: 16.
5o: 5.16; 8.
Hoogl: 2:
(h)Nehem:

(g) Pſ: 1.16: 16.
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myn Gunſtgenooten, die My offerhande draagen,
4. En maaken het Verbond me My.

noch by

Doe hier

De hoogverheven taal van Godts Knecht Jezaiäs; (a)
Daar hy zegt, dat Godts Volk zou ſchrwen met de hand,
En ſpreeken t'zaam ik ben des Heeren, Jeremias (b)
Heeft dit ook voorgeſteld, wanneer hy met verſtand :

Van Godts Volk ſpreekt, het zal zyn in de zelve dagen,
Dat juda Iſraël, en al het volk te ſaam
Den Heere zoeken, en naar Sion zullen vraagen,
En worden toegevoegd tot roem van s'Heeren naam.

Twver een oepice.

-

Het maaken van 't Verbond is by u aangewezen,

Dat het gebruik'lyk zy door testen uit het Woord,

Die gy hebt aangehaalt,

en

aan.

my voorgeleezen;

Doch hoe dat zulks geſchiet heb ik nog niet gehoord;
Wil my toch van dit ſtuk ook weezen een verkonder.
ST ER K GE L. o ov 1 G E.

. Het maaken van 't Verbond kan worden aangemerkt,
Zoo

(a) Jez. 44 5. (b) Jerem: so: 4, 5.
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Zoo als het van een volk,

379.

of van een ziel byzonder

»

Met Godt gemaakt word, en door elk word uitgewerkt:
l

Doch om niet lang te zyn, dewyl ik niet kan blyven,

2

Zoo lang het my behaagt, zal ik het u zeer kort, -

II

Slechts in den laatſten zin, zoo net ik kan, beſchryven,
Waar uit 't zal blyken hoe 't Verbond geſloten word;

Begryp de zaake dus. Het is een daad van eenen,

7

Die Uitverkoren, en vrymagtig vrygekocht

Zich ſtaatelyk aan Gadt verbind (ook wel met weenen) . . - II
En plegtelyk belooft den Heere, niet gezocht,

|

|

Maar hertelyk, oprecht, geloovig, met vertrouwen

- TI

Te zullen dienen naar Godts voorſchrift tot zyn eer,
En nooit te zullen op zyn eigen krachten bouwen,

O.
i

-

Maar op beloften Godts, en gunſt, maar Chriſtus leer.
ai

-

(L

TwY F F E LM o E D 1 G E.

Die dat zoo heeft gedaan, mag zich te recht verblyén;
Om dat Godt op 't Verbond heeft zegen toegezeid,

)

Wie zyn in dit Verbond de ſtrydige partyén,
- ,

t

1-ie worden t'zaam vereend tot zondaars zaligheid?
STERK
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Die zyn Godt, en de ziel, hoewel ze door de zonden
Geſcheiden waren, en de zondaar niet wiſt hoe

Hy met Godt om moeſt gaan, die worden dan verbonden.
C

TwY F F E LM o E D I G E.

Wordzoo een ziel met Godt vereend? hoe gaat dat toe?
ST ER K GE Loo v 1 GE.

Hoor! zoo een ziel bemerkt Godt als goed, en goeddaadig;
Ja als het hoogſte goed, die heil bezit, en raad,

En alle deugden, die hy in zyn Woord genadig

Ontdekt, in wiens genot dat alle heil beſtaat:
Die zich aanbieden laat met liefelyke woorden,
En eiſcht , dat men geheel hem zal ten dienſte ſtaan; .
Doch met den eiſch belooft, dat Hy hmet liefdekoorden
Zal trekken,

en het hert met ernſt doen overgaan;

Op dat men blydelyk Hem diene zonder vreezen, En tot zyn heerlykheid geſtadig werkzaam zy:
Dan merkt de ziel zich aan ook in haar eigen weezen,
Als zeer elendig, en door Satans dwing'landy

w

Be -
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Beheerſcht; doch zonden moé, ook alle quaade wegen;

Begeerig naar genaê, en 's Hemels heerlykheid;
'Tot Godts bevel, en dienſt zich vindende genegen,
En tot

omhelzing der beloften ganſch bereid:

Derhalven neemt zy 't aan, dat Godt heeft aangeboden,

En acht zich tot den dienſt van Godt geheel verpligt,

w

Zy wil tot niemand meer zich wenden in haar nooden.'
Tw Y F F E LM o E D I G E.

Zeg my wat klaarder hoe 't Verbond dan word verricht.
ST ER K GE L. o ov 1 G E.
Godt al bezittende, wat heilzaam word geheeten,

t

En wat bemin'lyk is, bied eerſt zich zelven aan

Door 't Evangelium, en doet de ziele weeten,
Dat Hy volvaardig is, om wettig aan te gaan
CIl

huuwelyks Verbond,

.

zelfs met clendelingen,

Die zondig, onbequaam, en ganſch onmagtig zyn,
wrevelig van aart, onwillig zyn tot dingen,

Die

Die Godt heeft

voorgeſteld ,

en waard

zyn helſche pyn:

Om dat zy in 't Verbond des Duivels zyn getreeden;
(a) Als zy bekennen ſchuld, dan ſpreekt Godt vriendelyk,
-

(a) Jez: 27: 4, 5.

Stelt
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Stelt hen 't voordeelig goed, en waarde voor met reden; -

Op datzy door 't verbond in Gode werden ryk. (a)
Dan neemt Godt

En wat

alles weg, wat ziels toeſtemming hindert, ()

amwing kan ſtremmen

De ziel door Zynen Geeſt,

)

(e) Hy bewerkt

waar door de luſt vermindert

van 't zondig vleeſch, en zy word in geme rent
Dan geeft Godt haar verſtand, om wel te onderſcheiden,
Hoe noodig dat die zaak, en nuttig dat zy is, (d)
En hoe beminnelyk; hoe zy zich moet bereiden;
Op dat ze niet

verblyf in haare duiſternis.

Zy gaat in d'eenzaamheid, om 't wel te overleggen,
En overdenkt bedaard met eerbied, en ontzach, (e)
Met wien zy heeft te doen, en wil

gewillig zeggen,

Dat zy te nietig is, om met Godt een verdrag
Te maaken; echter komt zy willig, (f) welberaaden, (g)
Geloovig, (h) en oprecht met hertsverandering, (i)
Il

(a) Jez: 55: 1-3. (b) Ezech: 2o: 37. (c) Jer: 32: 40.
7
(d) Jez: 54: 12, 13, (e) Pſ: 89: 7-9. en Jer: 1o: 6, 7.

(f) Pſ: 11o: 3- (g) Luc: 14, 27-31. (h) Hoſ: 2: 18, 19,
(ij Pſ: 51: 8. en Pſ: 32: 1.
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En is volvaardig, om met woorden, en met daaden
(a) Te doen 't welk Godt behaagt met zelfs verloochening.
De Geeſt bewerkt haar hert, dat zy de hand wil geeven,

Om met een Zalig Godt te treeden in 't Verbond. ( b)
Dan maakt de Heer de ziel bequaam tot 't geeſt'lyk leven,

0

En ſtelt haar in 't bezit by trappen, (niet terſtond )

Van all' de goederen, met veel

verwiſſelingen

Van haar geſtaltens, en ſpreekt dus als tot haar hert.
Ö Ziel ! zyt gy bereid, om die veranderingen,
Van ſtaat te ondergaan? ik zal u

Doen zeggen, ô myn Godt!

onverwerd (c)

gy zult my moegen maanen

Op myn beloften, die in 't Woord zyn voorgeſteld: (d)
Ik zal u trouw doen zyn, (e) en zelf de

wegen baanen;
Op dat gy door myn kracht met luſt mynlof vermeld (f )
Twxr reist op orde.

Wat doet de ziel wanneer zy

dus den Heer' hoort ſpreken?

ST ER K GE Loo v 1 GE.
Zy leert. en zy erkent, dat al haar heil beſtaat (g)
*

In

(a) Matth: 16, 24, 25 en Luc: 14: 26. (b) 2 Chron:
3O: 8, (c) Zach: I3: 9. (d) Pſ: 1 19:49, 5o. (e) Pſ:
25: 2, 3. (f) Pſ: 86: 11, 12. - (g) Pf; y3: 25.
--

r

--
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In Godts genieting', en in zonden aftebreeken;
Om dat Godt

waardig is,

in 'd allerhoogſte maat, (2)

Dat zy treed' in 't Verbond, en Hem dien al haar leven:

Dies trekt ze met berouw, en met verfoejing in (b)
Al
e

haar bewilliging,

die zy ooit heeft gegeeven

Aan Duivel, waereld, luſt, en wenſcht met hert en zin

Vergeeving van al 't quaad, en met verloocheninge
Van al het geen, waar aan haar hert was vaſt gekletſt j
Neemt zy een opzet, om nooit onderhandelinge (c)
Te hebben buiten Godt, zoo lang zy hier noch leeft.
Zy neemt een vaſt beſluit voor vyand te verklaaren
Haar eigen wil, verſtand, en al wat tegenſtand (d)
Gedaan heeft aan Godts Geeſt, en wil Godts Wet bewaaren
In lyden, en in doen, om zich heel in Godts hand (e)
Te ſtellen; al 't gemak, vermaak, en eigen voordeel
Zet hy nu aan een zy; en kieſt Godt tot haar deel (f)

Door Chriſtus hertelyk; mynt Jezus met haar oordeel
In ampten, naam, natuur, en ſtaaten; ja geheel, (g)
Zoo

(a)
116 23.

# II. (b) Dan: 9: 16-19. (c) Hand:
(d). Luc: 9: 23. (e) Pſ: 119: 22. (f) Heb!

Openb:

11: 24, 25.

(g) Hoogl: 5: 16.
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Zoo als Hy door den Geeſt in 't Woord is voorgedraagen.
Nadienze ziet, dat zy

Hem geenzins miſſen kan,

En willigt in Godts eiſch met innig ziels behaagen;
Beloovende met ernſt, dat zy den zondeban
Zal roeijen uit haar hert, de ziel, en lichaamsleden
Aan Godt door Chriſtus zal toewyên eeuwiglyk, (a)

-

En met afzondering tot Godts dienſt aanbeſteeden,

Gelyk een waardig lit in Chriſtus koningryk.
De ziel beruſt op Godts beloften met vertrouwen, (b)
Neemt Godts aanbieding aan tot Godts, en Chriſtus lof;
Belooft, dat nimmermeer haar deeze keur zal rouwen, (c)
Als Godt haar kracht verleent ; nadien zy nu heeft ſtof,
Om Godt met dankbaarheid te roemen, en te pryzen. (d)
Tw Y F F ELM o E D 1 G E.

Als zich uitdrukkelyk een ziel geeft in 't Verbond,
Wat woorden ſpreektze dan? wil my die ook aanwyzen.
N.

s rEr koe Loov 1 ce.

-

De ziel ſpreekt dan in 't hert, of ook wel met den mond.
-

-

-

(ººk# #

Bb

(b) Phil: 1; 6. (c) 1 Cor: 15: sS.
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ô Godt! ik zondig ſtof, niet waard u aan te ſpreeken,
(Om dat ik nooit uw eer, als een getrouwe knecht z.

Bevorderd heb) ben ſteeds van U ver afgeweken,
En heb boosaardiglyk uw dienſt als opgezegd.

l

Ik vuile doode hond, geſtort in veel elende,

Erken ,

d

dat ik den tyd myns levens heb geleefd

In ongehoorzaamheid, als of ik u niet kende,

En als een toom loos paard, dat voor geen meeſter beeft.
't Welk noch myn ſchuld verzwaard, is, dat Gy heel myn leven
My zegeningen gaaft, vervullende myn hert
Met ſpys, en vrolykheid, en hebt uw Zoon gegeeven
Tot een Verloſſer, om my van de ſtraf, en ſmert
Te vryden door zyn dood; ja ſchoon ik moeſt bekennen,
Dat Gy, volzalig Godt, wel goed, maar heilig waart;

geſteuit,

om zondig voort te rennen,
En ben tot noch toe niet met uwen Zoon gepaard.

Dat heeft my niet

All' zyn uitlokkingen heb ik niet aangenomen,

Maar ſloegze vaardig af, gelyk een iot,

en dwaas !

Nu wenſch ik, arme worm, tot Jezus zelf te komen,

En zyn aanbiedingen te mynen, maar, helaas!
.'

- - --

Ik
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Ik voel my magteloos, halsſtarrig, en afkeerig
Van u, en uwe Wet, ik heb een klaar gezicht
Van all myn grouwelen, och waar ik meer begeerig,

Om die te ſtaaken, en te wandelen in 't licht!
Myn hoop vergaat, indien Gy in 't gericht wilt treeden;
Om dat myn zonden ſtaan als bergen hemelhoog,

Ik kome voor uw troon met traanen, en gebeden,
Ik kies U tot myn Godt, en wend maar u myn oog!
Ik ken my duizendmaal verpligt om van myn zonden
Te ſcheiden, en met U te maaken myn Verbond,
Och! waar ik heiliglyk met U, ô Godt, verbonden,
En naamt Gy my toch aan in uwen dienſt terſtond!
Ik bied my zelven aan, U, Vader door den Zoone,
Dien Gy hebt voorgeſteld tot eenen Middelaar :

Ik kies Hem, als myn Borg, geef, dat ik my vertoone
Gewillig tot zyn dienſt, en red my uit 't gevaar.
Ik zweer gulhertig af myn voorig zondig leven,
En ik beloof oprecht, dat ik U vreezen zal;

Voor U, en d'Engelen betuig ik U te geeven
Myn lichaam, en myn ziel, maak my van het getal
B b 2

Der
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Der rechtgeloovigen ! ik ſteun op uw genade

,

En uw beloften, die Gy aan my hebt gedaan; -

Vergun my, dat ik my in 't bloed van Jezus baade.

Och Vader! kan het zyn? ik ſmeek U neem my aan!
ô Jezus Zoon van Godt! in uw bebloede wonden

Kont Gy my reinigen, ik kom hier op uw Woord,
En uwe noodiging, vergeef my all myn zonden,

-

En zondig wanbedryf! wees langer niet verſtoord,

Gelyk ik heb verdiend, om dat ik ben een roover,
Enſchender van uw eer! aan U, die waarlyk zyt

Een medelydend Heer, geef ik my willig over,
En wil uw eigen zyn, zoo nu, als nadees tyd.
Ik wil ook met myn bloed beveſtigen als waarheid,

Dat ik uw dienſt omhels, en zweeren met een eed,
Dat ik uw trouw zal zyn, Gy ziet met held're klaarheid
Wat in my ommegaat; nadien Gy alles weet,
Wat in het herte ſchuilt; wil my toch niet verſtooten,

Gy zult getuige zyn, dat ik uw eigendom
Voor eeuwig wenſch te zyn; wil my ook niet ontblooten
Van uw gunſt, en myn hoop, dat ik ben wellekom.
-

-

Reik
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Reik my den ryksſtaf toe van trooſt, en van genade :
Verwerp myn bede niet, die ik nu tot U ſpreek :
Geef, dat ik lieffelyk my in uw heil verzande,

Gy ziet, dat ik u zoek, en nedrig tot u ſmeek.
ô Godt de Heil'ge Geeſt! ik wil uw leiding volgen,

Als Gy my licht verleent, want in geen eigen kracht

Beloof ik deeze zaak; Gy waart op my verbolgen
Met recht, als ik uw ſtem, en roering heb veracht.
Dat ſmert my hertelyk, wil

myne ziel geneezen;

Op dat ik nimmermeer uw klopping tegenſtaa,
Ik heb wis al te lang uw woorden afgewezen,
En uw betuigingen tot ſchenking van genaê.
Verzegel my toch eens, en maak van my uw tempel !

- -

Vercier my met uw beeld, geef, dat ik heilig zy;
Vergun my tederheid, en zet op my uw ſtempel;

Laat ik toch zyn verloſt van Satans ſlaverny!
Indien Gy dit vergunt, Gy zult my willig vinden,
Om niet één zonde meer te

houden aan de hand.

Ik kom nu tot uw dienſt my plegtelyk verbinden,
En zal het houden, als gy heiligt myn verſtand,
Bb 3

-

Dit
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Dit zeg, beloof, en zweer ik voor uw reine oogen,
En meen het ongeveinſd, dat ik U, zalig Heer,
Zal lieven

eeuwiglyk, word toch tot my bewogen

In liefde, want Gy hoort, dat ik uw gunſt begeer',
Indien het ooit geſchied, dat ik door loſſe zinnen
Eén zonde zou begaan, of door des Duivels liſt

Verdwerſt word, dat ik U niet teder zou beminnen;
Steuit dan myn booze luſt, en laat ik vergewiſt
Zyn van uw hulp, en trooſt, laat alle myn vyanden
Erkennen, dat Gy zyt myn heil, en

henghisk lot.

- ,

Beveſtig dit Verbond : ik geef my in uw handen,
En noem Udoor 't Verbond, Drieëenig Heer, myn Godt.
Tw YF FE LM o E D 1 GE.

Nu word ik meer bevreeſd, en door den angſt bewogen,

Om dat ik nimmer heb aldus 't Verbond gemaakt;
Ik denke, dat ik

zal op 't einde zyn bedrogen :

Want ik ben tot dien top van zegen nooit geraakt,
Dat ik zoo plegtelyk met krachtige betuiging

't Verbond beveſtigd heb, ik heb my, dat is waar,
/

Ge
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Gegeeven in 't Verbond, en voelde tuſt, en buiging
Naar Godt, maar of zulks God behaagd heeft, is niet klaar.
Och of! ik ook met ernſt

myn woorden had geſproken,

uitgedrukt, als Gy daar hebt gemeld :
Maar ik heb ſlaauwer, en noch ſomtyds afgebroken
En krachtig

Die als

een Stamelaar den Heere voorgeſteld.
-

ST ERK GE Loo v 1 o E.

Godt ziet op woorden niet, noch op de wys van ſpreeken,
Hoe iemand aangedaan, en krachtig word bewrocht :
Maar of Hy waarlyk wil des Duivels band verbreeken,
En in 't Verbond met Godt te treeden heeft gezocht

Vrywillig, ongeveinſd, bedaard, en welberaaden,
Standvaſtig, hertelyk, als onder Godes oog;
Als gy 't zoo hebt gedaan, laat dan de
Gy hebt geen reden,

dat de

Duivel ſmaaden,

vrees u dus bewoog.

Tw YF F E LM o ED 1 GE. -

Hoe zal ik zeker gaan, dat ik 't Verbond recht maakte,
Gelyk het weezen moet, met 't hert, en met 't verſtand?
Nadien

ik door bedrog niet gaern in d'afgrond raakte,

Kont gy de tekenen my geeven aan de hand?
Bb4

-

STERK
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Dat gy bekommerd zyt geeft my het eerſte teken;
Om dat gy u niet zoekt te vleijen zonder grond.
Herdenk eens, of gy niet van Godt waart afgeweken,
En weet, dat gy voorheen waart buiten dit Verbond
In achting, en gevoel? en laagt in ſchuld verdronken?
''t Welk u veel ſmerten heeft veroorzaakt, en verdriet ?

Is uwe jammerſtaat u nooit op 't hert gezonken ?

waart gy niet ruſteloos met angſt, zoo lang gy niet
Den Heere Jezus had in 't oog, en 't hert gekregen?
waar door gy om 't verbond te maaken waart gereed?
Hcbt gy dat niet geſchat te zyn een grooten zegen?

En om dat plegtelyk te doen uw kracht beſteed?
Hebt gy niet ernſtelyk te vooren overwogen
Wat voor en tegen is, eer dat gy 't hebt gemaakt?
Hebt gy niet menigmaal gevreeſd te zyn bedrogen?

Om dat gy na 't verbond niet hebt met ernſt gewaakt,
Tot heerlykheid van Godt, zelfs tegen boezem zonden?
Als gy in zonden valt verwekt u dat geen pyn?
Hebt gy u niet oprecht met ernſt aan Godt verbonden,
Om zonder uitbeding ſteeds tot Godts eer te zyn?
-

TwYF
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Twxrre exorbrek.
Het geen gy hebt gevraagd, kan ik niet al ontkennen.
- . --

-

ST ERK GE Loov 1 GE.

l.

-

*

1'

')

Derhalven bid ik u, dat gy u ſtelt geruſt;
En wil met dankbaarheid aan Jezus u gewennen,

Gelyk een Bondgenoot; Godt geef u daar toe luſt.

J.

Tw YF FE LM o ED 1G E.

-

Wat voordeel heeft een ziel, als zy't Verbond gemaakt heeft,

Op dat ik daar uit weet de waarheid

Van

de zaak?

ST E RK GE Loo v 1 GE.
Het voordeel is zeer groot, voor eerſt dat Godt

i
-

,

granaten

Zyn toorn, en grimmigheid, en in haar ſchept vermaak:

-

1.

Dan, dat Hy in zyn gunſt aan haar veel zegeningen

Verleent, en klaar vertoont, dat zy 't genadewerk , TE
I
In waarheid recht bezit door zyn verzegelingen,
En dus de ziele maakt in Godts genade ſterk.

De ziel heeft tuſſchen haar, en tuſſchen Godt, als banden,
Waar mede zy zeer naauw met Godt vereenigd werd, zº
En krygt vrymoedigheid, om voor Godt hert, en handen
Te heffen door 't gebed, en nadert zonder ſmert,
Bb 5
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Als tot een

Bond God ' die haar wil in gunſt verhooren.

Zy word ook ſterk verpligt, om edelmoediglyk
Te weigeren

verzoek des Satans, en haar
Te ſtoppen voor het volk van Satans duiſter ryk.
Zy krygt kracht door te verbond, om aande luſt te weren
't

OOren

Het voedſel, en zy

wil niet met de waereld meer

-

volbrengen haaren luſt, noch in de zonde meigren;
Maar wil als Bondgenoot ten dienſt
*

, nr

*

1

-,

zyn van haar Heer'.

. Tw YF FE LM o ED i G E. "
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*
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Ik dank u, lieve vriend, dat gy my dit geleerd hebt,
-

-

/

- -

-

-

-

-

-- 2

- -

-

En wenſch met dankbaarheid te dienen mynen Godt.
TM- , , -

.
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-
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Ik wenſch, dat Godt u geef 't welk gy van hem begeerd hebt,
't "v . . . .
.
.
. . . . . . . . . . ..
Dat gy leeft in zyn gunſt, en krygt het zalig lot
-

w

Der

Bondgenooten na uw dood, om met hen t'zamen

Te looven Godt Drieëen in 's hemels heerlykheid.
- -

-

: '

-

-

' -

- - - -

- --
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Ik dank u, en ik zeg met hert, en mond, ja, amen!

Godt geeve zulks aan ons, gelyk gy hebt gezeid,
2 A-

« - --
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1 :

tuſſchen eenen

' .

-2: TVT

f. n
c, 2-, I

o NwEDER GEB ooRENEN,
WE DER GEBO O R EN EN ,
-

over
-

l

P RE D I K E R 7 y 3.
Het treuren is beter dan het lachen.

"
-st.

-

T

O Nw ED ER GE B O o R ENE...

Ik acht het my geluk, wanneer ik u begroet,

v)

Maar nu voornaamelyk; nadien ik vraagen moet 1
Een zaake van belang, die my is voorgekomen,

:
.'

En niet verſtaanbaar ſchynt, wat ik heb ondernomen, e
Indien ik die aan u mogt vraagen, ik verwacht,

º . :

Dat ik dan in het kort zou zyn te recht gebragt.
WE

.

/
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WEDER GEB o o RE NE.
k

t

Waar in beſtaat de zaak? ik zal naar myn vermoogen,
Het geen ik daar van weet, u ſtellen voor uw oogen;

A.

En ſchoon ik niet begaaft met groote weetenſchap,
Noch veel gevorderd zy tot wysheids hoogen trap;
Ik wil naar myn vernuft de zaak met luſt verklaaren.
*

*

ON w ED ER GEB o o R EN E.

Ik ben daar mee te vreén, en zal het openbaaren.
E. Laaſt, als het zondag was, en dat myn noodig werk
Gedaan was, en het Volk geloopen naar de kerk,
Toen dacht ik wat gedaan? hoe zal ik tyd verdryven?
Ik ben nu maar alleen, en kan niet

Iedig blyven;

Te ſpeelen met de kaart, of praaten wat geſchiet,
Of tuiſſchen op het bord kan ik alleen toch niet.
Myn kas te rekenen kan ik noch niet beginnen;
-

Te ſlaapen luſt my niet, my quam daar op te binnen,
Dat leezen beſt zou zyn; ik gaa dan naar den hoek,
En zoeke tot vermaak een fraay hiſtoriſch boek.
WE
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WE DER GE B o o R EN E.

O ongelukkig menſch! wat hoor ik u gewaagen
Van dingen, die geheel niet paſſen op de daagen,
Dat iemand in de week zyn werk verrichten mag,

'' AT

Zoud gy dat ſnood bedryf begaan op 's Heeren dag?
Zoud gy met dobbelſteen, of kaarten in uw handen;
Of ander zondig werk uw ed'le ziel verpanden?
Of wel in ledigheid, met ſlaap, of loſſe praat
Verdryven uwen tyd,

wanneer des Heeren Raad

Verklaard word aan het volk ? zult gy den dag des Heeren
In luyheid, ydelheid, en zotterny verteeren?

Zult gy met rekenen, een huiſelyke zaak,
Of in hiſtorien dan neemen uw vermaak?

ON we De R GE B oor ENE.
Voorwaar gy ſpreekt te ras, ik hoor u dingen zeggen, iſ
\

Als waren ze geſchied, daar ik in 't overleggen
Alleenlyk bezig was, en nimmer zyn gebeurd;
Om dat,

gelyk ik zei,

ze wierden afgekeurd.
D

i

398
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Waarom had gy geen luſt, om Godts huis te betreeden?
Om Godt te geeven eer met zingen, en gebeden,

Gelyk het ander Volk? waar toe den tyd verquiſt?
Of hebt gy dien te veel? zie hoe gy u vergiſt!
De tyd is ons vergund, om Godes naam te pryzen,
En tot zyn heerlykheid zyn groote gunſt bewyzen

Met dank, en lofgezang te roemen, en gewag
Te maaken van het heil, dat Jezus op den dag
Des Heeren opgeſtaan, en levend' zy verſchenen;
Waar door de vrees voor Dood, en Duivel is verdweenen,

Och! zoekt gy geen herſtel door Jezus kruis, en dood,
En hoort gy niet het Woord van 't waare Levensbrood,

Ik vrees voor ongeluk, gy zult het vaſt beklaagen, .
Wanneer gy na de dood zult denken aan de dagen,

Die zoo verſleten zyn, en dat gy Godes Woord
Niet hebt op 's Heeren dag met yver aangehoord.
"-

ON w E DE R GE B o o R EN E.

Ik ging niet naar de kerk, ik had my wat verſlaapen,

En zocht een bezigheid, om niet te zitten gaapen,
-

-

w

Ik
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Ik was de heele week in zaaken afgeſloofd,
Myn geeſten waren ſtomp, en t eenemaal verdoofd.
wat nuttigheid zou dat aan myne ziele weezen;
Indien ik maar

den test den Leeraar hoorde leezen

En dat ik dan beſwaard, verwonnen van den vaak,
Daar zat gelyk een blok, en hoorde niet de zaak

- --

Hoe lief'lyk voorgeſteld, zou dat den naaſten ſtichten?

/

Ik kan den dienſt van Godt veel beter thuis verrichten. * * .

W ED ER GE B O o R EN E.

,

,

"

Ik heb uit uw verhaal genoegzaam ſtraks gehoord,

J

Wat dienſt van Godt uw hert het meeſte t' huis bekoort.'

Zalt gy op deeze wys de zaligheid verhoopen?

-

*
-

* .

O N w E DER GE B o o R EN E.

Is 't daar meé dan te doen, met naar de kerk te loopen?

En uit nieuwsgierigheid te komen in 't gehoor?

-#

Of om gezien te zyn? daar ben ik ganſch niet voor: 2
Godt is aan middelen, noch aan 't gehoor gebonden, A.
Gelyk in Paulus blykt, die haaſtig afgezonden,

" G

. In 't reizen op den weg Godts Geeſt verkregen heeft, o

Ik weet, als 't Godt belieft, dat hy dan zegen geeft.
( ,

WE

4oo
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-

Een ongemeen geval kan niemand om te ſteunen
Zich eigen maaken, noch daar veiliglyk op leunen,
Dat is de leiding niet, noch Godts gemeene weg,
Dien Hy heeft voorgeſteld, om na te volgen, zeg!
Hebt gy wel een geval in ſchriften ooit geleezen?

van menſchen u verhaald? of iemand aangewezen,
Gelyk het raar geval van Paulus, dat gy meld?
Het welk de Schrift ons niet tot ſteunſel heeft geſteld
Voor zonden, maar alleen om Godts barmhertigheden
Te roemen, laat dat daar, hoor liever naar myn reden;
Die zaak is voorgeſteld, en door den Heer beſchikt,
Op dat gy van het quaad zoud worden afgeſchrikt.

onwedergeboo Rene.

Ik beb het bygebragt, om u te overtuigen,
Dat

God

niet is gewoon der menſchen wil te buigen

Alleenlyk in de kerk, maar ook wel op de ſtraat,
Of t huis, gelyk'er van den Stokbewaarder ſtaat,

Oft'ſcheep, gelykin't eerſt Godt riep zyn trouwe Knechten,
Of op den weg in 't gaan, ook als des keizers rechten
Ont
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4er

Ontfangen wierden: want Zacheus geeft gewis,
Mattheus, en noch meer hier van getuigenis.

Doch dit verhaal ik niet, of ik de kerk zou haaten

3

En tot bekeering zou doorloopen weg-, en ſtraaten,
ô Neen! ik gaa ter kerk, als ik heb uitgeruſt,

of dat er iemand preekt, tot wien ik ben beluſt,
Maar anders blyf ik t huis, ik loop niet als de fynen,
Die ſpoeden naar de kerk, op dat zy heilig ſchynen :
Godt wil oprechtigheid, myn tyd is net verdeeld;

-

V

Ik gaa dan naar de kerk, wanneer ik my verbeeld',
Dat ik met nuttigheid zal in de kerke zitten,
En ſlechts niet hooren zal wat raazen, of wat vitten
Op 't één, of 't ander woord, of ſchimpen op de vreugd,

Als of een Fymelaar alleen bezat de deugd.
WE DE R GE B o o R E NE.

Helaas wat heeft een menſch bedekſelen der ſchande i

Is zulks betaamelyk, dat gy met allerhande

Onnutte bezigheid zes dagen u verſlaaft ?
Of in uw huisgezin zoo ernſtig zwoegt, en graaft,

#l,
.

ſ!

0 te

,,

-

l

-

Cc

"

Dat

4o2 SAMEN SP R AA KEN.
Dat voor den dienſt van Godt geen dag kan overblyven?
zult gy oprechtigheid op deeze wys beſchryven?

Als gy des Heeren dag zoo diefelyk ontſteelt,
Is dan uw tyd oprecht voor Godt, en u verdeeld ?
Of als Godts Volk naar 't Woord met luſt, en yverhaaken,
Om meer in deugden, eer, en liefde Godts te blaaken,
Is dat dan ook oprecht, gelyk gy hebt gemeld,

Dat gy het voor geveinſd, en voor ſchynheilig ſcheld?
Ik wenſchte, dat uw mond die woorden kon vermyden.
ON w E DER GEB oo R EN E.

Ik kan het fyne Volk niet in gezelſchap lyden.
Ik meende ſtraks een vraag te ſtellen voor uw oor,

Maar door uw beuzelpraat verkryg ik geen gehoor.
WE DE R GE B o o R EN E.

Is dat onnutte praat, als ik u onderrichte,

Hoe gy 't gehoor verzuimt, en toon het groot gewichte,

Dat gy Godts Volk veracht ? en fynigheid verklaart
Te zyn ſchynheiligheid, op dat gy het bezwaart?

Het ſchynt my ganſch niet vreemd, dat gyniet kont verdraagen
Het Volk dat
-

God bemint,

om dat zy u de laagen
Van
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Van het verdorven vleeſch ſteeds brengen aan den dag,
En uw geveinſde deugd door hun oprecht gedrag
Ontdekken, want hun vrees voor Godt kan u verſtrekken

Tot ſpooren, om ontzach, en liefde te verwekken:
Maar als gy in 't gehoor bewezen word te laauw,

Dan neemt het fyne Volk den dienſt van Godt te naauw,

Ik wenſchte dat uw hert oprechter voor den Heere,
Met zoo veel ernſt zyn dienſt, zyn dag, en roem, en eere
Kon neemen by der hand, gelyk gy hebt gezegd,
Dat gy in uw beroep de zaaken hebt belegd.
Ik weet

gy zoud dan niet beſluiten,

om uw zaaken

Op 's Heeren dag te doen, gy zoud dat leeven wraaken:

Den ſlaap,

de ledigheid, en 't zondig tyd verdryf

Zoud gy verfoeijen, want het heeft niet om het lyf,
Om ooit u ruſt, of trooſt, of vrolykheid te geeven,'
En daarom hoor naar raad, verander toch uw leven!

Neem nooit den dobbelſteen, of kaarten in uw hand.
ON w E DER GE B o o R EN E.

Zyt gy ook van het Volk met zoo gering verſtand?
-

we

Cc 2

Waar

404 SAMENSPRAAKEN.
Waar mede zal de tyd, wanneer wy zyn gezeten
In zoete t' zamenkomſt dan worden afgeſleten?
Zal dat dan beter gaan, wanneer men qualyk ſpreekt?
Of opviſcht, en vergroot, het geen uw vriend ontbreekt?
Zal ik myns naaſtens werk met praaten net bepaalen?

Of wat in huis gebeurt, en in de ſtad, verhaalen?

t

Of wat er buiten 's lants geſchied, of in den Raad?

En wat word wel gedaan, en wat er qualyk gaat?
Wat zwaarigheid het land, of ſteden ſtaat te drukken?
Hoe die word afgewend, of hoe het kan gelukken,
Dat elk van ongeval zal weezen vrygeſteld?
Of wie er door de Dood word ſchielyk neêrgeveld?
En diergelyke praat, waar van het hoofd kan rooken, *
Waar door de t'zamenkomſt dan haaſt word afgebroken?
Ik acht het ſpeelen beſt, dan word de geeſt verfriſt.
WE DER GE B o oR EN E.

Dan word de ſchoone tyd onnuttelyk verquiſt.
ON w E DE RG E B o o R EN E. .
Wat zouden

wy dan doen? dus valt er maar te zuipen,

En als men niet meer kan, dan zachtjes weg te druipen.
Ik
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Ik ben niet voor den drank, noch ongeſchikte praat,
Welk', als niet word geſpeeld, gemeenlyk ommegaat,
En daarom vind ik goed van twee het beſt te kiezen;
Ik weet, wanneer ik ſpeel, ik kan niet veel verliezen;
Wy blyven lang by een, en houden ons

verand

»

Dat anders door den drank gemeenlyk raakt van kant;
Of praat men maar alleen, één woord kan reden geeven
Van kyven, of gevecht, of 't neemen van het leven.
WEDER GEB oo RE NE.

Zoo dat ooit waarheid heeft, het is in 't ſpeelen waar,
Daar woord, en gierigheid dan komen by malkaar;
Daar drift van geld, en winſt de geeſten zoo vervoeren,
Dat veele door het ſpel des naaſtens dood bezwoeren.

Het drinken word by my geheel ook afgekeurd;
Om dat een ieder weet wat rampen zyn gebeurd
Alleenlyk door den drank van vechten, raazen, kyven,
Slaan,

dooden,

overſpel, onkuiſche luſt bedryven,

En noch verſcheiden meer, onwaardig dat men 't meld':

Is drinken, of het ſpel den menſch ooit voorgeſteld
Cc 3

Tot
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Tot zyn verkiezinge? zyn u geen and're zaaken
Gegeeven aan de hand, op dat g'u kont vermaaken?
Hebt gy het

ſchoon gebouw des Hemels nooit bedacht?

Of ook het hemelſch goed u in den zin gebragt ?
Kont gy niet van uw ziel, of van uw lichaam ſpreeken?
' En hoe men overwint zyn feilen en gebreken?
Wat ſtaat gy na de dood voor u verwachten zult,
Het hemelſch Koningryk, of eeuwig ongeduld?

Of van den korten tyd, die ons hier is gegeeven,
Om dien in Godes gunſt met zuchten, en met beeven

Te ſyten? en het groot, en vreeslyk onderſcheid,
Dat eeuwig na den tyd voor ons is toebereid?
Hoe dat men allermeeſt kan zynen naaſten ſtichten?
Wat dienſt men aan Godts kerk, en kind'ren kan verrichten?
Wat deugden men bezit, en waar men beſt naar ſtaat?

Hoe men des Duivels kracht met voordeel tegen gaat?
En hoe men Gode moet zyn zaaken aanbeveelen?
4.

O Nw E DE R GEB o oR EN E.

Wat zou dat zyn voor praat, om and'ren mee te deelen?
Het
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Het is ook buiten nood, want ik ben van gevoel,
Dat door den Leeraar zulks gezegd word op den ſtoel,
Zoo veel het dienſtig is; het paſt ons niet te praaten
Van geeſtelyke ſtof, wy moeten 't overlaaten

Aan die het ſtuk verſtaan; ik ben ook niet beluſt,
Om uit nieuwsgierigheid te worden ongeruſt :
Zou ik met aan de Dood, en eeuwigheid te denken,
En of er ſtraffe volgt myn vrolyk leven krenken?
Of wilt gy dat ik my vertoon nu hier, dan daar
Met Bybels op de knie, gelyk een Fymelaar?
WE DE R GE B o oR EN E.

Wilt gy dan zonder zorg voortrennen naar de gronden,

,

Die in de duiſternis des Heeren wraak verkonden?
Of zal het beter zyn, wanneer gy buiten nood,

Zult in het helſche vuur neerſtorten na de Dood?
Dan dat gy ſteeds bedaard uw wegen wilt bepaalen,
Om in des Heeren vrees zyn deugden te verhaalen?
ON w ED ER GE B o o R EN E.

Ik bid u geef my tyd, dat ik myn vraage doe!
Ik ben dat fymelen, en zulk een praat al moé,
-

Cc 4

Hoot
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Hoor toch myn reden aan, en wil een weinig zwygen!
Gelyk ik heb gezegd, ik ging een boektje krygen;
Maar my komt by geval de Bybel in de hand,
Als ik hem opendeed, vond ik aan d'eene kant

Geſchreven deeze ſpreuk, veel beter is te treuren,
Dan t lachen, moet men dan uit vrees

"

het herte ſcheuren,

Wanneer Godt alle ding laat loopen voor den wind?
Of weenen, als men zich in zoet gezelſchap vind?

En als ik in den hof, of wegen my vermaake,

zulks my dit bevel,

Geeft

dat ik het daad'lyk ſtaake ?

En dat ik naar myn huis, of in

myn kamer gaa,

Om daar met naar geween te zitten, en daar na
-

3

»

,

-

-

Door droefheid afgemat, met ziekten, ofte pynen,

-

Veroorzaakt door 't geween, myn vleeſch te zien verdwynen?
Of moet ik weenende volbrengen myn beroep?

En in myn handeling ſteeds zuchten by den troep?
Ik ſloot den Byiel toe, en kon niet verder leezen,
Voor dat ik van de zaak wierd klaarder onderweezen;
Nadien ik zeker ſtel, dat hier de Bybel faalt,
,

|

*

Of wel dat deeze ſpreuk niet wettig h vertaald,
Wat
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Wat dunkt u van de zaak?

4oy

kont gy het wel verzinnen?

-

WE DE R GEB o o R ENE.

- -

Ja toch! terwyl gy ſpraakt, quammy een ſpreuk te binnen
Die Jezus op den berg het Volk heeft voorgeſteld,
Het geen Mattheus heeft in 't kort aldus gemeld. ,

5

-

(a) Welzalig zynze die hier weenen ende treuren,

Want hen zal volle trooſt, en vreugd hier na gebeuren.

- -

Bemerkt gy daar niet uit, dat gy hebt aangehaald,
Noch qualyk is gezegd noch qualyk is vertaald?

Maar dat het overeenkomt met des Heeren woorden, . . ,
Die uit zyn waarheidsmond zyn Volgeren bekoorden? )
v..

"

v

( )

ON wEDER GEB o oRE NE.

Het is een harde taal, die tegen goed beſtuur

.-

Stryd van een vriend'lyk menſch, en tegen ons' natuur!

Moet ik met treurigheid myn zaaken ſteeds vermengen,
Hoe zal ik myn beroep met vrolykheid volbrengen?
Hoe komt dat overeen met Jezaiis taal ?

-

*

Daar hy, op deeze wys, voorzegt in zyn verhaal.

zingt

Cc 5.
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.. . . .
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(b) Zingt vrolyk, maakt geſchal, die leeven zonder kind'ren» ,

En juicht, om dat niet lang u d'eenzaamheid zal hind'ren.

En David in zyn boek beweert dat vrolyk zyn

\

Meer ſtrekt tot eer van Godt, dan 't quynen, zonder Pyn

w

(c) Met vreugde dient den Heer, en wilt met blydſchap komen.
Zoo ſpreekt hy tot het Volk *. (d) Gy hebt myn zak ontnomen,

Gy geeft my vrolykheid, dies wil ik blyde zyn,
Zooſpreekthy tot den Heer' geeft zulks geen and'renſchyn?

En Salomo, de Man, die wysheid heeft bezeten,
Heeft ſteeds

blymoedigheid te pryzen niet vergeeten.

(e) Hy zegt, een vrolyk hert is een geduurig maal;
(f) Een vrolyk herte geeft in 't weezen goed onthaal;

(g) Een vrolyk hert zal aan de medicyne geeven,
Dat die het goede doe tot lenging van het leven;

(h)

Myn hert zal blrde zyn,

Dat nu in onzen

hy heeft daar by gezegd,

tyd de vreugde groot, oprecht,

Ja meerder weezen zou, en alle de Propheeten,
Die na hem

zyn gevolgd,

ook hebben ons doen weeten,
Dat

-

, (b) Jez: 54: 1. (c) Pſ: 1oo: 2. (d) Pſ: 3O:
(e)22.
Spreuk:
(f)#
Spreuk: 15:
13.
17:
(h) 15:15.
Spreuk: 23:
5: 13.

I2.

(g ) Spreuk:
Preu
-
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Dat hy alleen geroemd kan worden Godes Vriend,
Die Hem in waare vreugd, en zonder treuren dient,

Ik denke niet dat zulks nu kan verandert weezen; º

zo

Om dat ik in het nieuw Verbond wel heb geleezen, - O
Dat Jezus Jongeren ook vrolyk zyn geweeſt,
En dat de waare

'-

; 2 C.

vreugd een vrucht is van den Geeſt. -

(i) Komt laat ons blyde zyn, en vreugde ſteeds bedryven;

. .
:

Zegt ons Johannes Boek, kan hy 't waarheid ſchryven,

-

Indien men treuren moet, als Jezus heeft gezegd?
Ik ben in 't god'lyk Woord, 't is waar, niet afgerecht,

Maar dit ben ik bewuſt, wanneer ik heb geleezen,
Dat, als er een bewys de droefheid heeft geprezen,
Wel drie zyn tegen een, die zeggen weeſt verblyd;

- A

Dient Godt met vrolykheid, en treurigheid vermyd :
Zou ook de Bybel hier zich zelven tegenſpreeken?
WEDE R GEB ooR EN E.

D

\

Foey zulk een laſtertaal! hoe zyt gy afgeweken!
Om dat gy niet verſtaat één text by u gemeld,

--

Zal daarom Godes Woord in twyfel zyn geſteld?
»

. (i) Openb: 19: 7.

Leid

412 SAMENSPRAAKEN.
Leid in gehoorzaamheid gevangen uw gedachten,

En bid, dat Godt uw ziel verleene meerder krachten;
Op dat gy door zyn Geeſt vervuld met klaarder licht
Ook van de zuiverheid des Woords word onderricht.

De zaak is niet zoo zwaar, als die u heeft geſchenen,
Noch texten tegen een, gelyk gy ſchynt te meenen;
Indien men ſtelt voor vaſt, gelyk het is gewis,
Dat tweederhande vreugd in 't Woord beſchreven is :
De één is vrolykheid uitgaande tot de zonden,
En die in ydelheid, of welluſt word gevonden,

Of met de pracht, en praal der waereld gaat verzeld,

De ander is een vreugd, die word in Godt geſteld :
Als Godt word met gejuich erkend in all' zyn wegen,

En word als ryk geroemd in deugden, en in zegen;
De eerſte word gelaakt, en altyd afgekeurd,
Om datze na de Dood word eeuwiglyk betreurd;
De laatſte word geroemd, en ieder aangeprezen;

-

Om dat die door de gunſt van Godt zal eeuwig weezen.
Als nu de mannen Godts u hebben opgewekt

Tot vreugd, verſtaa dit zoo, als het tot eere ſtrekt,
En
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- En roem van onzen Godt, en anders moogt gy klaagen;
Om dat gy eeuwig zult Godts toorn, en ſtraffen draagen.
Indien men nu bedaard in ſtilheid overlegt,

Wat ons door deeze ſpreuk geleerd word, en gezegd,

Dan kan het ons tot nut, en overtuiging ſtrekken,
Om ons van 't quaad gedrag, en zonden af te

eisen,

Nadien men denken moet, dat die in zonden leeft,
Dan ook een naar geween, als ſtraf, te wachten heeft.
ON w E DE R GE B o O R EN E.

Daar wacht ik ernſtig voor in zonden ſteeds te leeven;
Ik trachte naar de deugd, en wil my wel begeeven,
Om eerlyk, en oprecht te Teeven in den tyd,
Ook buiten groote zorg,

en matig, zonder nyd.

Ik kan in vriend'lykheid met vrienden en bekenden

Verkeeren; ja een menſch die niets bezit, wat zenden,
Ik weet de goederen zyn niet voor my alleen;

Ik maak ook ſtraks de deugd, die ik bezit, gemeen,
Gp dat een ander zou myn voorbeeld voor zich ſtellen 3

er

- -

v

Wanneer zou 't einde zyn, indien ik zou vertellen,
t

Wat

414. SAMENSPRAAK EN.
Wat ſchat van deugden ik in waarheid reeds bezit ;

Hoor! uit den grooten hoop zeg ik alleenlyk dit :
Ik haat droefgeeſtigheid; nadien ik zonder pynen,
En t'eenemaal gezond myn dagen zie verdwynen,
Groot goed heb opgelegt veel Jaaren achter een,
En elk myn gunſte zoekt, de grooten, en 't gemeen,
Om dat ik milde ben; ik kan ook klaar bevatten,
Wat my word voorgeſteld; nadien ik wysheids ſchatten

Voor my verkregen heb, en van myn eerſte jeugd
Rechtvaardig heb geleefd gemeenzaam met de deugd :
Godt heeft in myn beroep mildaadig my beſchenen.
Wat dunkt u, zoo geſteld, zou ik ook moeten weenen?
Of zou er reden zyn van vrees om voor altyd
Te weenen na de Dood, of zal ik zyn verblyd?
WEDER GEB o oRE NE.

Uit al 't gezegde blykt, dat gy hebt groote reden
Van vrees, om na de Dood te weenen, want de zeden,

Die gy hebt aangehaald, verleenen my geen blyk,

Dat gy genade hebt, noch zyt in Gode ryk :
-

Want
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Want ik heb niet gehoord, dat g'in uw ganſche leven

Een ſcheidbrief aan het vleeſch, of Duivel hebt gegeeven;
Dat gy des waerelds trein,

en zwier hebt afgeſtaan,

En ernſtig een verbond met Jezus aangegaan,
Dat gy het oud verbond des Satans hebt verlaaten.
-

O Nw ED ER GEB o o R EN E.

Hoe kan een Fymelaar op loſſe gronden praaten!
Wie heeft u ooit verteld, dat ik in een verbond

Met luſten, waereld, vleeſch, of met den Duivel ſtond?
Wanneer is dat verbond gemaakt, of ooit geſloten?

Gy zoekt my uit myn ruſt, en vreugde maar te ſtooten.
WEDER GE B o o R EN E.

Ik ſpreek als Jezus ſpreekt, indien gy nimmer treurt,
Dan zult gy na de Dood ook worden afgekeurd.
Hebt gy noch nooit gehoord, dat Adam is gevallen?

En week van Godts Verbond voor hem, en voor ons allen,
Waar door hy deed te niet het werkverbond met Godt; .

verviel in Satans magt, en wierd zyn deel en lot,
Tot dat hem Godt in gunſt beloofde zynen zegen,

Dien Chriſtus door zyn dood voor zondaars heeft verkregen?
ON

416
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Wanneer is myn verbond met Godt teniet gedaan,
Dat ik myn leven lang oprecht, en wel beraên
Vaſt onderhouden heb? zie vry myn ganſche leven,

En vraag, of iemand ooit meer proeven heeft gegeeven

Van rechte deugdzaamheid, maar ik ben niet gezind,
Gelyk het fyne Volk, dat zich aan dingen ºnd,
Die heel ondienſtig zyn; ik leef gelyk een Chriſten,
Die kan met vrolykheid des Duivels ryk betwiſten;
Nooit maak ik van een ſtroo een ſtok, of heelen balk,
Noch kruipe langs den grond, maar vlieggelyk een valk,

En vinde, dat men meer de menſchen kan verwekken
Tot
/

deugd op deeze wys,

en van de zonden trekken,

Dan met een droef geklag,

of met een hangend hoofd

zyn goed berooft.
Te zuchten,2 of men waar van al Zyng
Ik laat een boos, verkeerd, ſchynheilig menſche zuchten;
Maar die zoo eerlyk leeft, als ik, heeft niet te duchten.
WE DE R GE B o o R EN E.

Helaas! Hoe blyft een menſch beſchouwt in zyn natuur

Een Pronkſtuk in zyn oog; doch 't is van korten duur:
Want
-
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Want als hy ſteunt op deugd, en ziet de Dood voor oogen;
Dan vind hy zich beroofd, en jammerlyk bedrogen;
Om dat hy niets bezit, dat hem verzaaden kan,
En niets te wachten heeft, dan ſtraf en zondenban:
Maar als hem Godes Geeſt inwendig geeft te merken
Zyn walgelyken ſtaat, en dat zyn beſte werken
Zyn ganſch verfoeijelyk, dan word hy arm en klein,
En ſchat niet eene daad uit eigen deugd als rein;

,Maar klaagt, en treurt, en kermt, hy wil naar Jezus loopen,
En kan dan buiten Hem ruſt, trooſt, noch zegen hoopen;
Hy is met angſt bezet, tot dat hy Jezus vind,

En door een naauwen band van liefde zich verbind;
Hy kan zich zonder trooſt van Jezus niet vermaaken;

Hebt gy dat zoo gevoeld, of iet van deeze zaaken?
Dit is het recht geween, dat Jezus heeft belaſt,
En aan dit zoet geween is waare vreugde vaſt.
ON we DE R GE B o oR EN E.

Dat is niet altyd waar, want Godt kan my bevryden,
En zonder treurigheid verleenen zoet verblyden,

Zacheus gaf bewys,

*

dat hy de vreugd bezat,

Kºſoewel hy niet getreurd, noch ſmerten heeft gehad.
Dd

WE
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De Heere Jezus geeft zyn vrymagt hier te merken,

t

.

Hoe dat Hy zonder ſmert een menſche kan bewerken

Tot waare vrolykheid, maar zulks is niet gemeen,

geween,

Men word wel meeſt bekeerd met droefheid en

Beſchouw het Pinxterfeeſt, wanneer drie duizend zielen
Aan Jezus door berouw met ſmert ten deele vielen.
ON wE DER GE B o o R EN E.

.

Hoe gaat het treuren toe, wanneer men zich bekeert?
Word dan der

menſchen vreugd geheel in ſmert verteerd ?

onder een wat vreugd, en ook wat ſmerte,
Dan een verſlagen geeſt, dan een verwyderd herte?

Of iſſer

Dit vraag ik, om dat nooit myn ſmert is groot geweeſt,

Maar wierd terſtond vernield door vreugde van den Geeſt.
WE DER GE B oo R EN E.
Wie weet, of gy noch ooit recht droefheid hebt bevonden,
Die tot bekeering ſtrekt, wil ik het u verbonden

?

In 't eerſt is 't niet dan ſmert, omdat men Godt beſchouwt
Als een vertoorend Heer en Richter, en vertrouwt,

Dat

-
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Dat men niet waardig is den Koning aan te ſpreeken :
Nadien Hy ſtraffen moet de zonden en gebreken;
Men overdenkt de ſchuld, en blyft in zwaaren nood;
Om dat men niets verwacht, dan eeuwig kruis en Dood;

Men zucht, men klaagt,en weent, men kan het niet verdraagen,
Tot dat men Jezus vind, en Gode kan behaagen

'

In Chriſtus offerbloed, dan geeft men zich oprecht, --

Geloovig, en met ernſt aan Jezus tot een knecht,
Dan klaagt de Duivel aan, en maakt een menſch verlegen,
Om dat hy hem verwyt niet

waard te zyn den zegen

:

Nadien hy veel te lang in zonden heeft geleefd,

En niet oprecht genoeg zich zelven overgeeft :
Dat maakt hem weer bedroefd is kan geen vreugdevinden,
Tot dat de Geeſt van Godt hem nader komt verbinden
Door

zyn verzegeling, dat Godt zyn vader word,

w

. En voelt, hoe hem de Geeſt de vreugd in 't herte ſtort,
waar door hy

dan beſtraald, bevind zyn

Om willig , met verſtand,

•,

oogen Open ,

en vrees het pad te loopen,

Dat Jezus hem beveelt; zoo lang de Geeſt verguikt,

wat iſ de Duivel doet, hy word niet afgeſchrikt,
k

Dd 2
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Maar gaat gemoedigd heen, gelyk een Vrygelaaten
Van zonde, wet en vloek, en kan de waereld haaten

Met al haar ydelheid, zyn vreugde word te meer,
Wanneer hy word verlicht in 't leeven voor den Heer':
Als hy beſchouwen kan met traanen op de wangen

Godt Vader, door den Zoon, verzoend, en met verlangen
Steunt op het goede woord, dat Godt geſproken heeft,

Het welk hy op berouw, en ſmert zyn kind'ren geeft.
ON w ED ER GE B o o R EN E.

Dat ſchynt my wonder vreemd, het heeft noch ſlot, noch reden;
Maar is, en blyft verwerd met tegenſtrydigheden,
Spreek klaarder ! niemand kan uw redenen verſtaan,
Dat die in ſmerte ſchreit, met vreugd' is aangedaan :
Zal hy, die is verzoend met Godt, noch traanen ſtorten?
Dat zou noodzaakelyk de vreugde doen verkorten.
WE DER GEB o oRE NE.

Neen toch de traanen, waar van ik ſtraks heb gemeld,

Die worden door de vreugd, en liefde daar geſteld,
Welk'
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Welk een Verzoende kan met blydſchap laaten vlieten.
ON wEDER GE B oo R EN E.

-

Wien zou die malle praat te hooren niet verdrieten?
Ik dacht, dat gy de ſpreuk met licht door uw verſtand
Zoud hebben opgeklaard, maar raak meer hand voor hand
Te verder van den weg, ik moet u dan verlaaten,
Myn tyd is ook voorby, om meer met u te praaten :
-

Ik wenſch u goeden dag, en hoop dat klaarder licht
Zal worden bygebragt, zoo ras ik heb verricht,

Dat nu hoognoodig is, ik zal er wat op denken.
WE DER GEB ooRENE.
Ik wenſche, dat de Heer u zal veel klaarheid ſchenken,
En dat Hy geeven zal, het geen ik heb bedoeld,
Dat is, dat gy den Geeſt inwendig zoo gevoelt,

Dat gy word overtuigd, en na een korte ſmerte,
Ook ondervinden moogt des Geeſtes vreugd in 't herte,

En klaar beſpeuren zult de waarheid van het Woord,
Dat men uit liefde ſchreit, door blydſchap aangeſpoord,
Dd 3

En
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En dat gy hier zoo ſterk word liefelyk beſchenen,
Dat gy verzekerd blyft, van nooit hier na te weenen.

ON wED ER GE Boo R EN E.
Ik dank u voor den wenſch, indien het ooit geſchied,
Dat ik aan 't treuren raak', dan zal ik myn verdriet
U klaagen, als ik zelf die plaag niet kan verdryven;
r

Nn groet ik u, en wil u ſteeds genegen blyven.
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BEKOMMER DEN,
Cn

CCIl Cn

MOEDGEEVENDEN
GE L O O V I G EN ,
Tot hunner

beider VERWAKKERING.

B E K o M M E R DE.

elaas ! ik word gedrukt met veel bekommeringen;

Myn hert word toegewoeld; de vrees neemt daag'lyks toe,

Myn ziel word overſtelpt, 'k ben ſchier des levens moe,
Myn geeſt word ſteeds ontruſt door ſchrik van naare dingen.
Des

morgens denk ik wel,

dees' dag zal 't quaad beſtellen;

Dan gaat myn eetluſt weg, de ſlaap wykt van myn oog;
De

ſchrik zit in myn lyf,

en wat voor klaar vertoog

Ik lees uit Godes Woord, de vrees blyft echter quellen.
-

Dd 4
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Doe toch als David deed, die in den Heer zich ſterkte,
Werp uw bekommernis op Godt, hy zorgt voor u;
Verlaat de yd'le vrees, zie wat de Heere nu

U geeſt, wat zegening Hy gaf, wanneer gy 't merkte,

Dat Godt heeft afgewend het quaade, 't welk u dreigde,
En tot op deezen dag heeft gunſtiglyk beſtierd
UW

zaaken, maar voor al, dat gy geen prooje wierd

Des Duivels, toen het ſcheen, dat u het leven neigde.
Kond gy, door 't voorig heil, niet op Godts goedheid leunen?
Godt red zyn Kinderen uit allerley verdriet,

Hy toont de roede wel, maar ſlaat noch dikmaals niet;
Ik raad u, als een Vriend, om ook op Godt te ſteunen.
B EK o M M ER DE.

Wat zucht ik menigmaal, dat Godt myn hert wil buigen,
Om met volwaardigheid te draagen naar zyn wil ,

Al wat ik lyden moet, ik wenſch te weezen ſtil,
Om met gehoorzaamheid te lyden; 'k moet betuigen,
Dat dit, en wat er is, my niet kan overreeden;
(ſtem;
-

Noch ſpreuken uit Godts Woord; noch ook der vroomen
Noch
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Noch

Godts genoten gunſt heeft op myn ziele klem;

Noch wat ik nu geniet, noch vrienden ſmeekgebeden.
J

Het is, als of het Woord niet op myn ziel kon hechten,"

Ja, of genoten gunſt myn hert te meer bezwaart;
Om dat ik ben bewuſt, hoe Godt my heeft geſpaard : /
Derhalven vrees ik nu, dat Godt my zal bevechten,
En zyn volkomen wraak op my doen nederdaalen,
Als des berouwens moé; nadien myn zonden groot,
Alleen niet hier de ſtraf zyn waardig, maar de dood
Voor eevwig t ondergaan, met droefheid zonder paalen.
M o ED GE E v EN DE.

Wend u in deezen ſtaat tot Godt, hy is langmoedig,

-

Zyn Zoon den Middelaar, neem dien aan als uw Borg,
Verlaat u maar op Hem, vertrouw aan Hem uw zorg,

En bid den Geeſt om hulp, zyn trooſt is overvloedig.
BEK o M MER DE.

Noch maakt my meer verbaaſd, dat ik met recht moet duchten,

Dat ik, in geenen deel, tot Jezus Volk behoor;
Om dat myn hert als ſpreekt, zoo Jezus u verkoor,
Gy zoud met vrolykheid Godt dienen zonder zuchten.
-

-

Dd 5
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Gelooft gy deeze taal, die u zoekt af te leiden?.
En u zwaarmoedig maakt? 'k verzoek u, doe dat niet;

Godt geeft zyn Kinderen te gaan door veel verdriet,
En maakt ze dus

bequaam ,

om van het vleeſch te ſcheiden.

Godt toont nooit zyne gunſt, noch wend de naare wegen,
Die ieder Gunſteling gemeen'lyk ondergaat :

zy hy eerſt den dienſt der zonden recht verlaat,
Zich tot den Heere keert, en ſmeekt om zymen zegen
Ten

:

': J

-

-

-

-

Dan word hy eerſt getrooſt, dan komt er ook de vreugde,

Die duurt noch niet altyd;

om dat het zondig hert

Een Kind van Godt verraſt, door zondigheid verwert,
En doet hem twyffelen, of hy zich ooit verheugde

Doch als hy zich oprecht aan Jezus wil verklaaren,
Dat

hy onmagtig is,

om iets met

vreugd! te doen,

Ten zy de Vader hem in Jezus bloed verzoen',

En ſmeekt, dat toch de Geeſt hem zulks mag openbaaren;
Dan komt gemeenlyk Godt tot de ziele ſpreeken,
En zegt, ik ben uw heil, doch dit komt niet altyd;
Wanneer het zoo geſchied, dan word een ziel verblyd,
En kan met meerder ernſt in vreugd' den Heere ſmeeken.
- -

- -

-

BE
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'

. .

Och kon ik dat ook doen! dit is myn zielsverlangen, Als ik in eenzaamheid my voor den Heere leg:
Dan ſmeek ik hertelyk; ik zuchte, klaag', en zeg;

- D

ô Vader, Zoon, en Geeſt, doet my die gunſt ontfangen! "
Dan roep ik, kómt te hulp! och laat my niet bezwyken!
Maar neemt de vreeze weg, en laat uw goede Geeſt er
Door uw inwendig licht my maaken onbevreeſd;

'A

ô Jezus wil myn ziel met vrolykheid verryken!

"

Laat my toch uwen weg aan anderen verhaalen,

s

A,

Dat die verquik'lyk is, en ſteeds blymoedig maakt; D.
Verwyder gy myn hert met vreugd', wierd zulks geſmaakt
Van my, dan zou de menſch, en Duivel minder ſmaalen. "
Heer! maak my klaar bewuſt, dat ik in eeuwigheden

U blyde volgen zal, en dienen voor den troon,
Dat zonde, noch de vrees my niet van U, Godts Zoon,
Zal ſcheiden , om u lof te geeven met gebeden.

Gy weet, dat ik u lief, en 't zondige wil haaten;
Ik heb, 't is waar, geen kracht, om my uit deezen ſtaat

Te redden, maar de luſt, om al het zondig quaad,
En ook dees ſchrik, en vrees (in uw kracht) na te laaten.

.
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Ik bid u, ſtaa my by! want anders zal myn zuchten
Steeds duuren, en uw lof en zegen my betoond

Niet werden recht erkend, noch hoe gy my verſchoont
Geroemd met dankbaarheid; och laat my niet de vruchten
Van ongeloovigheid, en zonden 't bitter maaken!
Gy ziet, dat ik oprecht u bidde om genaê;

Dat dit myn droefheid is, wanneer ik tot u gaa,
Als ik geen kracht gevoel, om deeze vrees te ſtaaken. -

6 Geeft! kom met uw licht, en druk my op het herte,
Dat gy myn Trooſter zyt; verdryf de naare vrees,
Och! prent my in de ziel, wat zegen Godt bewees,
En wat voor blyk ik heb in droefheid, vrees en ſmerte,
Dat Godt myn Vader is : laat dat my toch beweegen,
Om met blymoedigheid te roemen myn geluk,
En tot den Vader gaan, om myn verbeelden druk
t'Ontneemen; op dat ik mag melden deezen zegen.
Het geen ik niet bezit, wil my dat gunſtig ſchenken,
En wat ik lyd, of vrees, maak

my daar toe bereid :

Doch komt de vreeze niet, geef my dan dankbaarheid,
En laat myn wangedrag toch nooit uw eere krenken.
MoED
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Mo E D G EEV EN DE.

-

Wat zou het zyn tot vreugd, indien gy moogt erlangen
:

Met een verwyderd hert te dienen onzen Godt,

#

En meer met dankbaarheid erkennen 't zalig lot,

Dat Godt zyn Kind'ren geeft; het welk gy zult ontfangen.

º

Is dat uw handeling met Godt, gelyk gy even

Aandenk,
my hebt
moed mynbemind
goede Vrind!
En
dat voorgeſteld?
Godt u heeft ſchep
van eeuwigheid
:
w

Nadien Hyu tot Hem een liefde heeft gegeeven;
Om dat gy ſineekt, Hem bid, en onderhandelingen

Hebt met den Zoon van Godt; op dat Hyuwe vrees
Beneem', blymoedigheid verleen'; en u genees'
ſterk te zyn in goddelyke dingen;

Van ſchrik, om

Dit geeft bewys, dat Godt u nimmer zal verſtooten;

Dewyl Hyu iet geeft, 't welk geen natuure leert,

Een luſt tot heiligheid, by zondaars niet begeerd,
Een bidluſt, en een zucht voor ware Bondgenooten.

Hy zal ook met'er tyd blymoedig u verſchynen;
Hy zal uw treuren niet gehengen voor altyd,

a

.

Maar zal u geeven trooſt, en blydſchap;uwen ſtryd
Doen einden, en de vrees voor eeuwig doen verdwynen.
Treed
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Treed maar manmoedig toe, voelt gy uw hert beklemmen;
Denk, dat de Satan tracht u met droefgeeſtigheid
Te plaagen; op dat gy zoud worden afgeleid
Van't vrolyk hemelſch werk, laat daarom zulks niet

Ik wenſche, dat de Heer uw zuchten

zal

ſtremmen

verhooren,

Dat Hy u door zyn Geeſt die klaare blyken zal
t

verlenen van zyn gunſt, dat gy tot het getal

Van

Jezus Volk behoort,

en eeuwig zyt verkoren :

Dat gy in korten tyd den Heer zult konnen pryzen

-

Voor 't heughelyk geſchenk, dat gy gulhertig moogt

verbreiden 's Heeren lof, nadien de Heer beöogt,
Dat gy blymoedig zyt; beſchouw de gunſtbewyzen
Des Heeren als een ſpoor, om willig afteleggen
Al wat u droevig maakt, gelyk het hem betaamt,
Die tot het Volk van Godt behoort, en onbeſchaamd
De vreugde van uw hert aan ieder menſch te zeggen.
BEK o M MER DE.

Ik dank u voor den wenſch, en hoop, dat Godt zal geeven

Dees zaak, en wat Hy weet my noodig noch te zyn;
* *

L2 -

- -

-

w
-
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Om op den levensweg in waarheid, niet in ſchyn, ,
Tot heerlykheid van Hem met vrolykheid te leeven.
Ik bidde, dat Hy my een herte zal verleenen,
Om alle treurigheid te ſtaaken, tot de Dood
Te leeven, als het paſt des Heeren Bondgenoot.
Och waar ik recht bevryd van reden om te ſteenen?

Ik zal met taay geduld Godts gunſt, en trooſt verwachten,

En zal in zyne kracht vernieuwen myn gebed,
Tot dat Hy my verleent, dat ik Hem ook gezet,
Met vreugde

dienen mag, vertra van alle klagen

Heere zelf tot myn getuige noemen,
Dat dit myn zielsbegeert nu is, en is geweeſt 3

Ik kan den

Dat zulks my
Niet kan naar

't meeſte ſmert, als ik door angſtbevreeſd

mynen Pligt Godt

al myn Heere, roemen.
-

M o E D GE E v E ND E.
-

Indien gy bid oprecht, Godt zal het zeker geeven;
Want Hy verwekt den luſt, als Hy het geeven wil,

En Hy verleent den ernſt des biddens, houd u ſtil,
En ſchat Hem als de Bron van vrolykheid, en 't leven.
Vers
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Verdobbel uwen ernſt, wil zyn beloft gedenken ;
Dat niemand vruchteloos Hem ooit heeft aangezocht,
Godt geef aan u een blyk, dat gy zyt vrygekocht;
Ik wenſch u hertelyk, dat Godt u dit wil ſchenken.

---

- -
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ONWEDER GEBO OR ENEN,
Cn CCIl Cn

w E D ER GE B o o R EN EN,
-

OVer

G A L:

2 y 2o.

Ik ben met Chriſtus gekruiſt, en ik leeve, doch niet
-

meer ik, maar Chriſtus leeft in my.
O Nw E DE R GE B o o R EN E.

y komt zeer wel te pas,

zit neêr,

Ik denk noch aan uw woord, dat

en weesgegroet,

iemand treuren moet, f

En aan den zegenwenſch, dien gy hebt uitgeſproken,
Wanneer door myn beroep uw woord wierd afgebroken,

Het geen gy hebt gewenſcht, is by my ingegaan,
Want door uw krachtich woord heb ik wis veel gedaan;
Ee

+ Ziet de Samenſpraak pag: 395 en vervolgens,

Na
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Nadien ik overdacht, wat gy hebt aangeprezen.
WE DE R GE B o o R EN E.

Och of gy door het woord geheel moogt zyn geneezen!
En door de kracht des zelfs inwendig zoo geraakt,
Dat al des waerelds luſt, en

zonde wierd geſtaakt;

Dat gy zeer klaar moogt zien uw zonden en gebreken,
't Welk is myn doel geweeſt in al myn voorig ſpreeken,
En dat gy opgewekt tot liefde Godts en deugd,
Verkrygen moogt tot loon veel klaarheid, trooſt en vreugd;
Dat Godts gemeenzaamheid; dat Chriſtus Geeſt, en 't leeven
'U

werd als een geſchenk genadiglyk gegeeven.
O Nw ED ER GE B O o R EN E.

My dunkt ik vind het zoo, nadien ik Godes Woord,
Na onze ſamenſpraak, met ernſt heb aangehoord.
Ik weet ook niet een dag, wanneer ik ben verrezen,

Of ik heb in de Schrift, en een gebed geleezen:
En heel

myn levensloop tot deugden aangeleid;

Maar ik vond ik de Schrift een groote duiſterheid.
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WE DE R GE B o o R EN E.

De Schrift is klaar geſteld,
Die zelf noch

duiſter zyn,

doch duiſter aan den geenen,
en echter waarlyk meenen,

Dat zy verlichte zyn, in welke Godes Geeſt
t

Noch nooit geſchenen heeft, noch zyn verlicht geweeſt.
O N w E DER GEB o o R EN E.

Zyt gy dan zoo verlicht? en hebt gy wysheids ſchatten?
Zeg hoe ik deezen text van Paulus zal bevatten?
Ik ben met Chriſtus ook gekruiſt, en ziet, ik leef,
Doch niet meer ik, maar Chriſtus leeft in my; ik geef
Aan u een heele maand, om all' de zwaarigheden,

Die waarlyk daar in zyn te loſſen met uw reden.
Wanneer is Paulus ooit by Chriſtus dood geweeſt?

Hebt gy daar van bewys? zoo ja, zeg waar men leeſt,
Dat hy benevens Hem, en met de moordenaaren
Is aan het kruis gehecht? nadien het wedervaaren
Van Chriſtus kruis en dood omſtandig word bepaald,
Maar Paulus kruiſiging word nooit daar by verhaald :
Veel eer het tegendeel kan worden afgemeeten;
Om dat hy na de Dood van

#tus
heeft gezeten,
e 2

C
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Gelyk een Leereling, en maar een jong Gezel

By den geleerden Jood Rabbyn Gamaliël.
Daarna is hy met ernſt, en yver voortgevaaren,
En heeft Godts Volk geplaagd in zyn noch jonge jaaren.
Als Stefanus gedood is als een maartelaar,

Toen was het naar zyn zin, hy nam de kleed'ren waar
Van het verwoede Volk, waar door het heeft gebleken,
Dat hy naar Chriſtus leer niet eens heeft omgekeken,
Noch langen tyd daar na heeft hy verzoek gedaan

Aan 't Hof, en aan den Raad, om met een brief te gaan
Naar 't groot Damaſcus toe, om elk, dien hy zou vinden,

Belydend' Chriſtus leer, te vangen en te binden,
En naar Jeruſalem te brengen tot de

Dood,

Of wel een mind're ſtraf, na dat de Raad gebood
Is 't nu niet klaar genoeg, dat hy niet heeft geleden

Met Chriſtus aan het kruis, noch Hem heeft aangebeden?
Of dat hy voor dien tyd van Chriſtus is geleerd,

Noch Chriſtus Volgeren geliefd heeft,

of geëerd?

Of is hy ook gekruiſt, hoe heeft het konnen weezen,
Dat hy zegt, en ik leef, of is hy weer WCrrCZen P
-

-
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Zeg my den tyd en wys, hoe is de zaak beſtierd?

Wie was er toch omtrent, wanneer hy levend wierd?
Is hy in 't graf gelegd, of is hy blyven hangen?

Wat was zyn eerſte werk, dat hy heeft aangevangen?
WEDER GEB o o R ENE.

De text is niet bezet met groote duiſternis,

'

.

-•

Wanneer men geeſtelyk wel onderwezen is:
Maar zoo men met de ſchors der woorden wilde werken,
Dan zou men naar vereiſch de zaak niet wel beperken. .
O Nw E DE R GE B o o RE NE.

Wat hebt gy nu gezegd? zal ik de zaak verſtaan,
Dan moet gy met verſtand, en reden klaarder gaan.
Hebt gy my nu getoond, dat Paulus is geſtorven?

Gekruiſt, en na de Dood het Leven heeft verworven?
Hebt gy my nu geleerd, wat dat het is gezegd,
Niet ik, maar Chriſtus leeft in my? En onderrecht,

Hoe dat hy eerſt bekend zyn Dood, en dan zyn Leven?
Dan zegt hy niet meer ik, is hy dan dood gebleven? *
Ee 3
'
En
* DeOnwedergebooren menſch houd zich in deeze vraagen als zeer
onkundig, op dat hy zyne ſpotachtige vraagwyze meer zoude bedek
v

ken, dat echter in 't vervolg klaarder zal blyken, met opzet te zyn.
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En aan het kruis geweeſt, toen hy de brieven ſchreef?
Of in het graf gelegd, terwyl hy levend bleef ?
Noch zegt hy Chriſtus leeſt in my, hoe kan dat weezen?
Nadien de Schrift

Dat hy zyn

verhaalt, als Chriſtus is verrezen,

eigen lyf toen omgedraagen heeft,

En in geen ander lyf, zoo veel ik weet, geleefd :
Dat hy met 't zelve lyf gekruiſt by moordenaaren,
Is korten tyd daar na ten Hemel opgevaaren;

En is gezet geweeſt aan 's Vaders rechterhand,
En blyft daar voor zyn Volk gelyk een onderpand,
Tot dat hy komen zal, om heerlyk op de wolken,
Bekleed met majeſteit het vonnis aan de Volken
Te ſpreeken, kan het zyn, dat hy daar boven blyft,
En ook in Paulus leeft, terwyl hy leert en ſchryft?
Kan Chriſtus in het lyf van Paulus zich vertoonen?
Ja in den Hemel zyn, en ook in Paulus woonen?

Ontbind my deezen knoop , en toon uw groot vernuft,
'k Heb my vergeefs bedacht, en langen tyd geſuft.
WE DER GE B o o R EN E.

Het eerſte groote ſtuk van uwe zwaarigheden
Behelſt, dat Paulus niet met Chriſtus heeft geleden;
Om
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Om dat hy op dien tyd is door den Jood geleerd,
En langen tyd daar na tot 't Chriſtendom bekeerd.
Het tweede ſtuk bevat, dat Paulus zegt te leeven,

Na dat hy aan het kruis zyn lichaam had gegeeven.
De derde zwaarigheid, die in uw herſens zweeft,

-

Is dat ons Paulus zegt, dat Chriſtus in hem leeft,
Ter tyd als Chriſtus was ten hemel opgenomen;
Zyn 't niet maar deeze drie, die in bedenking komen?

ON wE DER GEB o o RE NE. s
Verſcheide zyn'er noch, doch ik zal zyn voldaan,

Wanneer gy my de drie gezegde doet verſtaan;
Want ik ben niet beluſt, om met verſcheide vraagen,
Die niet hoognoodig zyn, of u, of my te plaagen.
WE DE R GE B o o R EN E.

Ik ben niet van het Volk, dat Godts Woord draait of buigt;

Doch als het noodig is, dan ben ik overtuigd,
-

Dat men met hoofdigheid niet moet by woorden blyven,
Maar zien wat in den zin, en meening van het ſchryven

Klaar opgeſloten legt, en wat de Geeſt beöogt,
En met een zinryk woord tot ſeering ons betoogt,
Ee 4
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Of met gelykenis, en klaare ſpreekmanieren,
Gepaſt naar ons vernuft, ons zinnen wil beſtieren :
Derhalven ſtel ik vaſt, dat Paulus hier ons leert

Een geeſtelyke zaak, en overzulks beweert,
Dat Chriſtus kruis en dood aan ons word toegerekend,
En Paulus met zyn kruis te dragen

heeft

getekend,

Dat hy met hert en ziel, zoo Chriſtus heeft geleefd,
Zal doen, en lyden al het kruis, dat Chriſtus geeft.
Dat Paulus is gekruiſt, wanneer hy door de zonden

Niet langer wierd beheerſcht, of zulke quaade vonden
Tot demping van Godts volk , en Chriſtus heilig Woord
Betrachtte, noch meer blies bedreigingen en moord:

Dat hy den ouden menſch heeft aan het kruis geklonken,
Als Godt hem op de ſtem den nieuwen had geſchonken;
Dat is, dat hy zyn luſt, en wil heeft afgeſtaan,

Zoo ras hy zyn Verbond met Godt had aangegaan :

Dat hy aan zondeluſt den doodſteek had gegeven,
En met

geen liefde meer de zonden hield in 't leven:

Dat hy nu leefde, maar zoo lang had dood geweeſt,
hy nu bezat de werking van den Geeſt,

Om dat

Dien
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Dien hy te vooren niet ontſing, noch had genoten,
2
Zoo lang hy Chriſtus Volk, en Chriſtus had verſtooten;

w

Nadien hy toen geen dood, of kruiſiging verſtond,
Noch wiſt het

onderſcheid,

dat hy nu ondervond,

Wanneer de nieuwe menſch was in het hert gekomen,
En aan den ouden menſch de wil, en magt benomen, ...

En heel de heerſchappy, zoo dat de overhand
Bleef aan den nieuwen menſch, hoewel de tegenſtand
Altyd noch hevig bleef, om dat hy door het ſterven

Van Chriſtus kon de dood der zonden ook verwerven,
Dat Chriſtus had het hert van Paulus aangeraakt,
Waar door het wierd gecierd, en recht bequaam gemaakt,
Om tot een waardig huis van Chriſtus te verſtrekken.
O Nw E DER GE B O o RE N E.

Het ſchynt gy zyt beluſt my 't lachen te verwekken!

Heet dat een duiſtre plaats aan my te doen verſtaan?
Dat heet by my een menſch te ſtooten van de baan
Gy ſpreekt, als of in 't lyf van Paulus menſchen ſtaken
Verſcheiden van natuur, die aan het vechten raaken,
En dan of Chriſtus ook in Paulus

lichaam quam,

En by dien menſcheſtryd zyn plaats en wooning nam 'G
e 5
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Gelyk of Paulus moeſt den ouden menſch bevechten,

En na een grooten ſtryd hem dood aan 't kruis oprechten,
En of de nieuwe menſch wierd in den ſtryd verſchoond;
Ik wenſchte, dat die zaak wat klaarder wierd vertoond.
WEDER GE B o oR EN E.

Hebt gy noch nooit een ſtryd inwendig ondervonden ?
Ik vreeze, dat gy bouwt op valſche zwakke gronden,

En dat de Geeſt uw hert noch nooit heeft overheerd,
Noch van uw eerſten ſtaat zyt recht tot Godt bekeerd.
Ik wenſche, dat u Godt niet eeuwig zal verſtooten,
En bid u, houd uw hert niet langer toch geſloten!
r

O N w ED ER GE B O o R EN E.

O onbezonne taal! waar mede ſluit het hert?
En wat geſchied daar na, als het geöpend werd?

Als 't hert ontſloten word, door wien moet zulks gebeuren?
WE D ER GE B o o R EN E.

Het hert is toegemaakt met drie verſcheide deuren ;
Drie ſloten maaken nog de deuren ſterker vaſt,

Zes grendelen daar aan, die zyner op gepaſt,
-

wºk
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En maaken 't hert zoo dicht, dat 't niet kanhooren ſpreeken,

Tot dat het Godt belieft met hamers op te breeken,

En alles afteſlaan, op dat het hert ontſluit.
O N w E DER GEB o O R EN E.
Voorwaar

noch vreemder

taal! zeg wat dit al beduid.

WEDER GEB ooRE NE.
De eerſte deure heet onkunde van de zaaken, .
Die iemand

weeten moet,

zal hy ten leven raaken:

Dat is onkundig zyn van zyn verdoemenis,
En van het heilzaam
Door Chriſtus

goed,

dat ons verworven is

komſt in 't vleeſch ; de reden van zyn ſterven,

Op dat wy zouden gunſt in Godts gericht verwerven;
Dat hy niet weet te zyn in zyn natuure boos,
En om wat goeds te doen onnut en magteloos:

Onkunde van den naam, natuuren, ampt en Staaten
Van Chriſtus, als den weg, om zonden dienſt te haaten,

-

En al wat noodig is tot onze zaligheid,

Het geen ons Chriſtus heeft uit liefde toebereid.

Wie dit niet heeft verſtaan, of iet daar van genooten,

Die ſtelle zeker vaſt zyn hert te zyn geſloten,

O
N
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O Nw ED ER GEB o o R EN E.
Is dit de eerſte

deur? dan ben ik wel geruſt,

Dat myn hert open zy, om dat ik ben bewuſt,

Dat ik van dit geval heel klaar ben onderwezen,

Het zelf heb onderzocht,

en met verſtand geleezen.

WE DE R GEB oo R EN E.

Steun niet op onderwys, verſtand, of onderzoek,
Noch ondervindingen verkregen door een boek,

-

Daar moet wat meerder zyn, om ons geruſt te maaken,

Dat is de Geeſt van Godt, die wysheid recht doet ſmaaken.
De tweede deur, die ſluit, al is de eerſte weg,

Bevat, wanneer een menſch niet neemt in overleg,
Hoe dat hy door 't geloof alleen kan gunſt erlangen,
In Chriſtus offerbloed, en nimmer zal ontfangen,
Indien hy niet met ernſt naar Chriſtus vlied en vlucht,
Tot dat hy is verzoend, en om de zonden zucht,

Op datze door het bloed van Chriſtus weggenomen
Niet hinderen den loop, om tot zyn Godt te komen.
O N w E DER GE B o o R EN E.

Ik ben van deeze deur door onderwys beroofd,

Om dat ik langen tyd van Chriſtus heb geloofd,
v

-'

Da
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Dat Hy ons heeft beſteld de waarheid en het leven,
Om wien het Hem belieft de zaligheid te geeven.
E WE DER GE Boo RE NE.
Neen zulks is niet genoeg, dat gy de zaak bevat,
Maar dat gy Chriſtus lieft van herten als uw ſchat.
De derde deur die ſluit, is, als men 's waerelds zwieren,

In allerley getooy, gedrag, en in manieren
Stipt volgt, zyn liefde geeft, en doet met groot vermaak,
En houd de zedigheid van 't Volk van Godt een zaak,
Die ganſch ondienſtig is, als of des waerelds zeden

Behoorden met geduld te worden aangebeden,
En die daar tegenſpreekt, behoorde meeſt gelaakt,

Of als een Fymelaar te worden uitgemaakt:
om dat men denkt, men hoeft zich niet te binden

Te meer,

Aan zoo een naauw gedrag, om 't hemelſch goed te vinden,
Want anders 't grootſte deel zou moeten buiten ſtaan,

Indien men over al zoo naauw moeſt acht opſlaan;
Derhalven acht men beſt wat geeven, en wat neemen,
En met het fyne Volk niet al te veel te teemen,
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O N WE DE R GE B O o R EN E.

' •

Dat heb ik menigmaal gedacht in eenzaamheid,
En aan myn vrienden zulks in vryheid wel gezeid,
En denk het zelve noch, ik wil het niet verbloemen,
Dat ſluit het herte niet, noch zal

een menſch verdoemen.

Zeg my de ſloten nu, die gy hebt opgeteld.
WE DER GE B o o R EN E.
i

Eerſt ongevoeligheid van 'tgeen er word gemeld,
Men hoort Godts Wetten,Woord, en plaagen zonder pynen,
En laat ze

zonder kracht gelyk als rook verdwynen;

-

-

Men denkt het is wel waar, dat men bekeerd moet zyn;
Maar zou men voor den tyd zich quellen met die pyn?

Neen als men is bedaagd, dan zal men zich bekeeren,
Of als de dood gemaakt, van Godt geluk begeeren.
O Nw E DER GEB o o R EN E.

Dit ſluit myn herte niet,

nadien ik heb gezucht,

- En menigmaal gebeên, wanneer ik wierd beducht
Door eenig ongemak myn leven quyt te raaken.
Hoe heet het tweede ſlot? doch zeg my klaar de zaaken.
N

WE

-
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WEDER GEB ooRE NE.
Ik heet dat zorgeloos te denken 't zal wel gaan,

Want veele hebben noch veel zwaarder quaad gedaan,
Derhalven ſtaat het wel, men moet het goede denken,
En Godts barmhertigheid zal ons het leven ſchenken,
En leeft men niet zoo ſtipt, gelyk het wel behoort,
Godt is oneindig goed, dat leeſt men in zyn Woord.
O N w E DE R GE B o o R EN E.

Gy neemt dit als een ſlot, het welk den menſch doetſchade,
En ik in tegendeel een blyk

van Godts genade,

Om dat men onbevreeſd erkent de trouw van Godt,
En zyn barmhertigheid, hoe heet het derde ſlot?

WE DER GE B oor E NE.
Het derde ſlot behelſt, als iemand is genegen
Zyn eigen waardigheid te zien, en niet verlegen

Is over zondeſchuld, noch ook wel overleid,
Dat hy niet kan beſtaan met zyn gerechtigheid
Voor 't Goddelyk gericht, maar ſteunt op eigen dingen,

En ſtelt die als een grond van Godes zegeningen,
Daar

-
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Daar hy in tegendeel moeſt afzien in 't geheel
Van eigen werk en deugd, en kiezen voor zyn deel
De volheid van Godts Zoon, en word hy niet geneezen
Van deeze zyne quaal, dan word hy weggewezen.
O N w ED ER GEB O o R EN E.

Ik had altyd gemeend, dat gy voor werken waart,
Maar vinde, dat gy hier u zelven rond verklaart,
Dat deugden ons geen nut, noch werken zegen geeven,
Wie had dat ooit gedacht! moet men niet heilig leeven?
WEDER GEEo oRE NE.
Ja toch! maar niet om zulks te

neemen tot een grond

Van zyn gerechtigheid, om buiten het Verbond
Uit kracht van 't werk den loon als een verdienſt te vraagen,

Dan zou men geen geluk, noch zegen ooit bejaagen,
Maar worden afgekeurd, en in 't gericht verdoemd.
ON wEDER GE B oo R ENE. -

Welk zyn de grendelen, die gy ook hebt genoemd?
WE
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WE DER GE B o o R EN E.

Ik zalze noemen, maar gy moet niet tuſſchen ſpreeken,
of zonder grooten nood myn redenen verbreeken,
Ik zal ze dan in 't kort u ſtellen voor het oog,
Of ik had dit geluk, dat Godt uw hert bewoog.
De eerſte grendel heet vooroordeel tegen 't leven
Van die met tederheid zich zelven overgeeven,
Om in den dienſt van Godt uitmuntende te zyn,
Als men dit noemt gemaakt, en heilig maar in ſchyn.
Een liefde tot zich zelf houd ook het hert geſloten,

Wanneer een menſch bedenkt, ik heb geen quaad genoten,
Maar zoo veel heil en gunſt, dat ik zou qualyk doen,
Indien ik niet bedacht, dat Godt my zal behoën,

En Godts barmhertigheid, om kleine zwakke ſchulden,
Die ik maar kort beging, voor eeuwig ſtraf zou dulden.
De derde grendel is, ik heb noch nooit beſtaan
De zonden in getal, en zwaarte te begaan,
Gelyk een ander menſch, dies moet ik zeker ſtellen,

Dat Godt my met zyn wraak niet eeuwiglyk zal quellen.
Ff
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De vierde grendel heet, ik kan er niet toe doen,
Heeft Godt het zoo behaagd met ſtraf my te vergoén,
Ik moet het

ondergaan, en kan my niet bewaaren,

Maar zou met worſtelen myn pynen meer verzwaaren.
De vyfde grendel heet, een liefde tot het quaad
Der zonden, als men zich met luſt en liefde laat

.

-

Verleiden tot het werk, 't welk Godt heeft ſtreng verboden,
En niet het minſte doet, om zondigheid te dooden,
Maar met gewilligheid loopt op het zonden ſpoor,
En

aan de ydelheid verleent zyn hert en oor.

De zeſde word genoemd afkeerigheid van 't goede;

Hoewel men is bewuſt, dat Godt ons met de roede
Zal ſtraffen, als men niet naar zyn geboden leeft,
Dat men dan evenwel zyn hert noch overgeeft
Aan allerley vermaak, en niet wil laten raden,
Om na een vaſt beraad de zonden te verſmaaden.
ON w E DE R GE B o o R EN E.

Die

grendels zyn gezocht , wanneer men zedig ſpreekt.

Noem my de hamers nu, waar mede 't herte breekt,
-

2 -
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Doch zeg maar kortelyk 't getal, en ook de merken.
' WE DE R GE B o o R EN E.

Veel zyn'er in getal, waar mede Godt wil werken.

Godts Woord ontſluit het hert, wanneer het word bedacht,

Geleezen, of gehoord, en aan het hert gebragt;
De tweede hamer word verdrukkingen geheeten 3
De derde ons gemoed, of eigen medeweeten;
De vierde veelerley weldaaden ons verleend;

De vyfde Godes Geeſt, al is het hert verſteend,
Het word door eenen ſlag vermorſeld, en geneezen.
O N w E DE R GE B o o R EN E.

Dit is voor my genoeg, maar ik heb niet geleezen ,
Dat Paulus ooit een ſtryd inwendig heeft gehad.
Of een geſloten hert, maak dat ik zulks bevatt'.

we per se noor Ese.
Toen Paulus alles had, het geen men hoog kon achten,
En in zyn eigen oog was in geſlacht.en krachten

Ver boven anderen, geteeld uit Iſraël,
Geſproten uit den ſtam van Benjamin, zeer wel
Ff 2
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Geleerd, en onderricht in Mozes dienſt en wetten,
Ja was een yveraar, om menſchen te beletten,

Die tegen Mozes Wet, en zeden wilden gaan,

En dwongze tot dien dienſt met dooden, of met ſlaan;
(Zie hier 't geſloten hert,) in 't leven zeer beſcheiden
En onberiſpelyk, die zich niet liet verleiden

Tot zonden, die de Wet, of eerlykheid verbood;
Beſneden naar de Wet; dat ſchat hy al de Dood;
Hy neemt nu ernſtig voor met weerzin te verachten
Waar uit hy ſcheen wel eer zyn heil te moeten wachten,
En heeft dat groot gevoel van waardigheid vergruiſd,
En als een nietig ding door Chriſtus kracht gekruiſt.

Hy vind, dat alles hem heeft jammerlyk bedrogen,
Het geen hem als een luſt, en cieraad ſcheen in d'oogen,
Daar ziet hy nu van af, en acht het ſchadelyk,
En geeft zich tot den dienſt van
Hy denkt,

Chriſtus, en zyn ryk,

dat hy de ſtem van Jezus op moet volgen,

(Zie daar de opening,) op dat hy niet verbolgen
Hem ſtraffe met de dood. Dit was het niet alleen,
Maar hy heeft ook getracht de zonden in 't gemeen,
Die
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Die ieder Chriſten menſch in 't hert geduurig quellen,
En zyn verdorventheid te dempen, en te ſtellen,

Dat die geen hinder doen, (zie daar den ſtryd,) en vat,
Hoe Paulus is gekruiſt, als hy dien grooten ſchat
Van 's waerelds ſchynvermaak heeft willig laaten vaaren,
En zich oprecht, met ernſt begeeven by de ſchaaren,

Die Jezus naam en dienſt beleden, toen hy zag,
Dat hy kon uiterlyk niet anders dan geklag
Erlangen, om den haat van heel den Raad der Jooden,

En dat hy in den loop zyn's levens duizend dooden
Zou moeten ondergaan, om zyn verandering,
Het geen hy naderhand ook waarlyk onderging;
Hoewel hem zulks het vleeſch, verlies, der menſchen ſmaaden,

En uiterlyk vermaak zou hebben afgeraaden,

Indien hy daar mee had te raade willen gaan:
Maar heeft die winſt als drek en ſchade laaten ſtaan.

Hy voegde zich by 't volk , die Chriſtus naam beleden,
En opende zyn hert, in 't hooren van hun reden;

Hy overdacht het Woord, en heeft aan elk gezegd,
-

A

Ik geef my tot den dienſt van Chriſtus als een knecht,
Ff3
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En acht het my een eer met Chriſtus Woord te vechten.

dºwE DER G en oor en E.
Dat ſchynt nºg vergehaald is dat een menſch te hechten
Aan 't kruis, wanneer men ſtelt, dat Paulusdoor de kracht
2

Van

Is

Chriſtus kruis en dood, en door zyn ſtem gebragt

tot het Chriſtendom? en als hy aan het leven,

- -

-

--

Dat hem roemwaardig ſcheen, een ſcheidbrief heeft gegeven:

Als hy den wreeden aart, en boosheid afgelegd,
Zyn eigen' waardigheid, en deugd heeft opgezegd P
En ook

zyn zondigheid, die hem het hert doet quynen

verlaten ,

en den

glans der zonden doen verdwynen?

Ja zelfs zyn herteluſt, die hy noch zondig vond

Gekruisfigt, om de wil van Chriſtus, en 't verbond?
Is dat niet meeſterlyk des Bybels woorden draaijen?
En my met giſſingen van uw verſtand te paaijen?
-

-

-

we berg en ook Ese.
O neen! het is de kracht van Godes dierbaar Woord

gelyk het

behoort,
Nadien men mag het één met 't ander vergelyken,
Op dat men zie den zin, en ons de Godtheids blyken
Verklaaren met ontzach,

-
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Meer komen voor het oog, op dat men lees', en beef.

onweberoeg ook Ese.
Is dat ik ben gekruiſt ? hoe vat gy dan, ik leef ?
1 -

- ,
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Dat hy gekruisſigd is, gelyk- -de- - woorden
ſchenen
- -- - - -

-

' - -* -

- - -- --

-

-

-

-- -

Dit heeft hy bygevoegd, op dat men niet zout meenen,
- - - ,2

--

Te zeggen aan een kruis op Golgotha geſteld:
Maar geeſtelyk gemeend, als Gede woordeden meld. Verſtaa ik heb myn lyf, en leven erg ingen, * - - -

t

'

Aan Chriſtus, en zyn dienſt; ik neem alleen behaagen

In 't geen hy my beveelt, en wenſch het zondig pad,
Dat ik te vooren in onwetendheid betrad,
Het geen ik kon volmaakt en zonder vlek beweeren
7

Te laaten, als een zaak niet

-

r

waardig te begeeren;

Om dat het leid ter dood; ik hoop myn werkzaamheid
Te toonen, als ik Hem nu zonder onderſcheid
Van tyden, plaats en

wys wil dienen naar zyn wetten,

:

En tegen Mozes dienſt in ſchaduw my zal zetten,

Ik achte dit alleen maar levendig te zyn,
En al myn werkzaamheid te vooren maar een ſchyn :
F f4
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Nadien ik nimmermeer het leven kon erlangen,

Dat ik nu door de kracht van Jezus zal ontfangen,
Dewyl Hy heeft in gunſt het leven toegezegd

Aan hen, die zymen dienſt volwaardig en oprecht
Betrachten, dat ik heb gewillig aangenomen,

En wil op dit gebod tot Hem in liefde komen, .

Ik wenſch, dat alles wat naar doode werken zweemt,
Of ook den Geeſt verwert, vermindert, of vervreemt,

Mag weezen afgelegd,

op dat er niets, 't welk buiten

Den Heere Jezus is, mag uit myn herte ſpruiten.
-

ON wEDER GE B ooREN E.

Dat ſchynt my wonderlyk, ik hoor wat gy gevoelt
In uiterlyken klank, maar niet wat gy bedoelt;

Uw meening is bedekt, ik kan ze niet bevatten;
Ik vinde die verwerd, en zal ze duiſter ſchatten,
Tot dat gy

weezentlyk de zaaken my verklaart,

En zonder ommeweg den text my openbaart.
WE DER GE B o oRE NE. -

Och of des Geeſtes licht in u mogt nederdaalen!

Gy zoud de zaak verſtaan, en anderen verhaalen,
Wat

sAMENSPRAAKEN. 4,7
Wat gy reets ondervond, nadien het geeſt'lyk licht

vertoonen zou de zaak, en ook des zelfs gewigt :
Het zou niet noodig zyn, om lang te overleggen;

Maar nu is 't al verwerd, de text, en ook myn zeggen.
O N w E DER GEB o o R EN E.

Bezit gy zoo veel Geeſt? vertoon het in uw werk,
Dat gy my 't klaarder leert, en maakt in kennis ſterk;

wil niet met duiſterheid,

en vreemde ſpreekmanieren,

-

Die niemand kan verſtaan als om my heenen zwieren,

Geef my den zelven Geeſt, op dat ik zulks bevatt'.
WEDER GEB o oREN E.

Och ſtond het in myn hand, gy had hem lang gehadr
Maar ik ben niet in ſtaat om 't minſte mee te deelen,

Om dat hem Godt verleent, en laat 't u niet verveelen,
Hem daarom in 't gebed met zuchten na te gaan,

Op dat Hy u den zin des Woords leer

recht verſtaan.

O Nw E DER GEB o o R EN E.

Nu is er noch een ſtuk, hoe zult gy dat verbuigen?

Zº

Wanneer men Paulus hoort met woorden ons betuigen,
Ff 5

Ea

,
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En zeggen, niet meer ik, maar chriſtus leeft in my; - - Is Paulus dan gedood ? of is de

heerſchappy

- - -- -

Van Paulus eigen lyf hem levendig benomen?

:

En Chriſtus lyffelyk hem in de plaats gekomen? -, is zº
-

WE DE R GE B o o R EN E. .

iſ

Neen Paulus leefde zelf, verſtaa my maar te recht,

Natuurelyk gemeend, en eigentlyk gezegd, zº
Maar hy was waarlyk dood aan zyn verdorventheden,
Aan 't oordeel, wil

verſtand,

-

en Farizeeuſche zeden,

Aan eigen kracht en luſt, die waren al verhuiſd, -En heel de oude menſch door Chriſtus kracht gekruiſt:
Hy leefde nu niet meer gelyk hy deed te vooren 5.
Toen hy door Chriſtus Geeſt noch niet was weêrgebooren,

In eigen magt en luſt, gerechtigheid en deugd,
In

eigen' waardigheid, of in der zonden vreugd:

geluisk een nieuw, en heilig leven,

... . Dat Chriſtus door den Geeſt hem gunſtig had gegeeven,
Maar leefde

Geloovig, en verloſt van Satans ſlaverny.
t '

. -

O Nw EDE R GE B o oREN E. -

Hoe vat ik dan het woord, maar Chriſtus leeft in my?
# -

E
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we per een oor ess.

- 4

-

--

-

-

Dat is de Geeſt en kracht van

-

Chriſtus heeft begonnen,

En aan my uitgewrocht, dat ik niet onbezonnen
t . . ..

- -

-

Met opzet en vermaak een werk verrichten zal,
Het welk ik zeker weet, dat my tot ongeval
-

- -

-

-

" ,
**

*

*

-

Zou ſtrekken, namelyk met zonden te bedryven,
-

Om dat ik voel de kracht van Chriſtus in my blyven,
Waar door ik word beheerſcht, bewogen en beſtierd,
Zoo dat ik niet meer doe, gelyk te vooren wierd
Van my met groot vermaak, in ernſt en ſuſt bedreven, :

Ook wacht ik verder af, dat hy myn ganſche leven - -zal maaken als een ſchets van zyn gezegend beeld, ::
Gelyk Hy anderen in gunſt heeft meegedeeld : - - - - Dat ik myn kruis en laſt gewilliglyk zal draagen,

:
-

Het geen Hy geeven zal naar zyn vry welbehaagen:

T

Dat ik niet morren zal, al valt het my wat zwaar,
Noch twyff'len aan zyn gunſt, dewyl ik voel te klaar

De vreugde van den Geeſt, zyn trooſt en zyn bewerking, 72
. En als 't my noodig is, zyn zegen en verſterking;',

-

-

-

Dat

46o
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Dat hy de ſtruikeling van myn noch zwak gemoed,
En myn gebreken zal afwaſſchen in zyn

bloed,

My voor het groot gericht eens zonder ſchuld verklaaren,
Nu by zyn wetten, Woord, en heiligheid bewaaren;
Op dat ik niet verlies zyn gunſt door zwaaren val :

Maar eeuwiglyk zyn heil, en trooſt genieten zal,
Dat ik noch meer en meer het leven zal gevoelen,
Bewuſt, dat nimmermeer zyn liefde zal verkoelen.
ON wE DER GE Boo R EN E.

Dat Paulus, noch de Geeſt in 't Woord heeft uitgedacht,

Word van u vaſtgeſteld, en zeker voortgebragt :
Hoe kan men zonder ſchrik zoo ver de woorden dwingen,
En onder ſchyn van Geeſt, naar zynen zin de dingen
Beſchryven, of men zelf den opſtel had gedaan,

En wiſt waar heen de Geeſt, of zyn gedachten gaan.
Geeft gy een vreemden zin om mynen geeſt te ſlypen?
-

e

-

WE DER GE B o o R EN E.

Neen, anders kan men niet de woorden wel begrypen.

Indien dit is gedraaid, en niet naar uwen zin,
Verklaar my dan den text, en leid my beter in,
*

AA

OIKA
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Om met bedachtzaamheid de woorden uit te leggen, .
En met een klaarder zin des Geeſtes wil te zeggen.
Ik denk het blyft verwerd, de text, en ook myn woord,
Om dat de zondeluſt uw hert te veel bekoort,
Dan om bedaard, oprecht voor Godt te willen leeven,
Of u in een verbond tot Jezus dienſt te geeven.
Het vleeſch te

kruisigen ,

daar wil een menſch niet aan,

En 't leeven door den Geeſt, dat kan hy niet verſtaan,
Gy myd om geeſtelyk de woorden te verklaaren,

Om dat het zou uw ſtaat, en zonden openbaaren,
Of wel uw los gedrag, waar door gy word bevreeſd;
Nadien gy niet bevind de werking van den Geeſt.
Legt dit zoo niet by u? is deeze niet de reden,
Die u belet met my in zulken zin te treeden?

Zoo ja, bedenk
Dat

toch eens, of het niet beter waar,

gy met ernſt bedacht, hoe gy dit groot gevaar,

't Welk

s beſpeuren kont u over 't hoofd te hangen,

Zult op een goeden grond ontgaan, en gunſt erlangen,
Hoe

gy met Godt verzoend zult worden door het bloed

Van Chriſtus, en hoe dat gy zult een overvloed
w,

G.

-

Des
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Des

Geeſtes tot uw trooſt verhogen,

en verſchynen

Voor een genadig Godt, om vry te zyn van Pynen;
Hoe gy des Doods geweld zult konnen ondergaan,
En voor den troon van God in het gericht beſtaan;

-

Of gy na 't groot gericht zult worden opgenomen
In 't hemelſche paleis, of in de Hel zult komen.
O N w E DE R GE B o oR EN E.
1

Ik praate nooit met u, of zie uw groote luſt,
Om my geduuriglyk te maaken ongeruſt,
Voorwaar ik zoek dat niet, maar vraag u om te leeren,
Op dat ik met verſtand by menſchen zou verkeeren;

Op dat ik in de ſchrift zou weezen onderrecht,
En duidelyk verſtaan, het geen een leeraar zegt.

Ook als my iemand vraagd, niet hoeve ſtraaks te vreezen,
Wat ik hem zeggen zal; ik zal den Bybel leezen,
En zien, of ik alleen den zelven kan verſtaan,

En daar hy duiſter is, zal ik er wat naar raën:
Als dat niet lukken wil, dan zal ik ſchoone boeken

Van wyze Schryveren naauwkeurig onderzoeken,
* *

-

-

Ik

N

-
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Ik zal den waaren zin en meening van Godts Geeſt

-

Beſchouwen zoo 't behoort, dan zal ik onbevreeſd
Verklaaren Godes Woord, en met verſtand beperken,
Ik meene, dat ik dan zal recht gelukkig werken;

duiſterheid in text, of ſamenhang,
Dat zal ik overſlaan, als van geen groot belang,

En blyft'er

En in een

twyfeling,

of zulks zou

noodig

WCCZCn

Tot myne zaligheid, dan zal ik alles leezen,
Wat ik begrypen kan, dat my zal geeven ſchyn
Tot goede weetenſchap, en my kan nuttig zyn.
WE DER GE Boo R E NE.

Hoor! overdenk het woord, dat van my is geſproken,
En bid Godt hertelyk, dat hy u een gebroken,

En recht verſlagen Geeſt verleene door zyn magt;
Op dat gy door het woord noch word terecht gebragt 2

En als er in Godts Woord, dat gy wilt onderzoeken
Iets duiſter ſchynt te zyn, of wel in and're boeken,
Dat u zou hinderen, vraag my, met vriend'lykheid

zal ik u 't doen verſtaan, of geeven goed beſcheid,
-

-

w

Gy

J

.
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Gy zult in alles zien, dat ik u zy genegen.
ON w ED ER GE B o oRE NE.

Ik dank u voor 't bericht, en zal het overweegen,
Als ik u noodig heb, dan zal ik u oprecht
Raad vraagen, en uw hulp, gelyk gy hebt gezegd,
Verzoeken tot myn nut, met woorden, of met ſchryven,
Nu wenſch ik u geluk, en zal uw dienaar blyven.

•

MEN
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-

MEN GELST OF FEN.

467

D E

ERKENNENDE ZIEL,
In DANKBAARHEID herdenkende Godts menig
vuldige wELDAADEN in dit leven genoten.
Gy zult gedenken alles des weeghs, dien u de Heere
uwe Godt deeze veertig jaaren in de woeſtyne
geleid heeft. Deut: 8. y: 2.
ewyl ons Godt door daaden leert,
En door herdenking word geëerd;
Heb ik

gedacht te zyn verpligt,

. Om Godt te looven met gedicht.

Dies wierd myn hert ſterk aangedaan,
- Om Godts weg met my na te gaan.'

-1
.

.

Ik ging dan in myn eenzaamheid;
Ik heb herdacht, en overleid;

º

Hoe Godt my veeltyds heeft gekroond

Met zegen, en aan my getoond,

- -

-

Hoe dat ik voor Hem ſchuldig ſtond,
Wyl ik niet naauwer hield 't Verbond :
Gg 2

Hoe

468 HoeMENGELST
OF FEN.
dat ik nooit Hem eere gaf,
ve

-

-

Als 't my betaamde, waarom ſtraf

My volgen moeſt, hoe dat gezicht
My heeft tot zynen dienſt verpligt :
Hoe ik my heb tot Godt gewend,

En openhertig Hem bekend;
Dat all myn zonden klein en groot
Niet paſſen aan een Bondgenoot :
Hoe ik beleed, en heb betuigd;

Zie hier een zondaar, die zig buigt
Voor uwen troon; verſtoot my niet;
Gy weet, myn Godt, dat ik verdriet
In ydelheid, en zonden heb,

En in uw dienſt myn vreugde ſchep :
Dat ik met een oprecht gemoed
Vergeeving zoek in Jezus bloed :

Dat ik wil laaten al het duaad,

En ſchuuwen met een grooten haat,
Het geen Gy haat, en U mishaagd :

Hoe Godt my toen niet heeft geplaagd,
-

Ge
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Gelyk ik waardig was, op dat
Hy zou vertoonen zynen ſchat
Van goedheid, en barmhertigheid.
Toen heb ik nader overleid;

Hoe Godt myn lichaam wonderlyk
Heeft toebereid, en my gaf blyk
Van zyne liefde, als Hy gaf,

Dat niet myn moeder wierd myn graf,
Maar datze my heeft voortgebragt,
En voedſel gaf, waardoor ik kracht
In 't leven kreeg; my heeft gekleed,
En tot myn nut haar tyd beſteed :
Hoe Godt de quaalen heeft gekeerd,

En alle ziekten afgeweerd;

&

My geevende in dien tyd ſtof
Van dankbaarheid, eer aat Godts lof

My was bekend,

en ik,de

zaak

Kon melden, om dat ik de ſpraak

Niet magtig was, veel min verſtond,

Dat Godt gediend word met den mond:
Gg 3

- N

Her

4zo
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Hoe Hy my ieder oogenblik

- Niet liet vergaan

door ſmert, of ſchrik,

Maar my geleidde met zyn hand,
En deed geduurig onderſtand :

-

Hoe Godt beſtierde myne jeugd;
My gaf dan ſmert, dan weder vreugd;

Na dat zyn wysheid noodig vond,
En ik kon lyden in dien ſtond :
Hoe Godt my

menſchen heeft beſteld,

Die of uit liefde, of om 't geld

My koeſterden, en namen acht,
Dat my geen ramp wierd toegebragt.

Godt trok zyn hand nooit van my af,
Hoewel ik hem veel reden gaf :

Hy redde my uit angſt en nood,
En vrydde myn ziel

En al myn

van * Dood.

ºngelegenheid

--

Gaf Godt my hulp, en heeft geleid

Myn voeten op een weg, en pad,
Waar door ik niet ben uitgeſpat :
5
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Zyn opzicht heeft my ſteeds bewaard,
Dat ik niet naar myn boozen aart
De goddelooſte ſtukken deed,
Die men daar na herdenkt met leed.

Hoewel ik nooit den rykſten ſchat,
Noch ook den hoogſten ſtaat bezat,
Gaf Godt my echter goed, veel meer,
Dan ik verdien : Hy gaf my eer,

Meer dan ik immer had gewacht,
Godt heeft het my als t huis gebragt
Op een gemakkelyke wys:
Hy voedde my met goede ſpys,
En ſchonk aan my een overvloed,
Van alles, wat ik hebben moet:

Hy heeft het goed
Noch door

ver

my niet ontrukt,

plaagen my gedrukt.

Godt plaatſte my in 't ſchoone land,

Dat door geen zon des ſomers brand,
En daar men 's winters niet verſtyft :

Maar daar Godts zegen op beklyft :
-

G# 4

Het

4-2 MENGELST oFFEN.
Het welk van

melk en boter vloeit;

Daar alles gul, en weelig groeit,

-

Daar overvloed van onderhoud

Gevonden word, daar zilver, goud,
fm alle ſchat en heerlykheid,
s in een kas word opgeleid,
Lar

wachtgewas van allen aart,

Tot nut van menſchen word bewaard;

Daar wel de vyand ſteeds op loert,
Maar nooit al 't volk heeft weggevoerd :
Want nooit gaf Godt hem zyn begeert',
Dat hy dit land heeft overheerd :
Dewyl de Heer zyn oog laat gaan
Tot ruſt van ieder onderdaan,

Kan hy met vreugde zynen ſtaat,
In meerder, of in minder maat,
Zyn ampt, beroep en handeling

Verrichten, en in alle ding
Beſchouwen 's Heeren gunſt en hand
t

Tot ſteunſel van dit vaderland,
De
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De Heer heeft ons ook goed geweeſt,

Wanneer het onheil wierd gevreeſd,
Dat Hy het gunſtig heeft geweerd,
En menigmaal ons heil vermeerd:
Hy zond geen peſt, of dieren tyd,

Noch honger, maar heeft my verblyd
Met vollen overvloed van brood,

En onderſteuning in den nood.
Godt heeft de winden ſtil doen ſtaan,

Wanneerze raaſden ; en doen gaan
De wateren met zachten gang;
Wanneer men vreeſde, dat de drang
Der zelver ſluizen, dam en dyk
Zou breeken, en ons land in ſlyk
Veranderen, of in een zee;

Zoo dat geen ſchip meer op de reê
Uit 't Ooſten, Weſten, Zuid, of Noord
Zou komen, als men nu noch hoort.

In alles heeft de Heer' getoond;

-

Dat Hy dit goede land verſchoont
Gg 5

Godr
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Godt heeft myn leven ook geſpaard
En

p

voor elenden my bewaard.

Gezondheid heb ik ſteeds ontfaén,
Geen zwaare Pyn deed my vergaan,
Geen krankheid heeft my afgemat;

Geen wonden heb ik ooit gehad,
Myn naarheid was nooit boven maat,

Myn vreugd wat meerder dan myn quaad.
Myn vader bragt my ook

terſtond

Na myn geboorte tot 't verbond : '

Hy gaf my over aan den Heer',

Benigende het was hem eer,
Indien ik Gode

toegewyd

j

Mogt zyn, en tot Godts dienſt altyd
My toonen vaardig en bereid

Tot tedere godtvruchtigheid.
Daar na heeft hy my zelf geleerd,
Hoe Godt door my moeſt zyn geëerd,

En ik betreeden 's levens weg;
Hy gaf my zulks in overleg, . .

»

Of
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Of Godt niet waardig was, dat ik

t .

Hem diende ieder oogenblik : : : : : :

Hy heeft my krachtig aangeraén,
Dat ik zou willig overgaan

l
-

t 1 - --- --- - - -

w

In Godts Verbond. 'k Heb naderhand

,

wanneer myn jaaren, en verſtand
Zulks

ieden, myn belydenis

Gedaan, waar door die band

-

»

"

r

-

noch is

Veel ſterker voor my vaſt gemaakt;
Het welk ik nimmer heb gewraakt:

-

Maar wenſch noch in oprechtigheid,
Dat ik nu ſteeds Godts eer verbreid' ,
En dat ik op de teêrſte wys

T'

- -

Godt dienen mag met lof en prys,
Met pſalmen, dicht en lofgezang ,
Tot roem van Hem myn leven lang.

-

-

-

f

Als dit was in myn hert gebragt,
Toen heb ik verder overdacht :.

Hoe Godt my gunt, dat 't godd'lyk Woord
Door my kan worden aangehoord :

476 MENGELSTOFFEN.
Nadien Hy daag'lyks openbaar
Het licht ſteld op den kandelaar :

Hoe Hy zend mannen, die bekend

Van gaven zyn, en 't groot talent

aanleggen tot dienſt van hun Heer”;
Op dat een hoorder daar door leer”.
Erkende ik

der groote zaak,

Dat ieder leeraar met vermaak

Godts Woord ontvouwt, en tot my zegt,
Wat my betaamt,

dat 's Heeren knecht

Aan my vertoont, wat my ontbreekt 8
Waar door de Heer als tot my ſpreekt,

Ik zou meer worden opgewekt,
Om al wat tot Godts eere ſtrekt

Te doen : maar niemand kent dit goed
In grootheid, eer hy't miſſen moet.

Hier hoort men 't Woord ſteeds onbevreeſd :
Maar noch is 't grooter, als Godts Geeſt
Gaat met het Woord te ſaam gepaard;
Op dat de zondaar werd bewaard
- .

r-

Van
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Van helſche Pyn, en ik myn pligt
Mag hooren, om in meerder licht
In 's Heeren wegen voort te gaan,
Als 't paſt Godts trouwen onderdaan.
Doch zoo dit noch te weinig waar';

-

Ik overdacht een blyde maar';
Dat ik perſoonen ryk

in goed,

Geſproten uit aanzien'lyk bloed;
Begaafd met deugden en verſtand,
Aan Godt zag geeven hert en hand.

Ik zagze jong, en nevens my
In waardigheid, de heerſchappy
Des Duivels (zoo ik meen) ontgaan,
En 's waerelds gunſt en eer verſmaën.
Die quamen op het

onvoorzienſt,

-

Begaven zich in 's Heeren dienſt,
En toonden my hun groot vermaak
Te weezen in des Heeren zaak;
Die zeiden Godt, en zyn gebod

Te kiezen, als hun hoogſte lot,
Teen

N
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Toen ſtond ik in verwondering,
En

dacht, o Godt » wat zegening!

Hebt

Gy des Satans ryk geſtoord ?

En uwes

zoons gebed verhoord 3

Laat ik nu weezen tot uw eer,
U danken hertelyk !

Te meer,

-

-

Om dat ik een gezelſchap won,
Waar meê ik naauw verkeeren kon :

Die my met raad , door hun verſtand 7
Bedienden, en aan my de hand

Van liefde gaven, zoo dat ik

Na kan in ieder oogenblik
Genieten

trooſt,

en in myn lot

Met yver dienen mynen Godt.
. Als ik dit met

bedaarden zin

Herdacht, en overwoog de min,

•

Die Godt my hier in heeft betoond,
Dat goed en leven is verſchoond:
Dat my weldaaden zyn gedaan,
Die nimmermeer zyn na te gaan.

Dat
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Dat vrienden my zyn toegevoegd

Tot vreugd; toen wierd ik vergenoegd,
En riep verbaaſd , wie ben ik Heer !

Dat heeren, vrienden, ja noch meer
Myn naaſte bloed is overreed
Tot uwen dienſt, myn Godt, ik weet . . .

Geen woorden, om myn dankbaarheid

-

Te uiten, maar ik ben bereid,
Om met

U,

-

Heer', in een verdrag

Te treeden, dat ik met ontzach

vº.

Zal leeven onder uw beſtier,

.
-

En laaten al des waerelds zwier.
Want Gy verleent my vreugd en ſtof,

)

Om ſteeds te leeven tot uw lof:

Ik kies te pryzenuwen naam,

* . . . .

En bid U, maak myn hert bequaam,
Om U te dienen, en vertoon

My uwen rykdom iu uw Zoon;
Verlicht myn ziel door uwen Geeſt,

Om U blymoedig, onbevreeſd

;

|

|
iſ

-

» * .
#
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Te roemen, als Gy waardig zyt.
Och! kon ik weezen meer verblyd
In uwen dienſt, en kon myn hert,
( Het welk noch dikmaals is verwerd,)

Geloovig, en ook hertelyk
Zyn in den Heere Jezus ryk,

Ja kon ik naauw met Hem vereend;
Gelyk het vleeſch met zyn gebeent',
Hem door uw Geeſt zyn ingeënt.

Ay maak my tot uw roem gewend!
En laat'er nimmermeer bedacht,

Noch van my worden voortgebragt,
Dat U tot oneer ſtrekken zou,

Of my verleenen naberouw :
Maar dat myn daaden, hert en mond
Zich ſchikken naar U , en 't Verbond :

Op dat een ieder merken mag
Myn liefde, eerbied en ontzach,

Die ik aan myn Verloſſer draag,
En daar door ook mag worden graag,
V
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Om mee te loopen op den weg,
Die naar den hemel leid. Ik zeg,
Dat myn vermaak is naar Godts Wet
Te leeven, ſchoon ik niet gezet,

Volbrengen kan naar myn begeert',
Het geen ik wenſch; ik heb geleerd,

- .

Dat U een goede wil behaagt,

Als men U kracht door Jezus vraagt.

-

v

-

Ik bid U in ootmoedigheid,
ô Hooggeduchte Majeſteit !

Dat ik uw Vriend en Kind mag zyn;
Ook als ik voor uw troon verſchyn.
Och! laat ik van U nimmermeer

Geſcheiden zyn,

Drieëenig Heer :

Maar laat ik komen in uw Hof,
En eeuwig weezen tot uw

ief

Gy weet myn wenſch, en kent myn luſt,
Om eens te komen in uw ruſt.

Geleid my naar dat Vaderland,
En ſchenk my veel van 't Onderpand,
Hh
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Dat Gy uw liefſte Kind'ren geeft,
En hem verleent, die voor U leeft.

Maak my hier aan uw dienſt gewoon,
En neem my namaals voor uw troon;
Op dat ik daar bevryd van pyn

Mag altyd by den Heere zyn;

om zonder vlek en tuſſchenpoos
U, Heer, te pryzen eindeloos. -

-
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D E

D O O D,
O O R DE E L ,
EEUWIGE STRAFFE ,
Aan den ZoNDAAR voorgeſteld ter Bekeering,
*

*.

- .

Gelyk het den menſche gezet is eenmaal te ſterven,
en daar na het oordeel. Heb: 9: V. 27.
Menſch, die zondig leeft, wil op uw einde merken,
En overdenk bedaard wat van u worden zal; | | | |

Of gy een zachte dood kont hoopen op uw werken,
En na de Dood zult zyn bevryd voor ongeval;

"

e. -

Of gy de Dood kont zien met blydſchap onder d'oogen,
En voor geen ziekte vreeſt, die u de Dood bedreigt :
Dan of gy van 't geruiſch der blad'ren word bewogen,
Wanneer gy ſlechts bedenkt, dat u
H h 2.

het leven niet

3

Om
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Om dat gy noch uw ſtaat niet recht weet op te maaken,
En door uw dwaas gedrag tot zonden word gekeerd,
De ydelheid

verliet, veel ſchat des waerelds zaaken,

En van de waare deugd te veel word afgeweerd :

Daar gy verzekerd zyt, dat Godt u gaf het leven,
Om in zyn dienſt en roem te ſlyten uwen tyd,
En aan geen ſchynvermaak uw lyf en kracht te geeven,
Noch aan den zondeloop in welluſt, haat, of nyd,
Of waereld, maar om trouw in all' uw handelingen
-

Te werken voor den Heer'; of zyt gy niet beluſt

Naar hemelſch eeuwig goed,

en naar de zegeningen,

Waar mede Godt bekroont, die komen in de ruſt?

Hoe kont gy vrolyk uw gedachten laaten zwerven
Op iet dat ydel is, en zeker zal vergaan?
Dat gy verlaaten zult, en eeuwig moeten derven,
Of u begeeven zal, eer dat de Dood komt aan?

Beſchouw de nietigheid van waereldſche vermaaken,
Den rykdom, eere, ſtaat en wat gy noemen kont,

Zult gy door hun genot hier ooit in ruſt geraaken?
Indien 't noch zoo geviel, komt niet de Dood terſtond?
-
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voor wien zal dan uw ſtaat, uw eer en rykdom weezen?
Zult gy de minſte trooſt genieten in de Dood,
Om dat gy in gezach, en waardigheid gerezen,
Niet dacht aan 's Doods gevolg, of dat gy buiten nood
En veilig ſcheent te zyn? moet zulks u niet ontſtellen,

Als gy getroffen word door ziekte, koorts, of pyn,
En dat een ongeval, of teering u komt quellen,
Waar door uw ſtaat en goed u niet tot nut kan zyn?
Wie quam er ooit in ruſt, om dat hy veel geweeten,
Of eer verkregen had, meer dan zyn nagebuur?
En dat hy grooten ſchat, of ampten heeft bezeten,
Gaf zulks hem waare trooſt in 't bange ſtervens uur?
Zal al uw heerlykheid verlichting komen geeven,
Als u het klamme zweet zal

leggen op 't gezicht?

Of zal der vrienden gunſt verminderen uw beeven,
En uw genoten glans verſchaffen eenig licht,

Als gy met angſt en ſchrik de Dood zult voelen treffen?
Of zal in tegendeel, dit uw gemoed niet Ineer

Doen ſchrikken, als gy dan eerſt zult verbaaſd beſeffen,
Hoe Godt u heeft gelokt, genoodigd, en wel eer
•
Hh 3

Met
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Met koorden van zyn gunſt getrokken, en met zegen
Belaaden boven hen, die

door het zelfde bloed

U waren ganſch gelyk, en hoe gy u daar tegen
Gekant hebt en gedruiſcht met zulken euvelmoed?
Kom, overleg het ſtuk, ik weet gy zult bevinden,

Dat Godts langmoedigheid is overgroot geweeſt
In allerley geval van ſchatten, ſtaat en vrinden; *
Maar dat gy niet oprecht den Godt des hemels vreeſt.
Wat zal het treurig zyn, als gy geen trooſt zult ſmaaken;
Maar ſchrikken in de Dood voor vloek en zwaare ſtraf,
Om dat gy weigerd in dien tyd tot Godt te maaken;
Wanneer zyn goede Geeſt u overtuiging gaf.
Helaas ! Wat rampſtaat zal u op de hielen volgen,
Als gy geveld zult zyn, dewyl u groot verdriet
Zal worden aangedaan, om dat de Heer verbolgen
U ſtellen zal als 't wit, waar op hy pylen ſchiet :
Als hy u voor 't gericht zal ſchuldig doen verklaaren,

En met een luide ſtem al uw bedreven quaad
Zal aan de Engelen, en menſchen openbaaren,

Waarom gy hebt verdiend den allergrootſten ſmaad.
Het

A
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Het geen gy hebt alleen, of naar uw luſt bedreven,
't Welk gy u ſchaamen zoud, indien het

iemand wiſt,

Dat zal Godt openbaar aan ieders oordeel geeven,
Of gy niet hebt verdiend, dat gy zyn gunſte miſt.
Dan zal een ieder menſch,

het geen gy hebt verhandelt

Met hem in 't heimelyk, betuigen tot uw ſpyt
Voor aller menſchen oor, en hoe gy hebt gewandeld,
Als Leidſman tot het quaad, waarom gy waardig zyt
Veel zwaarder ſtraf als hy; ja ook uw medeweeten
Zal opgehelderd zyn, en doen den rechten pligt :
Zoo dat het

minſte ſtuk van ſchennis niet vergeeten

Zal worden, maar daar door gebragt in het gericht.

De Wet zal ook haar kracht en heiligheid vertoonen,
En u bewyzen, dat gy voorbedacht miſdaan
Hebt tegen elk

gebod,

-

dies zalze niet verſchoonen,

Het geen gy overtuigd hebt tegen haar beſtaan.
De Duivel zal een lyſt van klagten overbrengen,

-

Waar van dat ieder ſtuk verdient verdoemenis,

En zal op 't recht gegrond geen gunſt voor u gehengen,

Dewyl gy hebt erkend, dat hy uw koning is.
II h 4

Ge

º
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Geheel het ſchepſel zal dan tegen u betuigen,

En u beklaagen, dat het dikmaal heeft gezucht,
Om uw mishandeling, toen gy niet wilde buigen
Tot Godtsdienſt uwen wil, maar leefde zonder tucht.

Dan zal de Zoon van Godt, als Richter u verwyzen,
Om eeuwig in het ryk der duiſternis te zyn,
En by de Duivelen te weezen tot afgryzen,

Om met het zondig volk te lyden zwaare pyn.
Zült

gy dan eenig woord tot uw verſchooning ſpreeken?

Wanneer gy vinden zult, dat alle zaaken klaar

Bewezen zullen zyn, en dat de tyd van ſmeeken
Dan ook voorby zal zyn? begryp nu eens hoe naar,
Dat gy den Richter zult in het gericht beſchouwen,
Als niet de minſte hoop van gunſt, of liefde zal

. Meer voor u over zyn, maar al uw valſch vertrouwen
Zal wyken, en de ſtraf dan komen eens voor al.
De Dood zal van

u vlien,

de Duivel op u loeren,

Met al het helſch geſpuis, om op des Richters woord,
Gaa weg! gy zyt vervloekt ! u naar de Hel te voeren,

De plaatze van geween. De Richter zal verſtoord
De
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De reden van zyn ſtraf u ſtellen onder d'oogen,
En toonen , dat gy hebt zyn zegening verſmaad,
Zyn Wet veracht, en, door des Satans liſt bedrogen,
Zyn hoogheid niet geacht, en Godt den Zoon

gehaat

Daar op zal Hy u aan den Duivel overgeeven,
Met laſt, om u op

't zwaarſt te pynen,

en 't verdriet

Op een te hoopen, en hoewel gy zult ſtaan beeven;
De

Richter zal de wraak uitvoeren,

en u niet

Verſchoonen, maar de Beul, op 't hooren van die woorden,
Zal, op een harde wys, u ſleepen van 't gericht,
En met zyn klaauwen ſtraks aanvatten, en met koorden

U knevelen met ſmaad, en vliegen in 't gezicht.
Dan zal het naar gehuil, geklag en tanden knerſſen
Voortkomen, en uw tong in treurigheid gekaauwd,

Zal u met handgewring het nat uit d'oogen perſſen

-

Met allerley misbaar; hoe zult gy dan benaauwd,
En zonder ruſt, of trooſt voor eeuwig moeten woelen,
Ja zonder heil, of hulp met al 't verdoemde volk
In ieder oogenblik een nieuwe ſtraf gevoelen,
Die u de Duivel zal verſchaffen in den kolk
Hh 5

'Der
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Der Helle, door 't gebod van Godt den hemelkoning;
Hoe wreed, en yſſelyk zal hy, tot wraak bereid,
U quellen, en uw hert verleenen een vertooning
Van hoopeloos gekerm, en wee in eeuwigheid. -

Wat dunkt u, zondig menſch! Is dit de zonde waardig ?
Waagt gy voor 't kort genot van luſten zulken nood?

Och of! u dit gezicht mogt maaken daar toe vaardig,

Dat gy verlegen wierd, en vreeſde Hel en Dood :
Dat gy u nu oprecht tot Godes Zoon bekeerde,
En maakte williglyk met Hem een trouwverbond »
Op dat hy u zyn Geeſt, gelyk een pand vereerde 2

Tot blyk, dat gy uit gunſt by Hem genade vond.

Wat zoud gy menigmaal aan deezen tyd gedenken

7

Aan uw zeer groot geluk, en eerſten jammerſtaat,

Als 't Godt u, in zyn Zoon, geliefde heil te ſchenken,
En zonder

zymen Raad
u voornaam met het goede,

uw verdienſt,

Verleende deezen ſchat,

alleen naar

Als gy in misbedryf, en in uw

zondeloop

wachten moeſt de roede;
Dat Hy u in de plaats toen gaf des levens hoop.

Voortrende

met vermaak ,

-1

en

Hoe
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Hoe zoud gy van nu aan zyn zegen willen melden,

-

uitgalmen dit gewrocht,
En zeggen, wat zal ik den Heer hier voor vergelden,
In een verwondering

,

Dat Hy my door den Zoon heeft eeuwig vrygekocht?
Ik wil my tot zyn dienſt met all myn lichaamsleden,

Met hert, met myn verſtand, en myn geheel bedryf is
Opdraagen, my met luſt Hem willig aanbeſteeden,

En zonder uitbeding Hem geeven ziel, en lyf.
Maar zoo gy word verhard met dit gedicht te leezen,
En dat gy van den Heer te meer word

afgewend;
Weet, dat het tot uw ſtraf zal een verzwaaring
weezen 5 , V.
*.

Om dat gy 't hebt gehoord, en zulks u is bekend.

Ik wenſche, dat de Heer u zal het herte neigen,
Om naar Hem toe te gaan; op dat gy van de pyn,
En 't eeuwig ongeluk, het welk gy u ziet dreigen,
Tot Godes eer, en vreugd van u, bevryd moogt zyn.

v

--

,
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GE E STE L Y KE

-

ONDERHANDELING
van den

HEERE JEZUs met eene ZIELE, om haar
te bewegen, om in een H U U w L Y K s

VER Bond met Hem toe te ſtemmen.

JEZUS VERZOEK EN DE.

Wendt u naar my toe, wordt behouden allegyeinden
der aarde: want ik ben Godt, ende niemand

meer - Jez. 45 y 22.
k Jezus Godes Zoon, de ſchoonſte van de menſchen,

Wiens lippen met genâe en Geeſt zyn overſtort;
Die grootheid, rykdom, eer, en wat men meer kan wenſchen,
Bezit en geeven kan, wiens arm nooit is verkort,
Om overvloediglyk een ieder mee te deelen,

-

Het geen een ziel verciert, die weigeringe wreek,

Ja alle ſchepſelen regeer' naar myn bevelen,

En u gebieden kan, ik ben 't die tot u ſpreek:
w

Di
Die
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Die u niet noodig had tot myne zaligheden;
Om dat ik eeuwiglyk Godts goederen genoot,
En daarom niet voor my u lok met liefdereden:
Maar tot uw eigen nut en redding van de dood.
Ik kom en ſpreek u aan, om u met zegeningen,
En wat'er dierbaar is te kroonen; om uw ſtaat .
Te redden, en een lot met

. .

Godes gunſtelingen

Te geeven; zoo gy hoort en luiſtert naar myn raad,
Ik zal u rykelyk met hemelſch goed verzaaden;

’

Ik bied u aan myn trouw, om u door eenen band
Met my te paaren, en daar na te overlaaden

Met al wat heilzaam is; ay geef my dan de hand !
Verlaat uw vaders huis, ſtaat, volk en bloedverwanten;

Met uw gering geſlacht en voorig wangedrag.
't Cieraad, dat ik verleen verdooft de diamanten;

-

Ik voer een Helſlavin tot vorſtelyk gezach.
Wie immer u belaagt, zal ik voor u doen beeven, .

En vallen voor uw voet, als voor een Koningin,
Ik zal op uw gebed u al 't gewenſchte geeven;
Indien gy my verkieſt, en hoort naar myne mina

. .

.

!'

i.
Doch

494

MENGELST OFFEN.

Doch zoo gy my verſtoot, zult gy niet zeker ſterven?
En ſmooren in uw bloed, in walgelyken ſtand,
En in verfoey lykheid? zult gy wel gunſt verwerven,
Of ooit een liefdeblyk verkrygen van de hand

Myns Vaders, of van my? de ſchrikkelyke plaagen,
En vreezelyke ſtraf, zal die u t aller tyd
Niet drukken? zult gy

ooit de gramſchap konnen draagen,

Die u myn Vader zal doen voelen tot uw ſpyt?
Och of gy my uw hert, terwyl ik kome kloppen,

Ontſloot ! en myn verzoek niet in de winden ſloegt,
Verhard uw hert toch niet,

noch wil uw ooren ſtoppen,

Noch zeggen tot uw ramp, myn tyd word dus vervroegd,

Ik heb noch tyds genoeg, om naderhand te trouwen,
Als ik myn luſt van 't vleeſch zal hebben eerſt voldaan,
Ik weet, dat deeze zaak u eeuwiglyk zou rouwen :
Nadien ik met myn gunſt zou moeten van u gaan. .
Ay daarom overweeg, wat u word aangeboden,
En overleg met ernſt, wat gy verzuimen zoud,

Indien gy myn genaad', en vriendſchap in uw nooden

Niet kreegt, noch in geloof aan my wierd ondertrouwt.
- - - -
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D E

z I E L
w EIGER ENDE.
Wykt van ons : want aan de kenniſſe uwer wegen
hebben wy geenen luſt. Job. 21 y 14.
at hoor

ik voor een ſtem ? het ſchynen liefde vlaagen

ſ;

Van Jezus, die my roept, groet, vleit en liefſte noemt :

Maar neen, ik hoor u niet; gy komt my niet behaagen;
Zyt Gy de Zoon van Godt, ver boven my geroemd,

En ook genaderyk? bezit Gy groote ſchatten ?
Of munt Gy wonderlyk in ſchoonheid en in deugd
Ver boven

anden uit ?

ik kan

het nie

bevatten ;

-

-

Ik ben wel vergenoegd, en zoek geen huuw'lyks vreugd,
Zou
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Zou ik myn ſchatten, huis en vrienden moeten derven?
En tot naargeeſtigheid my geeven in 't verbond?
De vreugd, die 'k nu geniet te miſſen deed my ſterven :
Neen, dat behaagt my niet, noch 't

vleijenvan uw mond.

Ik weet een minnaar kan met zoete woorden praaten,
En met verhevenheid de zaaken wonder ſchoon
V

ertoonen meer als 't is, hoe kan ik alles haaten,
Die leef in volle ruſt, en ben 't gemak

gewoon P

Ik kan bly, zonder ſchrik, myn luſt en wil volbrengen,
Om dat ik niemand ken, die my met ſchade dreigt;
Ik ben myns eigen zelfs, dat zoud gy niet gehengen,

Indien ik uwe wierd, ik ben ook niet geneigd,
Om vreemde wetten en geboden na te komen,
Die ſtryden zouden met myn wil, vermaak en ruſt,
Ik heb een levenswys, die zacht is aangenomen,

En tot verandering heb ik noch reên, noch luſt.
Ik heb ook wel gehoord, dat gy met zwaare laſten

Uw Lievelingen drukt, of met zwaarmoedigheid,
En naare levenswys onthaalt uw beſte gaſten,
Of twyffelmoedig maakt, zoo dat men klaagt, en ſchreit,
-
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En

weert, om dat men U het oor heeft willen leenen;

Dewyl'er heil, noch trooſt is onder uw gezach :

Maar droefheid, angſt, verdriet, ſmaad, ſmert en klaaglyk
(weenen,

-

't Geen nimmer eind: maar duurt denganſchen levensdag:
Dat gy geen vrolykheid, noch weelde kont verdraagen :
Maar allerley vermaak; ja ook de minſte luſt,

Die maar wat zondig ſchynt, uw gunſt, en welbehaagen
Verdryft, waar door uw dienſt is zonder vreugd en ruſt ;
Dat gy met ſchoonen ſchyn een ziele voor kont komen,

En zoete woorden uit, of met uw ſpraake ſtreelt;
Tot dat men onbedacht uw woord heeft aangenomen,
En naderhand bevind, hoe dat de zaak verſcheelt

Van 't geen men had gewacht, wanneer men niet kan deinzen :
Maar met mismoedigheid zyn
betreurt.

over"

*k Wil

dan voorzichtig 't ſtuk van vooren overpeinzen,

Eer 't haaſtig ja woord al te laat word afgekeurd.
Verſchoon myn weigering, ik kan naar u niet hooren;

spreek liever and'ren aan, die tot U zyn gezind.
Ik heb myn vryheid lief, gy kont my niet bekoren;
Myn ongebonden ſtaat blyft by my hoogſt bemind.
F i

DE

A

498 MENGELST oFFEN.
,D E
* t -

AANHOUDENDE

J E ZU S
Och of gy ook bekende, ook noch in deezen uwen
dag, het gene tot uwen vrede dient.
Luc: 19 y

e

riendinne neig uw oor ! Ik kan u niet miſleiden,
Ik ben de waarheid zelf, die nimmer hen bedroog,
Die naar my luiſterden, dat weeten Jood-, en Heiden,
Die door my zyn bekeerd; och wend naar my uw oog!

Indien gy wysheid wenſcht, zy is by my te vinden,
Ik ben de wysheid zelf, of zoekt gy
Gy hoeft u maar aan my in liefde

e

grooten ſtaat?

verbinden,

Gy zult verheven zyn in d'allerhoogſten graad :

/
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Gy zult de koningin, of bruid des konings heeten;
Door myn geboorte, die uit Godt haar oorſprong nam,
Zal u by na het recht, dat by my word bezeten,
Ook worden toegevoegd, als of gy uit den ſtam
Van Godt waart voortgeteeld; bedenk nu eens de eere,

Die gy genieten zult, indien gy naar my hoort;
Gy zult in waarheid zyn een Kind van Godt den Heere,
En daarom ſmeek ik u, geef my uw hert en woord.
Indien gy goed bejaagt, gy zult van my ontfangen
Al wat gy wenſchen kont; nadien ik al den ſchat,
Die ooit geſchapen is, bezit, en doe erlangen

Van hem die my gelooft, en loopt het levenspad.
Ik doe myn Lieveling beëerven dat beſtendig,
En eeuwig duurzaam is, want ik vervul terſtond
De kamers van de ziel, zoo ras een menſch, elendig

Zich ſchattende, my zoekt, en treed in een Verbond,
Myn dienſt is aangenaam, zeer trooſtryk, en op reden
Gegrondveſt door 't geloof, dat ieder ſterkte geeft,
Wanneer de Vyand tracht een ziel met tegenheden

Te ſchudden, dan bevind zy datze waarlyk leeft,
*

-

-

Ii 2
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Om datze kan het kruis, en tegenſpoet verachten,
En door myn goeden Geeſt, die haar het hert verſterkt,
Bemoedigd heenen gaan; ja all' de helſche magten

Beſpotten, als ze ziet, en door 't geloof bemerkt,
Dat geen van allen haar kan geeven leed of ſchade,
Nadien ik met myn hand haar dek, en zoo beſtraal,
Dat zy word uitgelokt, om my en myn genade
Te ſchatten, en voor al te wenſchen myn onthaal.
Dan zuchtze, dat ik wil met myne liefdekuſſen,
En myn omhelfingen

bewyzen, dat ik ben

Haar Bruidegom en Vriend, haar luſt is niet te bluſſen,
Voor dat ik haar vertrooſt, en als myn Bruid erken,
Ay daarom draal niet meer myn woorden in te laaten,
Verzekerd, dat ik nooit kan ſpreeken met den mond,

Dan dat waarachtig is, wilt gy de zonden haaten?
Ik zal u lieven en betoonen door 't Verbond,

Dat ik u eigen zy; ik zal u vreugde geeven,

En trooſt hier in den tyd, met allerley vermaak,
Wanneer gy ſterven zult, dan zult gy 't eeuwig leven
Verwerven, ſtem dan toe, en neem toch aan de zaak !
DE
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TWYE FE LENDE.
Ende wierden twyffelmoedig, zeggende d' een te
gen den anderen, wat wil toch dit zyn ?
Hand: 2 V 12.
k min myn ouden ſtaat, hoe zal ik my gedraagen?
Ik word van twee geperſt, en

ben daar door in druk!

Indien het waarheid is, hetgeen ik hoor gewaagen

Van Jezus, dan kan zulks my dienen tot geluk,
Wanneer ik naar Hem hoor , want word my aangeboden
De wysheid, eere, goed, geboorte, grooten ſtaat,
En redding in verdriet,

wegneming van de nooden,

Toebrenging van geluk, en dat noch hooger gaat,
Ii 3
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Wil Hy als bruidegom zyn liefde my vertoonen,
En my bevryden, als ik ſchade lyden zou?

Wil Hy met zynen Geeſt omtrent, en in my woonen,
En my bewaaren van het eindeloos berouw ?'
Ja zoekt Hy over my zyn vleugel uittebreiden?
Vleit, lokt, en

moedigt Hy, om my den levensweg

Te leeren, om daar na ten hemel in te leiden?

Ik blyf in twyffeling, hoe dat ik overleg !

Indien Hy niet miſleid, wat zal ik op my haalen !
' Om dat ik Hem veracht, en niet in het verbond
Bewillig, dat Hy eiſcht! Hoe zal Hy my betaalen
Met d'allergrootſten haat, en vloeken van zyn mond!
Want is Hy Godes Zoon, en durf ik Hem verachten;
Hoe zal Hy met zyn ſtraf my vallen op het lyf!

Van wien zal ik dan hulp, heil , trooſt, of zegen wachten?
Waar zal ik heenen vliën, en neemen myn verblyf?

Ik ſchrik, wanneer ik denk, hoe dat Hy my zal plaagen,
En allerley verdriet my werpen op den hals,
Zoo ras ik zyn verzoek, en all' zyn liefdevlaagen

VerwerP, als of Hy waar in all' zyn woorden valſch.
Hoe
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Hoe zal Hy luiſteren naar my in myn gebeden,
Indien ik naderhand bevinde met der daad,
Dat Hy de waarheid ſpreekt ! Wat zal ik dan voor reden
Verzinnen, of wie zal my geeven hulp, of raad,
-

Om Hem tot

-

-

myn geluk te perſſen,

t

of beweegen?

Wat middel tot herſtel? of wie zal onderſtand

My

geven, alsHy my omrdt ºn gunſt en zegen,

En dat zyn grimmigheid op my neemt d'overhand?
Waar zal ik dan myn ruſt verkrygen ? kan ik vergen,
Dat Hy, dien ik veracht, dan naar my hooren zou?
Of dat Hy zou terſtond vergeeven al myn tergen,
Zoo ras ik naar Hem vraag, en toone naberouw?
Ik ben in grooten angſt, of ik het aan wil vaarden,

Y. "

Waar toe Hy my verzoekt, vleit, lokt en overreed.

Myn vienden raaden 't af; de zonde trekt als paarden;
De waereld loopt my na; zoo dat ik zie, noch weet,

wat ik verkiezen zal;

ik vrees het zal my krenken, ,,

Het geen ik nu verkies! Ik ben als t einden raad!
Hoe lange dat ik dub, ik kan het niet bedenken,
Wat my het beſt zou zyn, Ö naare twyffelſtaat!
Ii 4

ID E
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OVER REEDENDE

J E Z U S.
Zyt niet ongeloovig, maar geloovig.
Joh: zo V. 27.

V erfoeijelyke ſtaat! met twyffeling te maalen
Wat tot uw nut zou zyn, daar zulk een onderſcheid
Is tuſſchen mynen dienſt, en van my af te dwaalen,
Als tuſſchen helſche ſtraf, en 's hemels zaligheid.
Het heeft noch niemand ooit verdrooten my te geeven
Het ja woord, want een menſch, die liep den breeden weg
Der helle, vloek en dood, zoo ras ik gaf het leven,

Wierd meter haaſt verquikt, geloof vry dat ik Zeg,
Ik

d
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Ik geef aan hem myn Geeſt, en voorſmaak van de dingen,
Des hemels, en ik ſchenk hem blydſchap, wek u op,
Om in't verbond te treên; weet dat de hemelingen
Uw maagſchap zullen zyn, zoo haaſt gy geeft den ſchop
Aan vrienden van het vleeſch, u wilt aan my gewennen, zº
En aan myn liefdewet, die niemand heeft geplaagd,
Dan die niet wilde

my voor zynen Heer erkennen,

Dien Ik den vloek bedreig, om dat hy my mishaagt.
Want zoo gy my verkieſt, myn Woord aan alle kanten,
En ook myn liefdewet, die zal u niet tot laſt;

Maar tot uw vreugde zyn. De hemelſche Trauwanten,
Die zullen op u zien; op dat gy niet verraſt
Van 't quaad word overheerſcht, ik zal genadegaven

-

Uitſtorten over u, zoo dat een ieder zal
Bemerken,

dat gy zyt een zaad, 't welk Godt wil laaven,

Het geen my toebehoort, en dient tot het getal
Van myn Verkorenen. Hoe kont gy langer wachten?
En met

onzekerheid,

of

twyfelmoedigheid

Geen goede keuze doen? als of my te verachten
Niet ſtrafbaar zoude zyn, Ay zie het onderſcheid
Ii 5

Van
*
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Van Hemel, en van Hel;. en vrees geen tegenheden,
Die u de Duivel, en de waereld reeds vertoont;
Of die het vleeſch u dreigt, om u te overreeden;
Maar let op het geluk, en hoe hy word beloond,
Die naar myn ſtemme hoort, wat groote zegeningen
Vaſt zyn aan myn Verbond, en wat een jammerſtaat
Verknocht is aan 't gemis van my, en myne dingen,
Die gy nu krygen kont, als gy de waereld haat.
Och overleg bedaard myn woorden met uw oordeel!
Wat baart de zonde toch, dan vloek, en ſinert, en dood?

Wat geeft de waereld ooit, dan ſchyn? geeft die recht voordeel?

Wat zal de Duivel u verleenen klein of groot ?

Is 't niet myn 's Vaders hand, die alles kan verleenen,
Wat u verheugen kan? ben ik zyn Zoone niet?
En heb ik niet de magt, om u van 't eeuwig weenen
Te vryden, en voortaan te trooſten in 't verdriet?
Ik ſchenk aan u myn Geeſt, die zal u klaarder leeren,
En overtuigen, dat

by my is zaligheid;

-

Die zal u myn verbond en liefde doen begeeren,
En maaken, dat gy zyt als myne Bruid bereid.
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INWILLIGENDE.
“Deeze zal zeggen : Ik ben des HEEREN, ende
die zal zich noemen met den naame Jacobs :
ende gene zal met zyne hand ſchryven , Ik ben
des HEEREN , ende zich toenoemen met den

naame Iſraëls.
-

--

- -

-

-

/

Jez: 44 y 5.
-

at had ik nooit gedacht van U, en uwe zaaken,
Van uw beminnºlykheid , ſtaat, heerlykheid en kracht ,
Noch dat m'in uw genot zich veilig kon vermaaken,
En juichen, als het nu word voor myn oog gebragt.
ô Dierbaar groot geluk! dat Gy naar my komt vraagen,
Geheel myn zondenſtaat en ſchulden overziet,

-

-

Zoo dat ik aan myn Godt, en Jezus kan behaagen,
Om in 't verbond te treén, waar door ik van 't verdriet
Des
/
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Des Doods en helſche ſtraf verloſt myn Godt kan looven,
En mynen Bruidegom wil lieven tot de Dood.
Och! mogt my

niemand ooit van zyne gunſt berooven,

En waar ik Hem getrouw als Bruid en Bedgenoot.
5 Jezus uw verzoek is by my aangenomen!

Ik ſtem het alles toe, het geen uit uwen mond

Gigan is, en ik wil tot U in liefde komen;
Op dat ik met U ſluit een huuw'lyks vaſt Verbond!

Ik zie nu hoe Gy my hebt achter na geloopen,
En hoe uw lydzaamheid is overgroot geweeſt,
Om my met vriend'lykheid te ſmeeken, en te noopen
Tot uwen dienſt, en hoe Gy gaaft aan my uw Geeſt.

Hoe kan ik wegens U myn hert en mondt bedwingen,
Dat ik niet uwen lof zou melden en uw naam

vereeren, en van U, en uwe liefde zingen;
Om dat ik U erken te weezen recht bequaam,

Om met my een verbond des huuw'lyks aan te vangen,
Het geen tot myn geluk zal dienen eeuwiglyk,

Verſtrekken tot uw roem, en wekken myn gezangen;
Want wie quam in't Verbond, die niet gaf klaarlyk blyk,
Dat

-

v
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en met U wel tevreden'?

Dat hy uw liefde, gunſt en heerlykheid verkoor

*

Ver boven ſcheps'len gunſt, waarom hy met gebeden
U zocht, en tot uw dienſt verleende hert en oor?
Te vooren zach ik niet uw dierbaarheid en ſchoonheid,

Maar was als een ſlaavin geketend an myn luſt,
En was door Duivels lift gebragt tot een gewoonheid,
Om hem als een Tiran te dienen zonder ruſt.

De waereld had een

ſchyn,

en al het groot vermoogen

Der zonde deed zyn kracht, en hield my aan den band;

Nu zie ik, tot uw eer, hoe dat ik wierd bedrogen,
Derhalven geef ik U myn woord, en hert, en hand.
Ik wenſch te zyn uw Bruid, en wil my ondertrouwen
Aan U myn Bruidegom, die my uw liefde bied;

Geef my, dat ik met ernſt uw liefde mag beſchouwen,

zit

En tot verwondering uw huuw'lyks gunſt geniet'.
Ik zeg myn boelen op, en kom oprecht betuigen, .
Dat ik uw liefde kies', en toeſtem in 't verbond;

. C

Schenk my nu luſt en kracht, om voor U neêr te

begin,

En onderſteun gy my met kuſſen van uw mond !

. . .
DE

*-

-
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J E Z U S.
Myn Liefſte trok zyne hand van 't gat der
deure , ende myn ingewand werd ontroerd

om zynent wille.
Hoogl: 5 y: 4.

Hoe kan ik u een kus in myne liefde ſchenken,
Die myne noodiging geduurig hebt veracht?

Die in uw ganſch bedryf niets deed, dan my verdenken;
Wyl waereld, 't vleeſch, de luſt en Satans oppermagt

U ſteeds was aangenaam ? ik kon u niet beweegen;
Gy hebt my even, of ik u onwaardig waar,
-

Doen kloppen aan uw deur in winden, ſneeuw en regen,
Gy hoorde niet naar my, om u van het gevaar
Te
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Te redden, want gy gaaft myn vyand hert en ooren,
En, wat verzoek ik deed, gy ſloegt 't baldadig af:

Of wel in twyffeling liet gy my woorden hooren,
Die toonden hoe gering gy ſchatte myne ſtraf.

-

-

Wanneer hebt gy my eer met vaardigheid gegeeven,
Die my van al het volk, het geen erkent myn kracht

Met ernſt bewezen word, dat by my is het leven,
En dat het hen door gunſt van my werd toegebragt?
De vrees heeft u alleen tot dit beſluit bewogen,
Dat gy de derdemaal my niet hebt afgezeid.
Ik wil nu nader zien, of gy uw hert en oogen
Aan my beſteden zult, eer dat ik u beſcheid
Doe op dit groot verzoek; of gy met luſt betreeden
Zult mynen engen weg, en of gy myn verbond

'

Zult houden, en voor al my ſmeeken met gebeden,

En tot myn heerlykheid zult ſpreeken met den mond,
Indien ik u myn Geeſt, om u te overtuigen,
Niet hadde meégedeeld, gy waart noch als te voor
Verhard, ja

niemand zou u hebben konnen buigen

Den wil en het verſtand, uw liefde, luſt en oor.

-

.. . .
- 4
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Denk niet, dat ik zoo haaſt my vriend'lyk zal vertoonen;
Gelyk gy my verzoekt, voor dat ik ben bewuſt,
Dat gy myn liefde ſchat, begeert, en wenſcht te woonen,
Gelyk een Bondgenoot, zoo dat gy zonder ruſt

Uw voorig wangedrag betreurt, en zonder ſcheiden My aankleeft en terſtond des Duivels dienſt vervloekt,
En wilt met lydzaamheid myn zegening verbeiden,
Vertoonend' met der

daad;

dat gy een kus verzoekt,

Niet flaauw, of maar ter ſleur, maar met uw ganſche krachten,

En met geheel uw ziel, zoo dat een ieder merkt,
Dat het u zy te doen, om op myn heil te wachten,

En dat u niet vertrooſt, het geen niet medewerkt,
Om myne kuſſingen en liefdeblyk t ontfangen;
Gy hebt my al te lang met twyffeling doen ſtaan

voor uw verharde hert, gy zult noch niet erlangen
Dat groote gunſtbewys, 'k zal zoo lang heenen gaan,

Tot dat gy met berouw zult waarlyk ſchuld bekennen,
En in demoedigheid my ſmeeken om genaad ,
Tot dat gy zult met eina u aan myn dienſt gewennen,
En zien myR dierbaarheid, en uw verfoeiden ſtaat.
- -

TD E
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D E

L

I E

Z

S M E E K EN D E.
Kom haaſtelyk , myn Liefſte, ende wees gy ge
lyk een rhee , of gelyk een welp der herten
op de bergen der Speceryen.
N

Hoogl: 8 y 14.
k bid U,

Jezus lief!

ik ſmeek U word bewogen,

Om met Uw liefelyk, en gunſtryk aangezicht
Van my niet weg te gaan! nadien ik wierd bedrogen,
En door des Duivels liſt miſleid, tot dat uw licht,
Het licht van uwen Geeſt my quam in 't herte ſchynen,
Hetgeen de nevelen verdreef, en 't hert ontſloot,
Dat al

myn onverſtand en ontrouw

En my

een liefde gaf,

deed verdwynen,

veel ſterker dan de dood.
K. k

.
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Ik heb, helaas! 't is waar, te lang U laaten wachten,
En kloppen aan myn hert, ik gaf u geen gehoor;

Maar zult gy daarom nu, ô Jezus, my verachten !
En ſtoppen voor myn klagt, en zuchten hert en oor?
Och! bid ik, doe het niet! waar zoud' ik heenen zwerven?
Gy zyt alleen de Bron van heil en waar geluk;

Ik zou het langs zoo meer door ſtruikelen verderven;
Indien ik niet by u myn heil vond in den druk.

Ik weet by niemant heul, ruſt, trooſt, of raad te vinden;
Derhalven wend ik my tot uw barmhertigheid :
Gy kont myn wonden, en myn zieke ziel verbinden,
Ay hoor myn klaagend hert, dat waarlyk tot U ſchreit !

Heb ik U afgezeid, en menigmaal verſtooten,
Toen gy my tederlyk uitlokte met uw ſtem?
Ben ik niet waard te

zyn een van uw Bondgenooten,

Wyl op myn harde hert uw Woord had kracht, noch klem ?
Ik ſtem het alles toe! waar 't daar noch by gebleven;

Maar, dat noch verder gaat, ik heb des Satans woord,
Toen hy my noodigde, haaſt zonder wederſtreeven,

Verſtaan en toegeſtemd, ja zonder ſchrik gehoord.
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Maar, Heer, gedenk toch niet aan myn ontrouwen handel,
W

Dien ik als tot uw ſpyt, te vooren heb gepleegd !
Ik ken, doem, en betreur

myn goddeloozen wandel,

Ook al wat U mishaagt, en tot myn ſtraf beweegt,
Och mogt ik maar een kus van uwen mond genieten !

Dan zou ik zyn geruſt, en roemen in uw bloed,
Dan zou my geen gevaar, of Duivels magt verdrieten,
Noch ook der menſchen haat; noch vrienden, eer, of goed
Bekooren, om van U myn liefde aftetrekken :
Maar ik zou door uw Geeſt gemoedigd heenen gaan,
En door uw gunſtbewys myn liefde voelen wekken,
Om als een dapperheld voor uwen naam te ſtaan.
ó Godt verlaat my niet! maar laat uw heilsbewyzen,

Uw liefde, trooſt en kracht, gewrocht door uwen Geeſt,
My vuurig maaken, om uw magt en gunſt te pºrten,
En my beweegen, om te weezen onbevreeſd.
ô Heer! waart gy miſnoegd? ik gaf U daar toe reden,

Myn ſchuld is waarlyk groot, ik deed U overlaſt,
Maar Jezus, kan het zyn? ay hoor maar myn gebeden !

Want ik verlaat U niet, maar houd U eeuwig vaſt!
Kk 2

-
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v E R BED EN E

J E Z U S.
Hy zeide tot haar, uwe zonden zyn u vergeeven.

Luc: 7 y 48.
k heb uw ernſt gezien met vuurige gebeden ,
Ik heb gehoord uw woord, beloften en geween,
Dat heeft my overreed, om niet van u te treeden;

Op dat ik u myn gunſt, wel eer veracht, verleen'.
Nu kleeft gy vaſt aan my, en wilt my niet verlaaten,
Voor dat ik u myn gunſt en zegen heb verleend,
Gy ſpreekt, dat buiten my u niets zou konnen baaten,
En ſmeekt

my,

om met my te Weezen naauw vereend.
Jk
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Ik kan myn lieve Volk niet lange laaten zuchten;

Want als die nederig verſchynen voor myn troon,
Dan geef ik hun verzoek, en ſchenk de waare vruchten,

Van 't geen ik heb verdiend, als een genadeloon.
Derhalven zal ik u tot Hoogeprieſter weezen,
Die met uw zwakken aart wil oefenen geduld;

Die mededoogend' kan uw ſchuld en quaal geneezen,
En ſchenken eeuwig goed, het geen het hert vervult.

Al wat gy hebt miſdaan, of ſtoutelyk bedreven,
Hoewel Godts Wet vereiſcht, dat ik u ſtraffen zou,

Heb ik u mildelyk, en goediglyk vergeeven;
Om dat ik heb gezien uw traanen en berouw.
Tot noch een klaarder blyk

van deeze myne reden,

Dat ik u hertelyk bemin, en eeuwig zal

Bevryden van het quaad, ik zal met myn gebeden
Toetreeden voor den troon des Vaders, en 't geval
-

Vertoonen, wat ik heb in uwe plaats gedraagen;
Wat lyden kruis en dood ik reeds heb uitgeſtaan,

Hoe gy moet zyn bevryd van ſtraffen, ſmert en plaagen;
Om dat ik die voor u heb eenmaal ondergaan.
K. k 3

-
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Daar op zal ik aan u myn dierbaarheid vertoonen,
En blyken geeven, dat ik medelydend' heet;
Nadien ik tot uw trooſt zal komen in u woonen:

Waar door gy vinden zult, dat ik u niet vergeet';

Dat ik een Jezus ben, die u zal zalig maaken,
En u van het geweld des Duivels kan ontſlaan,
Om u met my verzoend in liefde te doen blaaken,
En als een Bondgenoot met vrolykheid beſtaan.
Ik zal u in den tyd zoo veel bequaamheid geeven,
Als gy van nooden hebt, om uw genadeſtaat
Met vreugde na te gaan : ik zal uw ganſche leven

Doen ſtrekken tot myn eer, ik zal uw

Toeverlaat

In allerley gevaar en tegenheid verſtrekken;
Waar door gy zult geſterkt verachten kruis en nood

»

En zonder ongeduld uw vrienden zien vertrekken;
Ja met blymoedigheid verlangen naar de Dood.
Ik zal u bovendien met zegen overſtroomen,
En nimmermeer myn gunſt onttrekken in 't geheel.
Ik zal

myn Geeſt met kracht tot trooſt op u

doen komen

En in myn heerlykheid opneemen als myn deel.
DE
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DAN KB A A R E
Z I E L.
Loofden HEERE myne ziel, en al wat binnen

in my is zynen heiligen Naame.

Loof den

HEERE myne ziel, ende vergeet geene van
zyne weldaaden. Die al uw ongerechtigheid
vergeeft, die alle uwe krankheden geneeſt. Die
uw leven verloſt van het verderf: die u kroont
met goedertierenheid, en barmhertigheden.
Pſalm: 1o3 y 1, 2, 3, 4.
ie ben ik magtig Godt, dat zoo veel goede woorden
Voortvloeijen uit uw mond ! Wat was myns vaders huis,

Dat gy my noodigde,

-

voorttrokt met liefdekoorden,

En verder hebt bevryd van zwaare ſtraf en kruis?

Dat Gy my boven dien van veele zegeningen
Toezegging hebt gedaan, waar door ik hoope ſchep,
Dat Gy zult gunſtig zyn in all' uw handelingen,
-

En my verleenen heil en voorſpoed, want ik heb
Kk 4
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De Eerſteling geproefd, op welke vaſt zal komen
De volle ryke oogſt in 's hemels heerlykheid;
Gy zult myn

quaade drift en zondig hert betoomen,

My maaken tot uw dienſt, eer, werk en lof bereid.

Ik wil U dan, ô Godt, myn dankbaarheid bewyzen
Met 't hert, en 't ganſch gedrag: indien Gy my met kracht
Omgord, ik zal uw naam, uw glans en deugden pryzon;
Ik wil gedenken aan uw rykdom, gunſt en magt.
Ik wenſch U, Bruidegom, te moogen tegenloopen
Met

cyter en cimbaal,

met palmen in de hand,

Om my met dankgejuich te voegen by de hoopen,
Die zingen tot uw lof met blydſchap en verſtand.

Geef, dat ik eeuwiglyk uw roem my in mag ſcherpen;
Dewyl ik ondervind, dat Gy een voorwerp zyt,
Waarom ik vrolyk kan al 't aardſche goed verwerpen,
En kiezen uwen lof, zoo nu, als na dees' tyd.

Myn ziel word uitgelokt, om met myn dankgezangen
Te willen werkzaam zyn voor alle zegening,
Die ik heb rykelyk van uwe hand ontfangen,
w

Ook toen, wanneer ik U verwierp en van U ging.
Wat

-
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Dat Gy my zondig menſch den wil hebt overreed;
Dat Gy my hebt geleid in uwe Wet en wegen,
Toen ik myn ziel en lyf den Duivel had beſteed.
Als ik een afkeer had, wanneer Gy my begroette,

Noch wilde luiſteren; om dat ik was verſtokt;
Dat Gy my met uw Geeſt toen liefelyk ontmoette,
Beſtierde tot uw dienſt,

en gunſtig hebt gelokt.

Ik wil dan met myn mond aan ieder menſch betuigen,
Wat liefde, hulp en heil my Godt beweezen heeft,

-

Hoe Hy my tegenquam, eer ik in 't nederbuigen
Hem ſmeekte met geween; hoe Hy nu alles geeft,
Dat my bewegen kan, om met een diep beſeffen

-

In waare dankbaarheid myn koning met gezang
Te roemen; och dat ik myn ſtemme kon verheffen

2

Gelyk het my betaamt myn heele leven lang !
Dat Godts verheffinge mogt weezen in myn keele,

En dat myn hert mogt zyn, als een beſproeiden hof,
Die goede vruchten geeft, op dat 't my nooit verveele
Met vreugd en dankgezang te geeven Gode lof.
Kk 5

EEN
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EENZAAME GEDACHTEN
Van Cene

GELoovIGE ZIELE ,
In verwonderinge overweegendeden Raad

des Vredes van den Drieëenigen Godt.
'De Raad des Vredes zaltuſſchen die beide weezen.
Zach: 6 y 13.
yluſt het groot geheim van 't Chriſtendomt ontvouwen,
't Welk Godt heeft uitgedacht ten nutte van den menſch,
Dien grooten Vrederaad; och! kond ik dien beſchouwen
Met een recht geeſt'lyk oog naar mynen luſt en wenſch,
Tot heerlykheid van Godt; ja kond' ik zien de wegen,

Die Godt gehouden heeft om 't Goddelyk Verdrag
Te ſluiten, maar helaas! ik vindemy verlegen,

Om van die gangen Godts te maaken recht gewag.

-,
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O Godt, laat uwen Geeſt op my toch nederdaalen!

Op dat ik in dit Stuk niet anders nederſtell', '
Dan volgens uwen wil ; laat my ook niet bepaalen
Van dit geheim, dan naar uw Woord en klaar bevel !

Gy kent myn ziels begeert', om uwe handelingen
Niet dieper in te zien, dan 't U behaag'lyk is,

Laat my toch in geloof met herts verwonderingen
Beſchouwen deezen Raad ,

en zonder duiſternis

Hem melden tot uw lof! geef, dat myn woorden ſtichten,
En myn bedenkingen toch niet te verre gaan!
Zend uwes Geeſtes licht, om my wel t onderrichten,

ô Jezus, in uw naam vang ik myn reden aan!
Godt Vader, Zoon en Geeſt, het zalig Opperweezen,
Die in de eeuwigheid begreep den grootſten ſchat
Van algenoegzaamheid, en

waardig was geprezen

Te worden in zich zelf, nadien. Hy al bezat,
Wat Hem in eeuwigheid volmaakt kon vergenoegen,

En daarom geenen dienſt van Engel, menſche, beeſt,
Of ſcheps'len noodig had, dien ook geen driften joegen
Tot zyn vermeerdering, om dat Hy is geweeſt,
Het
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Het geen Hy worden kon, een bron van zaligheden;

Van wien men nimmermeer kan denken, zoo 't behoort,
Noch ſpreeken, want hier ſchiet te kort de zwakke reden:
Hier zwygt der menſchen ſtem, en aller en

Pºlen woord.

Zoo een oneindig Godt, in deugden zonder paalen, -

-

Die neemt by zich 't beſluit voor allen tyd en ſtond,
Een klein getal van volk niet af te laaten dwaalen:

Maar die te zyner tyd te brengen tot 't Verbond.
Hoewel het volk zou zyn, dat zich zou ſchuldig maaken
Aan veele grouwelen, en onder 't ſtreng gebied

Des Satans leeven, en op deeze wys geraaken
In 't grootſte ongeluk, en 't hoogſte ziels

verdriet,

En dus Godts heerlykheid door zonden zou verliezen,
Beſluit Godt tot zyn eer, en Satans ſmaad en ſpyt,
Dit volk zoo ver vervoerd, genadig te verkiezen,
En uit dien zondenval te redden in den tyd.
Doch ſchoon de liefde Godts aan zondaars wilde denken,

- En groote goederen vergunnen in genaad',
Godt kon in heiligheid den ſondaar nimmer ſchenken

Het hemelſch heerlyk goed, noch den genade ſtaat:
-

-

Om
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Om dat het recht van Godt door misbedryf geſchonden
Niet dulden kon, dat ooit Godt in gerechtigheid,

Dan door een Middelaar vergeeven zou de zonden,

-

En daarom was met recht des zondaars hoop ontzeid.

Derhalven neemt Godt voor een Borge te beſchikken,

Die all' de deugden Godts zou paaren, en 't geſlacht
Der menſchen eens met Godt verzoenen, en de ſtrikken

Ontwarren, waar in het zou worden ooit gebragt.
Doch niemand was bequaam in Hemel, of op Aarde,

Die konde náderen tot Godt, om deeze zorg

:

Op zich te neemen, want niets had'er kracht of waarde,

Dan Godes Zoon alleen, die konde worden Borg:
Nadien een Middelaar, die tot Godt zoude nád'ren,
Moeſt zuiver heilig zyn, met goddelyke kracht
Voorzien, en ook een menſch geſproten uit de Vád'ren, T.
Die Satans Vaten kon ontrooven door zyn magt.
Dit Stelt de Vader voor aan zyn geliefden Zoone, '
Als een vrymagtig Heer, die niet gedwongen wierd

- .J

Door zaaken buiten Hem; maar, op dat Hy vertoone, | |
Dat Hy genadig waar, en daar toe wierd beſtierd
Door
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Door zyn barmhertigheid: Hy zegt, myn mededoogen,
Om de Verkoorenen te redden is te groot,

Dan dat ik niet aan U zou ſtellen voor uw oogen,
Wat middel ik bedacht, myn Zoon en Naamgenoot,
Het geen ons beiden zal tot luiſter konnen ſtrekken:
Gy zult een menſchenlyf, de zondige natuur
Gelyk, aanneemen, en een knechts geſtalt' aantrekken,
Doch uit een reine maagd; maar ook ter zelver uur
Vertoonen Godt te zyn; dewyl U nooit de zonden
Bezwalken zullen, maar gy zult des Satans magt
Beſtryden, en als of Gy had myn Wet geſchonden,

Zal ik U ſtraffen, en myn toorn met groote kracht
Doen voelen: want ik zal U in de plaat ze ſtellen
Des zondaars; en Gy zult aan myn gerechtigheid
Voldoen; en ondergaan der boozen haat, en 't quellen
-

Des Duivels, ja Gy zult het groote onderſcheid
Der menſchen in den tyd verkonden, en hen vraagen,
Wat zy verkiezen, of uw dienſt tot hun geluk,

-

Of Satans dienſtbaarheid, gevolgd van zwaare plaagen,
En rampen eeuwiglyk tot hun verdriet en druk.
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Gy zult de zaligheid aan hen deelachtig maaken,
Die Uitverkooren zyn; hun Leidsman weezen, en

voemde van 't geloof, hen doen in liefde blaaken;
Beſchermen; uit den dood opwekken, en dan hen
Opneemen voor den troon; en om in 't kort te zeggen,
Ik zal het ganſch beſtel van 's volks behoudenis,
Het werk der zaligheid op uwe ſchoud'ren leggen,
En wachten, tot dat zulks door U verworven is.
Gy zult uw Majeſteit en luiſter niet vertoonen;

--

Maar voor een tyd uw troon verlaaten, en 't gewoel
Der menſchen ondergaan ; ik zal U niet verſchoonen
In liefde, maar myn toorn doen treffen met gevoel;
Die zelfs zoo hoog zal gaan, dat Gy zult moeten kruipen

op de aarde als een worm, en 't zweet vermengd met bloed
Zal in uw grootſte ſmert van heel uw lichaam druipen,
Veroorzaakt door veel ſtryd en angſten van 't gemoed.
Daar na zult Gy aan 't kruis door pynen moeten kermen,

verlaatingen uitroepen, o myn Godt!
Waarom verlaat gy my? en zonder U e ontfermen,
En in

Word ik geacht een ſmaad, en aller menſchen ſpot?
/.

-

Ver
h
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ver zynde van myn hulp en myn inwendig brullen!
Ik roep U aan des daags, maar, Heer, gy antwoord niet!
Benaauwtheid is na by! moet ik noch meer vervullen

De blyken van uw toorn ? ach ſtil myn ziels verdriet!

Gelyk de Vader was vervuld met mededoogen, .
Om de Verkoorenen te redden uit den nood,

Zoo wierd de Zoon van Godt door liefdedrang bewogen,
Dit Volk naar 's Vaders wil te vryden van de dood.

Hy ſtelt dan voor zich vaſt, om in 't Verdrag te komen,
Gedwongen door de min, en dat te ondergaan,

't Welk Hemwierd voorgeſteld; dies heeft Hy't aangenomen,
Ten by zyn van den Geeſt, en ſpreekt den Vader aan.
Myn Vader, uw verzoek is by my pryzenswaardig,

En 't Uitverkooren Voik geliefd en hoog geëerd;
Ik keur uw wille goed, als heilig en rechtvaardig,
Ik ſtem gulhertig toe, wat Gy van my begeert.

Hoewel ik ben uw Zoon van eeuwigheid gebooren,

En daarom nevens U bezit een heerlykheid,
Die onnaſpeurlyk is, nadºen Gy my verkomen
Hebt tot een Middelaar, en daar toe voorbereid;
Ik
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Ik zal naar uwen Raad des Hemels luiſter miſſen,
-

º

't Gejuich der Engelen, uw ſchoot en liefdeblyk

º

-

ºm

Ontbeeren, en om U noch meer te vergewiſſen,
Dat lk U als een Knecht wil dienen eeuwiglyk;

-

Ik zal de Loſſer zyn; my zal een Maagd omvangen,

En op den zelven tyd, gelyk een ander kind
Voortbrengen, ja ik zal geen goed, noch eer ontfangen,
Gelyk een konings zoon, dien men in doeken wind
Van koſtelyke ſtof, neen, maar in ſlechte doeken
Zal men my leggen, en omzwachtelen myn lyf; .

.

Geen Keizer, Koning, en geen Vorſt zal my bezoeken:

Maar herders van het veld, een ſtal zal myn verblyf2
Myn wieg een kribbe zyn; ik zal veel armoê lyden;

Verdrukking, tegenloop, ſchimp, haat en tegenſpraak
Van het vyandig volk verdraagen; t allen tyden

Zal ik het voorwerp zyn van 's menſchen hoon en wraak.
Ik zal de ganſche Wet gewilliglyk volbrengen,

- --

En naar t onkreukbaar recht dit lydén ondergaan; -

Nadien uw heiligheid en waarheid niet gehengen, .

. . .

Noch uw gerechtigheid van 't ſtraffen af te ſtaan:
-

L1
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Daarom zal ik uw toorn, (naar uw vry welbehaagen,
Van myne kindsheid af, tot op myn laatſten dag,)
De grootſte bitterheid, en ſmaad der menſchen draagen,
Ook een vervloekte dood door 's richters hoog gezach.
Ik zal in heiligheid uitblinken in myn leven

Tot overtuiginge van menſchen, die gezet
Hun vuile zonden doen, ik zal hen leſſen geeven
Tot afkeer, en ik zal hen wyzen tot uw Wet.

Ik zal, als ſchuldig, my gewillig laaten vangen,
Het ſchelden van het volk, en 't ſpouwſel in 't gezicht

Verdraagen; my aan 't kruis door 't vonnis laaten hangen,
Op dat de vloek der wet aldus werd afgelicht.
Ik ben bereid, myn Godt, om 't alles uit te voeren,
En onderwerpe my uw wil, ( als 't paſt een Knecht)

In onderdaanigheid; ik laat my niet beroeren

U is gezegd:
Want in de Rol des Boeks is dus van my geſchreven,
Dat ik zou willig doen, wat by U is bedacht
Door vrees, maar wacht het af, wat van

De Vader zegt, myn Zoon, hebt gy uw woordgegeeven,

En in gewilligheid, gelyk ik had gewacht,
Het
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Het alles toegeſtemd? ik zal U hoog vereeren,
Gy zult de Koning zyn van het verloſte Volk;
Gy zult het naar uw wil beſtieren en regeeren,
En als gy hebt

voldaan, opvaaren met een wolk,

Om aan myn rechterhand te zitten; daar en boven,
Al wat herſchapen word, zal onder uw gebied

Zich buigen, ja met luſt, en vrolykheid U looven,
Als hun genadig Heer; al wat een menſch geniet,

En nooit genieten kan, zult Gy tot eer erlangen;

A

" .

Het welbehaagen Godts zal door uw rechterhand

te

Gelukkig voortgaan, en gy zult den lof ontfangen

-

Van alle ſchepſelen; gy zult den onderſtand

Des Geeſtes krygen, want Ik zal hem op U gieten

*

*

Met vollen overvloed; ja zonder perk, of maat

verleenen,

en het Volk van U zal oók genieten

De grootſte heerlykheid door U, naar mynen. Raad.

Uw volk zal U, als Vorſt, met dankbaarheid erkennen,
Het zal U als een Godt en Goël hulde doen,

-

-

-

Aan uwen wil en wet met liefde zich gewennen,
En Gy zult het met magt van eeuw'ge ramp behoen.
º

L. l 2
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Gy zult een heerlykheid genieten boven allen,

-

- -

Die ſchepſ’len zullen zyn; om dat Gy zyt myn Zoon;
Ik zal aanſchouwen U, en 't Volk in welgevallen; Ja heid'nen zullen zelfs zich buigen voor uw troon.

Gy zult de goederen van het Verbond verleenen
Aan Uitverkorenen, zoo als het U behaagt,
Gy zult barmhertig zyn, en niemand hooren weenen,
Noch laaten zuchten hem, die ernſtig byſtand vraagt.
Gy zult de Richter zyn van levenden en dooden,
Geen menſche zal'er zyn, die voor uw richterſtoel
Niet eens verſchynen zal, ik hebbe dit geboden,
Dat niemand zal ontgaan uw vonnis, maar 't gevoel
Daar van verkrygen, of tot blydſchap, of tot naarheid :

Gy zult de ſcheiding doen van menſchen naar 't Verbond,
Een ieder zal U zien met goddelyke klaarheid,
En hooren wat Gy ſpreekt met uw geduchten mond.

Gy zult 't verwezen Volk met uwen ſtaf verpletten,
En die vyandig zyn vertrappen met den voet,

Ik zal U, als myn Zoon, dan eeuwig naaſt my zetten ,
Op myn verheven troon, op dat U ieder groet',
En
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En in uw heerlykheid met vreugde zich verblyde, . . . . . . .

Die waarlyk U gediend zal hebben als een Godt; . . ,
Gy zult verdoen al, wie te vooren U benydde;
Maar uw Volk zal met U genieten 't heerlyk lot,

Dat U, en hen bereid is van my, uwen Vader,
Gy zult ook niet een menſch verliezen van 't getal,
Dat U gegeeven word. De Vader ſpreekt noch nader,
Ik zweer het met een eed, dat ik volbrengen zal,

Het geen ik heb beloofd,

ik zal met ſacramenten . . .

Van 't Oud, en Nieuw Verbond dit werk verzegelen,'
Ik zal u op den Berg, en elders geeven prenten Van goddelyken glans; want ik U waardig ken,
Om openbaaringen, en hemelſche gezichten .

.

t Erlangen tot uw trooſt in uwe duiſternis ::
Derhalven zeg ik noch,

-

Gy zult het werk verrichten, al

En ik U geeven wat U daar toe noodig is. -

:

-

Doe ſlechts een wedereiſch, ik zal hem willig ſchenken,

..

De heid'nen als uw goed, daard als uw erflyk deel. .
De Zoon zegt, Vader, wil geduurig aan my denken,.

-T
-

En in verlaatingen verlaat my niet geheel.
L. l 3

-
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Wanneer de Duivel my zal zoeken af te trekken,
Of met verzoekingen my quellen, geef dan kracht,
Om door des Geeſtes licht my ſterker op te wekken;
Op dat ik nimmermeer tot afval werd gebragt.
Gebied uw Engelen, dat die my moogen draagen
Op hunne handen, dat ik nimmer mynen voet

In 't leven ſtooten mag; laat ook geen zwaare plaagen

-

My treffen voor myn dood, meer dan het weezen moet.
Wil my in mynen doop van boven uit de wolken

Toeroepen, dat ik ben uw Zoon, dien Gy bemint

Met luider ſtemme ten aanhooren van de Volken, zº
Op dat men weete, dat ik ben uw eenig Kind.
Als ik uw werk volbragt zal hebben op dees' aarde,
Verheerlyk my dan weêr, myn Vader, met den ſchat
w

Van eer en heerlykheid, die ik, eer ik aanvaarde

Myrt ampt als

Middelaar, geduurig by U had.

Ik wil, dat by my zyn, die Gy hebt uitgeleezen,

Die my geſchonken zyn, om in myn koningryk
Te zien myn heerlykheid, verheerlykt zelfs te weezen,

En op myn hoogen troon te heerſchen eeuwiglyk.
S-

Als
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Als zy in 't leven zyn, laat hen dan niet bewaken
In zonden tot de dood, maar ſterkze door uw Geeſt,
En als de Duivel komt met ſtryd, wil hen verryken
Met uwen onderſtand, en maken onbevreeſd.

Laat nooit den Duivel toe een Vat aan my t ontrooven
van de Gezegenden, die my gegeeven zyn;
Maar deel hen van uw Geeſt t

er eten my gelooven,

wanneer hy komt in ſchyn
De Vader ſtemt dien eiſeh des Zoons in allen delen
Gulhertig toe, en zegt, ik geef daar
myn ſtem,
En niet aan Satans woord,

tOG

.

Dat my het minſte deel des eiſchs niet zal verveelen ;

-

Maar dat ik aan uw woord zal geeven kracht en klem.
Dit zynde vaſtgeſteld, moeſt ook

ee Geas eringen

Noch worden aangehoord, en door Hem zelf gemeld,
Wat laſt Hy in 't Verdrag, wat naam

Hy daar zou draagen,

Het welk Hy in den Raad aldus heeft voorgeſteld.
Ik ben zeer vergenoegd in 't ganſch beſtel der zaken

. .
2

-

En wil Getuige zyn, van 't geene word beraamd :
'k Neem op my deezen Raad in alles

waar

te

maken,

-,

Zoo als 't de heerlykheid der Godtheid hoogſt betaamt,
L14

-

Der
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Derhalven neem ik aan het lichaam te bereiden
Van Godts Zoon in een Maagd; op dat Hy Goël zy;
Een goddelyk

perſoon, van menſchheid

onderſcheiden

Naauw te vereenen met de menſchheid, en daar by,

Ik wil aan die natuur des Zoons, als menſche geeven
Verſcheide gaven, die Hem daar toe noodig zyn;
Ik neem op my den Zoon ten tyde van zyn leven
Met veel verquikkingen, zoo in als buiten pyn,

Te trooſten, en aan 't Volk van Godt dit toe te paſſen,
Dat door den Zoon tot nut van hen verworven werd,
Ik wil door myne kracht hen ſtuuren, om te waſſen
In deugd en heiligheid, en wat verſtrekt tot ſmert

Verdryven, en den glans hen van Godts Zoon vertoonen;
Op datze moedig zyn in 's waerelds worſtelperk.
Ik neem aan met myn kracht in 't Volk van Godt te woonen,

En die te ſterken tot aan 't einde van hun werk.
Zoo dat in deezen Raad het goddelyke Weezen,
En iegelyk Perſoon deszelfs met onderſcheid

De ſtem gegeeven heeft, om zondaars te geneezen
van 't byten van de Slang tot heil en zaligheid.
De
- '.
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De Vader als de Bron en Oorſprong van genade, - ºf iſ
Heeft tot zyn heerlykheid eerſt van dien Raad gemeld, ºf
En aan zyn lieven Zoon de zaaken van dien Raade, . . . 3.
Als hoog noodzaakelyk, en nuttig, voorgeſteld. |
De Zoon verklaarende met liefde ingenomen
Te

| |

. . . . . . ºf

zyn, om wat dien Raad betreft als Middelaar

-

- Tot 't minſte ſtiptje toe gewillig na te komen;

*

Vertoont zich onbevreeſd voor 't lyden en gevaar. " -

De Geeſt verſchynt als een Getuige van de zaaken,
$ 9
Die in den ganſchen Raad door onderhandeling - - - Beſloten worden, en Hyvoelt zyn liefde blaaken,
ºf
Om te beveſtigen 't Verdrag tot 'eminne ding.

- - - KI

Wie dan dien Vrederaad met geeſtelyke oogen

- 1 -

Beſchouwt in het begin, den voortgang en 't beſluit, zº

Die word als weggerukt, tot dankbaarheid bewogen,

|| | |

En roept in liefde met verwonderingen uit.
ô Groote wysheid Godts! ô grondelooze gronden
Ver boven ons vernuft! hoe Godt betaamelyk,

En heiliglyk den weg heeft gunſtig uitgevonden,
Om den gevallen menſch te brengen tot zyn ryk:
Ll 5

iſ
T.
Wan
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Wanneer zyn heiligheid, die nimmer konde dulden,

Dat Godt met zondig Volk zou komen in 't Verbond,
En zyn rechtvaardigeid, die zondaars vol van ſchulden

Moeſt doemen tot de ſtraf, die tot hun misdaad ſtond,
Te vrede zyn geſteld op een bequaame wyze,

Door eenen Middelaar,

die all' de ſchulden heeft

Genomen tot zyn laſt; op dat men eeuwig pryze
't Genadig Raadt Beſluyt, waar door men eeuwig leeft.
ô Groote liefde Godts! die billyk word geprezen;

Om dat Godt voor den tyd aan menſchen heeft gedacht,
En 't middel tot herſtel voor zondaars aangewezen,
Die 't ook uitvoeren

wil door zyn geduchte magt.

-,

Wat moeſt Godts liefde niet my hertelyk doen branden
veelliefdepanden,
ſterker dan de dood,
EnIninwederliefdevlam,
erkentenis van zulke

t

Doen toonen waarelyk te zyn een Bondgenoot,

Wie zou dan Godt Drieëen niet vaardig willen looven,
Die deezen Raad beſchouwt, in welken elk Perſoon
Tot heil des zondaars werkt ? wie wil

Gode eer berooven,

En ook niet werkzaam zyn tot roem van Godes Zoon?
-

f.

-

Die
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Die heeft te weeg gebragt, dat God aan ons kan denken C

Met liefde tot geluk, genaad' en heerlykheid; ;

oT

Die, naar dien Vrederaad, ons kan vrywillig ſchenken,

is

Dat door Hem is verdiend, en Godt heeft toegezeid.
Wie is er niet beluſt te zien Godts liefdepaden,
En zyn barmhertigheid in deezen Vrederaad?

zi ...
::

Die Godt aan ons vertoont door veelerhande daaden,

::
r.
: O

Waar door Hy ons verquikt, en ſterkt in onzen ſtaat. I
Een Kind van Godt behoeft nu langer niet te vreezen - i- O
Voor d' uitkomſt van zyn heil, ſchoon het di. onderpand
Niet krygt met zekerheid, want Godt zal heilig weezen,
En trouw in zyn Verbond, Hy heeft het in de hand
Des Middelaars geſteld, die wel zal zorge draagen, -

T

Dat alles naar dien Raad volkomen werd geſchikt: - A
Om dat Hy in 't geluk des zondaars ſchept behaagen,

I

En anders niet beöogt, dan dat hy werd' verquikt, GO
Dien Godt verkooren heeft; dies kan men Godt aanſchouwen,

Zoo in regtvaardigheid, en Godts onkreukbaar recht, iſ
Als in barmhertigheid, waar door men mag vertrouwen, O
Dat Godt volbrengen zal, het geen Hy, heeft gezegd. O
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genoegen
O wonderbaar geluk! een voorver
Van

Te zyn van Godt Drieëen, dien. Hy een liefdeblyk
Door zyn verkiezinge verleent, met hem te voegen
By het gegeeven Volk van Jezus Koningryk.
Kond ik dit wonderſtuk aandachtig overweegen,
Waar in dat Godt Drieëen zich in den Raad verbind,
Om aan den armen menſch te geeven deezen zegen,
Dat hy by Godt zyn trooſt, heil, vreugd', en byſtand vind!

Och waar myn hert vervuld met lof en dankgezangen
> Tot roem van deezen Raad! waar in gebleken is .

. .

De groote liefde Godts; waar ik meer in verlangen, .
Om na te ſpeuren, hoe Godt myn behoudenis
Tot eer van zynen naam heeft vaſtgeſteld te vooren,
Als een oneindig, goed en algenoegzaam Godt;
Hoe dat ik in den tyd zou worden weergebooren;

Op dat ik namaals zou verkrygen 't zalig lot
Van Godes. Kinderen, ſchoon ik afkeerig werkte,

Door myn verdorven aart, dat Godt door zyne kracht,

Om zyn Raad te voldoen my in myn zwakheid ſterkte,
En van myn dwaalweg heeft in gunſt te recht gebragt.
,

O
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O onwaardeerlyk heil! gepaard met trooſt en vreugde,
't welk Godt ons openbaart tot ziels verwondering,
Wat waar het heughelyk, indien ik my verheugde
In Godt, en in des Raads beloofde zegening!

& Jº

Dat ik de liefde Godts aan ieder uit kon meeten,

Om in gehoorzaamheid te bukken onder Hem,

"

Die in den Raad bedong, dat wy Hem niet vergeeten
Ooit zouden, maar met luſt ons ſchikken naar zyn ſtem.
Kond ik in heiligheid uitmunten en vertoonen,
Dat Godt my in dien Raad wel eer begrepen heeft,
En in myn ganſch bedryf met Godts geliefde Zoonen
Doen blyken, dat myn ziel en lyf met Chriſtus leeft.
Leer tegen 't ongeloof, ô Godt, my dapper ſtryden!
Laat nooit myn boosheid toe, dat ik de leden van
Den Raad uit 't oog verlies', neen laat my met verblyden
Verwinnen Satans liſt, en ſtaan gelyk een man!
Op dat ik zie den Raad, en alles daar in vinde

Met oogen des geloofs, laat ik den Middelaar

-

Y

"

Aanſchouwen tot myn trooſt, geef, dat ik my verbinde,

Om in het heimelyk, en ook in 't openbaar

Te
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Te leeven naar dien Raad in heiligheid en waarheid.

& Goddelyke Geeſt! die Trooſter word genaamd,
Kom Gy my reinigen, en geef my meerder klaarheid:
Och of Gy met uw kracht in liefde tot my quaamt!
Om Jezus mynen Berg my dierbaar voor te ſtellen,
En zyn' bekoorlykheid aan myn verlangend oog

Te toonen; op dat ik zyn goedheid mag vertellen,
En zyn genoegzaamheid, och vloog ik naar om hoog!
Gelyk een arend vliegt, om my geen ruſt te geeven,

-

Tot dat ik by Hem ruſt, die 't waare voedſel geeft,
En kond' ik, naar dien Raad, in liefde teder leeven,
Gelyk een ziele doet, die geeſt'lyk hooge zweeft.

Gy kont het geeven, Heer', dat ik naar uwen Raade
My waarlyk werkzaam toon', en anders niet bedoel',
Dan met verheffingen te pryzen uw genade,
En 's Geeſtes werkzaamheid verkrygen met gevoel.

Verleen my, dat ik toch in deugden uit mag blinken,
Op dat ik weeten mag, dat Gy my hebt bereid,

Om in U, Oceaan van vreugde neer te zinken,
En ſchenk my, na myn dood, des Hemels heerlykheid.
--2
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yn Vriend, myn hert gaat uit, ik voel myn liefde trek
Om u van treurigheid, en deezen maaren weg
(ken,

Met gronden uit Godts Woord genomen op te wekken,
Verleen my dan gehoor, en luiſter wat ik zeg.
Hoe kan het ongeloof zoo lang

u wederhouden,

-

Die zoo veel blyken hebt van uw genadeſtaat?
Ja meer dan anderen, die zich op Godt vertrouden;
Die ſteunden op het Woord, beloften en Godts Raad?
-

#
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Ik bid u overweeg, hebt gy niet deeze gronden?
'k Heb Godt den Vader lief, ſchoon ik het min vertoon,
Ik heb my waarelyk aan mynen Godt verbonden;
En wenſche, dat ik meer waar zynen dienſt gewoon.

Ik heb den Zoone lief, en vrees Hem te mishaagen;
och ofmyn liefde waar met meerder luſt en kracht!
-

Ik doe toch zonder Hem in liefde niet dan klaagen;

Al wat de waereld geeft is buiten Hem veracht.
Ik bid, dat d'Heil'ge Geeſt met zyn genaadeſtraalen
Myn herte zoo bewerk', dat niet de minſte luſt
Daar in dring, om van Godt myn Schepper af te dwaalen :

Nadien ik in myn Godt ſtel al myn heil en ruſt.
Ik haat den waereldling, en goddelooze menſchen,

Ik ſchuuw den huichelaar, en voeg my by het volk 3
Dat Godt verkieſt, en eert. Verkreeg ik zulks met wenſchen,
&

ik hielp met myne ſtem,

die dwaalen naar den kolk

Der Helle, weer te recht, ik zouze onderrichten,

Hoe datze Godt den Zoon door 't zondig quaad gedrag
Onteeren, en meteen voorſchryven goeie plichten,
Tot redding van ſtaat, ik
groot gezach,
f

i

hun

zou het

Dat

MENGELST OF FEN.
DatOpGodt
Drieëen bezit, hen op het herte leggen,
datze wierden van de zonden afgeſchrikt.

545
N

Myn herte word verheugd, wanneer ik hoore zeggen,
Dat Godts geliefde Volk in banden word verquikt.
Als Godts naam word onteerd, dan is het my tot ſmerte :

Om dat ik weet hoe groot en waardig dat Godt is.
Als Godt gelaſterd word, dan gaat het door myn herte,
En 'k

wenſen, dat Godt hem ſchenk daar van vergiffenis

Ik voelde menigmaal myn hert naar boven trekken;
Maar dat ſchynt my te klein, dan dat ik daar op ſtaat

Zou maaken, want my dunkt, ik zou my ſterker wekken,

- Naar Jezus uitzien, en om waſdom in genaad'
Verlangen; ja ik zou met ernſt het hemelſch leven

Betrachten, ſchoon het word van

anderen veracht.

Ik kies het wel, 't is waar, en wil my overgeeven;
Ik maake myn verbond, maar 't ſchynt my zonder kracht.

Ik voele tuſſchen Vleeſch en Geeſt in myne leden
" Een woeling als een ſtryd, en ben dan meeſt bedroefd,
Als 't Vleeſch de meeſter word, ik kan in myn gebeden

Betuigen hertelyk, als Godt myn doen beproeft,
Mm

Dat
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Dat ik onwillig dwaal :

maar komt de Geeſt te boven,

Dan ben ik in myn ſchik; om dat ik word gewaar,
Dat Godt my kracht verleent, dan wil ik Jezus looven,
En dankikHem,
gered heeft
uit gevaar,
Wanneer
ernſtigdat
benHyin my
godtsdienſt
en gebeden,

N

Dan ben ik zeer verheugd: maar ik heb hert, noch zin,
Wanneer ik in den dienſt van Godt, en in myn reden

A

Niet voel iet dat my trekt tot Godt en zyne min.
Ik voel de laſtering des Duivels my ontſtellen;
Als hy gedachten geeft, die tot onteering zyn
Van Godt, of van het Woord, dan kan myn ziele quellen,

En 'k voel in mynen geeft min ruſt, en meerder pyn.
Ik haat het werk van 't Vleeſch, en ook de minſte zonden

Vermyd ik, als ik kan, de zonden van het hert,
Al weet er niemand van, als ik die heb gevonden,
Dan word myn ruſt gekrenkt, ik voel daar over ſmert.
Ik vinde nimmer kracht, gelyk het moeſte weezen,
Als my de Satan lokt, en tot zyn dienſt verzoekt,
Om tegenſtand te doen, ik diende meer te vreezen,
En af te ſlaan 't verzoek van hem, als ganſch vervloekt.
Ik
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Ik heb geen zekerheid, dat Godt my in genade
Beſchouwt in zynen Zoon; derhalven denk ik niet,
Dat ik verkoren ben, of dat ik in den Raade
Van Godt ben vrygekocht van 't eeuwig ziels verdriet,
Ik vreeze, dat ik nooit zal in

den hemel raaken,

Om myn ondankbaarheid, en om myn ongeloof.
Myn zinnen zyn ontſteld, als ik het op zal maaken;
Helaas! ik worde noch den Satan tot een roof.

• Is dit oprecht uw vrees, ſmert, wenſch en overleggen,
Gelyk reeds is gezegd?

en zucht gy om uw ſtaat?

Dan kan ik hertelyk betuigen, en u zeggen,
Schep moed !
Hebt gy den

want Godt Drieëen zag op u in genaad'.

vader lief?

Gy zyt uit Godt gebooren,

Al is uw liefde klein, wanneerze blyft oprecht.
Verbond gy u aan Godt?

wil naar myn woorden hooren,

Gy zyt een Bondgenoot, Godt heeft het zelf gezegd.

Hebt gy een zucht voor Godt, om zynen dienſt te pleegen?
Schynt gy te yverloos? en wenſcht gy meerder luſt?
Wie gaf u deezen wenſch? of wie kon u beweegen,
Dan Godt, die u verkoor, en ſchonk in hem uw ruſt?
Mm 2

Hebt
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Hebt gy den Zoone lief? en vreeſt gy iet te werken,
Het geen aan Hem mishaagt? ik bid u wees verkloekt,
Al ſchynt het u gering, gy kont uw ſtaat bemerken :

Want al wie Jezus lieft word nimmermeer vervloekt.
Wenſcht gy dat Godt de Geeſt u mag in 't herte komen
Met zyn genadewerk ? vreeſt gy des Satans kracht ?
Zoekt gy des Geeſtes trooſt ? Godt heeft u aangenomen,

En uw verſtand verlicht, Hy heeft aan u gedacht.
Haat gy den waereldling? zoekt gy het vroom geſlachte,
Het welke Godt verkieſt en hertelyk bemint?

Dan hebt gy reden, om te ſtaaken uwe klagte;
Om dat gy klaar bezit het teken van een Kind.
Hebt gy een yverluſt, om menſchen die verdwaalen

Op 's waerelds breeden weg, die ten verderve leid,
Te redden? wees getrooſt, gy zoud daar op niet maalen,
Zoo gy tot Jezus dienſt niet vond uw hert bereid.
Wenſcht gy Godts heerlykheid den zondaar te vertoonen;

Op dat hy tot den dienſt van Godt werd toegedaan?

Dan werft gy volk voor Godt, zou Hy dat niet beloonen?
En kont gy daar uit niet des Geeſtes werk verſtaan?
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Gaat uw genegentheid om Kind'ren Godts te ſterken?
Ook alsze zyn verjaagd? en hebt gy aan hun gruis
Een welgevallen? hoor hier uit kont gy bemerken,
Te zyn een Kind, dat treurt om uwer Broed'ren kruis,

Kont gy Godtslaſtering van menſchen niet verdraagen?

-

En word gy dan bedroefd, wanneer men Godt onteert?

Dit is voor my een blyk, dat gy zoekt te behaagen
Dien Godt, die u bemint, en dat gy zyt bekeerd.
Trekt u verſcheidemaal de Geeſt het hert naar boven?

Veracht die dingen niet, om datze ſchynen klein;
Want Godt beweegt uw ziel, om Hem, uw Heer, telooven,
En Hy verleent u iet, dat niet is algemein.

Haakt gy naar Jezus niet, noch naar het hemelſch

leven,

Gelyk het u betaamt ? dan ziet gy wat u ſchort.
Wie doet om dit gebrek uw ziel en lichaam beeven?

Is 't niet de Geeſt, die toont, waar in gy komt tekort?
Wanneer gy voelt met ſchrik des Satans laſteringen;
Of als hy u verwyt, dat gy niet waardig zyt,

Om uw verdoem'lykheid Godts gunſt en zegeningen,
Denk, dat uw vyand ſpreekt, die u Godts gunſt benyd.
Mm 3
Loof

55e MENGELsToFFEN.
Loof Godt met dankbaarheid, om dat gy uit dat ſpreeken

Des Duivels ondervind, dat hy uw vyand is,
En kont gy door 't gebed dan zynen liſt verbreeken;
Verblyd u; want uw ſtaat is zeker en gewis.
Voelt gy een ſtryd van 't Vleeſch inwendig in uw herte?

Dat zulks den Geeſt beſtormt? wanneer het zegepraalt,
Treurt gy dan en belyd gy zulks met groote ſmerte?
't Ontdekt u tot wiens dienſt gy u met vreugd' bepaalt.

Wanneer gy ernſtig zyt in goddelyke zaaken,

w

En ook in het gebed, zyt gy dan welgezind?

Doch als gy flaauwer zyt, kan 't u dan niet vermaaken ?
Wees zeker, dat gy zyt geworden Godes Kind.
Indien gy word ontruſt om heimelyke zonden;
En dat een zondedaad, die klein is u ontſtelt:

Weet, dat gy hebt by Godt genaad en heil gevonden,
Want anders niemand zich om zulk een zaake quelt.
Is uw geloove klein, zoo dat het ſchynt t ontbreeken?

Voelt gy om goed te doen een afgekeerden nek?
Is dat u tot verdriet, en oorzaak van uw ſmeeken?
Heb moed! want Godt zal haaſt vervullen uw gebrek.
Vind

w

-

-
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vind gy uw ongeloof in all' uw handelingen?

Is dat u ſmertelyk? wenſcht gy verzekertheid?
verwekt dat in uw hert geſtaag bekommeringen ?
Weet, dat gy iets bezit, het welk ten leven leid.

Hebt gy geen kracht genoeg, om Satans magt t'ontwyken?
Of tegenſtand te doen? en maakt u dat bevreeſd?

Loop Jezus aan om hulp, dan zult gy niet bezwyken; .
Beſtaat gy dit, dan hebt

gy blyken van den Geeſt.

Ay lieve, wil bedaard de proeven overweegen,
Die tot uw onderricht

-

hier vooren zyn geſteld :

Indien gy die bevind, erkenden grooten zegen;
Want ieder is in 't Woord van Godt aldus gemeld:
En prys dien grooten Godt, die u heeft uitverkoren,
Geroepen door zyn Woord; die u 't geloove gaf,

En trok uit Satans magt, die daar by heeft gezworen,
Dat Hy u eeuwig zal bevryden van de ſtraf.
Vermaak u hertelyk met hemelſche gedachten :
Nadien uw ſtaat vereiſcht, dat gy den Heere pryſt;
Zie wat de Heer u deed, en wil toch niet verachten
De

blyken van genaé,

die Godt aan u bewyſt.
Mm 4

Last
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Laat ook uw tong met lof aan anderen vertellen,
Het geen de groote Godt u in genade deed,
Op dat een ander mag u in Godts roem verzellen,

Wanneer hy ziet, of hoort, hoe gy uw tong beſteed.
Laat toch uw daaden aan een ieder blyken geeven
Van uw oprechtigheid, op dat gy zeker zyt,
Dat gy van binnen hebt het geeſtelyke leven,

En dat een ander werd om uw gedrag verblyd.
Dat heel uw leven zy een voortgang van genoegen
In Godt en zynen dienſt; en dat de vrees van Godt

U neige, om te meer u by Godts Volk te voegen,
Op dat gy ook met hen verkrygt hun zalig lot.
De Heere zal uw weg met zegening bekroonen :

Nadien gy Hem verkoort, en tot uw vreugde naamt.
Hy zal uw Leidsman zyn, en na den tyd vertoonen,

Wat Hy zyn Kind'ren geeft, gelyk het Hem betaamt,
Verlang toch naar den tyd; want die zal zeker komen,
Dat gy van treurigheid word met der daad gered,

Dat gy in 't koningryk zult worden aangenomen,
't Welk Jezus heeft verdiend, verander uw gebed
In

-
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In dank en lofgezang; laat ongeloovigheden
Ver van u zyn geweerd, en word meer ingeleid,

In wat gy reeds geniet, en wat voor groote reden
Gy hebt voor 't goed vervolg door Godtsbarmhertigheid.
Erken toch dankelyk, en ſteun op goede gronden,
Dat

Godt u eeuwig zal bevryden van het quaad :

Want Jezus door zyn bloed en Geeſt heeft Godt verbonden,
Om u te geeven heil, en 's hemels vreugdeſtaat.

De Heere geef u trooſt, en breng u tot bedaaren,

-

** Doe u het ongeloof verlaaten in 't geheel.
Och dat Hy door zyn kracht uw nevels op deed klaaren!

En ſchonk een helder licht, ten teken van uw deel.

,

Dat niet de minſte blyk van twyffeling mógt blyven :
Maar, dat gy met gejuich aan ieder zeggen mogt
Godt heeft met zekerheid myn liefde doen beklyven;
Nu ben ik klaar

bewuſt ,

dat Godt my heeft gezocht,

-

Myn tong is los gemaakt, ik zal met held're klanken

Grootmaaken mynen Heer'; om dat Hy myn geſchrei
Genadig heeft gewend, dies wil myn tong Hem danken,
Hy heeft myn naar geklag veranderd in een rei.
Mm 5
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Indien gy deezen weg verkoort, men zou bevinden,'
Dat gy door uw gedrag zoud zyn tot trooſt en vreugd
Van ganſch uw huisgezin, uw maagſchap, and're vrinden,

En vreemden, die gy t'zaam zoud leiden tot de deugd.
Ik wenſch u hertelyk, dat Godt u wil geleiden
In deeze duiſternis, en ſterken met zyn kracht;
Op dat gy vaardig word, om zyn lof te verbreiden,
Verzekerd, dat Hy,u zal brengen door zyn magt
In 't hemelſch vaderland, daar all'-uw droefeniſſen

Verwiſſeld zullen zyn in vreugd en heerlykheid,
Daar Godt u van zyn gunſt zal eeuwig vergewiſſen,
De Heere maak hier toe u meer en meer bereid.

tºt
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d Godt, Gr weet van myne dwaasheid en

myne

ſchulden zyn voor U niet verborgen.

Pſalm 69 y 6.
tykent myn daaden, Heer', en heel myn dwaazenhandel,
Hoe dat ik veel verzot op waerelſch' eer en pracht,
Staat, rykdom en vermaak, door onbezonnen wandel,
Uw zegen heb verzuimd, en wegen heb veracht.

In plaats, dat ik myn Godt behoorde te beminnen
Met lichaam

en met ziel,

en tot Godts eer te zyn,

Heb ik het nietig ding gegeeven hert en zinnen,

-

En als een dwaas geruſt geweeſt met blooten ſchyn.
-

* v
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Wat is de roem en eerder waereld toch te ſchatten?

Als menſchen, om myn gunſt zich bogen tot den grond,
En ui eerbiedigheid my naar de voeten vatten,
Of my den grootſten dienſt betuigden met den mond?
Wat kon de pracht, de praal en hoogheid my verleenen?
Dan dat myn ydel hert te meer wierd afgekeerd,
Om U,

barmhartig Godt, met bidden en met weenen

Te ſmeeken dat uw gunſt niet meer wierd afgeweerd.
Wat kon het blinkend' ſtof my tot genoegen geeven,
Wanneer ik overſtroomd met ſchatten U verloor ?

Of in zorgvuldigheid verging myn dierbaar leven;
Om dat ik meer het

goud,

dan Jezus dienſt verkoor.

Wat kon my kort vermaak, en dwaaze welluſt baaten ?

Nadien ik door de luſt verliet het hoogſte goed.
ô Jezus! wees verzoend, wil

my toch niet verlaaten,

Neem myne dwaasheid weg, en waſch my in uw bloed!

Laat 's waerelds

ydelheid my niet aan 't hert meer hangen ,

laat ik los gemaakt van al wat ydel is,
Heere tot myn Ria 111et vreugd' in 't hert ontfangen,

Maar

U,

En ſchuwen het vermaak , waardoor ik Jezus mis.
-

ºf

Gy

-

A

-

-

-

-
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Gy hebt een langen tyd myn ydelheid verdraagen,
Myn dwaas gedrag verſchoond, en zonden overzien,
Gy kent myn ziels begeert' , och kon het u behaagen,
Om my ter deezer tyd uw hulp en hand te bién.
Ik wenſch uit heel myn hert, bevryd van ydelheden,
Te worden opgecierd met Jezus heilig beeld.
Gy hebt myn zondig hert gezien in myn gebeden,
Ik ben verwonderd, dat u zulks niet heeft verveeld.
Indien gy naar het recht en reden wilt beſchouwen
Mynydel los gedrag, en ongebonden luſt,
Myn wulpſche dertelheid, of zoo Gy zult ontvouwen,
Hoe dat ik ydelheid verkoor voor waare ruſt;

iſ

Dan ben ik overtuigd, dat Gy my moet verſchaffen
Al wat elende baart, en wat my ſmerten kan;

Ach wil my naar verdienſt niet om myn zonden ſtraffen!

Vergeef myn dwaaze daad! ontneem myn zondeban!
Ik wil, door uwe kracht, geen zonde meer bedryven,
Maar losheid, ydelheid, en dwaasheid uit myn hert

Verdryven,
&

en getrouw, myn Godt, voor eeuwig blyven;

Op dat Gy nu voortaan door my verheerlykt werd.
GOD:
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Hoe lange zult gy de gedachten uwer ydelheid in 't
binnenſte van u laaten vernachten ?
k hoor

uw dwaas gedrag,

en 't woelen in de zonden;

Ik ken uw ydel hert en onverſchilligheid;
Ik heb uw levenswys voor my niet recht gevonden :

Om dat de menſche vrees uw hert heeft afgeleid.
Ik zag uw ernſt en luſt, om menſchen te behaagen,
Hoe dat de zotterny u meeſt aan 't herte ging,
Dat gy het dwaas gerel der waereld konde draagen,
Dat hoogmoed, roem en eer van menſchen u beving
Ik
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Ik wiſt hoe dat uw hert, verzot op lof en ſchatten,
My ſpringbrong van geluk en zegening verliet,

Hoe dat uw geeſt gereed, om welluſt aan te vatten,
De waare tederheid en

Ik heb uw wangedrag
Meer dan

heiligheid verſtiet.

langmoediglyk verdraagen,

men wenſchen kan, meer dan gy had gewacht:

Gy dwongt my door 't gedrag te geeven zwaare ſlagen; -

Maar myn barmhertigheid heeft middel uitgedacht,
Om al uw ydelheid en dwaasheid te vergeeven,
Waar door gy in 't gericht zult voor uw Godt beſtaan;
Had gy myn wraak met ernſt bedacht, gy had met beeven
Myn hoog gezach ontzien, geen ſchuld by ſchuld gedaan.
Hebt gy wat lang gewacht? met dertelheid gehandeld,
De waereld lief gehad, myn toorn niet veel gevreeſd ?
Het zy u dan genoeg de waereld nagewandeld
Te hebben, ſcheid'er uit, en ſmeek myn goeden Geeſt,
Dat Hy uw hert, uw oog en zinnen zoo bewerke,
Dat gy door zyne kracht den zwier, de pracht en ſtaat
Vergeet, en ondervind, dat Hy uw ziele ſterke,
Op dat gy dwaaze luſt en ydelheid verlaat.

.
-

-

Bid
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Bid, dat gy met vermaak de welluſt moogt beſtryden;
De wulpſche dertelheid en hoogmoed tegenſtaan;
Ik wil op uw gebed u van de luſt bevryden,
Die u

bewegen zou op 's waerelds weg te gaan.

Wacht op myn heil en hulp, ik zal u niet begeeven;

Doch dwing my niet tot ſtraf door ongebondenheid;

-

Verwerp uw dwaas gedrag, neem aan een heilig leven;

Beſtryd de loſſigheid, en wat tot zonde leid.
Indien gy had volherd in ydelheid te loopen,
Ik had in 't openbaar uw dwaasheid voorgeſteld :
Maar nu gy u bekeert kont gy op zegen hoopen,

Wanneer gy mynen roem en deugden ſteeds vermeld.

Verlang naar yvergeeſt, om dwaasheid te verlaaten,
Stel uwen roem in deugd en waare heiligheid,

Dan zal ik u met kracht omgorden om te haaten
Al wat naar ydelheid en dwaaze wegen leid.
Gy zult in mynen roem geduurig werkzaam weezen 3

Ik zal u in de vreugd' geleiden naar myn raad,
En tegen ydelheid verſterken, heel geneezen,
En u beveſtigen in uw genade ſtaat.
DANK
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VERWONDERING

van de te vooren

ONVRYMOEDIGE
GE L o o V I G E ZI E LE,
over het

GoDDELYK ANT wooRD.
Ik zal Godts naam pryzen met gezang, en hem
met dankzegginge grootmaaken.

Pſalm: 69 y 3 1.
Godt! ik ſtaa verbaaſd;

via ik nu opgenomen

Door dankbetuigingen, voor deeze groote zaak,
TDie gy hebt toegezegd, en onverwacht liet komen
Als ik met ernſt bedreef het ydel los vermaak.

Wat zyt Gy wonderlyk in alſ uw werken,

Heere,

Dat Gy my van de luſt hebt gunſtig vrygemaakt,
Wanneer ik niets bedacht, noch deed tot roem en eere

Van uw geduchten naam, noch zonden had geſtaakt:
N n

Maat

-
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Maar in den zondeloop gewillig voort te rennen
Was myn genoeglyk werk, dat Gy my toen gevat,

En ſchielyk hebt geleid, om U als Godt te kennen,
Vertoond uw dierbaarheid en uwer deugden ſchat :
Dat Gy my uwen Zoon hebt doen in 't ooge komen,
En door uw Geeſt verlicht, om van myn eigen ſtaat

Met walging aftezien, de luſten doen betoomen,
Om met volwaardigheid te treeden in uw Raad,
Myn onbeſuiſden loop gewilliglyk te ſtaaken,

En zonder uitbeding te zetten mynen voet '
Naar uwe Wet en wil; en myn verbond te maaken
Met U, door uwen Geeſt, gegrond op Chriſtus bloed.
My, die te vooren ſcheen een pronkſtuk in myn oogen,
En ſteunde met vermaak op eigen waardigheid,
Die door den ſtaat en eer, of geldzucht wierd bewogen,
Dien hebt Gy tot uw Wet, en tot uw dienſt geleid;
Ook in een naauw Verbond gelukkig aangenomen,
Op dat ik nu verliet de waereld, goed'ren, huis,

En welluſt van het vleeſch, om vry tot u te komen,

My hebt Gy toegezegd te vryden van het kruis,
Dat
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Dat eeuwig op den kop van anderen zal ruſten,

Die gy in toornigheid laat blyven in den ſtaat
Der

zonde,

-

my, ô Godt, hebt Gy tot reine luſten

Gebogen door uw Geeſt; verkoren in uw

Raad,

Geroepen door uw Woord; ik kan geen woord verzinnen;
Gepaſt tot dankbaarheid van 't geen Gy hebt gedaan :

Myn geeſt is

Veel te dof,

my komt geen zaak te binnen,

Waar mede dat ik worm tot uwen troon zal gaan,
Om u te ſchenken, Heer, want hemel, lucht en aarde;

Ja alles, wat er leeft, is onder uw gebied :
Ik vind in my geen kracht, om u, ô Godt, naar waarde
Te danken voor uw gunſt, dat Gy my van 't verdriet
Der zonden hebt verloſt, en krachtig hoop gegeeven,

-

Dat ik van u niet meer zal worden afgeleid
Geheel, en voor altyd; maar dat ik na dit leven
Zal komen voor uw

troon,

en ſtaan in eeuwigheid,

Wat is 't een groot geſchenk, my in den tyd te leiden,

My tegenydelheid, en al wat waereld geeft
Te hoeden door uw Geeſt, te ſterken en bereiden,

Om na den tyd te zyn, daar men bly eeuwig leeft!
Nn 2

-

DE
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D E

T R E U R I G E
GE LO OV I GE z I E L,
in V E R LA N GE N uitgaande naar den
H E E R E JE Z U S.
4.

Gelyk een hert ſchreeuwt naar de waterſtroomen ,
alzoo ſchreeuwt myne ziele tot u, ó Godt. My
me ziele dorſt naar Godt, naar den levendigen
Godt : wanneer zal ik ingaan , en voor Godts

aangezichte verſchynen? Pſalm: 42 y 2 , 3.

H" dat myn herte jaagt, en innig met verlangen
Hygt, als een dorſtig hert, dat door den dorſt verſlaauwt;

4

|

Om dat het door het net der jagers ſchier gevangen,

Noch voor de honden vlucht, en daar door word benaauwd,
Dat weet myn Godt alleen, die alles ziet voor oogen,

Die my inwendig kent, en wat myn geeſt verzint. Hy merkt myn herteluſt, en ſchat myn klein vermoogen,

Hoewel 't maar zuchten is, al wat myn ziel begint.
Hy
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Hy is alleen myn trooſt, aan wien ik zal ontvouwen,
Wat my op 't herte weegt; Hy is myn toeverlaat,
Ik kan, noch wil geen menſch myn zielsgeſtalt betrouwen,
Het is genoeg, wanneer Godts Zoon myn woord verſtaat.
In Jezus is myn heil, Hy weegt myn ernſtig zuchten;

-

-

Hy is myn eenig wit, de Noordſter van myn hert:
Ik zoeke buiten Hem geen hoogheid, noch genuchten;
Als Hy myn ziele trooſt, dan zucht ik zonder ſmert. »
Hy kent myn ziels verdriet, en hoort myn klaaglyk ſteenen,

Myn ongeveinſden wenſch en roepen in de pyn:
Ik doe zoo veel ik kan, om niet te willen weenen,
Wanneer myn ziele treurt in waarheid, niet in ſchyn.
Wat nu myn hert

begeert, bejaagt met groot verlangen,

En met de grootſte kracht naar uitziet en bezint;
Dat weet myn

Hertevriend, ik kan geen ruſt ontfangen,

Voor dat ik ben bewuſt, dat Jezus my

bemint.

Ik ſchyn in vrolykheid geruſt myn pad te loopen;

wanneer ik naar de ziel moet zuchten menigmaal.
Ik ſchyn in treurigheid geen heil te konnen hoopen,
Als Godt my door zyn Geeſt vertrooſt metzoet onthaal.
Nn3

Geen
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Geen menſch verſtaat het werk, dan die het heeft bevonden,
Hoe dat de waare vreugd, in 't zuchten voortgebragt,

In droefheid zich vertoont, hoe die meeſt t allen ſtonden
Zich ſterker openbaart door droefheids groote kracht.
Geen menſch kent myn gezucht, het is genoeg geweeten,
Als Godt myn klagten hoort, en myn verdriet bemerkt.
Ik zie alleen op Hem, zou Hy my heel vergeeten?

Dat ik geſtadig zucht word door Hem uitgewerkt.
Al wat ik hier

beſchouw is myn gezucht onwaardig,

Myn hert ryſt hooger op tot Jezus mynen Vriend.
Myn zucht is naar zyn dienſt,en'kwenſch om voorHem vaardig
Te leeven tot zyn roem, dewyl Hy zulks verdient.
/

Geen ſchepſel weet myn wenſch, maar Jezus dien ik eere,
Die

maakt my wel te vreên; als Hy myn zuchten weet.

Ik maak niet veel gerucht, als ik myn Heer begeere:
Indien Hy myn gezucht in ſtilheid niet vergeet.
Ik Dat
ben deeze
wel inliefdeluſt
myn ſchik, wanneer ik kan bemerken,
en zucht naar Jezus leid.

•

Ik laat het heel aan Hem, ach quam Hy my bewerken!
-

Op dat myn naar gezucht niet duur in eeuwigheid.
GOD

N

A
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GOD DE LY KAN T WOORD
aan de

T R E U R I G E
GEL O OV I GE ZIEL E
Jeſ: 6o y 2o.

De dagen uwer treuringe zullen een einde neemen.
k zie, hoe dat uw hert inwendig word gejogen,
Gelyk een

vluchtig hert door honden

nagezet;

Ik zal uw zuchten niet geduuriglyk gedoogen:

-

Maar cieraad in de plaats verleenen op 't gebed.
Ik weet uw naar gezucht, en zal het niet gehengen;
Dat gy voor eeuwig treurt; nadien ik ben bewuſt,
Dat het niet dienſtig is het zuchten te verlengen;

Op dat gy niet bezwykt in uwe liefdeluſt.
N n4

Gy
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Gy hebt my tot uw Vriend en Bruidegom verkoren,

- Tot 1effing van uw dorſt en geeſtelyken brand: ,
Derhalven kan ik niet het zuchten langer hooren;
Ik ſpreek u

maar het hert,

en neem u by de hand.

Ik zal u door den weg van zuchten heenen leiden,
En uwe ziels begeert vervullen met der daad;
Ik zal u tot de vreugd en vrolykheid bereiden,

En u doen zeker zyn in uw genadeſtaat.
Hebt gy my tot uw trooſt als Heiland aangenomen
In heel uw ongeſtalt en jammerlyk geklag?

-

Ik zal tot uw gejuich met trooſt in 't herte komen;
Op dat uw treurigheid verander in gelach.

w

Ik zie, wat gy verdraagt om niet geveinsd te ſchynen,
Hoe dat gy kropt en zwelgt het innig ziels verdriet,

i

Ik ben nu op den weg, om ſmert te doen verdwynen;
Ik heb 't geklag gehoord, al hoorden 't menſchen niet.
Ik hoor, hoe dat uw ziel, geſtadig opgerezen,
My

hooger ſchat en pryſt, dan al het waereldſch goed,

Dat al uw zuchten ſpruit, om dat gy wenſcht geneezen
-

Te zyn van 't zondig quaad, en al wat hinder doet.

i
t

v

s-

-

-

Hebt

N-

w

-

i

*

i
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Hebt gy my in 't gezucht tot

Boezemvriend verkoren?

-

Ik zal het hoogſte goed u ſchenken, wees getrouw:
Ik Jezus lyde niet, dat zuchters gaan verloren,
Of dat

hen eens zucht in eeuwigheid berouw'.

Ik zal my in 't vervolg als Hertevriend vertoonen;

Dewyl uw zucht en wenſch naar my is uitgegaan:
Ik zal met mynen Geeſt in 't herte komen woonen;
Om u in

ongeval geduurig by te ſtaan:

Ik zal u van 't gezucht geſtadig wederhouden,

-

Gelyk ik heb gedaan aan ieder menſchen kind,
Die my oprechtelyk de zaaken toevertrouwden;
Nadien myn naam en werk tot hulp en trooſt verbind.
Ik zal myn goeden Geeſt u in het herte zenden,
Die

u met zachtigheid meer overreeden zal;

Om uwe jammerklagt en 't treuren om te wenden

In veel blymoedigheid en vreugde met geſchal.
Ik zal droefgeeſtigheid verand'ren in genuchten,

*

*

#

En eeuwig zegenryk vervullen uw begeert';
Ik zal uw wenſch voldoen, gy hoeft niet meer te zuchten;

Om dat ik uw geklag heb eeuwig afgeweerd.
N n 5

DANK
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DANKBAARE VERWONDERING
van de te vooren

T R E U R I G E
GE L. o O V I GE z 1 E L E,
N

over het

GOD DE LYK

AN TW O OR D.

Pſalm 56 y 13.

Ik zal U dankzeggingen vergelden,

H oe dierbaar zyt gy, Heer, nu Gyin't hert komt ſpreeken
In myn droefgeeſtigheid, nu Gy myn geeſt verkleekt,
En

ganis overziet de feilen en gebreken

Van my, die in 't verdriet by U de ruſte zoekt.
Wanneer ik overweeg uw wegen en uw paden,
Die Gy gehouden hebt in den voorleden tyd :
Hoe dat Gy in de ſmert my noch hebt overlaaden

Met heil, en onverwacht met zegen hebt verblyd;
----

- - -

V

Dam
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Dan word ik overſtroomd met woorden en gedachten;
En denk is 't moogelyk, dat Godt my noch vereert

De blyken van zyn gunſt; Hy kondemy verachten;
Maar geeft my onverdiend, hetgeen ik heb begeerd.
Als my het herte joeg, geſlingerd door de winden
Van waereldſch ſchynvermaak en zondig tydverdryf,
Toen hebt Gy my gelokt, de ruſte laaten vinden,
En my genadiglyk vergund een goed verblyf
In uwe ſchaduwe, ontheft van ſtraf en 't quaade,

Verquikt, geſterkt, getrooſt, bewaard voor groot verdriet,
En bovendien verleend den rykdom van genade,
Wat redenen Gy had, ô Heere, weet ik niet!
Dan dat ik heb gehoord uw enkel welbehaagen,
En vrymagt in het werk van myn behoudenis:
Geef my een vrolyk hert volwaardig om te vraagen
Naar U, uw Zoon, en Geeſt, die t'zaamen zyt gewis

De vreugde voor de ziel; gelyk Gy hebt begonnen,
Volvoer het goede werk in zaaken my beloofd:
Verheug my meer en meer, geef my oprecht te konnen
Uitkomen in uw dienſt; myn liefde niet verdoofd
Te
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Te voelen, maar met kracht in

vrolykheid myn leven

Te ſlyten, en oprecht voor uwe Majeſteit

Myn beſten tyd in dank gewilliglyk te geeven
Tot uwen roem en lof, in glans van heiligheid.
6 Heughelyk bezoek, dat Gy myn treurig herte

In myn bedroefſten ſtaat genadig hebt verlicht,
En in blymoedigheid veranderd myne ſmerte;
Waar door ik duizendmaal erken te zyn verpligt
Aan uwe Majeſteit; ik voel myn hert genegen,
Om U met

ſmaatgezang te pryzen, zalig Godt,

Gelyk ik ſchuldig ben voor den bewezen zegen,
Betoon U klaar te zyn myn deel, myn erf en lot.
Laat nooit in uwen roem myn loome geeſt verſlaauwen,
Op dat Gy door de ſchuld niet weêr gedrongen werd,
Om my met zwaarder ſtraf te plaagen en benaauwen;

Als ik in uwen lof niet yverig volherd'.
Myn oogen zien op U, ik denk Gy zult betoonen
De waarheid van het

woord ,

myn ziele kond gedaan,

Gelyk Gy hebt gezegd, dat Gy my zult verſchoonen,
Dat ik niet eeuwig treur, ik weet het zal beſtaan.
WDe

r
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D E \

v E R LAAT ENE
GE L O OV I GE ZIE L,
in

-

GEESTE LY KE DON KERHEID
wenſchende naar meêr licht.

Met myne ziele heb ik U begeert in den nacht.
Jez: 26 'y 9.

-

elaas ! wat naare nacht met dikke duiſterniſſen,

Met wolken, dampen, wind, en regen onder een
Bedekt myn arme ziel; ik moet de zonne miſſen;
Ik zie niet eene ſter, de nacht is ongemeen.
De wolken pakken t'zaam, ik kan geen oog gebruiken;
Het geen ik boven zie, is zwaare duiſternis;
Ik ben rontom verwerd in haagen, ſlyk, en ſtruiken;
Ik zette niet een voet, of trap geduurig mis.

Dé
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De naarheid van den nacht weet niemant te beſchryven;
Want alles wat er is, ſchynt tegen my gekant;

zoo deeze duiſternis noch langer moet beklyven,
Dan raak

ik door den nacht gewis in ſmaad en ſchand.

Och dat de dageraad en zonne quam genaaken !
Op dat ik als voorheen zag beter met beſcheid:
De duiſternis belet my op den weg te raaken,
Die onder 't zonnelicht ten klaaren Hemel leid.

Wat ik met ernſt begin, ik blyf noch even duiſter,

-

Ach! dat de nacht verdween, de ſpringbron van myn quaad:
Dat noch de zonne ſcheen in vollen glans en luiſter,

Als in voorleden tyd in myn gewenſchten ſtaat.
Ik zoek met al myn magt,

maar zie myn onvermoogen;

Ik wenſche, dat ik ſterk kon loopen op het pad
Ten Hemel; dat ik licht mogt krygen in myn oogen,
Om met meer naarſtigheid te zoeken naar den ſchat,
Dien ik verloren heb; ô Jezus, leer my zoeken!
Ay doe de donkerheid en zwarten nacht vergaan!
Reik my den Scepter toe, en wil myn ziel verkloeken:

Kom, neem my by de hand, en leid my op de baan.
-

-

Mag,
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Mag ik 't geen grooter gunſt in deeze naarheid achten,
Indien ik had een oog, of zonder oogen waar ?
Dan dat ik wel verzorgd van goed gezicht moet wachten,

En klaagen in den nacht,

in veelerley gevaar?

wat heb ik menigmaal myn oogen
Verlangd en

opgeſlagen;

uitgezien, of ik het ſchemerlicht,

En 't eerſte morgenrood zag aan den Hemel daagen:
Maar wat ik onderſtaa, ik

kryg 't niet in 't gezicht.

Ik telle met verdriet de weeken, dagen, uuren;
Om maar

de minſte blik van 't zonnelicht te zien,

Ik klaage, zal de nacht my eeuwig blyven duuren?
Ach Jezus lyd het niet! laat zulks toch niet geſchiên!

Maar laat de ſchoone Zon,

met haar vergulde ſtraalen

My ſchynen in het hert; op dat ik worde warm:
Ten minſten laat ze my van boven nederdaalen

Op 't hoofd, op dat myn ziel niet eeuwig treur' en karm'
Ik heb zoo lang gezocht met weenen, zuchten, vraagen; Maar alles te vergeefs, ik ben en blyf in nood;
Och lieve Jezus hoor ! indien 't U kan behaagen,
Neem weg dien naaren nacht, my bitter, als de dood.
GOD:

va

576 MENGELST OFFEN.
GOD DELYK ANTWOORD
aan de

V E R LA A T E NE

GE L. o ov 1 GE ZIE LE
Pſalm 112 y 4.
\

-

Den oprechten gaat het licht op in de duiſterniſſe.
e nacht is niet beſteld, om eeuwig te bedroeven;
Ik kom met tegenheid, en maak een ziel verarmd;
Wanneer ik dienſtig acht, om Kind'ren te beproeven,
En neem de Zonne weg, die anders licht en warmt;

Op dat oprechtigheid zich klaar zou openbaaren,
En ongeveinſde luſt meer komen aan den dag;
Ik heb uw ernſt gezien, ik zal den nacht opklaaren,
En uwe duiſternis, met jammerlyk geklag,
l

Niet

-

V
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Niet langer in verdriet op uwe ziel doen ruſten,
Om dat ik heb

gehoord,

hoe gy verlegen zyt ,

Ik,zal den zwarten nacht verwiſſelen in luſten
van licht

en vrolykheid, op dat gy u verblyd.

Uw zoeken in den nacht, zoo dikmaals ondernomen;

j

Uw yver en uw zorg, indien 't niet waar belet;

Ja uw oprechtigheid, om verder voort te komen,

,

En uw volwaardigheid op mynen dienſt gezet;
Uw klagten in 't verdriet met opgeſlagen oogen; .

1

Uw zuchten in den nood, en 't uitzien in den nacht

Heeft myn barmhertigheid en liefdeluſt bewogen, .
Wanneer het door den Geeſt wierd voor dentroon gebragt.
Hoewel gy duiſter zyt, het zal niet blyven duuren;
De nacht, met zyn gevolg, is haaſt voorby gegaan;
De Zonne met haar glans zult gy met luſt begluuren,
Wanneer zy op uw hoofd, en in uw hert zal ſtaan.

Ik weet wat u ontbreekt, ik zal my openbaaren
Aan uw bedroefde ziel, als in voorleden tyd;

Ik zal den naaren nacht en t'onweêr doen bedaaren,
Op dat gy wel getrooſt, verlicht en vrolyk zyt,
O O

ſâ

578

MENGELST OFFEN.

Ik zal de held're Zon u doen in 't herte ſchynen,
En wat u hinder doet, waar

door gy weinig ziet,

Verdryven uit het oog, de dampen doen verdwynen,
De maare duiſternis, de reden van 't verdriet

Voortaan in uwen geeſt niet langer laaten blyven,
Nadien ik uw gemoed oprecht en wel

beproefd

Gezien heb in den nacht, zyn all' uw misbedryven
Vergeeven tot myn eer, wees langer niet bedroefd :
Ik Jezus, uwe Zon, zal uwe ziel beſtraalen;

Op dat de zwarte nacht met nevelen verdwyn :
Ik zal het zonnelicht tot uwen dienſt bepaalen,

Uw oogen opendoen, op dat het dieper ſchyn',
En dat uw hert verwarmd, zich kan in 't licht vermaaken;
Des hemels volle glans en heerlykheid bezien;
U zal des Geeſtes licht vertoonen zulke zaaken,

Waar van gy denken zult, hoe kon dat ooit geſchiên?
Wees ſtil, houd u geruſt, aanſchouw het heil des Heeren;

Ik zal door myne kracht, heel zonder uw beleid,

De rampen van den nacht en duiſterniſſe weeren;

Op dat gy word en blyft verlicht in eeuwigheid.
<

*
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DANKBAARE VERwONDERING
van de te vooren

VE R LA A T EN E
GELOO VIGE ZIELE,
over het

-

GO D DE LY K A N TW O OR D.
Jez: 12 y 1.

Ik danke u , HEERE, dat gy toornig op wge
zweeſt zyt: maargy
uwtrooſt
toornmy.
is afgekeerd, ende
l

oe trooſtryk is het, Heer, als zuchters tot U komen!
Dat heb ik reeds gevoeld in myn bekommering;

Wanneer Gy myn verdriet hebt ſchielyk weggenomen;
Om dat myn zucht en wenſch naar U alleenlyk ging.
Gy ſpreekt tot myn geluk zeer vriendelyke woorden,

Waar door de duiſterheid wykt uit myn angſtig hert :

Gy vleid, vertrooſt en lokt door zachte liefdekoorden,
Op dat de logge ziel tot vreugd genegen werd.
-

Myn

O o2
\
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is overſtelpt van blydſchap door het hooren
van al het groote goed , zoo even my gemeld:
Ik had het niet geloofd, al waar het my gezworen,
Myn geeſt

' Zoo Gy zulks magtig Godt, my niet had voorgeſteld,
En uw getrouwigheid niet klaarlyk waar gebleken
In allerley geval, dat ik heb nageſpeurd:
-

Gy hebt aan my getoond, ſchoon ik was afgeweken,

Dat Gy met kracht en

Geeſt

myn ziel hebt opgebeurd.

Als 't buiten hoope ſcheen, de nacht te zwaar en duiſter,

De nevelen te dik, de Zon te ver van Iny,
De ziel te veel beroerd; myn daaden zonder luiſter,
Toen quam het zonnelicht, en dreef den nacht voorby.
Hoe

onverwacht,

ô Heer, verleent Gy my den zegen!

ik heb ook iet gevoeld,
Dat niemand zeggen kan; dit doet my overweegen,
Om U met dankbaarheid (gelyk ik heb bedoeld)
Te looven, en hoewel ik weet myn kleine krachten,
Ik zie verandering,

En dat de duiſternis niet heel is opgeklaard,
Ik wil de liefdeblyk van zegen niet verachten

Door onverſchilligheid, o neen, ik wil bedaard
-
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De zaaken, zooze zyn beloofd, my eigen maaken;

En ſchoon ik klaar bemerk, dat ik het niet verdient,
a
t -

-

Ik zoek en wenſch tot Godt in liefdeluſt te blaaken; *

Hy geeft my trooſt en moed, om verder uit te zien.
Hy zal het naar zyn woord voor

my ten einde brengen,

Indien ik door het licht herſteld uit

myn

verdriet,

,

Aan Hem geen reden geef, om nachten te verlengen,
Gelyk om zondedaad voorheenen is geſchied.
Och! kon ik nu verloſt van rampen , naare nachten,
En zwaare duiſternis, (waar door ik heb geweend)

k

Met veel langmoedigheid den vollen zegen wachten,
Die Godt in heerlykheid zyn

Kinderen verleent :

Ja kon ik op den weg veel klaare blyken geeven;
Dat ik gelouterd zy, en door het kruis beproefd,
Zoo dat ik door 't verdriet zal komen tot het leven;

Om dat my Jezus heeft gezegd, wees niet bedroefd.
& Zalig, heilig Godt! bewerk myn ziel en zinnen - Tot waare dankbaarheid, voor deeze liefdedaad , . . -

-

Verquk en trooſt myn ziel; breng my genadig binnen - - In 't hemelſch heiligdom door uwen wyzen Raad. --

* ---

DE
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met vreeze beſchouwende.

Pſalm 143 y 2.

Gaa niet in 't gerichte met uwen knecht: want
niemand die leeft zal voor uw aangezichte
rechtvaardig zyn.

Diens heilig Godt! die alles naakt voor

oogen,

Hoe duiſter dat het ſchynt, inwendig klaar beſchouwt,
Wat heb ik menigmaal U tot de wraak bewogen,

Om dat ik U myn zaak niet recht heb toevertrouwd,
En dat ik dagelyks van U ben afgeweken,

Meer dan ik had gedacht in myn onachtzaamheid,
Met overleggingen, met daaden, en met ſpreeken,
Door zonden tegen uw geduchte Majeſteit.
*
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Indien Gy in het recht met my zoud willen treeden,
Ik zou geen oogenblik in uw gericht beſtaan;
Nadien gerechtigheid zou gelden, geen gebeden
Voor zonden tegen 't recht en wetten ooit begaan.
Daar is niet eene Wet gebleven

-

ongeſchonden,

Die ik niet jammerlyk vertrapt heb met den voet;

Gy hebt niet een gebod gegeeven of gezonden,
Dat ik heb uitgevoerd gelyk een Chriſten moet.
Ik ben van uwen weg geſtadig afgeweken,
En heb een ander pad, dat naar de Helle leid
Bewandeld, ſchoon Gy my met wel te doen en ſimeeken
Bedwongt, om tot uw lof en eer in heiligheid
Te leeven, ſchoon Gy my, uit gunſt, met liefde koorden'
Trokt, my betuigde, ſteeds hebt by de hand gevat,
Dat heeft my niet belet met daaden en met woorden
Te doen dat U mishaagt, te wyken van uw pad.
Wat

heb ik niet misdaan in all myn handelingen!

Weeg zulks niet naar het recht, om dat ik dan beſchaamd
Zou worden afgekeurd, nadien myn beſte dingen,

Zoo niet zyn uitgevoerd, gelyk het my betaamd'.
O o4

Wan
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Wanneer Gy iets gebood, heb ik het nagelaaten; .
En als Gy iets verbood, heb ik het meeſt gedaan;
'k Week van uw Wet en 't recht in allerhande ſtaaten,

Die ik noch heb beleefd , en hoorde geen vermaan.
Wat

zou ik in het recht ooit anders konnen wachten,

Dan dat ik naar de Wet, gevonniſt tot de dood,
Zou moeten eeuwig in den poel des vuurs verſmachten,

En afgeſcheiden zyn van uwen Bondgenoot.
Maar, Heer, och kan het zyn, beſchouw my in genade !

Geef my uw lieven Zoon, die voor my ſpreeken zal,
Op dat Hy my met trooſt vervulle, ſtuur en raade,

t

Hoe dat ik uit de ſchuld raak zonder ongeval.
Verleen vergiffenis van myn bedreven zonden,
Op dat ik vrygemaakt,

voor uw gerechtigheid,

Niet hoef te vreezen, hoe dat ik in Jezus wonden,

Gerechtigd zal beſtaan,

en worden vrygepleit.

Vergun my dit verzoek, ô Richter, van de menſchen!

Ik wenſch uw knecht te zyn, om 't bloed vanuwen Zoon,

Doe my genadig recht, geef my myn luſt en wenſchen,
Schenk my de zaligheid, als een genadeloon.
GOUD
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Hoſ: 2 y 18.

Ja ik zal u my ondertrouwen in gerechtigheid,
ende ingerichte, ende in goedertierenheid, ende
in barmhertigheden. Ende ik zal u my onder
trouwen in geloove.

wº 1,

-

elyk gy zyt geweeſt genegen af te dwaalen,

--

I

Te wyken van het recht, te treeden van het pad,

-

Dat naar den Hemel leid, zoo moeſt u Godt betaalen;
Indien ik, Godes Zoon, uw rechtgeding niet had,

.

Als Man , en Middelaar gewillig opgenomen;
Uw ſtraffen en uw ſchuld gerechtelyk voldaan:
Gy had in eeuwigheid tot Hem niet konnen komen,
Noch voor zyn ſtreng gericht, zooals 't behoort,
O o5

beſtaan:
Hy

/
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Hy had in zynen toorn u ſchuldig weggezonden,
Om uw halsſterrigheid en het bedreven quaad,
Zyn grimmig wraakgericht had u met haaſt verſlonden,

En eeuwiglyk geſteld in een verdoemden ſtaat.
Hy had u t' allentyd' doen zeer verbaaſt gedenken,
Wat gy bedreven had,

de zorg,

gevaar en ſmert,

Angſt en bekommering, al wat een menſch kan krenken,
Had u met naare ſchrik gewogen op het hert.
Des

morgens zou uw wenſch geweeſt zyn,

dat de ſtraalen

Der Zonne met haar glans nooit wierden voortgebragt:
Maar dat het licht der Zon mogt ſchielyk nederdaalen;
Om dat gy hoopen zoud verquikking door den nacht.
Maar als de avondſtond zou weezen aangekomen,
Dan zou uw wenſchen en verlangen zyn geweeſt,

Dat nacht en duiſternis mogt weezen weggenomen,
En zyn tot ruſt gebragt uw zeer benaauwde geeſt.

Gy had met ſchrik en vrees aan 't ſterven moeten denken,
En aan den Oordeelsdag, geheel uw levensloop,
Had in verdriet beſtaan; 'k had u niet konnen ſchenken

vertrooſting,
- -

"

noch vermaak, geruſtheid, heil noch hoop.

e

A

Na

'

-

-

w
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Na 't ſterven zou uw ſtraf oneindig toegenomen

-

Ci

In 't oordeel zyn geweeſt, als door het vonnis zou
U onbegryplyk quaad zyn op den hals gekomen,
En afgeſneden tyd en plaatze van berouw:

ºf

Maar nu is Godt voldaan, ik zal u alles geeven, '
Wat tot verquikking dient; op dat gy Hel noch Dood,

Noch Duivel vreezen moogt, ik ſchenk aan u het leven, .
En zal als Middelaar u redden uit den nood.

Ik heb u rechtelyk getrouwt in zyn gerichte,

-,

Op dat gy tot zyn Kind moogt aangenomen zyn,

En, door myn liefdeband vereend, voor Godts gezichte
Moogt komen zonder ſchuld, en blyven buiten
UW

rºn.

-

zonden zyn verzoend, gy hoeft niet meer te vreezen,

Om dat uw ſchulden zyn gelegd op my, Godts Zoon:
Ik hebze reeds voldaan, Godt heeft u toegewezen

:

Het recht tot zaligheid voor een genadeloon;

:

Op dat ik eeuwig u met Hemelſch goed verzaade,

-

Gelyk Godt heeft beloofd; om dat Hyu beſchouwt,
Als in gerechtigheid, in waarheid, in genade,
En in geloof met my, zyn lieven Zoon getrouwd.

-

DANK
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DANKBAARE

VERWONDERING

van de te vooren

-

BE KOM M E R DE
G E L. o o V I GE z 1 E LE,
-

over het

-

GOD DE LYK ANTWOORD.
*

Pſalm 116 y 17.
Ik zal U offeren een offerhande van dankzegginge.
-

k had het zalig recht U nimmer durven vraagen,
Indien Gy by het recht niet had genadeloon
My, Heere, toegezegd, en doen uw Geeſt gewaagen
Inwendig in myn hert, het Woord van U, Godts Zoon:
Dat Gy, barmhertig Godt, met luiſter van uw wegen,
Nu zonder mindering van uwen roem, het recht,
En heiligheid kont zyn een ſchenker van den zegen

Aan een gevallen menſch, die voor U nederlegt,
/

-

-

-

Die

C
-
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Die met een waar berouw betuigt te willen ſpreeken; * .
Die met verloochening van eigen waardigheid,
-

En afzien van zich zelf, bewuſt van zyn gebreken,
Zich keert met diep ontzach tot uwe Majeſteit.
Ik

kom ootmoediglyk, verlegen over zonden,

2-

Met zuchten en geween, U ſmeeken voor den troon:
Ik ſtaa geheel verbaaſd, hoe Godt heeft uitgevonden
Een middel tot herſtel voor my, in U, Godts Zoon.

ô Heughelyk geſchenk ! my-worm met ſchuld belaaden, ..
Zoo ver van Godt vervreemd, verdoemlyk hellewicht

Te worden toegezegd, dat God my zal verzaaden
Met eeuwig zalig heil, en van het wraakgericht

|

|

Bevryden ! ô wat trooſt! ik Jezus Bruid te werden,
Die niets heb uitgevoerd, dan dat de wraak verdient!
Ik in een huuwlyksband te treeden en volherden
In liefde met den Zoon van Godt, als Man en Vriend!

Ik in Godts ſtreng gericht te worden vrygeſproken,
En van de zwaare ſchuld te worden vrygeſteld!
Die niet verwachten kon, zoo ras myn lyf verbroken

-

,

Zou zyn, dan in den poel van Satans naar geweld
Te
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Te worden weggeſleept,

om eeuwiglyk te draagen

De ſtraffen, die ik reeds op my gelaaden had ,
Door

wederſpannigheid, en niet naar Godt te vraagen,

Wanneer Hy my gebood te loopen 't levenspad.
Ik, vuile doode hond, weêr in de gunſt te komen
Van zoo een zalig Godt, die alles doet beſtaan!

Ik als een gunſteling te worden aangenomen,
En met een bruiloftskleed te worden omgedaan!
Hoe onbegrypelyk is Godt in zyne

wegen,

My miertje zulk een trooſt te worden aangeboôn!
Een onwaardeerlyk heil en allerhande zegen,

Met ſlaaking van 'tgericht, door Godts beminden Zoon!
Ik worde weggerukt, en zou het niet bedenken,
Indien ik, Jezus lief! uw weg niet had gezien,
Zoo 'k niet verzekerd waar, dat Gy zult zeker ſchenken,

Het geen Gy hebt beloofd, hoewel ik 't niet verdien'.
Ik dank U duizendmaal voor deeze gunſtbewyzen,
Die altyd zullen zyn ſtof van verwondering;

Om uwen grooten naam te looven en te pryzen,

Maak toch myn hert bequaam, dat ik het eeuwig zing'.
-

\
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D E

AANDACHT IGE
GE L O OV I GE ZI E L,
BESCHOUWENDE de HEERLYKHEID

en ernſtig daar naar VERLANGENDE.
2 Cor: 5 y 2.

Want ook in deezen zuchten wy, verlangende met
onze woonſtede, die uit den hemel is ,
overkleed te worden.

G" Opperheer!

Die

-

boven al 't gewemel

Van ſterren, Zon en Maan, uw troon hebt vaſtgeſteld,

Hoe heerlyk is uw
Met luiſter zich

huis, 't welk in den derden hemel

vertoont,

het geen uw Woord ons meld:

Gelyk een ſtad van goud, vercierd aan alle kanten

Met koſtelyk geſteent'; by menſchen hoogſt geächt :
Der

poorten paerelen;

de ryke diamanten;

En al wat glansryk is, vermeerdert hier de pracht.
-

De
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De muur is opgebouwd van jaſpis, en doorluchtig
Als glas, de ſtraat is goud, de fondamenten Zyn

Van dierb're ſteenen, en ſtads glans is zeer roemruchtig,
º win Godt en 't Lam verlicht meer dan de zonneſchyn
De plaats is als een bruid, vereerd met ſpronkgewaaden,
Die met blymoedigheid haar bruidegom verwacht 2

En met veel heerlykheid uitſchittert in cieraaden;
Om datze door haar trouw, en deugd word hoog geächt.
Men hoort daar geen gebrek,noch Dood, noch vyand woelen,
Geen nyd, gevaaren, kruis, of kommer iemand drukt :

Men ziet daar niemand ſmert, verdriet, noch pyne voelen ;
Maar liefde, blydſchap, en al wat een ziel verrukt.
Tien duizend duizendmaal tien duizenden bewoonen

Dat koſtelyk gebouw; ik zie een klein vertoog,

met ernſt, en willig zich betoonen
In uwen lof en dienſt, op 't wenken van uw oog.

Hoe dat ze vlug

6 Uitgeleezen ſtaat ! myn geeſt is opgetogen!
Ik dringe met myn ziel tot in de zaligheid.

wat is het isinense , hetgeen ik voor myn essen
Aanſchouw , een heerlyk goed, dat hen is toebereid,
-

--

.

-

-

-

-

Die
-

-
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Die Gy van eeuwigheid hebt tot uw Volk verkoren;

My dunkt, ik zie den glans van 't hemelſch ſchoonpaleis:

Ik hoor het lofgezang,

'k beluiſter met myn ooren 1
Der Engelen gejuich : ach! kon ik naar den eiſch

De heerlykheid van plaats en borgeren beſchryven,

Met wat eenpaarigheid en aangenaame ſtem,

-

Het zalig hemelſch heir in 't zingen bezig blyven
Met overzoet geluid, dat aan de woorden klem

Verleent, en hoe de lof geduurig in de monden
• Gehoord word van het Volk, aan wien het is gelukt,

Op een volmaakte wys uw deugden te verkonden :
Ik voel meer, dan ik zeg, myn geeſt word weggerukt!
Wanneer verſchynt de dag, dat ik u zal beſchouwen,
Niet met een lichaams oog, en doffen loomen geeſt,

Maar met een vlugge ziel, die alles kan ontvouwen,
Het geen de geeſt verſterkt, op dat Gy werd gerea:
Myn hert bezwykt in luſt en ernſtig ziels verlangen,
Om

meerder opgeklaard uw ſchoonen troon te zien ;

Och wierd het my gegund, om all' de lofgezangen

Te hooren van naby! wanneer zal dat geſchiên?
Pp

:

GOD

.
-

N
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AANDACHTIG
BEsc HoUw EN DE
GEL O OVIGE ZIEL E.

Joh: 14 y 3.
*

Ik zal u tot my neemen, op dat gy ook zyn moogt
daar ik ben.

l

k heb u ingeleid, om 's hemels Eerſtelingen
Met opgetrokken geeſt in heerlykheid te zien;
Gy ziet een ſchoon paleis met uitgelezen dingen
Vercierd, en 't hemelſch Volk den Vader hulde bién:
Den Goël, als hun hoofd, met vreugde tegenkomen;

Om dat Hy hun by koop heeft eeuwig vrygeſteld;
Uit gulle liefde tot Godts Kind'ren aangenomen,

En in zyn koningryk gebragt, om van 't geweld
vo

-

Des
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Des Satans en des Doods te vryden, dat 's de reden,

Dat zy van ſchuld bevryd Godt in zyn majeſteit
Aanſchouwen, en verblyd naar hun Verloſſer treeden;
Om Hem te geeven

lof,

roem, eer en heerlykheid.

Gy ziet, hoe heughelyk zy worden opgedraagen
-

In 't koninglyk paleis den Vader door den Zoon;

Hoe dat de Vader hen beſchouwt met welbehaagen,
En hen de Zoon beveelt te zitten op den troon,

Die voor hen is beſteld; gy hoort ze wel te vreden
Uitſchateren den lof van het geſlachte Lam,
Met dank en lofgezang; met vuurige gebeden;
Om dat het ſchuld en ſmet der zonden op zig nam.

Gy wenſcht noch meer te zien, doch kont u niet beklaagen,
Nadien uw geeſt te zwak, de zaaken veel te groot
Zyn boven uw begryp; maar na uw levens dagen
Zult gy het vol

genot verkrygen; als de Dood

Zal weezen uitgeſtaan, als ziel en lichaam boven
Zyn recht bequaam gemaakt, door geeſtelyk beſtaan,

Om willig, vlug, volmaakt, voor eeuwig Godt te looven,
En met vrymoedigheid tot zynen troon te gaan.
Pp 2

-

-

Denk
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Denk wat een heerlykheid gy namaals zult erlangen,
Is maar een Eerſteling zoo dierbaar afgebeeld;

Wanneer gy met Godts beeld verzaadigd zult ontfangen
Een zegen nooit bedacht, en niemand meégedeeld
Die op de waereld leeft, een vreugde zonder ruſten,

Een algenoegzaam goed met blydſchap zonder ſmert,
Met een uitgaande drift van 't hert in reine luſten,

En juichen van den geeſt, dat nooit geëindigd werd.
Een yverigen zin, om Gddt Drieëen te looven,
Met opgeklaard verſtand, en Godt in zynen troon
Te zien onmiddelyk, om met de Geeſten boven
Met eerbied en ontzach te dienen Godes Zoon :

Een onbepaald vermaak, om in uw werkzaamheden,
Geduurig met gezang, te pryzen Godt den Geeſt,

Om dat Hy u geleerd heeft heilige gebeden
Te ſpreeken tot uw Godt, zoo lang gy zyt geweeſt:

Een reine luſt in Godt, een trooſtryk welbehaagen
In all' de

º

*

wegen Godts; een lieffelyk genot

Van all' de deugden Godts , meer kont gy niet verdraagen;

Gy zult het namaals zien in eeuwigheid by Godt.
DANK
*.
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DANKBAARE VERWONDERING
van de

AANDACHTIG
BESCHOUWENDE en VERLANGENDE

GE L O OV I GE ZI E L E
over het

GOD DE LYK

AN TW O OR D.

Jona 2 W 9.

Maar ik zal u offeren met de ſtemme der dankzeg
ginge, dat ik belooft hebbe zal ik betaalen :
het heil is des H EE REN.
k dank U hertelyk, Ö Godt, voor het vertoonen
Van 't
Ö Wat

herijk zoet gezicht aan my geöpenbaard.

gaan zy, die eeuwig by U woonen!

Den welken Gy vergunt, dat zulks wordrecht verklaard.
Myn geeſt word uitgeput, alleen in het bedenken,
En 't zien van 't zalig goed, dat Gy hebt toebereid
Voor uwen Gunſtgenoot, en wilt voor eeuwig ſchenken
Uit liefde, tot een blyk van uw barmhertigkeid.
Pp 3
A.

-
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Ik ſtofje zoo gering, miſmaakt door grouweldaaden,
Vervreemd van 't hoogſte goed, verduiſterd in 't verſtand,
Te worden opgebeurd met blyken van genaad', en

Des hemels Eerſteling te krygen als een pand !

-

Ik met verheven geeſt te worden ingelaaten
Tot een beſchouwing van het hemelſch bruiloftsfeeſt,

Dat vreugdenryk onthaal! ik wenſch het al te haaten,
Dat my beletten kan te weezen in den geeſt;
Wat my het licht en trooſt zou ſchynen te verdooven,

Of d'Eerſtelingetjes verdryven uit het hert;
Wat my van 's hemels glans en luiſter zou berooven,
-

Of brengen iets in my, het geen de ziel verwert.
ô Algenoegzaam Godt! als ik uw troon beſchouwe,
Gelyk hy in den geeſt aan my is afgebeeld,
Dan word ik meer verbaaſd, om dat ik vaſt vertrouwe,

Dat maar het minſte deel aan my is meegedeeld.
Ik zie meer dan ik kan met mynen geeſt bepaalen;

Ik voele groot geluk door niemand ooit gezegd:
Hoe meerder dat uw Geeſt my komt met glans beſtraalen,

Hoe ryker dat de vreugd my word in 't hert gelegd.
"-

6
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Wonderlyke trooſt! daar by dan noch te hooren;
Dat ik in eeuwigheid zal blyven in 't gezicht

Van het volzalig goed, dat Gy hebt uitgekoren,

Om aan uw Lieveling te ſchenken in het licht:
Dat

ik die volle vreugd geduurig zal genieten

In meerder trap en maat, dan my hier is vertoond,
Dat Gy gewillig zyt uw zegen uit te gieten
Op my onwaardigen, die langer ben verſchoond,
Dan ik het wenſchen kon, en iets heb ondervonden
Van den volmaakten ſchat, zoo lang van my gezocht.
Ik wil uw grooten roem met dankbaarheid verkonden,

Dewyl ik voele, dat uw Geeſt verleent de vocht
Der oogen niet van ſmert, maar van verwonderingen

9.

Veroorzaakt door 't gezicht van 's hemels ſchoonebaan,
Van uwe majeſteit, en all' de Hemelingen,

*

Die met hun liefdeluſt 't verſtand te boven gaan.
Och waaren al het hair, en leden

tong-,

en monden !

Ja dat myn geeſt verlicht, verhemeld ſpreeken kon !
Ik waar nog niet in ſtaat het minſte te verkonden
1

Van dit volmaakte goed, en U, des levens Bron.
Pp 4
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6oo

MENGELST OFFEN.

AANMOEDIGING

BETRACHTING
van eenige
C H R IS T E LY KE

PL I GT E N.

Phil: 4 y 8.

Voorts, Broeders, al wat waarachtig is, al wat
eerlyk is, al wat rechtvaardig is, al wat rein
is, al wat lieflyk is, al wat welluid . . . .
dat zelve bedenkt.

G7 Gunſtgenooten Godts, die willig zyt om pligten,
Tot roem en eer van Godt, godtvruchtig te verrichten,

Ik wek u ernſtig op, om wat hier is geſteld

op

dat gy vonnis velt,
Te zien met overleg,
Of zulks niet noodig zy. Die wil met Godt verkeeren,
Moet zich, als Chriſtus

Bruid, vercieren en begeeren,

Dat hy door Chriſtus bloed

aan Godt zy

aangenaam,

En door des Geeſtes kracht zy vuurig en bequaam,
Om
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Om in zyn levensloop de pligten met behaagen
Te doen, die hier in 't kort zyn ieder voorgedraagen.

Hy moet naar Godtvrucht ſtaan in 't eerſte van zyn jeugd,

En naderhand met ernſt betrachten waare deugd.
Hy moet in alles eerſt alleen met Godt beginnen;
En van des Duivels dienſt afwenden hert en zinnen;

En maaken in geloof met Jezus een verbond;
En dienen Godt Drieëen met daaden, hert en mond.
Hy moet een waakzaam hert bezitten t allen ſtonden,
En hoe Godt Hem

verguikt, daar 't paſt,

alleen verkonden.

Hy moet met Godt Drieëen gemeenzaam ommegaan,
En wat hy doet, of laat met zich eerſt wel beraên.

Hy moet ootmoedig en aandachtig Godt aanſpreeken;
Vertrouwend, ernſtig, en aanhoudend tot Godt ſmeeken;
En wachten met geduld in allerley geval,
Wat Godt op zyn gebed

,

genadig geeven zal.

't Gebed moet tot vermaak, en zyn verquikking weezen ,
Ook 't hooren van GodtsWoord, 't herdenken en het leezen.

Hy moet al menigmaal beproeven, wat hy denkt

-

Van zyn genadeſtaat, en wat Godts Geeſt hem ſchenkt.
Pp 5

Hy
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Hy moet wat Godt behaagt met luſt zich eigen maaken;
En wat Godt haat en ſtraft, niet zoeken, doen, of naaken.
Hy moet geen misbedryf, of zonden ſchatten licht;
Noch zyn godtsdienſtig werk erkennen van gewigt.

Hy moet in waar berouw voor Godt zyn zonden brengen,
En boezem zonden nooit verſchoonen, of gehengen

In zich, en anderen, noch ook met ſchoonen ſchyn
Verbloemen, maar voor God heel openhertig zyn.
Hy moet zich zelven wel, maar boven Godt nooit minnen;
En

trachten 's naaſtens ziel

voor Chriſtus in te winnen.

Hy moet het wangedrag van and'ren zonder nood
Niet melden, en zyn vriend getrouw zyn tot de dood.

Hy moet met zyn gedrag zyn 's naaſtens herte trekken;
En met zachtzinnigheid hem zoeken op te wekken.
Hy moet ſteeds bezig zyn in huis, of in 't beroep,
Of in Godvruchtig werk, maar by geen ſpott'ren troep.
Hy moet het vleeſch aan 't kruis met zyn beweeging hechten;
Den Duivel en zyn ryk met heldenmoed bevechten.

Het goddelooze volk met yver tegenſtaan;
En met Godts Kinderen den Hemelweg opgaan.
Wan
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Wanneer hyjiet te recht naar Godts Woord heeft bedreven,
Dan moet hy niet zich zelf, maar God de eere geeven. | |
Hy moet in alles zyn in eigen oogen klein,
Van binnen heel oprecht, en ook van buiten rein.
Hy moet de zaaken naar vereiſch met ernſt volvoeren;
En

zwakken in 't geloof verſterken,

niet beroeren:

Hy moet gedachtig zyn, hoe zwak hy is geweeſt,
En blyde zyn, als Godt van veelen word gevreesd.
Hy mag wel om den nood van 't land en kerke treuren,

En om Godts Kind'ren val, maar 't moet zynruſt niet ſteuren:
Hy moet Godts oppermagt goedkeuren in het kruis

Te zenden waar Hy wil, in 't land, perzoon, of huis.
Hy moet den zegen Godts beſchouwen en erkennen,
En naar des Borgs gedrag in 't lyden zich gewennen,
En nimmer moedeloos in naarheid, kruis of pyn,

Maar als een kind gedwee in plaag-, en ſmerten zyn.
Hy moet bekommering in 't hert geen plaatze geeven,

Hoe Godt het maken zal met hem in heel zyn leven;
. Hy moet bekommering alleen maar laaten gaan,
Hoe hy in Godes gunſt zal komen en beſtaan.
Of
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Of hy van eeuwigheid door Godt is uitverkoren;
En in zyn levensloop geroepen, en herbooren;
En gerechtvaardigd is van zonde, ſchuld en ſmet;
Of hy op liefde Godts, en 's naaſtens is gezet.

Of hy het kindſchap heeft, en reeds verzekeringe

Bezit, en ook geniet des Geeſts verzegelinge:
Of hy verkregen heeft van 't hemelſch goed gezicht;
En of hy zal beſtaan voor Godt in het gericht :
Maar niet wat ongeluk en quaad

hem zullen plaagen ;

En hoe hy al den ramp, dien hy voorziet zal draagen:
Wat heil en zegen hy zal hebben in zyn lot;

Hy moet dat ganſch beſlach beveelen aan zyn Godt. Als hem de waereld haat, om zyn godtvruchtig wand'len,

Dan moet hy vriendelyk, en overtuigend hand'len.
Hy moet verloochend zyn aan leven, eer en bloed;
En om geen waereldſch goed ooit krenken zyn gemoed.
Verwyt en laſtertaal moet hy gewillig draagen;
En naar geen menſchen gunſt, ſtaat, roem of ondankvraagen.
Hy moet den ſpot en hoon vergelden met geduld;
En, vry van haat en toorn, ſmaad lyden zonder ſchuld.
Hy
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Hy moet rechtvaardig zyn in all' zyn handelingen,
En niet te diepe zien in Godts geheime dingen.
Hy moet den goeden raad van vrienden gadeſlaan;
En boven zyn bereik geen zaaken onderſtaan.
Voor arme naar den

Geeſt, mag hy Godts goedheid pryzen,

En die wanhoopig zyn blyhertig hulp bewyzen.

Hy moet ſtilzwygentheid meer ſchatten dan veel praat;
En niet nieuwsgierig zien, wat ieder doet of laat.
Hy moet tot ſteunzel zyn van Godts verlegen' Kind'ren:

/

't Gebrek in Godes Volk moet hem daar niet in hind'ren.
Hy moet bedekken de geheimen van zyn vriend;

En met beſtraffingen beriſpen die 't verdient:
Doch nimmer onbedacht zyns naaſtens fout verwyten;
Hy moet in achterklap en klap geen tyd verſlyten;

Hy moet in ommegang bezitten goed beleid;
En in zyn kleederen vertoonen deftigheid.

V

Hy moet uit menſchevrees geen goede zaken laaten;

-

-

En nooit zyn even menſch om zyn gebreken haaten;

Noch in verlaatingen verachten 't volk van Godt,
Door eigen liefd' ook nooit verkleinen Godts gebod.
Hy
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Hy moet het ongeloof in 't hert niet laaten ruſten;
Noch twyffelmoedigheid, noch voeden quaade luſten.

Verkeertheid, ydelheid, los praaten met gelach
Moet verre van hem zyn, ſchoon hy is in geſach.
Ja ſchoon hy veel bezit, hy

moet voor Godt en menſchen

Den ootmoed lieven, en hoogmoedigheid verwenſchen.
Hy mag wel

vrolyk zyn, als 't niet te verre gaat;

En all' de ſchepſelen gebruiken; doch met maat.

Hy moet het groot gewoel, zoo veel hy kan vermyden;
En die miſtrooſtig zyn door Godes Woord verblyden.
Hy moet

gemeenzaam zyn, doch ſchuuwen 't bygeloof,

En voor verleidingen der menſchen zyn als doof.
Hy moet geloof, en hoop, en liefde t'zamen paaren.
Met haaſt, en ongegrond zyn naaſten niet bezwaaren.
Hy moet niet ernſteloos bezwyken, als zyn hert

Hem liſtig lagen legt, noch handelen verwerd.
Hy moet kloekmoedigheid in al zyn doen vertoonen;

Wat naar geveinſtheid ſmaakt in zich niet laaten woonen.
Hy moet voorzichtig en naauwkeurig t'allen tyd'
Zien wat hem ſchaaden kan; en vlieden wrok en nyd.
Hy.
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Hy moet ſtandvaſtig zyn voor Godt in alle zaaken;
En met godtvruchtigheid voor Godt in liefde blaaken,
Hy moet

tebaan van Godt en godtsdienſt doen,

Als zulks de nood vereiſcht; en nooit een dwaaling voën.
Geloften die hy doet aan Godt moet hy betaalen;
w

En mag niet in den eed van waarheids ſpoor verdwaalen:
De waarheid zy hem lief, in allerley geval;
En 't houden van zyn woord, ſchoon zulks hem ſchaden zal.
Beleeftheid, vriend'lykheid, en byſtand aan den naaſten
Moet hy gulhertig doen, en in 't geloof niet haaſten.
Hy moet gevoelig zyn, als Godts Volk hem verlaat,
Als hy van Godt vervreemd; en als Godt van hem gaat.
Hy moet zyn vergenoegd, en nimmer quaade wegen

Gebruiken, om een ampt, of eer, of and'ren zegen
t Erlangen, noch op lof van menſchen zyn gezet;
Noch haaken naar een ſtaat, die heiligheid belet.
Hy moet, ſchoon niet heel ryk, noch armer mededeelen,

Zyn vyand wel te doen moet hem ook nooit verveelen,
Hy moet niet onbeſuiſt voor rechters gaan in 't recht;
Veel min wraakzuchtig zyn, als hy word afgezegd.
Hy
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Hy moet wat drukt, of dreigt in klagt aan Jezus toonen:
De liefde van een menſch met dankbaarheid beloonen:

Hy moet zyn eigen deugd niet laaken, en veel min
Verheffen, maar 't talent aanleggen tot gewin.

Hy moet volmaakt voor Godt; en ſteeds in vreeze leeven;
In 't leven, en de dood zich aan Godt overgeeven;
En zoeken Godts genâe door Chriſtus toegezeid,

En hygen tot de dood naar 's Hemels heerlykheid.
Wie deeze pligten kent, en doet met hert en zinnen

7

Die zal voorſpoedig zyn, en Godt zal hem beminnen.
Welaan! al wie dit leeſt, cier u als Chriſtus Bruid ,

Zoo veel gy immers kont, en 'k wenſch u tot beſluit,
Dat Godt Drieëenig zelf dees' pligten u wil leeren,
En voortgaang in dat werk verleenen naar 't begeeren;
Hy geef u licht, en kracht, en luſt tot waare deugd;

Hy breng u na de dood by Hem in 's Hemels vreugd.
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O P WE K K IN G
tot beſchouwing van het

VERBOND DER VERLOSSINGE ,
en het

.

VERBOND DER GENADE.

Pſalm 2 y 7. Ik zal van het beſluit verhaalen.
»

CI1

-

Jerem:32: 38. Ja zy zullen my tot een volk zyn:
ende ik zal hen tot eenen Godt zyn.
eent uw oor Godts Gunſtelingen!
Hoort wat Godt heeft uitgedacht,

En wat heerelyke dingen
Aan ons worden toegebragt.
Wendt uw hert met my naar boven,

En beſchouwt dit groote werk,
Op dat wy den Heere looven,
-

Toont u in 't geloove ſterk.'
Qq

Ziet

61o
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Ziet de hoogverheven zaaken,

z

Die ons Godt heeft kond gedaan :
Laat zyn gunſt ons gaande maaken;
Op dat wy het recht verſtaan.
Niemand had ooit konnen denken,

Dat Godt, die niets noodig heeft,
Kon aan ons

verkiezing ſchenken,

En verklaaren, zondaars leeft
In uw bloed, dewyl ik heden,
Voor uw tyd, in d'eeuwigheid,
Zonder uw verdienſt of beden,

Heb voor u het heil bereid

Ik heb een Verbond geſloten
Met myn Zoon, dien trouwen Knecht,
v

Over
myn
Gunſtgenooten,
Alsu,
myn
Woord
u heeft gezegd.
Geef, ô Heer, dat ik de ſtukken
Van 't Verbond wel eer betaamd

Mag ordentelyk uitdrukken,

Als het aan uw Kind betaamd.
Laat

l
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Laat toch alles hier geweerd zyn,
Wat God onbetaamelyk
Zoude weezen, en geleerd zyn
't Welk ons maakt in Gode ryk.
Gy hebt dikmaal van uw wegen
In uw Woord met menſchetaal

Iet gezegt, Heer, geef ook zegen
Op myn woorden en verhaal:
Leid myn hert en myn gedachten,
En beſtuur myn gang en voet;

Dat ik uwe gunſt mag wachten
Van 't geen ik noch zeggen moet.
ô Oneindig zalig Weezen!

-

Dien ik voor myn Godt erken;
Laat uw werken zyn geprezen
Door myn hert, myn mond en pen.
Vader laat ik naar behooren

Spreeken met gepaſten toon,
Wat Gy hebt beraamd te vooren
Tuſſchen U , den Geeſt en Zoon
Qq 2
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Over uwe

Gunſtgenooten

»

In zich zelven aangezien
Waardig om te zyn verſtooten

Om hun zondenval, indien
Gy Drieëenig Hemelkoning
Niet voor hen had overlegd
By U zelven, tot betooning
Van uw gunſt, en toen gezegd.
Ik, het zalig Opperweezen,

Godt Drieëen heb vaſtgeſteld,
Om den zondaar te geneezen
-

Door den Zoon, en zulks gemeld,

Als geen hoop ooit ſcheen voor handen,
Om een menſch, veel min 't geſlacht
Uit des Satans naare banden

Los te maaken door myn magt,

-

En van ſtraffen te bevryden;
Om dat de gerechtigheid
Van den Vader eiſcht het

lyden,

Dat voor zondaars is bereid.

My
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Myne wysheid heeft gevonden

613
-

Middel tot behoudenis

Van den zondaar, die verbonden
Aan zyn luſt en Duivel is;
Om de banden te verbreeken,

zine luſten afteſtaan,

-

En boetvaardig my te ſmeeken,
Dat hy naar my toe mag gaan.

,

Ik heb in barmhertigheden
Hulp beſteld by eenen Held,

Dien ik om gegronde reden

Tot een Loſſer heb geſteld.
Als ik heb myn ſtem doen hooren,

1

Uit het menſchelyk geſlacht
Heb ik zommigen verkoren,
En in gunſt op hen gedacht.
Ik de Vader, wys en magtig,

Ryk in goedertierenheid,
Heilig en in liefde krachtig,
Heb 't

geliefde Volk bereid
Qq 3

Wc
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Wegen, om tot my te komen;
Ik heb hen voor ſtond en tyd
Als myn Kind'ren aangenomen,
En van 't quaad der ſtraf bevryd.
Ik zal nimmermeer gedenken

Aan hun zonden ooit begaan.
Ik zal hen in liefde ſchenken,

Datz in 't recht voor my beſtaan;
Wyl myn Zoon zal willen lyden,
En hen redden uit het net

Van den Duivel, en bevryden
Van den

vloek en ſtraf der Wet.

Wyl Hy zich zal laaten ſlachten
Voor het uitverkoren Volk;
W

En zyn leven zelf verachten,
Nederdaalend in dien kolk

Van myn gramſchap, om te draagen

Alſ hun ſchulden in 't gemeen,
EnOm
denmet
Duivel
daagen,
hemuit
in teſtryd
te treen,

-

z

Op
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Op dat Hy hen uit de banden

van den helſchen Vyand redd',
Daarom ſtel ikz in zyn handen;

Op dat hyze overzett'
In het ryk van myn genade,

Hen verciere met myn beeld,
En met mynen Geeſt verzaade,
Als Hy aan hen mededeelt

All myn gaven en myn ſchatten,

Die ik Hem heb voorgeſteld
't Welk myn Volk dan zal bevatten,
Als myn Geeſt zyn Woord verzelt.
Toen de Vader deeze reden

Had geſproken, ſprak terſtond
Godes Zoon; in all' de

leden

Stem ik toe van dit Verbond,
Ik uw Zoon en

Uitverkoren,

Uw vermaak en Troetelkind,

Onbegrypelyk gebooren
Van U, Vader, en bemind,
Qq 4

Eer
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Eer dat ooit fonteinen ſprongen
Voor de waereld en den tyd,
Eer de Morgenſterren zongen
Zynde ſteeds met U verblyd.
Ik uw luſt, uw welbehaagen
En uw welgeliefde Zoon

l

Zal voor d'Uitverkoorne draagen
All' de ſtraffen, en den loon
Van hun ſchulden op my laaden;

Ik zal in hun plaatze ſtaan,
En gewillig, welberaaden
Al het lyden ondergaan.
Ik zal uit een Maagd gebooren

-

Zonder glans of majeſteit
My, gelyk een kind, doen hooren
In de grootſte nedrigheid:
Niemand zal, tot heil, bemerken,
Dat ik Godt en menſche ben;
Dan wiens hert ik zal bewerken,
Dat hy my, als Goël, kenn',
WK
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Ik zal mynen troon verlaaten, .

..

Ik zal neemen myn verblyf

-

-

g

By de menſchen, die my haaten,

iſ

En de geezels op myn lyf
Zullen drukken, en met ſchanden

617

-

smuis ſpouwen in 't gezicht;
Die myn voeten en myn handen

Zullen klinken in 't gericht -

-

-

Aan het kruishout, om myn leven
Na veel uitgeſtaanen nood,
º

-

Na veel pynen, angſt en beeven

Uit te ſtorten in de dood. . . . .

. .

Dit is by my aangenomen

Tot voldoening van 't Verbond,

-

En Ik zal gewis doen komen
't Woord gegaan uit mynen mond.
Godt de Geeſt ſprak ook zyn reden

Tot den Zoon; Ik ben bereid,
Om in dit Verbond te treeden

Wyl ik zulks heb toegezeid.
is

Q q 5

Ik
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Ik zal willig alle zaaken Op my neemen, als 't Verbond
Van my eiſcht, en waarheid maaken,

Wat ooit ging uit onzen mond.
Ik zal U een lyf bereiden

In een maagd, en als uw nood
Zwaarder word, zal ik U leiden,
En verſterken tot de dood.

Nimmer zal de angſt der Helle,

(Als de Duivel U betwiſt)
Maaken, dat 'k U niet vertelle,
Of dat gy uw kroone miſt.
" Ik zal ook uw Kind'ren ſterken,
En beſtuuren hunnen voet,
Datz'

hun zaligheid uitwerken,

En 't kruis hen geen hinder doet.
Ik zal ernſtig in gebeden

Hen doen pleiten voor den troon,
En

krachtdadig overreeden,

,

Om te dringen op den loon.
-

Dien
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Dien Gy door uw dood verkregen
Aan uw Kind'ren mededeelt 2
En doen denken op de wegen

Tot verkryging van uw beeld.
Ik zal alſ hun leden ſtieren

-

Tot betrachting van de deugd:
Ik zal all' hun zeden cieren

Tot verkryging van de vreugd.
Ik zal d'Uitverkoorne dwingen,

Om gewillig in den nood
Met een juichend hert te zingen,
En te wenſchen naar de dood.

Ik de Geeſt heb my verbonden

Om te geeven uwen loon,
Daar toe eeuwig uitgezonden
Van den Vader en den Zoon.

Dit Verbond word niet verbroken,
Welberaaden aangegaan;

Om dat Godt heeft uitgeſproken,
Dat het eeuwig zal beſtaan.

-

619

62o

MEN GEL ST OF F EN.
Niemand hoeft er meer te vreezen,
Die behoort tot Chriſtus ryk
Godt

kan nu

rechtvaardig weezen !

En barmhertig te gelyk.

Wie zou Godt niet willen pryzen,

En verheffen dit Verbond?
Dat Hy onder veel bewyzen

Zyner deugden eeuwig vond.

Onbegrypelyke wegen,

v

.

/

Die Godt met den zondaar houd!

Onnaſpeurelyken zegen,
Die

-

- -

-

- -

zich aan Hem toevertrouwt!

Onnadenkelyke paalen

-

Van Godts liefde voor den menſch !

Die genegen

af te dwaalen,

-

Stelt in Godt alleen zyn wenſch,
En verlaat het zondig woelen

Van de waereld en de luſt,
Die verwerpt zyn oude boelen,
Om in Godt te zyn geruſt.
Heeft
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Heeft dit ſtuk u niet verdroten?

Hoorde gy het met vermaak?
Komt dan, 's Heeren Gunſtgenooten,
Hoort met luſt ook deeze zaak !

Laat ons het Verbond beſchouwen,

Dat een zondaar (meeſt alleen)
Met veel traanen, in vertrouwen,
Maakt

oprecht met

Als hy zegt,

.

Godt Drieëen.

heeft Godt geſproken,

Ik Jehova ben uw Godt ?
En

myn liefde wierd ontſtoken,

Eer

.

Gy my naamt tot uW lot ?

Ja ik heb my aangeboden,

-

Om te treeden in 't Verbond?

Heer !

hier kom ik met myn nooden,

En ik neem het aan terſtond.

Wil U als myn Godt vertoonen,

In het ſchenken van het goed
Dat Gy geeft aan uwe Zoonen

Om des Heeren Jezus bloed.

-

-

'
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'In de zonden te vergeeven,

Of ik die niet had begaan,
En te

ſchenken 't nieuwe leven,

Als een trouwen onderdaan.
In Die
de vrede
te verleenen,
't verſtand
te boven gaat.

•,

Heer! wees gunſtig, ſtil my weenen,
En geleid my naar uw raad.
Wil my rein en heilig maaken,

My verlichten door uw Geeſt :
Wil

myn hert naar U doen haaken,

En ſteeds weezen

onbevreeſd.

Wil myn ziele veilig ſtellen
Voor de vloeken van de Wet,

Voor het liſtig hert, en 't quellen
Van de zonde, ſchuld en ſmet.

ô Myn Godt! ik wil betuigen,
Dat ik my niet waardig ken,
Om my voor U neêr te buigen,
Wyl ik wis te zondig ben.
Zoo

MEN GELST OFFEN,

623

Zoo Gy in 't gericht wilt treeden

.

Naar myn zonden reeds begaan,
Tegen zoo veel licht en reden,
En betuiging my gedaan:
Tegen zegening gegeeven,
En veel liefde my betoond,
Ik ben waardig heel myn leven
Met veel ſtraf te zyn beloond:
Ik verdiene dat de wraake

Van gequetſte majeſteit,
Op my worm in gramſchap blaake
Na myn dood in eeuwigheid:
Maar ik kome voor uw voeten

Kruipen om vergiffenis!
Jezus bloed kan 't al verzoeten,

-

Als het my geſchonken is.
Waſch my in zyn reine wonden!

"

Maals my tot uw Bondgenoot !

Houd my aan U vaſt

gebonden,

Om te leiden tot de Dood.
Maak

-
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Maak my des Verbonds deelachtig!
En verzeker

mynen ſtaat

y

Uw genade werke krachtig

Tot myn trooſt door uw genaad'.
Trek myn herte meer naar boven,
Schenk

my van uw gunſt een blyk

:

Geef my kracht, om u te looven

In dees' tyd en eeuwiglyk!
Hoe veel heil legt opgeſloten
In 't Verbond van Godt Drieëen

Met een menſch! wat word genoten,
Van een ziel, die zich alleen

Wil vermaaken in de wegen,
En de leiding van Godts Geeſt!
ieder menſch wenſcht deezen zegen,
Die verkoren is geweeſt,

En met een geloovig herte
Zich aan Chriſtus overgeeft,
Die gevoelig en met ſmerte

Dood den ouden menſch, en leeft

MEN GELST OFFEN,
Afgeſcheiden van de zonden,
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-

Van de waereld en de luſt,
Roemt het heil by Godt gevonden
Tot zyn trooſt, vermaak en ruſt,
Als Godt

zegt, gy zult erlangen

Dat gy word in deugden ryk.
Ik wil u in gunſt ontfangen,
En dan lieven eeuwiglyk.
Ik zal nimmer u verlaaten,

Ziel, maar ſpreeken u naar 't hert,
Ik zal u in all' uw ſtaaten

-

Zyn tot hulp in vreugd en ſmert.
Dan is zoo een ziel genegen
Om te pryzen dit Verbond,

Godts genaé, en al den zegen,
Die zy immer ondervond

,

En zegt met verwonderingen

o Hoe heerlyk is dit ſtuk!
Dat Godt onderhandelingen

*

,

. -

.

Met een ziel heeft, ò geluk!
Rr

Kop
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Kon ik al het heil beſeffen,

I

Dat Godt aan zyn volk verleent,
Kon myn hert zich hoog verheffen,

En niet meer zyn als verſteend!
Hoe zou ik met vreugd herdenken
Wat Godt aan zyn Kind'ren doet :

En Hem bidden, dat Hy ſchenken
Wil aan ons dat heerlyk goed.
Komt dan lieve Bondgenooten,

Pryſt den Heere nevens my!
Waren wy meer overgoten
Met des Geeſtes

lekkerny;

Onze herten zouden branden,
Om te doen naar Godts gebod;
*

Onze mond zou

*

watertanden

Om te looven zulken Godt:
Ja wy zouden ons vermaaken

In den roem van zynen

naam,

En met luſt de zonden ſtaaken.
-

Maak ons, Heer, hier toe bequaam !

MEN GELST OFFEN.
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ô Drieëenig Godt! wil geeven,

Dat wy zyn voor U gereed
Om ons lichaam, ziel en leeven

Tot uw dienſt, in lief en leed,
Op te draagen, en te blyven
Tot uw roem in deugden ryk:
Laat dit woord op ons beklyven

Met uw zegen eeuwiglyk.
Laat ons hier, en ook hier boven
U aanſchouwen op den troon.

Laat ons met gejuich U looven
Vader, Geeſt, en Godt den Zoon,

Engelaars zegepraalen
Over alles, ook de Dood.
-

lan ons tot uw roem herhaalen:
Heer, Gy zyt oneindig groot!

Geef, dat wy blymoedig zingen
Hallelujahs, Mozes lied,
En 't gezang der Hemelingen,
Dien het looven niet verdriet.
R r 2

ALaat

628
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Laat ons zonder ruſt U danken,
By Godts ſchaaren ingeleid :

Laat ons hooren vreugdeklanken ,
Tot uw eer in eeuwigheid.
-

i

-

f:

- **

A

B E
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B E D E
-

V3 Il

den

-

D I C H T E R.
over dit

R Y M W E R K. ,
over anderen het zelve leezende ,
en over zich zelven.
Godt, door uw voorzienigheid

Heb ik dit Rymwerk toebereid,
En door den druk in

't licht gegeeven:

l

't Is op 't verzoek van vreemd en vriend,

En veeler raad, ſchoon 't niet verdiend?
Het licht te zien, noch is geſchreven
R r 3
N

Tot

"A
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Tot zulk een eind : maar wyl uw magt
Wel word vertoont, en toegebragt
De roem door zeer geringe zaaken,
Heeft dat myn hert ook opgewekt

In hoop, als 't tot uw eere ſtrekt,
Dat Gy't in gunſt zult vruchtbaar maaken.

Myn oogen zyn naar U gewend;
Myn oogmerk is aan U bekend,
Dat ik alleen maar wenſch te ſtichten;

Dat nooit gedachten, om myn kunſt
Te toonen, eer of menſchengunſt
My noopten, of daar toe verpligtten.
Myn doelwit, weet Gy, is geweeſt,
Dat Gy in liefde wierd gevreeſd
Door allerhande ſoort van menſchen.

Dat ik niet ledig, maar tot nut
Mogt zyn van ieder, en een ſtut
Verſchaffen. Zwakken, die zulks wenſchen,
Ge

-
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Gebied uw zegen, dat dit zy

63',

2

Tot heil van and'ren, en van my : :
Geef, dat een zondaar haak' naar 't leven,

Geraakt door 't leezen ; op zyn weg
Geſteuit word?, en tot overleg

iſ

Gebragt, om U zyn hert te geeven.
Ik ſmeek u, laat een

)

waereiding

-

Staan naar zyn ſtaats verandering,
En 't

aangeboden heil aanvatten.'

Laat, die
U

En 't

-

zyn in 't geloove ſterk,

danken voor 't genadewerk,

voorrecht, datg'hen geeft, recht ſchatten.

4

Laat Kleinen worden opgebouwt,
En Jezus gunſt door hen beſchouwt,
Tot ſtremming van hun ſmert, en klagten.

Dit Rym ontdekk' hen klaarder licht
Van hunnen ſtaat, om, naar hun pligt,

Geen kleine dingen te verachten.
Rr 4

-

'
Schenk

-

---- --

Tw
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Schenk uwen zegen in 't gemeen,
Dat het mag dienen ieder een
In allerley gelegentheden :

-

Doch zoo U zulks, Heer, niet behaagt

Te geeven, dat myn hert bejaagt,
(Om, U bekende, wyze reden)

Laat dan nooit klagt, of morrend woord

Gaan uit myn mond, maar, zoo't behoort,
Leer my in alles ſtille weezen :
Dat ik uw vryheid eeren

mag,

My onderwerpe uw gezach

:

Geduurig werd uw naam geprezen.
Schik alles naar uw goeden raad;

Buig mynen wil, om, hoe het gaat,
U altyd blydelyk te danken.

-

Gy hebt myn hert in uwe hand,

Gy komt verlichten myn verſtand,
Om U te geeven eereklanken.
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Ik ſmeek U, leer my 't hemelwerk,
En maak my in genade ſterk,
Om U met hert en mond te pryzen.
Ik wenſch in rampen en geklag,
In

voorſpoed, in myn ganſch gedrag

U ſteeds te geeven veel bewyzen,

Dat ik U hertelyk bemin.
Laat nooit iets komen in myn zin,
Dat U, myn Vader, zou mishaagen :
Maar laat ik trouw zyn tot de dood,
Als 't paſt uw Kind en Bondgenoot,
En zegen my all myne dagen.
Wanneer ik hier uw raad gediend
Zal hebben, als uw trouwe vriend,
Tot roem van U, en nut der Vroomen;

Laat ik dan, onder uw beleid,

Ook worden in de dood bereid

Tot 's hemels vreugd, en by U komen,
E IN DE.

MIS

M I SS T B L L I N G EN

Op de volgende wyze te verbeteren.
ladzyde 9 Regel 4 ſtaat geloo lees geloof, bl: 11 reg: 7

B ſt: ſchuld verloſt. 1. ſtraf bevryd bl: 11 reg: 8 ſt: ô groo
te Vorſt ! 1. Heer t' allen tyd ! bl: 19 r. 2 alles i.. alle
bl: 22 r. 15 of 't l. Of d', bl: 22 r. 16 dat in de 1. die
in den bl: 25 r. 13 wiens l. wier bl: 35 r. 2 ver

loorene l. verloor'ne bl: 38 r. 12. En l. Een bl: 62
r. 19 van 1. van 't bl: 132 r. 19 veraht; 1. veracht; bl: 145 r.7
menigmaal 1. dikwils uit bl: 158 r. 1 hert , 1. hert ! bl: 364
r. 18 vriend, l. vrind, bl: 369 r. 3 aan. 1. eerſt. bl: 411 r. 8
hy 't l. hy 't in bl: 426 r. 18 gemeenlyk 1. gemeenelyk bl:
434 r 18 ik de l. in de bl: 457 r. 2 deszelfs 1. haar groot
bl: 5o3 r. 15 vienden 1. vrienden
De goedgunſtige Leezer word verzocht, de overige mis

ſtellingen, zoo van letteren, als zinſtippen , daarze hem mog
ten voorkomen, of zelf te verbeteren, ofgunſtig te verſchoo
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