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
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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.
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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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Col. 3: 16.
Het woord Chriſti wone rykelyk in u
in alle wysheid: Leert ende vermaant
malkanderen, met Pſalmen ende Lof

zangen en de Geeſtelyke Liedekens,
ſingende den Heere met aangenaam
heid in uw herte.
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Seer waarde en veel geliefde Broederen
en Suſteren in den Heere.

#ot u was, door des Hee

ren genade, myn Herte uit

N® gebreid! en met u wenſch
S"Ze ik myn ziele te vereeni

gen! u welſtant is myn blytſchap, u
wangeſtalten myn droefheid, en ik
agt het myn grootſte voorregt mede
jets
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jets toe te brengen tot uwer oprigtin
ge en verquickkinge! O! mogt de
Heere my onwaerdige gebruiken als
een Werktuig waar door u eenige
Vertrooſtinge wierde toegebragt !
daar wil ik op hopen en daar ſal ik
om wenſchen ! dat ik een Herte heb

be en kryge om dat uit te voeren, en
ſoo ik my niet bedriege, ſoude dat
de Keure van myn ziele weſen: en
daar toe waren dan ook deſe geeſte

lyke Geſangen, geſchikt, om door
derſelver gebruik an dit ogenmerkte

voldoen, biddende den Heere Jeſus
deſelve daar toe ook te zegenen, en
verſoeninge te doen over alle eigen

by ogenmerken. O! myn Vrinden je
bent het nodig om opgerigt te wor
den, daar een Hel en Werelt van

Vyanden u tegen is, en daar het ſon
dighert in u eigen ingewanden woelt.
Gy bent die Arme van Geeſte, die
erkent dat gy niet hebt, maar alles
ſchuldig bent,en daarom voorwerpen
van vrieje Genade wenſcht te weſen
Hoſ.
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Hoſ. 14: 5. arm van kragt om u te
redden, of ſtaande te blyven, Openb.

3: 8. arm en ſwak in 't gelove, Marc.
9. Arm in de Heiligmakinge, met
ſoo veel gebreeken moeten de wor
ſtelen Rom. 7: 28. en dit gevoelt, en
erkent gy, en wilt daarom als arme
bedelaars tot Jeſus gaan, en gy hebt
over deſe uwe wangeſtalten een ge
voelige ſmerte ! en wenſcht nog
maar meer ſmerte daar over te hebben

en daarom bent gy ook.

-

Die treurige welke een geſigte hebt
van u elendige ſtaat, gevoel daarvan,
droefheid daar over, daarom red en

radeloos in u ſelven, en begeert dat u
herte maar gebroken werde, dat gy
maar moogt wegſmelten in u Niet op
dat Jeſus u Al worden mogte, O!
dat ſoude de keure van u herte zyn
en daarom 'snt gy die elendige dat
overblyfſel welke de Heere wil gena
dig weſen Zeph 3. Veragte job 12:

5. Verdrukte Jeſ:54: 1 1. het uitvaeg
ſel van de wereld 1 Cor. 4: 13. me
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nigmaal onkundigen dwaas in hande
lingen en werkſaamheden der ziele!
onvriemoedig in dadelyk toevlugt
nemen na Jeſus en geloofs-oeffende da
den; Flou en ſwak in uitgangen van

liefde, ſoo dat gyu ſelven wel menig
maal moet afvragen, wat dierbaar

heid ſie ik dog wel in Jeſus? Wat
ſchoonheid of beminnelykheid be

ſchouw ik wel in zyn perſoon? Wat
noodſaeckelykheid van hem, komt
my wel op 't herte, daar ik het ſoo
geduirig buiten hem ſchyne te kon
nen harden. Daarom bent gy ook ſoo
veelſins neergeboogen in de hoope dat
gy u ſtaat niet derft opmaken, en
daar vandaan al dat naare, al die klag
ten, al dat ſugten over geeſtelyk ge

brek, Rom 7: 24. Ja nog wel blyde
toe, als het Herte nog eens week wor

den mag! daar het me eigmaal tyden
ſoo hart is, of er niet een ſugt nabo
Ven uit kan, en Godt zyn aangeſigte
als door toorne ſchynt toe te ſluiten,

en Zion ſegt de Heere heeft my verge
-
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ten en verlaten,jeſ. 49. daaruit komt
dan ſtryt en veel benouwtheden,
duiſterheden en gebreck van Ligt,
om te onderſcheiden wat genade is,

en wat aandeel gy daar van verkre
gen hebt! en ſoo bent gy die gantſch
Ontbloten, Pſ. 1o2. ontbloot van
wysheid, van kragt, en van werk
ſaamheid, en myn vrinden gy wilt
ook ja wel van al het eigene ontblotet
weſen, kondet gy het maar quyt
worden hoe eer hoe liever.

En nogtans u die ſoo arm zyt,
ſpreekt Jeſus ſalig, en geeft u een ge
heel Hemels Koninkryke Matth. 5:
3. die ſoo truirt wil Jeſus trooſten,
en is daar toe in 't jaar van Godts
welbehaagen gekomen, om den truiri
gen Zions te beſchikken, dat hen gege

ven worde cieraat voor aſſche, Vreug
den Oly voor truirigheid, het gewaad
des lofs voor een benauwden Geeſt, Jeſ.
61; 3. En gy derft ook mogelyk niet
geheel ontkennen daarjets van geno
ten te hebben, als de Heere goet voor
Ul
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u ziele was! al waar het maar een

ſtraaltjen, een druipjen, het moſt
hoog gewaardeert worden! ſchoon .

den Wyand door zyn liſt het utragt te
Ontwringen, als of het maar inbeel

dingen van eigen herſenen geweeſt
waar! het hadde doe nogtans te veel

blyken van ligt dat gy het niet ſoud
gelooft hebben. Sulke elendige wil
Jeſus redden, want Hy ſal den noodt
druftigen redden, die daar roept: mits
gaders den ellendigen, ende die genen
helper heeft. Pſ. 72: 12. bevind gy u
ſelven dan maar ſooelendig! ſiet daar
is een vollen Jeſus, welke alu gebrek

vervullen kan, en wil, ſoo dat gy uit
zyne Volheit ontfangen ſult ook genade,
voorgenade Joh. 1: 16. En gy begeert
het dog in u elende niet te kunnen
herden! want dat is dog de ſugt van
u ziele, dat Jeſus het maar verande
ren mogte, hoe eer hoe liever, O!
je hebt er dog wel ſmaak in, ja be

-

geert 'er wel ſin aan te hebben, om

het verandert te krygen! om gevoe
lig
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lig werkſaam te zyn in gelove, liefde
en heiligmakinge-Bentgy dangantſch
ontblotet de Heere ſal ſig wenden tot
u gebed! Hy ſal u bedekken met de
klederen des Heils Jeſ. 61. en de ge
regtigheid en heyligheid van Jeſus als
een Mantel omhangen. Soo begeert
gy dan te zyn, en gy bent het ook,
die belaſte en beladene die Jeſus tot
hem nodigt, en ruſte geven wil,
Matth. 1 1: 28. en ſiet eens hoe God

dan in u ſal Verheerlykt worden, O!
klaagt gy, wat ben ik Arm, elendig
en verdorven, en hoe min ſie en ge
voel ik nog daar van, wat heb ik een
boos en verdorven herte, wat is myn
levenſondig, en myn pligten verdor
ven, alle myne geregtigheden als een
wegwerpelyk kleet! Wat is myn ge
drag Atheiſtis in Praktyk! Wat ben
ik menigmaal tyden dodig, ſorge
loos en als ongevoelig. O ! hoe ſal
ik dat nog verandert krygen, ik vrees
dat ik nog geen genade heb of ken.
Wil ik bidden om
3k verandering, het
e
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is offer niet een ſugt uit wil, en of ik
'er ook geen luſt aan heb, en of ik
het met ſoo groot een gebrek harden
kan.

O! ſal ſoo een behouden wor

den, Het ſal vrieje genade moeten zyn.
En hier door betoont gy ja, dat 'er
by u niet is, dat gy arm , elendig, en
van alles Ontblotet bent, en gy ſtemt
u gebrek niet toe, gy keurt het niet

voor goed, maar gy wilt het welgeer
ne verandert hebben! en gy geeft God
de eere van zyn Vrieje genade, als
ſulk een als gy bent, ſoude behou
den worden, hoe ſoude den Sondaar

anders Godt verheerlyken, als dat hy
ſoo de kroone van zyn hooft neemt
en ſy voor het Lam nederwerpt, en
in een waaragtig gezigt van elende en
onmagt, gevoelig in zyn Sondeſtaat
inſiet, en erkent dat als ſulk een ſal

behouden worden dat dat Vrieje ge
nade ſal moeten weſen.

En uit het

geſigt van deſe kleinheid volgt daarom
ook dat gy altyt tegen een ander God

ſalige opſtet. Gyſegt andere ben ſoo
,
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ſlim, ſoo herteloos, ſoo ſondig niet
als ik ben, ik ſie dat andere nog to
nen dat het haar om Jeſus te doen is,
datſe nog yverig en werkſaam zyn,
datſe nog luſt hebben om van hem te
ſpreken, &c. En andere denken ook
nog het goede van my, maar O! dat
ſe myn hertekenden ſy ſouden wel
andere gedagten van my krygen, Sy
ſouden niet denken dat ik ſoo ſondig
en grouwelyk was. Maar myn Vrin
den dit denkt elk die Waare genade
heeft van hem ſelven, het is de tale

en het werk eenes huichelaars die ſegt

Wykt van my ik ben heiliger als gy,
Jeſ. 65: 5. Maar de tale van een waar

Chriſten die Hem ſelven by het ligt
van genade beſchouwt, is, dat Hy de

Voornaamſte Sondaar is, 1 Tim. 1: 15.
Om dat hy zyn eigen hert beſt kent.
Gy meint ook menigmaal dat gy moſt
evenwel aan waſſen in de genade, maar
het ſchynt veel eer dat gy te rugge
gaat en hoe langer hoe elendiger wort,

daar dit een blyk van ligt is.
º
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al wat openbaar maakt is ligt. Eph.

5:

13. Gy word wel niet elendiger maar
gy ſiet u elende meer, en dit veroor
ſaakt u naarheid, daar het ja zeker is,
dat hoe de Sonne helderder ſchynt,
hoe meer het ſtof in een kamer ont

dekt wort; ſoo ook hoe meer de Son

ne der geregtigheid in u ſchynt, hoe
gy by dat ligt meer u ſelven kennen
leert, terwyl gy evenwel geen beha
gen hebt in u ſtof en dreck, maar
wenſcht datſe met de dreck der dog
teren zions mogte afgewaſſchen wor
den, Jeſ. 4. Waar mede dat dan wel
liſten vergeſelſchapt gaan, dat gy in
een geſigte van ſulken elende. (In
ſonderheid als er iets beſonders in de

uitwerkinge by koomt), van Jeſus
word afgehouden, als of gy veel te
ſondig waart om tot Jeſus te gaan, en
als of gy eerſt weder heiliger moſt
zyn, ſoud gy dit wagen, daar Jeſus
bloedja duizendmaal kragtiger is, als
al u ſonden, en dit u maar te gereder
tot Jeſus dryven moſt, O! Hyisdien

\
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barmhertigen Hogenprieſter die me
delyden met u heeft. Hebr. 4: 15.
Hy wil de ſwakke rieties ſchoon ge
kneuſt niet Verbreeken, die Vlas
wiekjes ſchoon maar glimmen wil hy
niet uitbluſſchen, Jeſ:42: 3. Hy wil
Lammerkens in zyn ſchoot vergaderen,

en op zyn armen dragen, die ſogende
wil Hyſagtkens leiden jeſ. 4o: 11. Maar

gy ſegt wiſt ik maar dat het Opregt
met my was, dan ſoude ik te vreden
zyn, maar myn vrinden wat wilt
meer blyken van u opregtigheid heb
ben, als welke overeenkomen met des

Heeren Woord,terwyl gy ondervind,
ja nog meerder wenſcht te Ondervin
den, u alleſinſe elende en Onmagt,
en u geeſtelyke Armoede, Overweegt
eens bedaart; ſoude een natuurlyk,
Tydgeloovige of Huichelaar wel on

dervinden zyn Armoede, elende en
onmagt, en daar verlegen over ſug
ten? 'k mein van Neen, Hy is inge
beelt ryk, Heiliger als een ander, ter
wyl hy honderden van ſplinters in ſyns
-

I13ldS

O

P

D- R

A

G T.

naaſten oog meint te ſien, en de balk

in ſyn eigen niet ſiet, en daar by
magtig in alle pligten om boven een
ander uit te munten, en dat is zyn roem
Openb. 3: 18. Hy kan de waare Vro

me wel eenigſins in Woorden ge
lyk zyn, maar niet in gevoel en on
dervindinge, terwyl hy die rechte
kleinheid die door 't ligt van genade
verwekt word niet kend ! En al

ſprak hy nog ſoo veel van heiligheid,
pligten, en hooge geſtalten, ſoo ſal,
Hy ſig ſelfs niet kennen, alſoo de
Quakers en Geeſtdryvers dit alderbeſt
kunnen doen, en nogtans ook haar
ſelfs niet kennen, maar met een leu

gen in haar rechterhand ten verderve
gaan, daar het ja ſeeker is, dat, in
wat voor dierbaare geſtalten uwe
zielen ook ingeleidet worden als het
de Heere dus eens, voor een tyd,
behaagt te werken, datſe u ook dan
maar te kleinder maken, betuigende

dat gy te geringe bent, dan zulken
\ weldaat te genieten, evenals Job Cap.
#.

42:

O P D: R A G T.

42: 6. Met het gehoor der oore heb ik

u gehoord, maar nu ſet u myn Ooge!
daarom Verfoeye ik my, ende ik hebbe
berouw in ſtof en aſſche. Doende u
als in u nietigheid en onwaardigheid
wegſmelten.
-

Ondertuſſchen heeft de Heere wy
ze redenen waarom dus met u han

delt, op dat gy ſien ſoud uit wat voor
modderpoelen hy u redden wil! dat
gy klein en nedrig ſoud blyven, en
van hem afhankelyk leeren werken,

dat gy zyn vrieje genade ſoud hoog
ſchatten, en ondervinden dat dit het
land van uwe ruſte niet was, maar
datter een ruſte voor Godts Volk o

ver blyft, daar gy na ſoud uitſien,

verlangen en reikhalſen, en dat Jeſus
u te dierbaarder ſoude zyn, terwyl de
ondervindinge u leeren moet dat gy
Hem geduirig nodig hebt als Propheet

om u ſoo ſondige dwaasheid weg te
nemen, en u wysheid te leeren, als
Hogeprieſter om Verſoeninge over al
u ſonden, en gebreeken te doen, ge
lyk
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lyk ook over u booſe Herte, dat ſoo
veel quaadt opweld, over u herte

loosheden, ongevoeligheden, ſorge
loosheden, doodigheden, en gedui
rige afwykingen, Overal u pligten,
en ſondige geſtalten in de ſelve &c.
En u voorbidder te zyn, by den
genade Throon om het reukwerk van
zyn Verdienſten met u ſondige gebe
den te mengen op datſe nog by den
Heere aangenaam mogten zyn, tot u
Koning om u te regeren, Gy kund u
niet regeren, u te beſtieren, ſonden in
u te dooden, Gy kund u niet beſtie
ren, nog ſonden doden, en u een Hert
te geven om hem te gehoorſamen,
Gy kund dog anders niet als van Hem
afloopen, ſoo hy u leidsman niet zyn
wil &c. En myn Vrinden, wat ge
bruik ſoud gy anders van Jeſus ma
ken ? en ſoo krygt hy dan alweer de
eere van zyn vrieje genade, welke
het willen en het volbrengen in uwer
ken moet Phil. 2: 13. Sullende deſe
eere dog het Lam toegebragt worden
tOf

O

P

D

R

A

G

T.

tot in eeuwigheit, Openb. 5. Koomt
dan Godvrugtige Singt hier in deſe

Geſangen van u Armoede en ſoekt u
rykdom in Jeſus, Van u treurigheid
en ſoekt u vertrooſtinge in zyn belof
ten: van uwe elende en ſoekt u reddin

ge in zyn verdienſten, Van u Onmagt
en ſoekt u magt in zyne kragt.
Wy hebben ſe getragt te ſchikken
na uwe geſtalten, welke wy meinen
in waare vroome te ſien, en met des

Heeren Woord over een te ſtemmen.

Verkrygt gy door dit middel eenige
verquickinge geeft er de Heere de
eere van. O ! mogt Jeſus, Geeſt,

ligt en veel genade over u, over my,
uitſtorten, in deſe hertelooſe dagen,
en nog ſchynzel tot dat einde over
dit geringe werkjen geven , dit
wenſcht u heilſoekende dienaar in
Chriſto.

J. VERSCHUIR.
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ſaackelyk gebruik is, om dat

4E: het niet alleen een gedeelte van
den Openbaaren Godtsdienſt
maakt , maar ook merkelyk

dient tot bevorderinge van de heiligmakin
e; blykt om dat Godt ſelfs het gebo
# heeft, ſiet maar onder anderen Pſ.

*

1 o5: 2. Zingt Hem, Pſalm zingt Hem ,

ſpreekt aandagtelyk van alle zyne wonderen.
Col. 3: 16. Leert en vermaant malkanderen,
met Pſalmen en Lofzangen en Geeſtelyke Lie
dekens, zingende den Heere met aangenaam

heid in uw herte. Alwaarom de Godvrug

tige (in navolginge van de Engelen, ja
Van
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van Jeſus ſelfs) het ten allen tyden ge
bruikt hebben, ſoo om des Heeren wer
ken en weldaden in geheugeniſſe te bewa
ren: als ook om den Heere al ſingende
te bidden, voor het genootene na Ziel of
Lichaam te danken , en zyn heerlyke
deugden, en volmaaktheden, werken en
enaderyke goedertierentheden te verheer

yken, gelyk dat blykt uit alle de Liede
ren, Lofzangen en Pſalmen welke in des
Heeren Woord te vinden zyn , en dat
niet alleen als haar ziele vervrolykt was,
in het gevoel van des Heeren gunſte;
maar ook als haar ziele overſtelpt waar
door tegenheden, om dan deſelve dus in
naarheid voor den Heere uit te ſtorten ;

gelyk mede uit ſoo veel Voorbeelden van
de heilige mannen te zien is, en onſe Va

deren in Nederlands vervolginge, ſelfs in
de vier- vlammen hebben betoont.

Hierom is dan ook het Singen al van
ouds in de Chriſten kerke, tot die einden
en oogenmerken gebruikt. Jeſus ſong
met zyn Apoſtelen by het houden van het
Paſcha en Avondmaal den Lofzang, en
wat moet dien ſoeten Heere Jeſus lieflyk

eweeſt zyn in de Pſalmen Iſraëls : Pau

us en Sylas ſongen* *in2. de gevangeniſſe
and.
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Hand. 16. en ſoo wy met het eerſte Chri
ſtendom raadplegen, wy ſullen bevinden,
dat ſy niet alleen in haar ſtatelyke by een
komſten tot den Openbaren Godsdienſt

geſchikt , Geſangen gebruikt hebben,
maar ook in 't byſonder voor haar ſelfs in
haar huiſen en onder haaren Arbeid, dus

getuigt Plinius van haar: De Chriſtenen ko
men voor den dag by malkanderen, om t'ſa
men Chriſto , als God Lofzangen te zingen.
En Clemens Alexandriner ſegt, dat ſy aan
tafel ſittende te eeten, Lofzangen en Pſal
men ſongen. En Chriſoſthomus dringt daar

ſterk op aan, want ſegt Hygelyk de Dui
vel nort gereder is om ons te verſtrikken als
op onſe maaltyden, 't zy door onmatigheid,

gemakkelykheid, of te grooten verheuginge,
ſoo behooren wy ons ſelven voor en over maal
tydt te verſterken met Pſalmen, ja ſelfs, wan

neer Wy met onſe Vrouwen en Kinderen van
ele Tafel opſtaan, behooren Wy wederom Go
de Lofzangen te zingen. Gelyk ook Hie
ronimus getuigt van de plaatſe daar Hy
woonde. Dat men niet konde over Velt
gaan, of men hoorde den ploeger zyn Halelujah,
den AMajer zyn Lofzangen, en den Wyngaarde
nier de Pſalmen Davids zingen.
En dus was het ook geſtelt in 't begin
-

VaIn
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van de Reformatie,

# Hus,

die treffe

lyke bloed getuige, heeft voor 't gemeen
al veel Lofzangen en Liederen opgeſtelt,
van verſcheiden ſoorte, welke het Volk van
buiten leerde, en daar onder ook Onder

wyſingen of Leerſangen, behelſende de
noodſaackelyke gronden des Geloofs, om
haar de Waarheid in te ſcherpen, en ver
volgens hebben de Boheemſe Broederen ,
ſelfs in de allerſwaarſte verdrukkingen,
inſonderheid haar werk daar van gemaakt,
ſo dat by hen in de ſeſtiende eeuwe wel 743.
Liederen bekent waren, dienende tot den

Godtsdienſt, en opwekkinge tot Godt
vrugtigheid, en wie weet niet hoe dat
Lutherus , Swinglius , en andere deftige
manaen, de Hoogduitſche Kerken, met
hare Liederen en Lofzangen gedient heb

ben, welke nog by de Lutterſche Broe
deren gebruikt worden, en waar in ook
de Franſche by uitſtek uitgemunt hebben,
wanneer het ligt des Euangeliums in die
Kerken was opgegaan, ſoo dat Clement
Marot, zynde een van de Kamerdienaars

van François de eerſte, door hulp van den
geleerden Vatablus een groot gedeelte van
Davids Pſalmen in de Franſche tale in rym

gebragt heeft, welke naderhand door Be
* * 3
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ga zyn voltoit, en van de Gereformeerde
by alle gelegentheid gebruikt wierden,
tot ſpyt van haar Vyanden, welke het
Singen begonden aan te zien , als een
merkteeken van Ketterie, daar het ja was

een Oeffeninge tot Godtzaligheid, heb
bende de voortreffelyke Muſicant Claude
Gondimel die op deftige Maatgeſangen ge
bragt, die deftig, Mannelyk en betame
lyk is, en welke nog by ons gebruikt
wort; na dat die Franſe Pſalmen in de

Nederlandſche tale waren over gebragt,
ſiet ſoo hebben de Godvrugtige van alle
tyden dit Werk ter hand genomen, en
men moet met verwonderingeſien , hoe
dat in onze dagen het met het Godvrug

tig ſingen ſoo ſlegt geſtelt is. Te meer
om dat daar ſo'on grooten nuttigheit in
ſteekt, het vervrolykt de Ziele, het trooſt

haar tegen alle verdrukkingen, het wa
pent haar tegen de aanvegingen des Dui
vels, het bedaart de hollende hertstogten,
het houdt den aandagt leevendig, het
verhindert het afſwerven der gedagten,

en het drukt de goede gemoetsbewegin
gen dieper in, terwyl het Singen dit voor
uit, boven het leſen heeft, dat het lang

ſamer geſchiedende, meer kan nagedagt
CIR
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en beter onthouden worden. Ja wat ſeg
ik Godt heeft 'er behagen in, en woont
onder de Lofzangen 1ſraëls Pſ. 22: 4. Ter
wyl ondertuſſchen elk verſtandige wel ſien
kan dat het bloote Singen, als Singen den
Heere niet behagen # maar den San
ger moet tragten te Singen, 1, met Ver
ſtand. 2. met een Hertelyke aandagt.

3. met Toepaſſinge op ſig ſelfs. 4. om
'er Geeſtelyke Vrugt van te vinden. 5. om
den Heere daar in te Verheerlyken, na
't vrye van zyn genade &c. Dit alles is
door my breder verhandelt in myn Trium

pherende Waarheid by 't Verval in 't God
vrugtig zingen.

-

Het is nogtans een groote genade van
de Heere, en byſonder opmerkelyk, dat
naaſt eenigen tydt, dit zingen onder God
vrugtige in onſe Provintie leer is verle
vendigt, inſonderheid t” zedert de God
vrugtige en nu Saiige Hr. Blom, Eerwaar

dig en getrouw Leeraar in Groningen,
(wiens
by ons in zegeninge
zy) dat byſonder heeft aangepreſen , en '

#e
met veel yver in # eigen Huis, en in de

geſelſchappen der Godvrugtige, daar in is
voorgegaan, een Man waarlyk daar wy

ſeer veel aan verſchuldigt zyn, en waar
**4

door
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door God wonderen in ſoo een korten tyd
heeft willen uitwerken.

Nu ſiet men bo

ven de Pſalmen Davids, dat Heilige en on
waardeerlyke Schatboek der Goddelyke
gezangen. Ook nog in der Godvrugti
gen Huiſen en Geſelſchappen, doorgaans
gebruiken, de Liederen van de Heeren
Lodenſtein, van Sorgen, Uilenbroek, en het

uitgeſogte Bundeltien &c. Het zyn geen
ydele, dertele hoeren liederen van Tirus.
Weſ: 23: 15. maar Liederen der Minne van
Jeſus. 7eſ. 5: 1. en Och ! dat de Heere
verder zyn Zegenryke goedertierentheid
daar over wilde uitbreiden , want het is

onder de groote oordeelen Godts, als de
Heere dreigt. Ik ſal het gedeun uwer Lie
deren doen ophouden. Ezech. 26: 13. Daar
om dan heb ik deze Liederen ook aan de

Godvrugtige willen mededelen; ſy ben een

vrugt van myn ledige uren, welke ik van
myn Werk over hadde, en 't zedert ee
nige tyd myn beſigheden en vermakingen

geweeſt , wenſchende dat de Heere zy
ook tot opwekkinge, ſtigtinge en ver
trooſtinge van des Heeren Volk , gena
diglyk gelieve te zegenen. Denkt nu je
mand dit was niet nodig geweeſt, daar

ennen Liederen en Geſangen genoeg,

#
C
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ſie wel toe dat dit geen tale van de Nyd
zy: middelen tot opbouwinge der God

vrugtige, en bevorderinge der Godſalig
heid konnen daar noyt te veel zyn, lagt
een andere mogelyk wat om de Poëſie,
en dat de Verſen en Rymen niet genoeg

na de tegenwoordige trant en ſwier der
Poëten gerigt ben, daar ſullen wy ons
weinig aan kreunen, alſoo niet voor Poë
ten, maar voor eenvoudige Godvrugtige
geſchreven hebben: en daar aan, op een
eenvoudige wyze hebben tragten te vol
doen, en geeft de Heere dat dit Ogen
merk voldongen worde, ſoo ben wy ten .
vollen te vreden.

Die den Heere vreſen:

maken dan maar haar werk om in den

Geeſt te zingen, in 't eenſame; en in ge
ſelſchappen, met eenparigheid van ſtem
men ; Herten en Gemoederen t” zaam te

voegen, en zoo tot malkanders ſtigtinge

en verheerlykinge van Gods vrieje gena
de deze Liederen te gebruiken. Wen

ſchende dat de Heere haar met veel ligt,
genade, en leven wil begunſtigen , en
met hertelyke werkſaamheden aandoen;
Hy zy de Kroone van haar geſelſchap, en
geve haar de zoete en vermakelyke vet

tigheden van zyn Huis, en het Heilige
* *5
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van
zyn Paleis, en doe haar eens met alle de
Engelen en Geeſten der volmaakte rechtveer
dige zingen de Hemelſche Hale-lu-jahs in de
bovenſte Hemelen. Dit wenſcht u heilſoe
kende Dienaar in Chriſto, en welke het
zyn grootſte eer en voorregt agt, dat ſig noe

men mag u Broeder.

-

J. VERSCHUIR.
Zeeryp den 23
Juny 1725

Op de twede Uitgave
V A N

H ET

HONIGRAATJE DER GEZANGEN
D O O R D EN
º

Eerwaarden en Geleerden Heer

J O H. V ER SC H U IR
Getrouw Dienaar van Jeſus Chriſtus in de
Gemeynte van Zeeryp.

-

S. enig ſterveling, van God op d'aard geſchapen,
Met regt, Jehovahs eer en naam,
Uitroepen mag, gelyk de Faam;
'Tzyn die,door 's Geeſtes kragt vernieuwt, niet
langer ſlapen
In 't ryk der zonden.
-

*Tzyn Sions kinderen, wien't ryk van heilen/egen
Voor aller euwen euwigheid,
Door 's Vaders liefd” is toebereid;

?Tzyn, die, op deugdverlieſt, hun zonden vuil
afvegen
In 's Heylands wonden. -

Koom aan dan Sions volk, om op verheven tonen
Te pryſen 's Heylands dierbaar bloed,
Des Vaders liefd', en 's Geeſtesgoed,
Jakoom, en werp voor Jeſus neér uw eere kronen,
Met heylig beven.
Dit

Dit was der Ouderlingen werk in d'Opper-zalen
Van 't heylig, heerlyk hemels hof,
Daar /y, tot Jeſus eer en lof,
Vertoonden 't cytherſpel met gulden Wierook
ſchalen
O hemel leven ?

Welaan dan, volgt het ſpoor der hemelſch Ouder
lingen,

Om Salems Vorſt en Opper-heer
r

Blymoedig toe te juichen eer;

Dan ſal eerſt regt de valſche blaam der Wereld
lingen,
Geheel verdwynen.

Dan zultgy met uw'eigen voorbeeldkragtigleren,
Dat men 't geloof”, met heyligheid
Verciert, tot 's Heeren heerlykheid,
Ten onregt noemt een gaan voor 't aangezigt des
Heeren
In 't zwart vol pynen. e

Is dit dan Sions werk om Godes lof te zingen ?
Is daar geen Waerelt, die in 't kwaat
Verzopen is, regt toe in ſtaat ?

Welaan/ogydanſwygt, gy/ouddeſtenen dwingen
Om lof te ſpreken.

Maar is uw hert tot lof geneygt met waar ver
langen,

Dog zo, dat g” u omſtoffe kweld?

.

Ziet hier Verſchuir, die wakk're held.

Laat in zyn Honigraat van geeſt'lyke gezangen
Geen ſtofontbreken.
Het:

Het werk is net geſchikt, om zielen op te beuren
Van d' aarde na het ſterren dak,

-

Om daar het laſtig zonden pak
Metal'haar ſchult en vloekte ſtoppen in de ſcheuren
Van Jeſus wonden.
*T is alles hier geſchikt, om't ware ziele-leven
Regt aan te ſporen, om Gods Lam
En deze Leuw' uit Judaas ſtam
Door 's Geeſteskragt, zyn lof en heerlykheid te
geven

Met blyde monden.
we

Want na verſcheidenſoort van biddende gezangen,
Vertoont Verſchuir ons Godes Zoon,

Als neérgedaalt uit 's Vaders throon,, .
Geboren uit een Maagt, an Sions heyl verlangen
Van God geſchonken.
-

-

Hy toont hoe dees' Immanuël , verciert met
deugden,
Met yver, en met heyligheid,
Met lydzaamheid, en nedrigheid,
Vol vreſe Gods, in liefd', hoop', en 's hemels
vreugden,
,
Heeft uitgeblonken.

/

Ja hoe dees' trouwe Borg'op 't laaſte van zyn leven
Door zielen-angſt, en 't helſche kwaad
Vermoeyt, en van de Joodſche Raad

Verdoemt op Golgothaan 't kruis is opgeheven,
Om dus te ſterven,

Hy

Hy ſtierf; Oja! hy ſtierft dog deze felle bandeſe
Des doods zyn wederom verſcheurd
Hy wierd al haaſt weer opgebeurd
Uit't ſtof,en opgewekt door's Vaders ſterke handen
- Om 't ryk te erven.

De vyfmaal agſte dag was nauwelyx verſchenen,
Of Jeſus maakte zig weer klaar;
Tot d'afſcheid van d' Apoſtel-ſchaar,
Om tot des hemels-throon door lugt en wolken
henen

-

Weer op te varen.

Syn oogmerk was om daar een woning te bereiden
Voor al ſyn volk, en om zyn Geeſt
Te ſchenken op het Pinxter-feeſt,

Omdoor d' Apoſtelen zyn name te verbreiden,
By alle ſcharen.

Opdit vertoog, van 7eſus kruis en heerlykheden,
Vermengelt met geloofsgebruik,

Tot nuttigheid van 't Chriſten puik,
Volgt wederom een reex van ſtigt'lyke gebeden
En lofgedigten.
-

Hy toont ons verder aan, hoe het natuirlyk leven
3

Verſchilt in 't uiterlyk gelaat,
Daar d'een als Philemon beſtaat,

Van binnen vuil, van buiten ſchoon, met 't kleed
omgeven

Van borger-pligten. .
ººk

-

Dog

Dog and're willen liefſt Oneſimus verſellen
In 't ſpoor van ongodsdienſtigheid,
Van zonden, en van ydelheid,

Gelyk dees twe malkaar hun oudgedrag vertellen
Door ſamenſpraken.
Waar uit ons nader blykt de leydinge der vromen,
Door 7eſus Geeſt op 't levenspad
Na Salems heylge hemel ſtad,

-

Daarzy metSions volk eens eynd'lyk/ullen komen
-

En binnen raken.

Hy toont ons verder aan, hoe men in Godsdienſt
pligten
Moet werken, en hoe 't geeſt'lyk oog
Door al, wat invalt, gaat om hoog,
Ja hoe men dagelyks in Land- en Thuin-gezigten
Moet geeſt'lyk leven.
Hy leert ons verder hoe de vromen zig verbinden
Door 't egtverbond an Jeſus min,
Wiens liefde gloed haar hert en zin

Geheel in wederliefdontfonkt,en haardoed'vinden
Veel heylen zegen.

Hyvoert onseyndelyk in de opper-glory-zalen
Des hemels, daar de zond en pyn
Voor euwig zal gebannen zyn,
Daar al de kind'ren Gods den eere-kroon behalen,
Uit Jeſus handen

-

Dank

Dank heb dan, JWaarde Man ! voor al dat dier
baar ſtigten
Van uwen pen, tot nuttigheid
-

Van Sion, en tot heerlykheid

Van Salems Heer en Vorſt, wiens glans nog eens
zal ligten
-

*

Door alle landen.

-

Ik wenſch, jehovah mag uw'pogingen bekronen,
Om zielen, voor die grote Heer

Te werven, tot zyn lof en eer,

Hygeev u met zyn volk, hierna op Eng'len tonen
et

Tezingen 't zamen !

Maar ondertuſſchen Gy, Meſſias keurelingen,
Het heylig puik van Zeerypskerk,
Bediend u van 's Mans dierbaar werk,

Om ook met Hem Gods Lam, in 't Choor der be
melingen,
Te loven,

Amen?

-w

C. H. S. v. D. M.
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In 't Bekeeren van een Ziele.
STEM : Belle Iris,
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s APS

# E J) het bttiſt're ban be

ſhagt/

S# Nºg in het naar het bereidingen/
S % Sl &ag ift luonberlijſte dingen/
%

.

&Die geen ſlºtenſchen hert bebagt,
'lt Sag een #iele bie gebangen/
Azzzz,

2tan be 25oeijen van de gel/
te

GBing. "

3.
-_,--

H ON I G-R A A TJ E
(ſping gekluiſtert in haar gangen/

2,

2tig een boog en

ºp: Iſicbel.

Jºogtang 3ag 3n geen gebaat /
#Schoon. Dat al be ſºelleunigten
2tſ ten haar berberbe rigten
& Scij?iſthelijk en bijſter maar.
PH &ag bell)eteld om haar hangen/
2tſle 332agt en Hºobaarbp/
lietenen en bolle p?angen /
13an een ingebe

#w.

#ooft en H3alg en 25ogſt en Lijf/
(Ioomben met bermaaſt haar banben/
25oejeng maaren aan haar handen/

#schoon een gouben GEijbuerblijf:
âDimpelg ban haar 3Lichaam bloogen/
't Scheen een maſſe ſimſcrmp /
ſBelft be H#el hab in haar oogen
5Fraai gemaakt m:

#amer.

't 19leeſch ſtalt in haar oogen uit/
Jhet een bgift bam boog begeeren/
(Iogten bie haat tualther Deeten/
&#n gertoonben taat bebtlib.

*ſt 3ag haar 13ett gebuftig 3 mieren/
H#oogmocb mag 'er ſtoninſt in :
&D' H#elle 3 maaide haat banieren/

#n haar luſt en wººn ſin.
"ft &ag haar feer geruſt te 3ijn/
gºn berblijd met haar 13panden/

hembe niet bc booſe banden/

' ſ ,

13an bat jaaare Hºelſche ſchijn:
.
OP! bagt ift ſjoe mag bit bueefcn/ . . .
-
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ſººrt foo fag ih maaber bn/
«En kon uit haar meeſen leeſën/

d", en sp.

«Dat 'er geen

- @Bat haar herte mag ban ſteen/
«En haar oogen Inaat van glaaſen/

«ën baat ooren bol geblaaſen 7
$2at nog hooren hon nog ſien:
GP! bagt ſf: ſjetig geen monber/
.
“Dat beeg #iel haar boeien laat/
ſpant 3n ſcio 'er Deerlijk onbet /
#n De allernaarſte ##

, &#n 5n mag ban boben of/
#2iet aig buiſ tot na beneben/ - - - ol ban fnoobe onreinigheden/
- 3 ,, Soefieube haat inſt in 't ſtof: . . .
39etſtanb'loog in al haar faalten/ . . . . .

,,ºtel moeſtuitlig boog en duaab /

,

&Pooo'lijft alPaag fat op baat haaſten / .
, &B' geſie was het: #" en Daab. -

*
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-
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-

Plig De JBuſbel baat ten proop /

,
,,

.

JPrent te ſleepen in het bellen,"
«Pin boo: eeuunig fjaar te qticiſen /
dºet dat #elg bermiſte noop:

.

.. :

:

2ll be Beſſche geeſten fongen /
lieet# GTriumphe op haar bang/ . . .
«ën 3n brongen/ ſleepten / myongen/ &B'2ïrme #icle

#m

lang.

,,JRitg ſoo quan een before 1òlaag/

#it Den bogen #emei balen /
39ergefelt met bijremſtralen /
"es,
«Die 't netbulben al om laag:
" ,
2.

2

-

#éoa

4#ooo bat
H 'go 13panoë
N I G-R
A A T 1/
Hot berbaagbe

e
w-

--

#n perftogen op be blugt/

#Schoon 3? tierben/ b?eigben / raagben /

&#p foo'n beeſelijk #at
apant be #onimit riep ô ſch?ift /
op gn ſterhen / # ben ſtether /

»
-’

#am beeg #iele uit bie hterfter /

-

3Loſſen op Dit oogenblilt.

JEaat hoe fag ih op. Dit

)

-

Yuomber /

º

't trime zochepſel bood haat magt /

Hºog aan dit geſpuiä Dat onÜet /
'g #koninlig magt # berkragt.
JEaar be 13ogſt hab ſpeelp/

Jmºet haar bolle buiftigheden /
#ſe
met zijne iBilie ſirebell /
dºm baat nu te maken 13;pt

',
-

:

-

den hp toomb 3ijn ſlBombermechen

'

oep haar tegen mij en 3in/
GP in haar ban bie boſe ſterhen/
2[f te ruhhen tot

# #n.

pp gaf haar een amber #ert/

-

D# #oo:arieft / Bernieuuut / 19erſlagen/
#2a ben gemel op ging bagen/
#ugtenbe met ſmert op ſmert/
GPber ſtuitte ſnobe Dingen /
Eig 5n in Ijaar 3iele ſag/

**

-

-.

p

-

albflbe nu geheel ontm2ingen/

- -

't 25oſe baat 5p ##

zn kreeg oogen om te ſien/

--

.

oPoten die na #efug hoogbem/ ,

dEm 3ijn moogben baat bchtoogben/
*

*
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&Pm haar foo #em aan te bien:
GP ! fei 3p/ 3Lamhmocbig #eere/
3iet hiet foo een #elleunigt/
âBilt het bog tot u beheeren /

«En toceft gp

mi: # licht.

@Paar 3ijn bog geen reben in/
ſlBaarom bat ik u beltoogbe/

&Paar iſt heel na u niet hoogbe/
1Daarom hreegt gp in mp ſin?
2lig u b2p gemabe merhem/
3Laat ift ban maar b ume 3ijn;
ſBiſt uun meriten oog in mn ſterften/
«En berloſſen ban beeg pijn.
X V

OP! mijn ºgefug ik mag fot/
3Diſt gp bog mijn Leeraar meſcn/
«En mijn bom uetſtanb gemeſen/

&Pat be lºel niet met mp ſpot:
't ábomben buit mil mp bemoumen/

âDeeft mijn Prieſter, en neemt meg
?lſ mijn ſchulden bic mp routucn/
«En mijn 45obloog oberleg.
X V I.

OP! ff meet mp geemen raab /
't 25oſe lºerte te regeeren/
ſlBilt mijn Konink ſpeer ber #eeren
2 lijn 1 in alg tnet raad en Daab :

OP ! #ft ſchrift nu boo? bie mieben/
&P ! mogt fit haar laten gaan /
QBaar fft ncg boog heb geſtreden/
âDil ik nu mei laten ſtaan,
X V I I.

GP ! @bp miſt boch anberg geen/

2ïlg berouaalbe boemelingen
2t 3

-

6
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(Cot tt hogen #emel b?engen:
«En berbullen haar gebcen :

'

&P ! fie baat ig 3ulſt een bunaaſen
JT2onſter / een ſoo fmoob geb2ogt/

«Dat ging met De Hºeiſe raaſen /
g#n 't niet alg

e:# hugogt.

Strafig ſoo gaf De Vorſt een menit/
300 bat 3ijnen gemel ſcheurbe/
«Eeutuig #eil bie 2 ziel op beurbe /

't 25oſe rot meelt met een 3uenk /
250cjeng biclen nam haar leeben/
332angen ban haar b2pe 2，ici/
#eſilä ſcijoone ſtojt'lijkheben /
Deel.
âDierben haar

taº,#

*ft Sag een Lam met ſtoft lijſt bloeb/

gaat haar buiigheid quam unaffen/
#n 3ijn bierbaat Harmelplaſſen /
135i ban al 3ijn goet en foet:
&D ſtoning gaf haar nichtje namen /

3Leid op haar 3ijn #eerlijäſjeib / .
&rin het ſal u nu betamen
JT2ijng te 3ijn in

#alen.

ſBomber ſlegt’ ſtonbt met bat Rot,
Gºh ! 3p bcben niet afg grijnen
2lgter na/ be #ici berquinen/
gg De #eete bmag haar lot.

JPic bergruiſt bog al bic blpaafcm / -

«ën ſjaar binnig ſºelg gengelt /

s?

âDant haar magtig tegen raafen/
H3eeft be 13g2ſt ter ## gebelt.

«D vader feit iſ, heb u lief:
Soon

S

7

vAN GE s A N GE N.
Soon ik geef u mijn gemabe: . .
Geeſt, ſf: toon u.b2oeg en ſpabe/
qDat ift eeuuuig bp u blijf:
119eg ban QBuibel/ Boob en #eſſen/
Jàet bat ſnobe boog geſpuig/
'It âBaï mp algenoegfaam ſtellen /
(@Lot u eeuunig.

## #s.

JI)aar mijn herte bat be5meeſt/
ſlPamt ſft hoogbe mombge Dingen /

#n ben berben Bemel 3ingen/
âDant baar hielb men ſjºemeiſtrecht/
Serafynen toonben b2eugbe/
#bongen het #allelu-#Hah/

*# ## #
tei

g foo XeenX blijDen
II 1. Dag.
g
aat/ op
Z

GP ! #ft menfchte baat te 3ijn/
Jlàaat ift mag hier nog beneden/
't perft mag nog niet uitgetreben/
GPm te b?ſmiten 13emel ilBijn:
ſlBierbe nogtang meeb tot 3ingen

«Ppgemeht/ mant ſjier unag ſtof/
âDag 't niet bp be #2cmelingen/

GP! bertjeft ſjiet Jeſus lof.

2t 4

-

ziele

8
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Ziele-Wenſch, om in . en met Jeſus
te Leven.

STEM : Pſalm 77.
I.

/Toft ſft tuinc gunſte berben/
Ei/ bat ſeben fott iſt ſterben

Noemen; ábartſic ſcfu geeft
Soo een boobc bat 3n leeft.
Coninginnen 3ijn u hinb'ten/
En het ſteruen ſtan niet minb'ren
Van haar debcn 't minſte beel/
geljeeſ,
Aclj Die foo leeft /

##

Nict Han mn geſtifahig maſten
Heer / moet iſ. Dit leven ſlaſten/
Alſeg inp maat boobig ig/
Alg fft nog bit leven mig:

Roemrijft fotto mp 't ſterben tneſen/
Eng'fen icben hjag na beſen

Niet alleen 't begin hier ban,
jl2aat 'ft berifeg

": Nam :

en ſtan

Van bit ſcben niet meer fcggen:

Ei #eer miſt bog op mn leggen/
Reine Tytels bam bie Jºhaan

Soo gin b2aagt: cn bat be faam
Can aan ieder een bertellen/

Hier is een bie ban brr H3ellen
Uitgeruſttij tot 3ijn 192ottum/
In uitng 3Liefde Ruſt jaat troutu.
Ziele

»

v AN GE SAN GE N.

* Ziele-Wenſch om vrye Genade, tot een

Heilryke vernieuwinge.
Sren : Pſalm,

77.

#

I.

-

Gºurlijſt 3ijn u ‘megen HBeere/
Ach mogt ift bp u berfteeren !
Termijl 'It hier beneben ben/
Heere Dat ift tl maar Hen!

Alg gp miſt berboemelingen/

Roemrijft tot u #einel bgengen/
Jefug ban mijn Goël 3n/
Nabert tot ben

" Inp.

Altaar / Soembloeb/ GPfferhambe/
Voo? H & Bienſtmaagt Liefde-bande,

-

Alleg #p mp geben mag
Na 3ijn b?p gemaab: en ach!
Vernieuïnt 't boog en ſombig herte/
Roeit 'er uit al bat mp ſmertc:
Ja maaht ban een #elle ftinb/
Een hart bat
minD,

baan ##

Soo ſai fit +4 lof gaan 3ingen/
jlàct be rei bec (3emelingen/
JPijn Naam heeft geen letterſ meer/
-

'g

.

Gèceft een nieume Naam mp HBeer/

ſlBieng lett'ren geen menſcijen hamben
jl?aaften: jſl)aar De Liefbe-panben

zijn ban 't eeuunig 13gee-13etbonb/
&Pat op H 3Liefo ig gegronb.
?t 5

-

Zugt

zo
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Zugt om Jeſus,
en onderwerpinge
aan Hem.
STEM : Pſalm 77.
-

I.

M%# fſt buiten gefug leben/

-

Ach mijn hert 5ou mp begeben !
Geeft mp ban u liefbe #eer/
Dat ift u alleen begeer:

Alg fit u ban heb beráregen/
Leert mn #efit uïne megen /
En boluoert in mn u merk/
Na u #eilig

eum:

Ach! miſt gp 19erboemelingen/
Verand'ren tot 13emelingen/
Ei fiet Daar ig uuuc JEaagt /

Roeit uit mp upat u mighaagt:
Scheurt mijn igert en breekt 't aan ſtuähen/
Coninſt Jeſus laat het buhhen/
Hert'lijft onber u gefag/
Ume Hragt bog

tij#man.

In mijn 3iel bat 3p geſtabig/
Roemt ta Ilberſ; o #eer gemabig!
fl?ijn Naam i3 uit; 'ſtilPenſch niet meer
& Bat if H. maar hebbe i9cer !
GBnn in H mijn ruſt te binden:

#eftig 5p mijn #ielg-beminben/
1Dat ontbreekt mn ban nog meer:
GP! Dat ik niet meer begeer.
Liefde

-

van G E s A N GE N.

is

Liefde van Godts Volk.
STEM! Wel zalig Jeſu ſoet &cI.

at is ##sen om al contgliebe
ingen

3l3aat

"# hert in hert/ heelinmalhamber
gingen:

Het ig een baanb en gloeb/ bie't bper te boben
gaat/

4Dammeer 't eerſt heeftgebat/bat niet te bluge
fen ſtaat.

apie han't behoorlijk ſchoon ban #eſu# Bruid
ontbchiften/

JDat promit-jumeci nanglang: en ban3ijn #ett
ontttekſten/ .

-

12am niet in HLiefbe blam te gloeien in 3ijn bo?ſt,
JBie "# # bolle gloeb maar 1jaar geſelſchap
02/t.

.

•

I I.

obcen momber! mant be 3Liefd ban Heſu# Hits
berftoten/

-

abobbootbeſliefo'namigem heel nieum in haar
geboren/

dienſtrengelb3igin een boogb'alletfoetſie bamb/
Bie jaren 5eſtig ſclfg ſjoub t'3amen in 3ijn
ſjanb.

CBug

1 V

# #n in Hem, en ook met al zijn
ICUEll

19erbomben boo? De Liefd' en ſoete
--

.

lerunie:
all

H ON I G-R A A T JE

az

12an haar behoorlijftheib/en icber in 't gemeen/
319il
tot bie HLiefb' / en 3oeten bamb

#

8TiCCII,
-

V.

& De Liefde maakt haar bol/ De HLiefbe maakt
haar b?omſten/

ſlBanneerontfonhrn
De Liefbe-blam
homt in haar 3iel
:

t

gºunonberbare4Liefb'! bie geen matuitling ſtemb/
(Letlnijl hp aan
ber 119etelbig gemenb.

unya

H#oe ſchoon ig Heſtig

abſuſb/

boo?

zijne heera

lijf heben !

#n

er: fijnſte 45oub/ ban 3ijne meerbige
CU2.nl :

#oe cierſijft blinkt 3n uit in ſtaat een lºtoningin/
-

aan: # bog in Ijaar 5elfg een
o?ſtin.

45bele

-

naar a: boo2 nietſm geboot gelijät na 13emee
ngen /

-

-

#etallerſoetſte foet/komt uit haar ogen ſpringen/
19an 3Lief De bloeid baat momb/bol ban bea
Hooglijſtheid /

en geſus 3ijne Liefo'/ boom al haar leeben
ſp?cid.
p

V III.

GP ! mogt mijn 3icſ in Liefb'/ maar ſmelten aan
#jaar boeten,
jl ºogt

"# treurig hert/ 3ijn ongebal ber
OefCII.

JBogt bit cen blijf je 3ijn / Liefd', 5omber
bleefchelijhtjcib /
-

«En bat 45emaab in 't hert boo? #efug mag
geleil),
IX. #iet

13
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IX.

-

H#iet tegen moeſt be #cl/ en mſi mp boem beſinnen/
Pat ſit niet jefug 25guib / maat 't eigen 3elfg
mij nlinnen:

-

oPm bat gelijke Liefb/ niet al beleeben treft/
JBaar/ meer of min/ De een/ alg 't anoct
ſit verheft. X
-

#Schoon iſt 3p alle lief/ ſoo ig niet afſcrtmeegen
q5eiijſte groot 45obtg Beeld. J12aar ſegt mijn

s

hett bier tegen ...
.
#iet onber ſchuilt het 19leeſch / met 3ijn bee

*

hooglijſtjeen
:
«En 't ſombig hert bat mint / niet alle #eſtig leen.

GB!

ee: #ſt mp bit/

en boet mijn 3icle

gitſ'Il

-

#n ſuiber liefde gloeb/ tot alle bie u raften:
3choon bat mijn bleefch mp leert/ aan Die te
3ijn gepaarb/

Die ſoo
alg ſá geneigt/ gaan ultijen mijnen
aarb.
XII.

'Laat gloejen rechte HLiefb'/ tot al 4Bobtg Hita
berftoren/

:

#Baar mate bant125relb/bat in haar ig geboten:
qbeiijft aig #efug beeb / bie bgie uit 't elf getal,
G#n medereen,
JBaat

uit:#ſ#nu minnen boben al.

# #alig bert op
goDen .

hebt ſoo ueel
-

?tig ſchepſeſſief beu/ tot liefb' en min uit noben:
2lig 't ſchepſel om fig felfg/ en niet om ges
fug min /
e
92

14
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G5emint mont/ maarlijk gecr/bergeeft/ het
Heib 'er in.

IV

-

X

-

-

Jaaat 't ig een ſºciſche liſt / Die ooit be min tuff

3:ſchenben
bierbaat 13olſt/ om herten af te mens
-

19an

PII.

-

#ſa menigmaal boem b?oeb / bat 't ſchepſeig
liefde inig

13eel groter ban De

-

-

##/ tot haren

gefug ig.

op! laat beliefbeban/ ong in Den Bemel meng'len
2Janºſefug en 3ijn 13olſt / en uitnerſtoren &#ng'len
19oog eeuunig ſomber ſmet/ aan b' ?ligenoega
faam HBcer/

z

(Ie 3ijn/ te blijven ban/ om mopt te ſcheſben
o

5.

-

--

-

Op een beſonder geval.
-

STEM: Albezittend' ligten Vader,
-

I.

2Eaſt eeng op een 2lbombſtombe /
2lig hup met een foeten mombe/
%ongen ban begi?ecten goeb:
#opgaalten ban oná boſe herten / .
JDit 45gbt # #Liebelingen finerten/
&#n haar eigen
kugoed,

taf",

Quam het bleefcijbaar im gebzongen/

dºet 5ijn b2cefelijſte ſp?ongen/
-

-

-

-

-

-

,

#obaats

van GE s A N GE N.

is

#obaarbn en ſtil gelach ,
Gbing De 3iel ter mebet beſſen/
«En 't gemoed geheel ontſtellen
Q2 hele magt tot #
Dacij.

-

En

#ft berfoeibe ſuſhe togten/
ábcholb Die ſnobe mangebiogten/
dàrep en kneep 3p in mijn hert:
3ein ô befperate bºetigbe!
QPie mp om een Prul berheugbe/
: «En mp maakte

f? #rutt.

GPnberbomb ſelfg in het 3ingen/
19an De Dubafe hambelingen7
«Dat het in mijn ſjert foo ſtonb:

«En moeſt boog het eigen leeren /
: @Pat iſt afleg miſb berheeren/

GP hoe mierb mijn

# getoonÜ.

3elfg te fpgehen ban het eigen
25oſe hert/ en fig te neigen
@Tot ſchaamt'loſe Hºobaarbp/

GIoont Die quabe boſe togten
CPie mp ban mp 3eiben bºogten:
&P ! Dat ift bog "En 33
#eere Heſu mſſt mp Heeren

#oe ik inet u ſal berheeren/
#Baar ſit foo heel 3onbig ben:

#Pilt mijn 3onben baab bergenen/
3Laat u 45eeft bog in mn lenen/
«Dat ift u geel naber hen.

-

-

*

MoRGEN

46
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MoR GEN-GE S ANG
Sren: Pſalm

25.

F .

-

Als ik als een Duive Kirre.

I.

A Lgenoegſaam #cilig #eere/
-/ A 't Eig betamelijk en doet/
&Pat men 'g ſlºo2geng tot u Heere/
JP2et een ſoet en ſtil gemoet:
GBm te ſoben uïnen ſtaan
&#n te roemen uuje Deugben/

GPch! Dat up ijſer toe bequaamt

®ng oprecht in u u:

m.

3.

>

&P2uftt 't ontfag in onſe 3felen/
ſtuät 'er alle hoogtmoet meg/
HLaat mp boog u nebethnielen/
&#n met IBeiſig oberſeg/
199o? ſoo'n 13eiſig jooge (Tijgoon/
OPnſe GPfferhanden brengen/

-

qën och bat u eigen Soon/
'f fieuäunerft hier mappºrt mengen.
?{l u boen 3ijn monocrheeben/
45iſter abonb ging unu 3eon
&Pnber/ bieg 3n omſe leeben
Slaapenb niet berquihſten Hon:
3 boo bebeht be bonſterijeib
.
GPnfc ?latb'/ en hun alg booben/
ºfeber in 3ijn ruſte leib/

'QPagten mict om onſe mooben.
.

.

IV. 't Iſiebes

van GE s A N GE N.
-
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I. V.

't fiebelijhe/ hon niet merken/

2!! het 3intuig lag ter meer/

#2anben/ @Pogen / Boren met hen
dàiet/ De ſlºomb en ſp?aft niet meet; «En mn bug in foete tuſt/

»

3Lagen op ong 3Legerſteeben/
Jàiet ban temig bing bemuſt/
Jºl?et berquililting omſt aan

SPng hebt gij ong miſſen behhen/
, GBnDer bieug'Ien ban gebuit:

.

#eben ong meer miſſen meâhen/

zº

CBng begeert en meng berbult.

«Buer onſen goriſon

-

.. .

€2uam al haaſt u #sonne rijſen/ .
't 3Lichaam meber merhen hon/
3t! De 3innen/ tuigenV #n.
Jºãogten top maar onberuinben/
gaat up niet meer boob en zijn!
3Leefben in de ziel-beminben

. .
-

-

.
-

#efug! en bat ong beſchijn/
't Ziele ſnibgenb #bonne ſigt/
1Bleräen ban 3ijn 2iel-berquifthing/

dBehhen 't 5onbe-3 naar getuigt
«Bunſtig boog genabeiſ:

na

&Pat ong GBogen #eſſig faagen /
, Gºoren luiſteren na 3ijn ſtem/

Jhonnen na zijn meegen uzaagben/
't #erte leefb alleen in #em/
2ſt be #Leeben aan bít merft

i?abben luſt/ boo: 'g Beeren mehäing/
àlleen in haar #efug ſterk/

ze

- , ,
áechuſſ
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3chuilben in gemabe beſthing.

18

V I II.

GPch ban homben mp it loben/
ſêoetſte Heſu amberg niet/

3Laat tt kragt ban al te boben
G5aan/ en op ong mtber 3iet/
& Pat mp ban u foete band/
't Bernicumo 3iele goeb erlangen/
13an een ſlaap en booben ſtamb/
't 3Leben / buoy be
ontfangen:

":

319'It gn bcſen bag ong Iciden/
«En ong #erte gabe ſlaan/
OPnſen 45erſt boog u bereiben/
2 inberg mijft men ban u paan:
CBnſe bunaagheib ficnb geen emb/ .

G9nſe miſ ig lycci berbuiſtcrt/

&oo gp ong niet om en urenb/
#elſche boejen heel

on:unt.

3Laat ong boog u goebhcib Heeren/
+4 genabe meg te gaan /

#boetſte geſtt/ #ecr ber #eeren
3Leert omg / leib ong/ miſt ong taan/
âDafcht ong in u 13eilig 25loeb

-

't Somben buil in Bemelplaſſen/
13oeb in ong een liefbe gloeb/

2Iſle beugd mag in

#nfin.

OP! bat beſe bag mag bloejen/
% in het cieraab ban bc QPeugb/ .
&Pch bat onſe boºſt mag gloejen/

#n 45rloof/ Giſefo'/Lipoop en 19Jeugb!
qDat up hier beneen op ?larb/
âſlâet ben tei Der Bemelingen/

2.
Glt

- •
j

19

v AN GE S A N G E N.
2fan ben 13emel 3ijn gepaatt/
&#euinig oin uub lo

# #n.

@Eot be $om niet meer ſal ſchijnen/
Jàog bc ſlâame 3ijn ten ligt:

QPaar be 3iel niet meer berqupmen
&al/ maar 'g #eeren ?tamgeſigt/
«Eeutuig haar ten ligte 3ijn.

oën het maare ban haar ſchgeijen
13croupijn/ bp be Serafyn

33et miſ'ſen in Bemmel-reijen.

AVOND GES ANG.

'

Stemt Pſalm 42.
I.

-

K#
mp eeng ricult-2 ſtaaren/
#n het Soembloeb ban be 25oºg
aften / bat mp banâbaat maaren/
13oo! bcg i9eeren ſtaab'ge ſong:
GPber ong ontbeerbig niet,
25goſer alg gebgohen rieb/

âBat gebecuen man be usinben/
#àergcng

henenaar is bin bent,.

3cq ilt maken ? #eer bop hennen
jàiet beginnen boo? ennnagt/
ſPng ootmoebig aan iſ boerimen/

3oo magt'loog in huiſ en fitagt/

##
uin boo? u ter #/
'/
ten 5p gp boonb'ren
!

ſl

25 z

.,

"-

dàng

3e
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GPng miſt boog
KUDat mp ume

# bemijſen/
a: Enfin.

*

Jaoeſten mp niet ſtaag u loben/
GBp gebuirigl) boog ong 3ijn?
#H Langmoet / Die al te boben

dbaat/ en up bemoogen 3ijn/
Gºot u 3Lof/ bat ge omg bemaart/

#soo'n elembig 19ollt nog ſpaart/

-

zDat boo! 't buile ſomben tergen/
#ſleg Hoomt u

gram: bergen.

JDaar in plaatg ban baniibaarſjeben/
(Iergen mop u groot gebult :
GPch miſt bog gemaab beſtebert /

. .

&#n bergeben omfc ſchult /
dem het 25loeb van 't Pffer-Lam/
Dat ja in be ſlBereſb gitam/

dBm te rebben gamtſch ontblooten/
JPie #p bog niet mil

wºnen.

-

“Danken nogtang na bermoogen/
gPch mag het in utue firagt/
“Dat uit louter mebeboogen/ , ,
zBoo: u momber ſterfte magt/
app bemaart 3ijn uoo! al 't quaat /
QPat geſtabig om ong gaat /
3Paar mp bloot in onmagt ſtomben/
&Pool 't gebaar te

VA

iny#nen.

“De #atan ong 3ijn netten ſpamb/
| E boofc
iDercio
metbood
het haar.
ſchijn-goeb
bleib/
&Png
iBert
De bandſ
't 13ſecfch 'er liſtig onder leid/
9! up maarenlang ten pgooi/
-,

w

Je
tºt

3 van GE s A N GE N.

zi .

JBet ſoo'n #elg herniſte mooi/
3Dcggeſleept en obermommen/

,

&oo bp u geen tenny #nen.
&De QBoobt hab omg afgeſneben
't Leben/ en het mag gebaan /
GB! ſoo maten mp op heeben/
&Be 113eg ban al bleefch gegaan t
gaf mn habben ongeluſt/
JBet een maate D2oebe 02tift
OPmberbomben/ mant bbp laagen
&oonbct u in alle
I

plºeg",

#abben ja geen magt nog Hragten/
oPoſt geen mijgheid of beleib/
#omben felfg op u niet magten/
5oo gp na u goebigheid/

-

GPng geen libert geeft bat 3ijn luſt/
2ülleen in u liefbe bluſt /
GB ! uun b2p gemaab gaat boben/
2ſſieg/ Dat mp bie

ban #n.

-

JPogten bnp gaan leggen ruſten/
-ein be ?ltnnen ban gemaab: -

- --

«Dat mp gefug lieflijft huften/
«En tjp mag omg toeberlaab ;
..
QPp muieng 3iel en Lichaamg fo?g/
Steunbe alg een baſte bo2g;
gEn mp in ben JIBo?gemftombe /
QPng geſjeel betbgolijſtt#nn.

--*

-

. ..

ſBilt gn ong met 13eiſ beſchijnen /
%jn De bomh're buiſt'te magt,

3Pat in 't buift're 't maar berbuijne /
39an De Duiſternig jaar magt:
.
25 3
*

*

*

-

-

2

. . .
GPch

az
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gºch bat omſe 3iel in 't ligt/
13an het 19,ienb'lijſt ?tangeſigt/

#Leben mogt/ en mp bot nieugben/
«Png in 't eeuunig

1: Etnam.

GPch batonſe mond en tonge/
#n be hel D're Dageraat/

«Beeſt'lijk balelu-#al, ſomge/
2ºlg ong ſlaap ten einde gaat:
25Iijbe met een ruime #iel /

#efug alg ong Dierbaar Diel/
ſlaagten uinben met 3ijn ſtralen/ .
2tig De Sonne in

": balen.
I I.
d

«Dan fott mp geneſing binnen/ ,
&Pmber bietig icm ban gemaab/

#n bien ſchoonen Ziclgbeminben/
#cere geſin b2oeg en ſpaab/

3Laat bit in onâ 3iele 3ijn/
Dat mn 't boelen/ gy zyt myn

geculmig beel/ tot Dat hun bobcn/

JIàet b &#ng'len u eeuwig loben.

Ziele Zugt over het eigen IK.
STEM : Belle Iris. *

I.

! ſlaagt'loog onpeilbaar Niet,

jiaogt mijn #ette daar op malen/
G#n

ban #efug hragten halen: ,
GP! mat innig Ziel mcrbgigt/

VAN G E S A N GE N.
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&Bat mijn ziel bit niet han leeren/
üboe ff ſelfg onmatig ben:

3Pat ift mn na Heftig literen/
JIºogt / en ſjaalen

#at ban #em.

Hipier bcbpiegt mp ſtaag mijn Bert/
«En buil op het eigen leunen/
«Eigen Hragten eigen ſteunen /
ſlàaaltt mijn 3icle ſteeùg berbuett:
OP ! bat boog en ſonbig eigen,
GPoet mn mocb'loog heenen gaan/
ààng foo miſ het eigen neigen/
GBp het eigen

fiif #aan.

OP ! boogaarbig ſonbig #ert/
'JBat mp huiſ het eigen leercn/ .
oEn mp miſ van Heftig luceren/

.

45p 31jt oogſaaſt ban mijn ſniert:
H#oe
ih 'tleſſe
heerleer
of hoe
iſt 't menbe/
JPcſe
iſ niet:
w

GP! mijn bmaagjeſb ſtemb geen enbe/
(JBe #ici. Daar

wel t"

toe ſiet.

-

ſl)at betſta ſft ban Dit lucrft ?

Boe ilt 't eigen moet berfaaſten/
gPin ban 't eigen af te taalten/
iBant het eigen ig te fietſt
#n mijn 13ette ingeügebcm /
QPaar iſ: Dog ſoo inlagt'loog ben/
âBil nogtang bp 't eigen leben/
Of iſt 't al
hen.

varing,

ZBat fft ook niet traag en houb/
HBremen ga met trage handen/
3elappe linien/ loonle banben/
25 4

-

JBaat

A

24
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&Baat het leben ig berotto:

Jſbaar. Dat iſ boo? 'g ſpeeten trekking/ 13oele bat ik batbaar ben /
.
en boo, 3ijn genade meliſting/
Zijn genade werij #n.
&Bat fft mp onmagtig bttig /

gën uit 'g beeren goebheibg ?taber/
2lig cen ?IIgenoegſaam 13aber/
Stabig nieuwe itragten 3uig:

JBaar han iſ, mp buigen/ 3uigen?
&P ! hier ſchiet iſt brei te hopt/
'ſtilſtan nict buigen/ 5uigen tuigen /
3 boo 't iſ?ert niet
'mogt.

#n

#a ſelfg op bit ogenblift /

#g het eigen baat al onber/
39atbaar aan bit groote monber/
iDiſ het 3ijn/ ô! mat een ſtrift:
#3oe fit mn ban ooit mii palen
3etten/ #eer ilt bozber niet /
GT5a altijd met 't eigen btualen/
19alt al cer men
ſiet.

-

-

>
-

##

319at ſft boog een merk begin /
't Eigen helpt het aan 't beu'eegen/
3choon ift bog niet eeng betiregen/
't ſiegt begin en cimb berfin;

-

-

GPf foo iſt genade bonbe/

GDat gp mp te hulpe hoornt/
't gºinbe ig bog airpb ſombe)
't Eigen mp bog

#roomt

't Eigen Ik bat miſte eer 7
't Eigen Ik bat tuil bog roemen/
e-

-

- >

•

't Eigen

-

vA N GE SA N GE N. -

#5

't Eigen mſſ fig altijb noemen/ .
't Eigen henb geen banden meer /
't Eigen bat upil bog regceren/ .
't Eigen bat miſ op ben (Ch?oon/
't Eigen miſ inm ouerſjceren/ .
't Eigen boet uur
hoon/

#n

&P ! maar ik bat eigen qupt/
QBat mp ſtoomt gebuitig monden/

«En mp ſtopt in buſic fonben/
GP ! mat eigen, eigen ſtrijb:
GP ! mogt fit. Dat ſonbig eigen,
t” gPnber brengen boo2 uur magt/

#eer / en ma ben gemel neigen/
«Beeft baat toe

am: in firagt.

#ft ſtan niet be minſte pligt/
3omber uïne hulp bolbgengen/
't Eigen mij 'et onder mengen /
&#igen firagt; en ſombet ligt

Jl)oet ik ſtabig heenen 3unerben/
gPrn bat 't eigen al belet;

áboo iſt une hulp moet berben/
't Eigen mp in 't

# ſet.

3omben ºfft niet booben kan/
#oopen/ HLieben nog 45elooben/
2tſleg gaat mijn firagt te booben/

N

jºog miſ 't eigen baar niet bau:
GPch mat ben fft mangebgogtig/
SL GEigen Hragt mn oberheert/ .
ASnoob en boog na 't eigen togtig/
't Eigen 't goebe
# bUeert.

#

ºrrem mom als ik ben."
-

23 5
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Jlaagteloſe nietig merker /
Jaogtang ingebeelde ſterker /
& Bie bog niet beginnen hen/
ga mict bibben/ om te leren
#oe bit quaat mijn lºerte treft /

Jàog geen hragt heb bit te meeren/
GPf 'er ban te

w: #ſt.

gaf gn moet het alleg Beer /
dBeben en mijn #icie buigen /
&Bat fft bp u ſtragt mag 3ttigen?
&P ! mag ilt uun kindjen teer /
JBat ootmoebig en berſlagen /

geomber #obaarop en 332agt/
3Biert tot in tuin ſchoot geo?agen/
«En gebocbet boo?

#aat.

GP ! tufſt bog berforming boen/
33ete Heſu in u uponben/
13an bccg ſnoob en buſſe ſonben/
Gn inp boo2 um Inagt behoen/
#Laat ilt mijne bunaaëljeib hennen/

ºn

-

een mijn eigen onmaqt ſien/
3Icert mp aan u ftragt gemennen/
&#n tot u ſtaag

º: #n.

“Dat bit boog en filoob geſigt/
Jºhn mag uit mp felben b?ijpen/
3Par fft in mijn Hragt niet blij ben
jl?ag/ tnaat ſtaag boog uïn berligt/
't Eigen fonocm buiſ mag ſchoumen/
gºn in u alleen mijn ſitagt
13inben / ftcumen, leunen/ boumen /

#n uub ſtaab en 3uip en Jl)agt.

Klagen

vA N GE S A N GE N.
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Klagende Ziele, over het geſigte van haar
- Verdorven Herte.

•

STEM : Wel zalig Jeſu ſoet &c.
l.

Wat boog icben
en filoob gebgogt/ ſtoomt in mijn
moeien/
30Bat boet mijn ſbobloog hert/ mp ſlimmerans
itenboclen/

#3oc moet ift ſtaan bebeeſt/ en ſmelten toeg
ban ſchgift/
2lig ilt Dit bgcenut
geboel clft ogenblik.

ap://
-

qën nog 't 2ºrgliſtig hert/bat boobelijſte momben
«Beeft/ ften ift 't biiiſentg bccl/ niet in 3ijn booſe
bonben/

ſlaat moet 't een Monſter 3ijn/ een boog en

fmoob geb?ogt/
UPafboog

mius:#amineeuwen.

âDanneer 't mpregtbehent/ matin3ijn 45,outu
-

#
ieeben/

#oe boog en ſnoob en quaat/ het merkt in aſſe
*

*

--

-

-

-

&oo'n ſchrikkelijſt geſigt/mijn kragt niet bga
gen hon/
mp in 't beberf/ het quaat mp obeta
f:
,

-

#ct

011.

'

IV.

3 Bant 't fileintjen bat ift ſten/ bat boet mp boog
mp ſchgiftſten / .
-

3ilg ſä inogo ingeleid/ te ſien bie booſt

"E,
p

Igo

28
't
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af:#jn. quaat / Dat in mijn

herte

OOnt

-

GEn bat ben @Ppper IBeer/ bgabcert en ſinaat
en ſjoont.
V.

't ººg algeen buileWel, bam ſnoobe bgiftigheeben/
ban berberf/ een Poelban ſombige
«Een

"#

€11?

.

#et ſmijt gebuitig op/ een ſtroom ban't3ubata
*

te quaat

JBat bliet in al be ſeen/ maar. Dat men gaat
of ſtaat,
V I. »

JBe Atheiſtery, het tergen ban mijn ſlaaher /
't

en": ºm 3ijn oog/te 5ijn een 4bobt beta
Bligt

#n Baben en 332aktijk / een Jiaonſter in 't
19erſtamf/

,”

#boo groutu'iijft in beſlBil/ en tegen 45obt
gehant.

I I

-

&ootm?eeb'lig in 3ijn boen/gebuirigmurmureren/
qBeen onberino2pen miſ/Inaar tuniſten en bgaberen/
#n trotſe Ijoogmoet/en geſlaagen #obaarbp /
#ſt uit dat follbig### honnen ſie.

't iſ 3il aſ een amber bueg/ 't mſſ ſtabig ruimte,
ſp?ongen/
.
een magiſt ooh begin het ſtoomt er ingebzongen/
GEn ſchoon het mp benoumt/ en brengt in ſta
gen ſtrijd/
r

-

vanuit trainerſ met tramstart

3Pt?ifgunſten be Jàijb/ en amber booſe blagen/
&Pclugaali en tegenheib/bichonnen ſteebg

":
C

-

vAN GE SAN GE N.
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De luſten van het bleefch/ be welluſt en 't
bermaalt/

& Beleuiljeiben't

-

aan: /5ijneengemeene faalt.

«En algſft bit behen/ en miſ mijn oogbeel bellen/ .
&ooo ſtoomt het met bebgog/ en bijgeblaan mp,
quelien / x
-

n

-

OPp bat ift 5p geruſt / en ruimer teugel bier/
«En ſjanbel na 3ijn
45obbeloog beſtier.

":"

GPf't ſeert mpbat ſh moet in eigenhragt beginnen/
«En 't quabeboo?rmpfeifg/ en eigen magt betmina,
men/

gên bat ſit eigen eer / moet foeken in bit merk:
«En alleg ſoo bebektk
ilt ljet maulijkg merit,

#

#et miſ

#lin
niet/ ſoo quaat;ijnin zijn
3eiben
w

3 àog lijden bat men't mag/ boogſpitten enbe bele.
11
ben/

't maſſal;ijnſonbigbuli/bebchhen ſooljethan/
«En bug ontbloot te 3ijn / baat houb het gang
niet ban.

I I

OP ! groumelijſte Bert / emonſter n1et broſitum /
q5p
mp ſchgiftitelijſt / en miſt 'er nog omt.

ma:

iegen /

*

d5p ſcheurt/ gn quelt/ gp mijpt/alg tegen miſ
en bankt/

-

G#n

.

b:# bug in ſtrijb/ geheel mij: leeben
GI)

*

*

X

V.

-

't 19erraab ig in mp ſelfºkt en geeft aan mijn
13pamben /

f' '

«Beiegentheid genoeg/ op wat ik in haar b"E:
-

h

-

ºgen

3o

H ON I G - R A A T JE
&en pgooifott5ijn geſet/be Duiurifoert'er bp/
KPell?)etelb en

**:V 3ijn ſtabig aan mijn 3p.

de Heereiſt berga/ ſoo het um melbehaagen
Jhiet íg/ mijn arme #iel/ te rebben uit bie laagen.
«Bp hebt mig in mijn hert/een amber ligt geleit / âDaar boog iſt ſie. Dit quaat/ ſoo groumelijſt
betſp?eit. X V

gP laat ban # jn merk / ter haibet meg niet
T-

CERCI

-

33erb?ijft bog uit mijn Ziel/ bie boog en ſmoob
't

gebgechen/
ze:
n ja foo ſter/berambertban mijn
1et

19erloſt het ban 3ijn quel/ Mnaat boog het ſoo
bJCCUIJPET,

n

X V II.

3Laat #efug fuiurt 25ſocb/ 'tufmaſſchenbanbie
ſmetten/

JPic alle beugt en goet / ſoogtoubbelijſt beletten/ ilbilt nog berfoening boen/ boog um genade
(Ehzoon/

#n 't Hoſtelijſte

-

# ſ # uin geliefde Soon.

GP Hºeere geſutmeeſt3?gopbeet/onn mpte leeren/
qDntöchtban
mp mp
maar
ban 't quaat/ maat huilt het
meeten/

riegeert mpbog geheel/brtbclgbeg4Bpanbgrot/
43erfoent mp in

sººg tueeſt mijn eeumiglot.

GBcluähigbienttreebtgig in ben geer geſto,ben/

dºnobert booſchºrtl4Triumpje heeft berupoſuen/
d? H3ecte laat iſ ooit in 19grebceng henen gaan/
u ſtaan

«En ſomber ſombeDan/inet DeG#ng'Ien

weg

X. #oe

e

vA N GE SA N GE N.
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X X.

#oefal ben 9emel bam ban #ºrgefangen gaſmen/
#alelu-AſafjginqBobt/cm biijbengeugbe3Pſalmen/

&Pat bpp genaaballern/ De 2ici ten hemellein/
«Eeum uit/&#eum in/altijb/tot in de ſteuunig!jcib.

Zugtingen tot Jeſus, in geſigt van eigen
Onmagt, om Genade en Kragt.
STEM: Wanneer de Son het
O

-

Morgenrood.

F

-

Die Jeſus tot zyn Herder heeft.
I.

#n atme 2ici bie ig ontbloot/
«En legt clenbig nebet/
G5een rebbing iſſer in haar noob/

2 p han niet heeren uJebet /
ſlot 't geen jaar eeumig heiſaan ig/
&Pat pabt loopt 3p gebuitig mig/
&#n bunaalt op beri omumeegen/

&oo lang 3n merkt in eigen kragt/
#p in haar eigen nuagt met finagt/
«En binb bog nopt ## 3eegen.
GPch mogt ift tot bie bgonne gaan /
QPaar alieg uit moet ſtomen/

©ie open ig/ boo! bie belaan/
' tlit 3ijne bolle ſtromen/

32erquiſthing ſochen tot haar ruſt/

--

-

«Bin in 5ijn bolheid haare luſt/ . . . . . . .

-

----

,-------- ----

3:
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(Le bluſſen/ tot haar kragten/

#Hit 3ijne inggt 3ijn mee gebeelt/

#et melk bat hem bog mont berbeeſt/
3300? Die 3ijn

aan: #nuan.

-

GP Beere Jeſu ſiet bog aan !
, &eoo'n artem llBoynn en Jl)abe /
ſpilt geen elcmbige berfmaan/
g, Die magt op bgn genade /
ſtoorn tot ti/ en Itail niet gaan/

iſ 23g centnaal op mijn boeten ſtaan/
&oo gp inp niet u ſjanben/
@Gerriftt / om een elembig buigt/
JBat al tot 3ijn berberbe rigt/
&Le loſſen uit 3pn

#n.

GP trekt mn ban! en geeft mphtagt/
Om tot u heen te ſoopen/

&Pp dat ift niet geheel berfmagt/
#n eigen ſirant te hoopen/
ſlBant buiten u ig bog geen raabt/
't #g b' allergroubmelijhſte ſtaat/
13an u ijcci af te 3unetben/

#ft moet in naarheib heenen gaan/
«En angſtig altijd 3ijn belaan/

áboo 'h uune hulp n: Derben.
113ant buiten tt kan ik niet ſien/

Jºog 't minſte moord niet hooren/
jàict 3ugten oln tot u te blien/ .
JI)ijn 3iel ſjeeft baat geen ooren/
(Ien 3n gp boo2 uun groote magt/

JI)ijn ſinnen tot haat pligten baagt/
W

gem op um moogo te letten,

«D #eſu! uilt inijn ooren ban/
&#n

van GE s A N GE N.
&#n tegenſtant uit:

as

Gèn oogen tot u laten gaan/

't 39erſtanbt ig en ſtel onberſtambt/

2ïlg 't bunten uune melilting/
#ijn bmaagjeſb toonb aan alle ſtambt/
«En ſomber ume trekking/
5oo ig mijn mil geheel betbunaaſt/
@Tot ſomben buil ſtaag ouerhaalt,
«En maling bet gebagten7

2ijn pbelheij en 3onbig quaat/
&Pat uit en in mijn 3icle gaat/
jlàp iebig boet

u:#m.

GP #eſu! uine bierbaarheib/
«En ſchoonheib boben allen/

39an ſelfg mp niet aan 't herte leſb /
Ljlàijn Ziel heeft geen geballen/

#n 't allerfoefſte ban u ſoet /
#n 't allerbeſte ban u goet/
300 gn't mp niet miſt toomen/
«En buigen ſin en inſt foo feer/

&Pat iſ. Dit ſchoonſte ſchoon begeer/
GBnn bp u in te

#',

-

G5cioben / of in oefening/
Gºot Heftig heen te ſoopen/

ſte leunen / ſteunen/ en 't geding/
?lIg 25o?g op hem te hoopen/

2aar toe ſoo heeft mijn ziel geen magt/
#?oe ſeer 3p ooh in eigen hragt/ .
Qſt ſtabig miſ beginnen/
'h 19erlieg u altijd uit mijn oog/
#Beere! ſoo ſip niet om hoog/
jlàijn hert trefit bp u binnen,
-

GE

-

-

- -

-

IX, Jºãijn

34
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IX.

JPijn HLiefbe tot het ſchepſel gaat /
QPat buigt geheel mijn ſinnen/
JPijn herte baat boo2 open ſtaat /
#ſt Han niet ceng beginnen /

(Ee liepen fulften ſoeten ſpeet/
?lIg #eſtig íg/ nog H3em beel meer/

2lig 't ſienelijſt te agten:
5oo 3ijne 3Liefb / geen 3Liefde ſto2t/
@Pat 't ſjert tot HLiefd gebogen hoogt/
«En fttijgt berliefde

#uim

GP Heful buiten u iſt niet /

25eginnen ſtan nog merken/
iſ?et eindigt al maar met berb?iet/
2tig ift mp ſelfg uniſ ſterken/
23ſt Ham niet op u goebfjeſb ſtaan/

Jàog hopenb tot u heenen gaan/
JIàaat blijf altijb berlegen/
gºn tunijffelmoebig in mijn hert/
19ertroumen noem íſt maar berbuert/

&oo gp niet geeft ":"n.
JPijn 2iel mogb ſteebg gejaagt / gequelt /
QPat fft mp niet han ſchiftſten/
(Lot bibben ſelfg/ maar ban optuelt/
JPijn hert beeg booſe ſtrifthen/
3Ban inoebelooſe jagtigheib/
&Boo Dat geheel niet ben bereib/
OPm tot ben #eer te ſtomen/
&P foetſte feſu! geeft mp ruſt /
«En leert imp bibben / ô mijn HLuſt!
(Lot u/ met al be

f

#n.

zooo ben ik ook geheel geſtelt/
-

-

.

#n 't

vAN GE SAN GEN:
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#ſn 't boen ban al mijn pligten /
Jl?ijn 3iele mond ter meer gebeit/
&#n han haar niet oprigten/

'h 25en magteloog in al mijn meth/
GP Heſu ! maalt gp mn eeng ſterft/
@Pin u eeng regt te ſtemmen;
#ft kan niet komen alg ift moet/
## bimb niet 't ſoete ban u ſoet /
dſl2ogt ift aan u

g:#n.

OP! ſomber u kan ik geen moogbt/

(Iot u/ of ban u feggen/
Jàog hertelijſt ſoo alg 't behoogbt/
H meegen uit te leggen:

#ft ben ſoo ſtom en ſp?aalteſoog/
3.oo herteloog/ bermert en boog/
?lIg al De Stommen pleegen:

jàog leer ik niet tot u te gaan /
(Ien 5n gp mp niet miſt berſinaan / jl haar leeren

uur:#n.

k-º-

GP foete ºſeful ſomber uun
iſtan ift geen ſomben booben/
GPf ban het quabe inoaben ſchuin/
dàog Hlagen u mijn mooben /

choon bat iſt mein ber ſomben nagth
g lang in mp altecb berftragt/
3oo ſtoomt 3p Dog meer boben/
qºn ſleept en ſchub en pijnigt mp /

-

5oo gn niet toont u mebelp /

#p fai mijn

zei:tºt

#boo bat naar ik mn ſteer of inenb/
HH ben een magteloofe/

JPijn bunaagheid henb nog maat nog emb/ L.,,
& 2
##.

36
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ºf leg geheel in 't booſe/

den Ham op 't minſt mp rebben niet /
qºn nog mijn Zici het al niet 3iet /
jl 2aat uit nog altijd met hen/
egin eigen Hragt/ ift bo?ber niet/
jàaat merk aan eigen feifg berbgiet/
&oo gp mp niet

##m.

oºi leert mp/ ſterht mp / ſoetſte 13eer !
&#n leib mp in um meegen/

(Ircht mp/ mijft mp/ en buigt mp meet/
«En ſtaat het eigen tegen/
oºi roept mp / meht inp/, boog u #ragt/
JIRijn onmagt boog u ſterfte il?agt/
dBeheel miſt obertminnen/
GPp bat 't geſigt ban mijn onmagt/
JEp leib tot u/ en boo2 u httagt/

#ſt altijd mag beginnen.

-

-

Klagende Ziele over de angſtvallige Naar
heid van haar tegenwoordige Staat.
STEM: Pſalm. 77.
I.

-

Ch! hoe gaat mijn Zielc 3ïnerben/

JIerinenb batſ u (#eer) moet berben!
(ICuijffelmoebig ig mijn #ert/

getecog berbulo met ſchrift en finert/
'ä Perf mijn Abtaat niet op gaan maaken/
Jlſtaat moet ſtaag mijn hoope ſtaahen/ #l
#lga

v AN GE S AN GE N; - 3?
#lagen.be al eben ſeer /
(JDat ift u niet

.

g

uni #ar.

't & Gmben buiſ hoomt mp benoutnen/
ábatang liſten boen mp groumpen/
13an mp ſcifg! 't bebgogen hert/
#g boog liſt geheel bermuert!
't 13geeft en beeft boog mocb'loog Hlaagen!
't #ent be liften/ nog be lagen/
13an bien Hºelſchen 39pamb niet:

GBit baarb innig

-

### berb?iet.

# mijn ziel ontſtaan gebagten /
ie 'lt boog fpgeeken/ nog boo? Hlagten/
dàiet uitb?illiſten kan / nog berf:
gPch! hoe ſtaa ik meemigmerf/
GPf mijn lºert ban een fal fcljeuren:

«ën boog 3ugten/ of boog treuren/
, zº lirijgt het geen berligtenig!

# 2iſic hoop uitema:

H.

e

"Jaogtang berf ik niet ontkennen/

-

3ijl 'ft aan 't bitter ſelfg moet luennen/
" 49f gemaab ig menigmaal / .
«Bber minnaar ban mijn ftmaal:
B' lºgeer boo? liijſtbom ban 45emabe/
#tagt in mijne 3buahheib labe/
2ünberg lag ift lang ter meer /

Abonner moet of tegenueer.
JPaar 3ijn bat geen momberheben ?
't #g geen ogenſlag geleben/
dàf mijn Ziel ig oberſtelpt.
Gèngeboelig mp mp helpt!
't Satang liſtig ommeloeren/
&T 3
-

-

45aat
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Cºaat mp/ ſet op ſet / beroeren/
't {gert berfet fig ſomber grond
(@Le geboelen /

s", gaan.

#eere Jeſu! miſt mn helpen/
âDiſt mijn herten traanen ſtelpen/
&#n mijn 13namb heel berplet/
«Die 't ten ſfoobe heeft geſet:

#Laat ik mp in u berbergen
&Strijben/ ſchuilen/ roepen/ tergen
'g 13panbg magt; boo? 't 45oolijſt ſtaal/

19oert mp eeng ten 2eegepgaal,

s

4

Klagte over Heiligheids-gemis.
STEM: Hoe ſchoon ligt ons de Morgen-ſter,
I.

H3ecre! gn bog #eftig 3ijt/
«En al mat met bat 13eilig ſtrijt /
3al mopt bp t1 betficeren:
o@nreinheid íg bp u gehaat /
âDat fondig en berboemlijſt quaat /
#g/ tniſt gp ban u meeren/
-

ſl)at ban/ ſal ban

#eulſt een booſe/ H#eiliglooſe

&ºonbaar hoomen/
&Pie niet lijkt/ na

e: b?oomen,

#rtl
ſtaag obcrheert/
#inp#
#
et quaDe
#oe fal iſt bp u uecfen?

* *

&#p ſcheid 't onteine van u of/

en

v AN GE SAN GE N.
gºn ff: ben niet alg ſombig ſtof/
#Boo moet ift boo? 11 bgeefen !

39.

Soo maat / ig baat

#n mijn ziele/ Die gebiele
jàiet aan 'f #eilig ,

âDeeſen/ #eilig /

e:'oria

JPit ig bet #eeraphinen ſamg/
âDelft met een bueergalooſe lifang/

qDe lºcmelen boem galmen/
3Pat H#eilig / 19eilig/ #3eilig mig/
&De 19eere ber HBeierſchaaren ig/
2ºp 3ingen #eilig 33falmen/
#oomber / uuonÜer !

oÇenig boofc) blehhelooſe
#eiligheib/ en
GPchhen/ fjaar nog

#bleugelen.

3.oo moet íſt ſtruipen tueg ban ſchgift/

2ºlg iſ gevoel/ clit ogenbliſt/
JThijn buiſ onijciligſtceben/
19oo? fulften groote ſlàtjeſteit /

.

JDaar b Gºng'Ien bol ban H3eiligheit/
jºog belaſten haare lecben /
âDaar han/ ff ban . .

5oo berſchijnen. 'It moet berfüpijnen/
19ol Uan fonben/

“Die mijn #iele/
foo
:

#man.

/

--

n

oEn nog fcgt ook u #eilig 1Boogb/
&Pat al u 13olft foo H3eilig boogb/
&#cticel boo2 u te leben:

.

-

)
-

3Dat Sin en 1Dſi moet zijn geſet/ .
4B.cbob #

":u
-

# #ſ

n boog u lbil moet bebcn/
GE 4.
-

-

#eis
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#eilig/ beilig

*,

#efug aſiter / na betragter

-

-

13an 3ijn megen

GP! Dat maakt mijn ## berlegen.
ſlBaat bimb ff bog mijn Hºefligheib?
«Daar niet uan in mijn pligten leſb/
2 ºp 3ijn berbuit met fonben/
GPntein aan alle ſtant beſct/

J12et eigen buil en ſomben ſmet/
#p niet beljagen Honben/
RBen H3ecr/ nog meer

19oo? Ijen ſtormen/ alg de 192omen

-

2ll mijn hanbel

#g maat/ ſonbig/ #

#n tnambel,

g? #efu! mogt u beiligheid)
QPoo? bin 4Benaab op mn geleib/
25ebelthem al mijn ſomben:
3boo Dat
tein geen
aan alle
beſet/fmet/
3bdo.
buil kant
of fonben

e

Jlàn ban tt ſcheiden honden:
Gbp #eer/ hebt meer/

&Tot u hoornen/ al be 13,oomen

-

#n haar handel

&Boo? u/ #eiligt/ grººt

-

mand.

-

-

.

-

CP! nogt ff afgeſcheiden 3ijn/

39an #onb en iBcreſo/ en dat mijn
i?eilig btig buiert gebonben/
&Din Heſtig met een blijde mond

&#e ſiliſſen/ om bat in hem bomb/
39erberging boog mijn ſonben/
.

#ft mil/ ſooftil

#n hem tuften/ ô mijn luſten!
-

-

•

5ouben
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4f.

Somben 3buijgen
“Heſu / alg 3p u mar

#unt

JTAogt mijn ſicfo tot be #3eiligheib/
33an 'g #eeren groote JI)ajeſteit/

Hitgaan in bie te roemen!
33crhoogt boo? recht/ gerechtighefb
#n gefug 25ſoeb/ om met beleid
Zijn Peugden te gaan noemen;
3oo bgn / ift blp
#ijn genabem / en mrſbaben
-

@Ban ſou ſtemmen/

«JBat aan 't ſgeilig ſou

#nmin.

JPie niet / bie uit mijn merken quam/
JPaar. Die ban Heſug oorſp?omft mam/
ſl3aar in Deg #eeren @Peugben
3Hitblinften / en 3ijn H#eſſ'ge jàaam/
Görheiligt mogb/ en foo bequaam

(Toont / tot beg gemelg 19;eugben/
QBaar íg / getuig

-

2il 't genoegen/ tegen 't mgoegen
in te krijgen/

## 3 mijgen,
-

«En mijn Ziel/ ſou

&P ! Dat ift bpp genabe hem/

(Eethuijl ſä nog onheilig ben:
45enabe bie het leben/

2lan mp onreine mebebecit/
3Per heel ſlàclaatſen tegenbeeſt/
QBie Hefug 't Rein míl geben:
&P ſegt ! nu recht
#Ziel iſt miſſe/ meeſt maar ſtille /
âBogb een ſteine
{1}aſt u/ in mijn

eg#amine
5

XII. jaaat

'42-
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X l I,

JDaar ook ô #cer ! berambert mp/ .

#ect boo? u groote liragt mp bp/
dºen heel vernieuuubc Žicle:

oPp dat het quaat een booſe i3ert /
oëelig uit üct #bomben ſtrift ontuuett/
2lan 't H3eilig met gebiele /
OP ! mogt / ilt Dog -

dºeng bebimben/ mijn benuinben
19eer alleene
gefug mag/ en

a#, ºmt.

Jaeemt heel mijn hert ban #efug in/
iſiegcert alg ſtoniuft na u ſin/
ſBilt tegenſtamb berpletten:

GPp bat iſ umen ſjanbel hen/
GEn aan u ubergen thp gemen/
't 25cletſel uiit berfetten /

ºgh mil/ maar ſtil

13;n gemabe / u?oeg en fpabe
Ghaan afuſagten/
geſiig âan mijn/ f: #ſamen.
discbemitt bog maar mijn ziel/ mat ſtan
#h in ben #hemel ceunlig ban
Zijn man genade ioben?
Dat bp ſoo'n filoben #elletuigt/
âl)eiſt al ten haar berbetbe rigt/
(GEtoft ban. De 2larb na boben/
GP ! baat / ift maar 1
#ooo te roemen
noemen

#

JBogt 3ijn Deugben/

#eilig/ #eilig/ 2eilig 192eugbe.

-

v AN GAE SAN G EN:
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Heiligheid in een geſigte
van haar onheiligheid.

Ziele Zugt om
STEM;

Hoog om hoog myn Ziel naboven. ')
's

--

! '

,

I..

*

-

-

- --

- er

GPgt mijn #iele #eilig leben/ .

U een ban & onbe #ijn beu?ijb: - , ,
dºogt'ift na het #eili

#

3Log gemaakt van ſomben ſtrijd/
, ,
gaan foub ih 3ijn nerblij0/
apan ſolin ſli 3ijn berblijd/ ,, ... . .
2ºlg ik mag ſoo, Heilig, Heilig, Heilig,
JBan foub iä 3ijn uerblijd / .
,,, i! :";,
19erloſt te 3ijn ban #n ſtrijd.
,,
-

* *-

,

Jihaar nu ben ik heel onbeſlig/ .
QDat maakt mp geheel berupert/

,, D.

&#n mijn Žicle ſtaat olibeilig/

»

QBat het quaat ig in mijn #ert: .
GP mogt fit 5ijn gered!
GP mogt iſt 3ijn gered!

-

. . .
- re

-

GPm te meſen Heilig, Heilig, Heilig,
GB mogt iſt 3ijn geteb! .
&#n ban Der

ſnºg # ontbuctt.. .

Beere miſt mp #2eilig maſten/
q#n be fonbe nemen umcg/
3lſ mijn boogheib uniſt Die ſtaken/
«En mijn #eilloog oberleg: dBp #eere Humb alleen/
GBp #eere ſtunb alleen/

- - Bas

-

-

;

e ºp e.

3

#n mp merken Heilig, Heilig, Heilig, dBp.

44
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qbp #eere humb alleen/
Jap
en Dog
getil.

#

#s

G5p 3ijt bog een 3eilig IDeeſen/

«En 't onrein bp u gehaat/

-

GB miſt bog mijn ziel genefen!
13an 3ijn booſe ſombe ſtaat :

&P maart gp nog mijn beel!

-

-

&P maart ſjn bog mijn beel!
JIap te maakten Heilig, Heilig, Heilig,

*

42 maart gp bog mijn beel/
(Bnn tein te

minpunt ziel.

#eilig geſtt miſt be ſomben
dBoben in mijn booſe #ert/

ſBilt berbergen in u ſlBomben
JIàp / perioſt ban ſombe ſmert: GP laat ift tot u gaan !
OP laat iſt tot u gaan !

!

* :

-

!

eBin te luogben Heilig, Heilig, Heilig,

&P laat ift tot u gaan!.
OPm Doog tt Hragt

# #m ſtaan.

Heijn berſtanb íg bol van ſmetten/
diën maar enkel onbetſtanb;

jl?aling ber gebagten ſetten/
GIegen 't Hºeflig aangehamb/

#cilige Jeſu Icert/
#eilige Heſu leert/

.
-

#ijn 19erſtand nog Heilig, Heilig, Heilig,
#cilige geſu leert/
JPijn bom

vraag #arnhart.

eën mijn oogbeel bat gaat bmaſen/
GÉn taſt bog gebuitig mig /

-

-

't

"

men

VAN GA ES A N GE N.

't âIBſſ/ en 't moet/ en 't ſal bog falen/
GPm bat het onheilig ig:
GPch huilt bog maſten recht! ' '
•'

45
-

&Pcij miſt bog maften recht!

webat het zijn man Heilig, Heilig, Heilig,
qDch huilt bog maſten recht!
JPijn oogbeel ſoo
en ſlegt.

#

&Be Wil miſ altijb regeeren/
(ºot afheerigheib en quaat/
*t 25ooſe miï mp oberheeren/
dàa 't berheerbe oogbeel gaat/
oºſ ſtoomt bog tot mp in !
GEi hoomt bog tot mp in!

-

H#eſtig jeſuſ Heilig, Heilig, Heilig,
GEi ſtoomt bog tot mp in/

âDeeſt honink en tip: mijn ſin.
2ll mijn pligten 3ijn bol ſomben/
GEn bertoomen 't #eilig niet:
390o? berquififting 31jn 3p monben/
«En een ſtage #ici bero?iet/
#et eigen bie tegeert/
#et eigen bie tegeert/

#eere maakt mn Heilig, Heilig, Heilig,
#

#et eigen bie regeert/
Hun magt Dog 't
oberheert.

duº,

“Dug ig ook mijn gamtſche manbel/
JIàaar een heele ſonbe finet/
GEn bertoont bat al haar hanbel/

#2iet geſchiät ig na u lBet/
13olmaakte geilig llpet/

* *
-

19olmaakte #eilig HDet /

GP! mogt fit foo Heilig, Heilig, Heilig,

n
ole

p

46
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13olmaakte heilig 119et/
3.oo op u #eilig
geſct.

#

r

ikan ban met 't beſluit op maken/
&al ilt ſtomen bp ben i3eer/
192n gemabe moet mp ralten /
oog gemaab ift. Dit begeet/
#ſt bib Dan b2p gemaab/
#ft bib Dan b2p gemaab/

-

#Laat dat 3ijn mijn Heilig, Heilig, Heilig,
#ft biù ban b?n gemaab/
3Laat #efug 3ijn
toeberlaab.

#

5oo ſal 'lt met be Heemelingen/
Gbeeſten ber bolmaakte schaat/
G#eumig b2p 4'5enabe 3ingen/
iſíoemen in het #eilig baat/
JT2et al be Seraphijn /
J12et al be Seraphijn/
#zingen 't ſchoone Heilig, Heilig, Heilig,
JBet al be âeeraphijn/
gºeuunig 19olmaakt en #eilig 5ijn.

Klagte over het verval van Godts Volk,
en raad tot herſtel.

-

SreM: Geeft een Almoes &e.
I.

A",âIBeinig
'matig 'er incinig leben/
ban beg ſpecten 45eeſt/
âl)cinig ban het heilig ſtreben/

âBeinig ban 't geen allermeeſt
k

Jºoſt

vAN GE S AN GE N.
JPoſt geſien zijn in 45obtg #inb'ren/

47

QPat geen tegenſtand moſt ſind'ren:
2lch ... lmgat iſſer Hlei...ne liragt/

2lch ... mat iſfer itſei...me ftragt/ . . .
#i...ong b?oomeu/ #i...ong b?oomen/
! #onnen uit ... geheel berfinlagt/
.
#omen uit ...

rij ºntmante

2p bie rober alg iſíobijnen:

-

-

-

, ſlàelft en gemecum foo filiber blankt

# 2tl##aphpren
moffen ſchijnen/
#ijn berbuiſtert ober danſt.

l

2lclj mat 3ijn ljet maare fiſagten/ o
3baar meeb 3n op Hefug magten/

gam ... te ſjoopen op ... 3ijn IBſn/
9m ... te hoopen op ... 3ijn JIain /
&#n ... 3ijn herte/ gên ... 3ijn herte/
ilbeer geheel ..., te nemen in/

ſlBeer geheel . . .

'; #n in.

SI2aar het 3ijn haar eigen ſombcn/

Gºogfaalt ban haar magerheib,
âDelft bat haar bug bloebig monden/
- , Pie 3p nu foo maar beſchacio :
GEn al#5n nog ſchgei-jen Homben / .

# «En 't item filagen met haar monben/
ſl3aat ... haar hoope/ nog ... niet uit/
lbaar ... Daar hoope/ nog ... niet uit
Jºhaat ,.. 3p ftomben/ ſlàaat ... 3n honben/
ſlaagten op ... 3ijn lief beſluit/
âlBaijten op ... .
beſluit.

#,lief

Jºhaat haat hert alg baſt gehlonken/
iſtan niet ſmelten boo? #ein meg /
#n een biep betbal berſonäen/
#
tw

-

5onbet

.

48
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geomber heilig oberleg:
2Man 3ijn boeten meer te hruipen/
&#n ban ttamcn uitg te b?uipen/
. &#n ... niet eetber/ op ... te ſtaan/
«En ... niet eetbet/ op ... te ſtaan/

?tig ... na 't ſtermen/ ?llg ... na 't hermen/
(trooſtrij# ban ... !#ent meg te gaan/
(Irooſtrijk ban ... Fam boeg te gaan.
ſpoºt niet meer ſoo onderbouben:
jl?aar haar bo? en bobig hert/
#g en blijft de meeſte ſtonden/
3eo2geloog en heel beruberb/
ſlBercheloog in heilig baben/

#erteloog en bol ban quaben/
zijn ... 3p ſtabig/ in ... haat merk/
2Zijn . . . 3p ſtabig/ in ... Ijaar merft/

áboo . . . berdognen/ 3.oo ... berbogben/
#In het hei. . iig ogenmcrit/
#n het ſjei...lig

ony:rk.

âPereſblingen ino?ben fijnber/
#n het aanſien en beſchaaft.

#efug Bollt mo?n heel berquinber/
ábchijnen foa geſijft begaaft /
Hommen bug malkander baagen/
oºm Doo? p?aaten meer behaagen/
't álàogt ... een eere byoom ... , te 3ijn/
-

't âl392t ... een eere bgooln ... te 3ijn/

25p ... be iBereid/ 25n ... be ſBereib/

#schoon het is ... geen 5ijn/ maar ſchijn/
3ecljo0llijetig ..

#jn/

maat ſchijn.

«Dit bebliegt Goots gunſioenooten/
35aan ſoo met be Ilbereid om/
Wºr

-

B
(Dat

49
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dDat haar monben 3ijn geſlooten/
«En ban % efug faalte ſton,

Ooh miſ men boo?ſigtig Heeten/
jl?et De HDereld te berliceren ,
GBnn ... foo in haar gunſt ... te ſtaan/

«Bm ... ſoo in haar gunſt ... te ſtaan/

&Dat... men bytebfaam/#Pat ... inenb?eebfaam/
ſlàct be ſl3e ... teld om kan gaan /
han gaan.

jl?et De

iet...te #

?tch mat ig het te behlaagen /
QBat het eenig heilig 3aab -

ààgeeſt / en JIàenſchen huiſ behaagen /
GBm in byeebe ſombet ſinaab /
dºl?et hun foo boat heen te leben/
#n ſjaat JI)aatſchappie begeben :
. @Paar ... het momen noſt ... alleen /

-

Baat ... het momen moſt ... alleen /
GÉn ... bertoomen/ &#n ... bertoomen/
G5obeg b?eeg ... en amberg geen /
geeit.
Gbobeg b?eeg ...

#nuts

&Bug miſ bog het teber lenen /
, &#n 't betúb?gen herte 113etſt /

#aar ontgaan en heel begeuen /
«En haat bpamb mogben ſterft ?
&Paarom fit 3n truitig buiffer /
«En berlieſt haar maag en luiſter /

Baar ... foo fuiber / mit .., getmaat/
19aat ... ſoo fuiber / buit , ... genuaat /

QDat ... haar ſtierbe/ JBat ... jaar gierbe/
ſlèiſt 3ijn glang ... en ſjogen ſtaat/
-

jl?iſt 3ijn glang .. , # hogen ſtaat,

iekt boom gaat men bioruig quinen/
#eſug

ºp
-
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"Heftig ſchijnt heel meg te gaan/
4Beeſtlijft ligt ig an 't beromijnen/
gºn men ig met breeg belaan/

5o

GBf mien opt mcl alg de boomen/
iſiecljt tot #efitg ig gehoomen;
@Paar ... mcn't bog meeb/ hat... Den ftan/
&Paat ... men't bag meeb/ ſjat...ben ftan /
3bon...bet bat inem / #oon...bet. Dat men/

#tijgt het regt ... geboel baat ban /

Hätijgt het regt

," Daar ban.

Of bat men ceng in 't berborgen /
- @Pngerſoccſtem fou be gronb#
Gên met allen pber ſo?gen/
QPat men het erng onberbomb/
#oe men tergbe bien beminben/
UPm berforminge te bimben/

«En ... te fineſten boo? ... hem tneg/
&#n ... , te ſmelten boo? ..., hem ureg/
#n 't ... belpben / #n 't ... bclpben/
33an het fon...big oberleg/
19an het

ten ºp #s

&Pp bat men eeng meer mogt Heeten/
(Iot be regte lebengpaan/

#ulbe boem ben {geer ber (geeren/
G#n in 3ijne meegen gaan/.
H#ierom bibben/ 3ugten bleijen/

«En 3ijn hert tot maater ſchºenen/
&Pat ... ljet 3ijn mogt bin...beng tijb/.
Dat ... het 5ijn mogt bin...beng tijb/ .
#uift ... foo alg men/ Huiſt ... ſoo aig men/

«Eerſt eeng miet...be aangen:ijb/

-

«Eerſt eeng buiet... De aangeb?ijb,

XIII meant
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âDant bit heilloog 3onbíg lenen/
45eeft geheel be rufte niet/

«En 't gebuſtig ineberſirenen/
25aarb maar innig 3ſel berbrieb:

#aaroin niet met heilig

3tigten/

Jil2aat na #efitg heen te blugten/

G#n ... Deeg ſonde meg, te blien/
“En ... beeg fonbe men ... te bliem/
«Pm ... ben konink op in ... . ben #oninſt/
#eet gehoo!...faamheid te bſen 7 ”
Jºlàeet gehoo!.. f:# “ bien.

áboo het #em eeng boog te leggen/
H#oe 't ban binnen ig geſteit/

«ën het teber ſpem te leggen,
iBat het herte al op meſt/
12at 'er 3ijn boo! #leine firagten/
«Die nog op zijn hulpe 'magten/
SPat ... #n bog zijn mee...belſe/
&Pat ... #n bog zijn Inee...belie / .
dan .... huiltoonen aan, inſt toonen/

#n
3ijn lie...be maaatſchappie)
2ún 5ijn lic...be m:#arve.
zijn het niet u 45unſtgenooten/
boete Heſu bier gehºogt,
&Pie 45p ja niet inſt per ſtooten/
dºlhaar haar eerſt hebt aangeſogt/
2lig 3p laagen in de banben/
&taaft 45p uit in Iſebe hamben/
#n... het ſchenhen ban, gena/
3n ... het ſchenken van ... gena/

eg ti &# ſeben ## filſt #/
o

eit ºp met ... mn broeg en
de 2

pa/

3eit

-
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3eit GBp met ... mp byorg en ſpa.
X V I.

3buſſen 3n u nu meer berben ?
?lclj lºcer 't ig u nieening niet/
9Zp Die icben niet meer ſteruen /
lBant haar ig gema geſchieb/
Gén bat ſal u mopt bcrollmen /

1Daat op 3p haar hoope boumen/
«En ... 11 fileben ag . , , ter aan /

«En ... 11 fileben ag ... ter aan /
ſlBilt... niet meg gaan ſlBilt ... niet meg gaan /
ſíoepen 5p ... maar blijben ſtaan/
iſíoepen 5n ... #
ſtaan.

#m

iſïeiftt ong toe t1 liebe armen /

âDant het af3ijn ig ong ſmert/
lDilt u ober ong ontfarinen/
«En geeft ong een amber ljett/
&Bat met oberleg en ſinilen /
#H alleene upil beminnen/

(Crui ... rig buiſter heel ... berligt/
(Crui... rig buiſter heel ... berligt/
dBeeft ... omg firagten 45eeft ... omg ätagten/
Gaat top bol ... gen onſen pligt /
QDat mp bol... gen onſen pligt.
XV I II.

OPmber u 25aniere ſtrijden/

«En bertoomen belden moet ; .
5chijn-ſchoon ban be 119erelb mijben/
&Bat maar íg gefilichert roet :

JDaar getrou voor u te lenen /
&pijt ban bie het meberſtreben /

5oo ... boog u 3p momb ... en hert/
&oo ... boog u 5p monb... en hert/
âHit , ... te hoomen Hit ... te hoomen
-

'n
àll

s,

van G E s A N GE N.
19an bet fon ... ben ſtrfſt onttnert/
19an bet ſon... ## Onttilett,
2tig men 't foo ging Sjefug bergen/
3emeefit om 3ijn hulp en hragt/
't Sombig eigen en het tergen /
2'n 3ijn boeten mcbe b?agt /
GBmi alleen in #em te ruſten / .
gºn te bluſſen liefbe luſten /
2lch ... het ſou heel an ... berg gaan/
2ºch ... het ſou heel an ... berg gaan/
#p ... fou tonen / #p ... ſou tonen /
&Pat 5n in , .. 3ijn gunſtc faan /
ſtaan.
&Bat 3n in ...

-

3",#

Jlhagerheib bie fou berbmijnen /
13polijſtheib in 't hert opgaan /

qblanfig ligt fou haar beſchijnen /
3Luiſter op haar 3iele ſtaan:

3eou men ban ban Ijaar niet ſcggen?
«En met reben open leggen ?
gPit ... ig het ge5e ... genb 3aab/
«Bit ... ig het ge5e ... genb 5aab/
«Dat ... berſtooren / Dat ... berſtooren/
#g tot ful ... ſtem hoogen ſtaat/
#g tot ful ,.. ſien hoogen ſtaat.

Op deGeboorteenMenswordingeChriſti
STEM: Hoe ſchoon ligt ons de Morgen ſter.
I.

--

-

at ſiet mijn oog. Daar heurig man/
Die boog een reefig ban iſ)onderbaan/
jàt,
&P 3
-

v

-
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dàtt ein0'lijſt ig gehomen/
Emanuël bie nu gemig -

&oog uit een Maagt gebooren ig
19etbgooltjht al be ngoonnen
&Decg tijb/ 19erblijb:

Cherubinnen/ Zeerapljijmen/
132olijſt zingen/
GP)ber b” ?trine

aan:m.

GB! 5aal'ge ſlaagt die in it ſchoot /
d?lt hoeſtert Hem bie/ #eiſ aanboob

19oog alle 3ijne upinben /

-

Pie Iloopenb na 19em heene 3ien/
GBcloobig tot (gem heene blien/
G#n 3ijne bolſjeib binben /

jl)et u/ Zijn nu
2tſ be 19erten / Die hun finetten
w

#innig ſtemmen

uitgelokt/

Glſ!!!

-

bang:min.

-

'-

o@! Schoon en b?tigtbaat 25etſjlehem/
&Daar Jeſus alier-cerſt 3ijn Stem/ .
45emabe-rijft laat hooren:
«De 3tal bebat bie groote Beer/
#p leib baat in be ſtribbc meer ,
& Bie ſBſori-rijfte Chooren/
Gºng'len HBeng'len/

ePm be luiſter / 19am bit buiſter /

@Le ueriigten/
#n het 13eid 5ijn

ni: #ſtigten.

o?! #erberen u JBaatſchappie/
oëenboubig in be buitt na bp /

19an «ëplyata gelegen !
!
+l &schaapjeg meiù in 't boeoſaam grag/ 2t
lg

N

-

vAN GE SA N GE N. :

2Ulg 't buiſter op u 13elben mag/
qbeniet Die groote 3eegen;

-

13an H#em / ſlBieng Stem/

JPoo2 3ijn limegten/ H beregten/ .
13an 3ijn Hoonien/

Jſlàct 3ijn 3Liefderpſte

ſºmm.

-

#et nageſlagt bam Dabibg ſtam/
dBoog hooger laſt hier mede quam/
qPm op bc ſíol te ſcijgijben
#aar JPamen/ en met Davids Soon
(Ie tuigen het aanbib'lijft ſchoon
19an #em: niet uit teun?ijben/
jl haar ſtaan/ &#n gaan/
JPit bertelſen/ 3iet 3n filelien/
(Ie berbyeiben/

-

OPmber al het 13ollt teWyºm.
JIBarica heeft bie &oon gebaarb/
@Baer in ben gemel en op 2 arb/
&Be Zielen na berlangen:
-

't 45ema 19erbomb 3ijn Middelaar,
't #ooft ban alle heilige ſchaat/
@Pie op hun beurt en ſtangen /

.

&Boo2gticfo / #n 3Liefb/ .
#em om-armen / 132ie ontfartnen/
132eugbig roemen /
«En #cnn haren
/

enig aan

9! #boete Jeſu laat het ligt/
3Paar 't maare bufſter bol boo? 5migt/
#eel glanſig in nip ſchijnen /
OPp bat bolu?olijſt 5p verblijd /
#n u4 mrfſt op bic volle tijd/
.

2ül 't buiſter boet #"
4.

vº
-

55
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19erligt/ 't Brfigt/ |
|
33an mijn oogen/ 13emel boogen

36

gPp mp baalen/

-

JT3et gemaab en 3Liefbe ſiraalen.
-

Zugt tot Jeſus om hertveranderende
genade.
STEM: Soet geſelſchap &c.
-

I.

&Dat eeng mijn berbo?ben hert/
TA Anberg mogben dat mijn ſmett
Roemrijft mier.be meggenomen/
Jeſu boo, u bloeb en Beeſt/
En íſt uit u bolle ſtroomnen/

Afgelmaſſchent mp

g:t.

Koomt ci hoontt bog tot inn in/
Ach regeert mijn huiſ en ſin/
Toon u groote magt en kragten/
Hect om een eiemöig tuigt/

-

Alfoo amberg moet berfinagten/
Rijſt te triahen boog N

#

Inbicm ik bit miſten fal/

2

-

. ..

. . .

Nu en in het eeumig al! -

zº

Ac# # # berlooren/
V?eeg boo2 fulſt een nare ſtaat/

Ei #cer toont bog niet tt tooren/
Rebt inijn #iel en geeft mijn taab,
-

-

IV. Sict

vA N GES A N G ENu
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IV.

Siet mn aan met mebclie /
Cominſt #eſtig fiet op mp;
Heft imp op en geeft mp 't leben/
Uupen 45ceſt baal op mp meer
Jef:1/ en buſſt mp bog geben
Ruſt en luſt in u ben #eer.

- 's

,

•

Op de Geboorte van den Heere Jeſus.

.

STEM : Schoon Bloem gewas,
..
-

I. '

'merſt bat ſft hier binb !
O":
Pat ſoo lang ig beculagt/
«Een ſkimb bat men in tuinbeig minb/
&#n icfb gcljeel beragt;

&Pat f# 45obt en beg ſlàenſchen &oon/
ſDrift in be #tibbe ſeib /

&#n bloob geſtelt boog alle hoon/
3iig Borg mogt

te grººt.

33anb' ſºng'len 5bchaar bie op hen magt/
Jhet heele reijen ſingt/
#n 't Diepſte ban een ſigte jaagt/
&Be #erbeten omringt/
G#n juigt ban 'g HBeeren 193eebe Iſiaab/
&#n b2p 45cmabe goeb,

3belſ. Dat 't aan hem beloofbe #aab/
&al loſſen filet

# #n.

39,aagt gp hoe bat 3ijn Name 3p?
&P 5
4

: -

--

,

@je
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JBie ig bog Wonderlyk,
“Be Bemelſchaar bie 3ingt er bp/
ſpet gamtfche #cir gelijſt /
& De âoaligmaher / Chriſtus ig/ .
âDaac boog 4Bob eere krijgt,
GBrregtigheid bie gaat niet mig/
JBe 13eiligheid

m", #st.

zDe 132ebe mo2t boo? H3em herſtelt/ .
dBe 13pandſchap gekreukt /
GBit läinù bat ig. Die groote H3elt /
iſDelft ſpel en Duibel beukt /
«En alg het regte 132gumen #aab /
dàcheel ben ik op berbyecht /

2dan 25elfal en al 3ijn taab /
ábchoon #em be
ſteekt.

bºn

Jºãijn ziele ſtaat een meinig ſtil/
GEn let ceng op het ſtult /

*

«En n2aagt / ig 't ooit beg #eeren ſlâſiſ
&Dat mn bit groot gcluſt/
ificetg in òit Kind ig toegeleid/
- ;
&Pat Hºp ogſt 3p mijn beel?
-

GP mogt inn bit 3ijn toegeſeib!

#h wierp de 3ijn #t

-

--2

á

!

•

gh binne beſt coolitie aan/

ºf

Emanuël ben 1902ft/

-

“Dat bn uniſ in 3ijn gunſt ontfaan
faie na 3ijn 15oſheib bo2ſt/ .
Jpen/ bie bgg gamtfch eienbig ben/

*

9

5oo attem naakt en bloot /
#aakt bat ik mn na lt toe men / ,

GPntfangt inp in u ſchoot,
-

- -

-

gs.

-

-

--

VII. ©p

»

v A N GE S A N G EN.
V I I.

.

GPp bat ift mp berblijden mag/
«En juichen op mijn beurt/
oºn. Dat iſt foo een bijben bag/
«JPic Bel nog GBuibel ſteurt/
dſbemieten mag tot 3aiigheib,
oP Hefu! meeſt mijn brei/

"

N

-

.

oEn Iein mp tot u #eerlijkheid /
25eſit mijn hert geheel,
l

Blyde Uitkomſte der zugtende Ziele om
Jeſus.

* .

Sren : Als 't begind.
I.

"

-

&#t qupmenb oog/

t

3etaart ſteebg om hoog/

»

-

«En bgengt haar lonhjeg/
32a #efug boogt/

.

Q5een hinder ſtoogt/

&Beeg bier'ge

#s.

\

#et 3ugt en ſch2eib/
#et bib en bleib/
«En miſ niet ruſten/
3Boo? Dat haar luſt /
ſlBogb ſoet gebluſt/

-

.

,

v.
-

an aan mººi,

-

-

GEn ô monbet!

-

#eſug omber /

2!! Dit ſoet gemoei/
*

-

-

âBob

.

6o
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âBob bemogen/
JBet meboogen/

«En geeft lief

#.

(ſbemabe iſ 9echt/
ſlBogb buel eeng ſterh/

UPat Hefug b' oogen/
Gºebbelt aan Deen/

3egt meeſt te b2ccn/ .
#ſt ben

uurman,

«En 5p henb hem/
qºn 3ijne ſtem,

GP HLiefdeng goetheſb!
2p kuſt 3ijn momb/
&#n blijft gelnonb/
&Boog 3Liefbeng ſoetheib.
-7

Jeſus Deugden ten voorbeelt voorgeſtelt,
en ter navolginge afgebeden.

STEM: Schoon Bloem gewas. .
I,

-

He: blonſt het leben ban 45obtg Aboon/
#n aller beugben lof:
#p daalde meber ban ben (Iljgoort/

g#n gaf op b 2 arbe ſtof,
t 2lanſchoumen 3ijne #eerlijkheib/
Schoon dat geen aanſien toonb/

ålbag nogtang bof bam JBajeſteit/
?ºlg onder menſchen moon0.
II, 2ijn
n

vA N G E S A N GE N.
-

I I.

st

-

zijn 45obheib bleek aan alle hamb/
#n 119onberbaat en 3Leer/
#p toonb in al zijn ſterſie ſjanb/
2tig ban ben 45pper #eer /

JBeiaatgen QPoof en &eton en 25linb/
qDenag bn met een moogb /

aBe Doobe hp ban 't graf ontbinb/
#et QBuibelbom

"En

'JBe #reupele bie boet bp gaan/
25croertheib maaht hp ſterft/

zDie homen met haar ſomb' belaan/
Gloomb bn 't Genade Werk,
oºi liebe #efit meritt aan mp /
oPoft al beeg Ynonbet baan:

#h hebt ſoo nodig alg ooit 5p/
&al ik recht tot u #

JBaat mat toont hp alg JBibbelaat/
-

&#en onbeſproken Deugd,
3Llg altijd ſomber ſombe maat/

#n ouberbom en Heugb/
5oo bat 3ijn 19pamb tarten Han/
CBeen ſombe opt te 3ien:
C2 gefu! helpt nip bat ilt ban/
&De ſomb mag tot u

#n.

39olmaakt gehoorſaam tot be JPoobt/
19an het berblochte #ruig
iBag bp/ ſoo bat geen gelſche noobt/
GPf het berbloeht geſpupg/ .

gem tot be ſombe b?rtigen âont
GP #efu! leert mp Dog/
3Pat

en

H o N 1 G-R A A T JE
&#n u man mee,

Dat ik het quaat ook obermon/
#ot Heilig mag 3ijn oogemerk/
H2oe #eilig mag 3ijn meg/

#oe mag het #eilig altijd ſterk/
#n al 3ijn oberleg,

-

«P #eilig #efu! ipciligt mp/
«En maakt mp bog eeng rein/
«Pg. Dat iſ 3eilig 3n alg gp/
&Pog in u #eſ

#

-

39erteerbe niet ben yver hem/
iban 45obtg geupbe #uig/

2015 hp met hert en mond en ſten/
19erbelg.be ſjet geſpuig/
«Bat tegen GBobt 5ig hanten miſ:
GP #efu ! geeft gemaab/

«Dat ift Dog noopt mag 3mijgen ſtil/
2lig Diemen

meij #.

-

#oe blaakt 5ijn hert in Liefde Vlam,
, &Tot 45obt7 en tot ben jaeng,

#p toonbebat hp 't foete #Lam/

ſlaag / aller liefben urng,
GP Heſt!! ſtopt bog in mijn hert/
«Een heele liefde gloet 7

QBat het geheel berambert mert/
#n lief beng

":

#oe maaren alle Togten met/
#n Hefug regt beſtiert/
«Bat ſomber eenig ſonbe finet/

G#een onheil baar in 3miert :
«B Hefu! ſjoub mijn togten in/
-

-

w-

ſBaat

- - VAN GE S A N G E N.
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1TBaar uit be ſombe ſtoomt/
OPp bat ſe tegen umen ſin/ . . .

eurº ºmt

JPijn 3iel niet

-

*

&Pe Nedrigheid bat ſoet tieraab/
&Bat biomft gefijft een fon/
G5eheel in hem,7 in moogb en baab/
obeen grootgijeib het getoon:

-

e## laat # #p/
n mp bog 3ijn berplet

oEn maakt mijn ziel en 3Lichaam bgp/
Ban ſuſh een

vraag: ſmet.

Sagtmoedig en bebaart en ſtil/

.

ſlaag gefug in zijn merft/
jàont uitgeſpat in fin of upil/
jàaar 't beſlig CBogemmerſt:

«

'

-

-

GP 2-ſefu! bat ſit ban u leer/

@Bat ooit ſagtmoebig 3p /
GEm ſoet en ſtil mp tot u heet/
J12aakt inp ban
b2p.

##

&Be Lydſaamheid bie beeb hem ſtil/
Abig onbetuberpen aan

2ijng 13aberg heel bolmaakte builf
H#9n mecſt 'er nimmer ban:

-

GP gefu! leert mp beſe beugt/
25ebimben in mijn hert /
G2e b2ugt fout 3ijn een foete byeugt/
&#n ongebult maar ffnert.
e

.

X I I I.

Zijn Hoope ſtomb heel baſt gegronb/
&#n ſteebtg ontmanhelbaar/

3Permitg 5n uit bcg Beeren momb/
#n 't Bert ber3eegelt ubaat/

-

&P 5es

"

64
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GP Heſu ! laat íſt op u ſtaan/
«En ſteunen op it âBoogt/

«Belouig tot u heenen gaan/
&Pat #ci nog QPuſbel ſtoogt.
X I V

Zijn Vreeſe mag alleen boot dºobt/
«#n boo? geen JBenſchen ſtimb/
j2oombc niet het booſe tot/

# nog foo ongeſinb:
&choon

«P #eft!! laat geen menſchen breeg/
. jlap trekken ban u of/
«been ſchaamte in mijn herte teeg/
19oo? 't ſonbig nºg ſºf

«Daar mag geen 3ugt tot Werelds goed,
GPpt in 3ijn hert gefet/

« een fijſtoom/ Abtaat of «Eerengloeb/
. @Pf iBeſiuſt hem belet/

-

-

«P #eſu! leert mp 't mee betſinaam/
en ſochen 't hoogſte goeb/

&Pat nopt mijn 3iele 5al betraan/
JIBaat altijd

":"#t.

#p Loofde 45obt met al 3ijn kragt / .
«En been geſtaag 3ijn merk/
&Pat mag 3ijn ſpijg die op hem magt/
-

-

«En maakt hem eeben ſteth:

GP #eſu leert mp 45obeg lof!
&Ie H meelen tot 3ijn dºet/
«En laat fft altijb binden ſtof/
#n 't merken

u: # #r.

e bat ſh gefug bolgen âon/
«En ſtappen op 3ijn ſpoo? /

«De ſono en oubeugt outruon/
•

.

g:
gº

vAN GE S A N'G EN
&#n gaf De Deugt gehoo! : ,,
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.

e# geeft gemaab en ſitagt/
2lan 't magtelooſe Niet,

*

Op bat ſh op it unchhing magt/
«ën rebbing in 't betogict.

Jeſus voor der Joden

Raad veroordeelt,
STEM : L#g Maria!
ge
F

O onbedagte Jeugt! &c.
I.

-

Y

. .

-

.

M#dPer#iel#oben
ſit in ben fiaab/
boog en quaabt

»

H #efug moet beſchuldigt/

#Berooiberit en gebormt/

. ..

#et booſe liot bat rotnit/
JBaar jefug lijn

-

#g.

te

ilàaat mag het ook boo! hem/
&Pat bp geen enkel ſtem/

-

dºen onſchult ging uertoomen?
&B feeen! mijn ziel/ niet bp/ . . . .
Jlhaar uïne ſonb/ en gp/ . .
dDaart oo?faaft

":""; boonen.

GB fon! mijn ſnoobe ſtaat/
Bie Heftig bug ur?raat/

' ,

, .
,

«En p2anghe hem met finerte:

G2ch mogt iſt bit tegt 3ien/

-

' ' -

-

-

,,

...

.

GBehciligt na hem blien/
-

en 02uliſten hem aanQ# 't #erte. 4

Zug

66
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Zugtende Ziel in GeloofsOefeninge
na Jeſus.

"-

STEM: Lofzang Simeon.
O F

-

Lofzang Maria.

l

.

2

.

O F -

.

O onbedagte Jeugt! &c.
I.

--

I# # u aan mijn #eet/
#H ſet mp op it meer /

#ft miſ aan u gcupcnnen/
#h ſteune op u kragt/
#ſt ſeune op u magt/
qën buii u nabet

-

-

s .

. .

#n.

2ilg een onmaatbig Niet,
JDie ſelfg in 3ig niet 3 ct/

. . .
*

#boo uil ſh tot u honnen; 2tig boyſtig/ ja ooit flauun W

-

âDiſ ſft in ſtilh benaüm /

- , 2

45aan b?iulien

u#min.

“Dat iſt maar proeben inag/
#ſt fag mopt blijber Dag .
vDat iſt mag onberbinden/
3Dat gn mijn 3eſlië 5ijt /
JBan ſou ift beci berbitjb /
4H noemen mijn belllinúcil.
-

.

--

-

*

, -2
-

lº

Jeſus

van GE s A N GE N.

«,

Jeſus aan 't Kruis.
STEM: Pſalm 6,
O R

Wanneer men heeft geſchreeven.
I.

O' ilbomberbaar geſigte/
flaſjn #efug niet en 3migte/

19oop 't Lijden boog en mycet/
SDaar ſchriliftelijke bunaaſen/
â?aar gobloog hert been raaſen/
«En tieren in zijn leeb.
I I.

't CBnſchulbig 23loeb gaat baalen/
«2p Golgotha met ſtraalen.
&PE &son ſluit haar geſigt/

tºe 2 arbe ſtaat te mag ienj' &Pen 19oorhang raakt aan 't Dag'Ien/
&oo ſterft het

w: #igt.

-

C2 #ruig! GP Somert! GP mbomben!
i?et naaren mijne geomben,
@Pie #efug bít aanbren!

.'

#ſt mag geheel &Poobfchuldig/ #n grounj'ſen menigbulbig/

«En 3eſtig heeft gelten,

de 2

*

Zugt

cs
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Zugt om de Kragt van Jeſus Kruis,
te ondervinden.
, STEM: Pſalm 9.
U

r

F

t” Sa Matroos.
w

I.

-

A /I 42gt Sjefug tttuig geen ergernig
ſpoo! mp zijn/ maar bergiffenig;
apan aT mijn unil en ſnobe ſomben /
&P mogt iſt ſchuilen # #n Il?)onben!

zijn 23ſocb mijn ziele maken rein/
2lfmaſſchen in 3ijn #eil-3Fontein /
dbcopent boo? bie om hetn 3ugten/
qbeloobig tot ſjen

##

blugten.

op gefug! laat ik boo, u kriijg/,
dBeſcert zijn om het ſnoob geſpuig/
32an zoomb en 1Bercio af te ſternen/
Gºn ecm bctnieuu00e

## beruJet UCIl.

©ch bat be IDerclb mp mogt 3ijn
dºchruiſt ! en al be fonn inp pijl!
Jmºogt baaren/ alg. Die paſt brrfoniſten/
2lan 't Hkruigbout waarin baſt gehioniten.

Dat iſ ook in brg âDereſbg oog /
dBehruiſt mogt 3ijn/ en foo om ſjoog/

ster begre bonen haar verhepen/
f

2ülleen in 't Härttice

ſe: #n lcUCI1.

«Dat ſonnig elerſch bat booſe #ert /
,

GP ! Dat
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9! bat het bog gehruitigt mert:
2ll ſtoft ljet pijn/ ift mij ſjet D2aagen/
2lig ift maar jeſug## bctjaagen.
&Pat Dit ban al mijn roemen 3n/
Dat Hefug #ruig mogt maſten byp/
JPijn arme #icl ban al 3ijn banden/
&P ! ſïeiht na mp
ſjanben.

##

gem reb mp uit ber HLeeumen ſlººuſſ;
QEn 119aterſooſe maare ſtuſ! : -

-

25ebgijb mn ban ben angſt Der H3ellen:
&Bat 't booſe 19leeſch # niet mag quellen,
3Pat ik u #ruig mag nemen op/

2ft moeſt ik van het feipe fop/
G#eng byinken/ en De b2upjeg pgoeben/
&choon't mp mag
en bebgocUen,

"En

2lig ſft baat boog maar mozb gcieſo
#n uune gunſt / en gp maat ſp;ein
&Be bomfien ban II 3Liefde momben/

jl?ijn 3ugten u Dan iLoben ſtomben.

Den Lydende Jeſus.
STEM: Hoe ſchoon ligt ons den
't

Morgenſter.
-

W 2'g ingebolg. I,De 132ecbe-raab/

' s

&Pat Jeſus 't ipben onbergaat/ qºn einbelijſt geſtoomcm /
?{lg 25o2g.
op/
2g. De fſchuld teg#nemen
3
p

s

-

-

(GZe
-

7e
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&Ie bginſten 't gronbeloofe ſop/
19ang 19aberg (Looyne ſtroomen/ .
350 5maar / Soo naar /

&Ie geboelcn/ ?iſ het moclen/
#innig ipben/
Jſſaet De &lang en

"En te ſtrijden.

't 25egon ban 3ijn geboorte aan/
3boo 2ürm en met ſinaaù belaan/

«Dat ban be flaemſch berſchoonen/
JIBoſt ruſten in de beeſte ſtal/

#p/ Die mag 't q5loori-rijhe Al
?lig ſpoot gebaalt ban bouen:
&boo blugt/ «En bugt/ .
i?ooge ſlaagten/ «En haat hragten/
H#em berbolgen/

#n tooghe haat

-

wº, #dam.

ilàaar alg in 't openbaar zijn merk/
39olb?engen fou/ hoe mert hn ſterft
19an Satang liſt befpzongen/
&Ie thuijftien an 3ijn heerſchappie/
GPf hp 45obtg eigen socne 3n?
/
#i: monberen gcbzongen/
-

«Die liſt/ Berniſt/

.

Quam te blijſten/ honinkrijken/
19em te geben/

-

«Bie bog mag De Vorſt ban 't leben.
-

I. V.

&#n baar op bolgb het ſpelſch geſpuig/
Jlºet groote brommen ban getuifcijf

ſtegen het 19eilig leben/
#ijn perſoon / leer en monortbaan/

JPet 't 3luabber ban beel laſter aan/
«En @Sooloog hueberſtreben/
&oo

van GE SAN GE N.
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5oo ſoog/ 5oo boog/

#n het bijſter 7 @Tegen luiſter/ .
13an 3ijn beugden/
JPie ben gemel bog

#naam.

iſ Baat b. 19eſſe met haar HBaatſcijappie/
2lig b' uit Der Duiſternig na tip
13go? H3ein mag aangeſtoomlen/
& Bie bo?ſt in bollc ſtroomen nect/
jl 2et magt geluaapent: boo? ben ſheet/
(@Lot rebbing luan be b?oolnen/

3Poe #p/ 19oo? Die / |
't ?li betaaſbe/ 't ſlecht behaalûc/
13an het leben/

3Lebenſooſe meer te

-

a:

49erſtoft / berraben en gebat/
25eſchuldigt en berooybecit/bat.

.
*

«Ecn 3Laſteraar moſt fterbril:

GBefinaat / geboont en meg-geleid
#2a 't H#cibeng iſíot/ om met beleid
33ſlatug gunſt te unerben,
&Pat 5n/ #eel bgie
OPmber brſen/ JPogten meefen/
H3aar te bechen/

, 3omber baat ban

'vn:

te inrchten.

25eſchuldigt boe ban iſicbcilie/
2ll ſchoon de ſtigter H3ent ſp?echt bgie /
5oo uuogo H9p aangebreurn/
(Ie ſlaan / te monben/ ſtrijmen bloeb:
JPog 't Hobemboin uuozb niet berfoet/
#p mnet het Bonnig geben.

sttaat #
##
bebloebet/
#eel
betuJ0cDe
g: #art/
4
w

ſiouin
-

-
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iſioihu geſlaagen/

-

Jlſtoet 3ijn #tuig

# # baageit.

gºn bug geklonken aan het ſtruig/
abo,n 45olgotha met bloeb begruiſt/
tlit 3ijn 3ijb'/ boet/ en handen/
&Doo?ſſdagen elſt met bout en ſpret.
RPaat hangt ber al'er Lºeeren 13cer/
#n bobelijhe banden.
@Bie #Som/ HLigt3 bron
-

KPuſht haar ſtraalen. #efug haaſen
-

&al het leben/

2ïlg #em in be

-

": gebcn.

Jlhaar hoc mag 't binnen H3em geſtelt?
19/ocht / too?ne / gramſchap / H#elfclj getmelb /
#em binnig 3uuaar aanhoornen /
Somben ſchulb, en ſtraffen / 45ericht:
19erbergen ban 4Bootg ?lamgeſigt/
2lig b?anbenb |3ciſche ſtroomen/
19Jeſb #p/ 32a bp

s

s

JBat #ein knelbe / HBel-maar qucſoc
HE)ag betlaaten

13an 3ijn 13abet

van naam

GP! 13ecte gefu/ mat that bit?
3Jo
ban bloeb/
ſoo blanſt en mitſ
Ipcſligheid/
#nroob
en monben/
w

dſbeſlaagen ban in eigendom /
3Dat hab een heel ontel-bge bgom/
13an buile groote ſomben.
GPclj bat / Sjft luat
-

-

33am bie monben/ 19oog mijn ſomben
JTYogte hrijgen!
-

-

,
-

Abal bog na u Aboembloeb bpgen.
Jeſus
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Jeſus Ziele Lyden.
STEM! Onſe Vader.
'

I.

Q5obtg too?ne hoomt aan 't blaaften/
Hºelſche angſten Hefug raahen:
't Abch?iftbeeſt bam be groumel ſomben/
&Bat maakt Diep geſlagen monben/
«En booggriebt het H3eilig hette /
op ſmette.
JIàet ſchgilt op

ſluit punt

3Peg 13aberg liebe (ſbumſt berſteert
2jn (Ioogne/ ſoo bat jefug leert
q 5ehoogfaamheid in 1Bloch en obgaf/
gecijoon mag be &oon / bp b2aagt be 5traft
&Pc Jauſbel Igelſche pijlen ſchiet/
Ireb op feeb,
J12et ſmert op
*

finitiºn

#et 25loeb alg #omeet baalt lichaam meet/
«Een «Engel moet 3ijn eigen Beer
39erſterken. Dan be Hagten 3ijn/
oºöeen Vader meer ! JT2aar ô Godt mijn
âlBaarom berlaat gp mp ! nu #ft
op ſcijgiſt.
#eb leeb op leeb/ ",

En

&#n gp mijn 2eicic ſmelt bog meg
#n 3Liefbe/ neemt in oberleg/
119at #eſtig boog u heeft gebaan /

-

ve

QPat gp bam ſtraffe byp foub gaan/
gP ſtraffe ! gp laagt nog op mp/
Aeoo #efug niet mijn 25ogge 3p.
G# 5

V.

maar
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JTBaat egter Heſué (Iriumpheert/
HPoe bat De JBuibel ooſt b?aueert:

Jleijn 2，iel laat dat u ſteunfcl 3ijn/
1Banneer 3ijn #elfclje iiſt u pijn/
(@Loebgengen fal / in #eftig ſitagt
JBe ſecſt're oÜetminning magt.
-

Ziele Zugt tot Jeſus over Zieleſtryd.

SreM:

Die Jeſus tot zyn Herder heeft.
I.

5oetſte Jeſu bie ſoo fel/
19erfogt 3ijt in u leben/
&Pat 2üngſt en Abchrift en JBoob en #ci/

-

--

la beben boot haar benen,
jlàaar Die bog obertpinnaar 3ijt/
«En mopt be3upeeltt in befen ſtrijdt/

iſleaat hebt ben Kop uerbyohen /
2 jan 25cliai en al 3ijn 3 zaab/
#Schoon bat met Hºelſche lift en raab/
#ijn ſpooſten op
ſtoften.

#nt

#ft bnenb mn tot u goebheib heet /
&#n gunſte rijſte befifting/
GPm bat u #ert foo foet en teer /
&Bog geeft genade meſthing/
&Iecurijſ gin ſelfs foo hebt gefinaaſtt/
ſ#oe. Dat ben Satan 3ielen raakt/

9 n haat ten prop te krijgen: «Pf ſjaar te quellen inet berbiet/
-

*

*

|

/
GP
at
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&Pat 3n geen bºn genabe 3iet/
49p Dat 3p maat

# #am.

65p bent bie Hogeprieſter uig/
@Pie al hebt onberbomben/
(#oe bat ben JBttibel liſtig ig)

3choon gp 3ijt ſomber ſomben;
Gbp bent gelijft perſogt alg 3p/
âDelft u genabe kennen b2p/

«En ſoeſten bp u 't leben:
GP mogt iſt geet ban rebbing 3ieu!
G5eloo big tot u heenen blien /
2lig be #el mp
-

tºt#m.

#oe liſtig ſtoomt ben âeatan 't HBert/
25eſtooken embe hmeſſen/

JBet angſt/ bemouthefb/ byeeg en ſmert/
ill3elft het angſtballig quellen:
Gedagten melft bat aig een pijl/

-

45emo?pen mo?ben in ber ijl/

«En boem mijn Zicle heben:
G#n hoe fit 't ooit afſchubben infl/

(&en houb niet op/ of 't moºb niet ſtil/
&oo gp geen aan ºnt geben,
JBan eeng op mijn gemaabe ſtaat/
«En ban tot mijn berberbe/

&Pan eeng op u nerborgen raab/
gPf ſjoe iſt leef en ſterbe/
JBan eeng met boofe pbel taa! /
&Baar op ift met beel Hommer maal/
#oe bit of Dat huiſ ſtomen/
3Pam ſpeelt ben JBuibel ben Propheet,
GDat nog eeng fulſt of fulft een ſeen/
JPijn #iel fai oberſtromen.
VI. Dan
-
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QBan laſter quel/ fmaat en berbgiet/
119aat in iſt 3ie geen embe/
#p alg een Blixem in mp ſchiet/
heerJlºajeſteit/
of menbet
#p1Baar
berft iku mp
groote
qbaan ſjoonen/ en Dan met beſefb/
H3cm omber mp te behhen/
2tig of ben laſter uit mijn hert/

-

W

-

,

-

*

Gbug boogtquam/ ſoo geheel beruett/
Häoomt hp 't in

ty #naam,

19erbergen ig bog al 3ijn lift/
&Daar mee0 hp 3ig miſ ſterften/

119aat toe beel inſtrumenten hiſt/
@Bie met hem uit te merken:
Jlſtaat Ijp alg uitgelaten bol/

&

&peelt Deg te ſlimmer 3ijne tol/
oPm mp foo te berſlinbent
dBrlijft een Leeuw al bgullenb gaat/

GP 2 jeſu! meeſt mijn raad en baab/
zijn liſten t'

"#

#21ar alg hp alg een Duivel ſtoomt /
&Ban ben nog op mijn boebe/
OPm bat be ſch?ik mp oberſtroomt/
&Poo? 3ijne Hºelſche moede:
gSchoon bat 't mp uzeeg en beben boet/
gh bib en ſcºjaci en bal te boet/
?Ian 2 gefug mebebogen!
2tig iſ gemaab heb om te 3ien/
GPat QPuinclg Wuerſt ig / ga ff blien/
dàa #efug alſienb

•

#n.

JB Rat hp

ſtelt

nog

beochter

liſt,
j#2et

e
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JBet ſlBeſluſt/ 1ſtijfbom/ tºere /
OPm bat bp niet ten onregt giſt/
JT2ijn 13ert bit meer begeere/

32aar boot te ligter ben verleib/
Om dat mijn ulreſch haar hamben bycib/ (Iot 3ijn behulp te ſtoinen /
5oo leg íſt oberuponnen eer/
#f hulp tot tegenſtant begeer/

of heb be liſt

uin:m.

&Baat ſeg ſft ban ten fpot ban ſjem/
In buſſe boeſem fonten/ .

tv,

#ijn laſter geeft ban regte ſilein/

iep geeft mn mond op monben/
QPat ift tem 3ijnen proy ſal 3ijn/
OPm bat ift maar in balſche ſchijn/
Jlàp toon gelijft be 192oomen:
@Ban ſchub cm perſt en ſlingert hp/
G#n maaltt mn feer benauuut bat nip/
JBe ſtraf fal

eur:#m.

#Zijn liften 3ijn foo binnig quaat/
ilBie ſal 3ijn biepten hennen/
Jlàrin 2icic 3iet ban geemen raab/
jlân ban hem af te mennen:
HBp laat niet log maat houb ſtaag aan/
#ft Han mijn 2，iele niet ontſlaan/
13an 3ijne harbe ſlagen: -

*

2

-

zº

O Jeſus! Jeſus! ſtaat bog bp/
&#n toont u innig incbelp/
1Berloſt imp van

##unt

G5n 3ijt bie 13o2ſt en groote Helt,
âBelft boog een enkel ſp?eeſten/

@Pog al 3ijn âragt ter mcdet belt/
-

gºn
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qºn al 3ijn Hºelſche ſtreelten :
#efu! Hoomt te buipe ban/

«Een #ziele bie niet langer lian/
2ijn #elſche mocbe b?agen,
13erloſt mn ban 3ijn ſterfte magt/
4Pf geeft uit bype gemabe firagt/

tº entbuſhen

##

#ft ben mel beſe hulp niet ineert,

JBaar 't 3ijn ooſt u 13pamben/
àlbelli gn bog reetg hebt oberheert/
&Die mijne ziel aanranben:

t

#ſt bib/ ſit fmeeſt/ flt ſchºei tot um/
GD laat 5n bog eeng mogben ſchuin/
GÉn milt haar magt berpletten:

Verdelg bien ſnoben topamb / #eer/
«En laat mijn arme ziel niet meer/
#aat Doo? 3ijn

"g #tm.

-

GPp bat ift reng mag bgolijſt gaan/

#n uune foete meegen/

-

#n plaatg ban bguit met angſt belaan/
G#eng binnen uune 5eegent

een bat iſt eeng nlogt 3ijn omrringt /

obclijft een #ie! Die blyde ſingt/
#aar bgoolijſte 33ſalmen /
(Iot eet ban u gebugte iſ 2aanl/

GP Jefu! maakt mp bog bequaam /
#H 3Lof Dan uit te galmen.

-
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Als Jeſusfig in genade ontdekt aan de
Ziele, na voorgaande Stryd
en Duiſterniſſe.
STEM : Schoon Bloem gewas.
I

# heb 't geboeit/ geſien/ geſmaaiit/
de momber ban ben #eer ! .

,

#un #Liefde heeft mp aangeraakt/

gh geef mijn ſººrt mij

bijter /

- Jaeemt bit geſchenk ô #eftig aan!
't egg in een belb're blanl/

2

den gaaft mp b' ouerminning ban/
âDe Kroone ban

":am.

,

gft ieg ſe boo, u boeten neer/
buig
boo? u DeÇljzoon/
GEndengeef
in mn
een migheid.
tºer /

,

w

aan b' Elſchaddai 3ijn &oon/
aDat hp uit b?p gemabe ſloeb/ .
, dl ºlijn # heeft gerebt, ,
GEn nu ben 19pamb 3ubijgen boet/
JBeg #aatang liſt #t.

de gefu! laat dit in mijn hert!

rs

-

-

-

-

*

biep 3ijn ingepgent/
waaar ik in maarheib mag bertnett,
oºn bagt baar mag geen embt ,

#oe momöerbaar en onberuJagt/
dBp mp te hulpe hoomt/
den mijne Ziel in ruimte baagt/

ſpenaat in 't berte ſtroomt.
-

Iv. Hë

8o
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-

#ſt meet nu naumlijftg maar ift 3p/
13an byeugbe ſmelt ift boeg/
#oe ig mijn 3iel gemo2ben b?p /
13an 'g QPitſbelg oberleg ?

*

&P! ſtoort ban bog mijn blijdſchap niet!
GBp 119crclb / #oomb en ſpel/ . .
3?u #efug b?eugbe in mp giet/
gºn loſt mp ban 't

. .

want

GP gefu! Dat iſt bibben berf!
OP Dat iſt fmeehen mag!

3Laat nopt ban mp/ tot bat ift ſterf/
UDog fullt een blijven bag
39ergeeten 3ijn / of tuijfel ſlaan/
ſBat bat íſt nu bebino,

#oe dat in maarheid nogte gaan/
(Loont bat gp mp bcminb.

-

Jeſus opgeſtaan uit den Dooden.
STEM : Hoe ſchoon ligt ons de Morgen-ſter,
i

I,

-

-

#ſet baat íg gefug opgeſtaan/
&Beg 13aberg gramſchap ig gebaan/
G#n alle bie 13pamben/
#ijn obcrmonnen en berplet/
G#n ten betberbe meggeſct/
*

,

*

&#n ºſefug uit be bamben/

13an boob/ foo groot/.

nu onthoomen/ boo? De 19Joomen :

(Eri

v AN GE S AN GEN:
(Iriumpheeren
&#n alg #oning
tram

3r

*12

baar,

3)

8De 25orgtogt ig nu bol betaalt/
UPeg 13aberg gunſte op hem baalt/
H3em uit be &Boob te trehſten :
«Een gºngcl baalt ten #emel af/

&Be Steen gementeit ban het Cygaf/
&al #efug niet meer behſtent
&ooibaat/ geen raabt /
âBeet te melben/ tegen #elben/
(JBie ban bobcm }

?lig een blirem op

ber#m.

&oo bat 3p bleek ban breeg en ſchrift
25eſterben 7 toomen ſmift op ſniſt/
«En gaan angſtballig blugten:
KIctubijl ook JPuſbel / GBoob en 13el/
3Berqupnen moet in haar gequel/
«En eettinig moeten 3ugten:

45aat hp/ uit b?pf
RPie het HLeben/ feube geben/
2lan 3ijn 13pinben/
-

«En De JBoob boog

ber#nmin.

(Iertmijl be #emel 25oo'n berblijb/

&Ben Buerminmaar nam de ſtrijd/
19ertoomen aan de 132oumen,
obeen maare Hºtelbet heeft hem meer /

oBeen JBoob en Han ben @Bppet #ect/
dàu meer gebangen houtnen /
-

Marie, gaat b2p/

&Dit bertellen/ miſt u ſnellen/
Gºot be 3ijnen/ -

&Pie ſoo bgoebig fitten quipment.
#

,, . .
V. ©! gp
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32

V.

g?! gp berljeeben Jlºajeſteit/

iDelft boog in qDobbelijſt bcleio/
&De Poob hebt oberbuonnen/
Gberegtigheib hebt aangeb2agt/

GBebruikt nu ook beſefbe firagt/
«Dat ift niet onbeſunnen/
Jlàijn 3iel/ geheel
JT2ogt bebriegen/ @bobe liegen/
JDat ift leefbe/
2tig be Dood nog in ## 3 meefbe.

jl?aar maakt imp ooit bam bamben b2p/
KUDat iſ geheel be ulue 3p/
QBoog b2p gemabe treftſting /
19ermeht het ſleben in mijn 3iel /
«En meeſt mijn eeumig Lebeng beel/
QPoo2 u gemabe mehäing/
3egt 3fcl / mijn biel/
Cºöp fult ſeben / ſit fai geben/
@Pat geen routine

ofeumig u meer ſal bemoumen.

Ziele Zugt om met Jeſus uit den Doden
op te ſtaan.
-

,

-

'

-

STEM : Pſalm, 77.
I,

-

&#fu mogt gp 3ijn mijn leben/
JI2ogt mijn 3iele u aanhieben /
jl2ogt ilt meeb 3ijn opgeſtaan! .

#n het leben onergaan/
-

-

.
"

33an
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33an ble leben in u leven »
«En ſlaat 3iele ouergenen/

"#at.
in haar mºogt/
2og

Hit
#atDen
gp Dooben
't lenen

&P bat ift mogt onberufnben!

&Pat gp huilt mijn boob berflinten/
«En mijn arme 3ief ontſlaan/
, GPat fft mag de boob ontgaan:

#2echt bog #eer bic buile banden/

(toont nog eens bie ſterke banden/
iſiuát mn uit bie maate Hilſſ/
Stinkemö man hij #n buſi.

## moet in ben boob berfmooren/
25lijf iä/ alg iſt ben gebooren/
#inb beg tooteng ban u af/
20fgeſcheiben/ maare ſtraf!
G5eeſt'lijft boob cm ſomber lenen/
33oo? De bitt're boob te beben/
&#n boog eeuunig meg te gaan/
jlºket De GB00b

", # belaan.

#oetſte Heſt, 19oºſt ban 't Leben/
iPilt mp 't Hleben mebe genen,
gºp 3ijt GBoob gemeeft en leeft/
dBoob en #elle boot u beeft:
oºi milt mp u 25cclt in bruhhen/
25?eekt het harbe HBert in ſtuähen/

GBoob De Dood en toonb u magt/
«Beeft mp 't

aan, boo2 u

âragt,

GBooben kunnen ja niet boeien/
nog betſtand #4,
nog
*# ##
g

w

# 2

»,

&Pn:
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OPnbelneeglijſt en ſtil/
3Leggen 3p en rotten/ ſtinken/
#n het maare buil berfinhen/
13ol ban mo2men hrielenb aag /
jl)et naat en

"Er getaag.

s 5oetſte Jeſu laat ift boelen/
oſbeeſt lijh merken/ foehen/ moelen/
45eeft mn bog berſtand en mil/
OPnberufuoclijſt en ſtil:

3Leggen met geen ſomben ſtinken/ .
3Laat ump in u 3Liefb berfinſten:
#tielen bol ban Gbob'lijft aag/
iLegt op mp een

a: ".

5al ban bp geen booben ruſten/
jàog bermaakten in haar luſten/

ſlBeg gp mo?nnen maare ſtanſt/
G5p maart in mp beel te danſt/
g2! Dat ik mogt gemelg leben/

25ouen al het ſohbig ſtreben/
"Heftig in mp leben magt /
QP) ! bpaar Dat

mijn #n ag!

OP ! mogt ift bat tegt geboeſen/

UDan mogt ſpel en JPuiuel iuoelen/
ſlâet be booben ban haar ſtijlt/
#ft ſjab ban bog 't regte blijft /
“Bie ten ?Leben aangeſch?cben/
#efug unil ljet ſcuen geben/

&alig die hem eere geeft/
«En in 3ijn gemeenſchap leeft,

-

-

'

-

-

Opſtan
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Opſtandinge Jeſu.

Sren,

Soet geſelſchap, &c,
I.

G#
ſtaat Jeſus op/
Jàa het gronbelooſe ſop/
3öchuld en too?ne ſjab geb?omhen/
&omben ban 3ijn eigenbom /
#abben hem an 't littuig gehſomſten/
«En gemaakt in 't
ſton,

#

#ſlàaat hp nu

# Ryk ambeert /

GPber b' Belle (Triumpheert/

«En 45obt ſtigter ſtaaft 3ijn banden/
&Bm. Dat lººp nu ig bolbaan/

G5eeft het #efſ-ſtijf in 3ijn hamben/
&Pat ben

senaar: min gaan.

#p ſal 3ijne Majeſteit,
«En 3ijn goedertierenbijein/

#n. De hoogſte top boen b?alſen/
JI2et De gloorf ban 3ijn ##toon/
#eerſchappieje ober allen/
3 àu ſal krijgen tot
loon,

Y
-

se

#

19ïoelt nog boob nog 3eſ bertmoet/
#onnen 't aangename foet/

19am 3ijn #eerſchappie niet ſtooren/
#p heeft b' oberuninning ban/
(Toegejuigt ban #ennel Cljooren/
&Pat geen #el beroeren han.
# 3

-,

V. 45p
V

86

H o N 1 G-R A A TJ E
V.

ºp 3ijn ſºunſtgenooten juigt/
«En u blijdſchap bog betuigt/

vDat u honiné t een mig lenen/
#?eeft beslireegen boog 3ijn boob/
J12aar nu leeft om 't u te geben/
@Pat De boob nu

"g " bloGD.

Éiet hoe bat nu 't q5obloog iſíot/

vºat met 3ijne 45ſoort ſpot/
®aat berſtuinen boot zijn ſlaagten/
&#n uerlieſen al haar fragt /
âDant 3ijn 45obbelijke hragten/

aij:maat.

0ct berbgeſten

JT2aar 3ijn hert ig met # 19olſt/
&Pat #n boo? een i3emcſ Glolh/
Jºlhaaſt bekent zijn baie ontfermen/
«ën De Diepte ban 3ijn Liefb/
@Pat haar reb ban 't maare lietmen/
«En haar lichenb#

4.

#sten.

45n Petrug bie 't booſujerp mag/
#n oe ábaal ban Cajapſjag/

2ºlg. De beer 3ijn liefde oogen)
&Paalden meer tot in 3ijn pert/
jºu het heilig mcbcboogcn/
i3em ontheft ban
en ſinect.

f:

&#n bog al 3ijn 19,inben ſtoet /
âBelſt een ſtroom ban liefbe-gloeb/
#n 3ijn berte ſjab ontſtcehen /

-

.
-

decemt ºp op met mcbelie/
Abchoon 5p maat en neg gemeehen/

-

JBaaiit jaar na beci opoefheid blie, X, 3 O
A

ss Re

van G E s A N GE N.

&

X.

3boo. Dat heel be hang berkeert/
#efug alicg oberheert /
ſlPat De H3el had uitgebomben /
3Log / boo? 45obtg gerechtigheib/ .

(Not betaling ban. De ſomben/
3Luiſter ban 3ijn

#at.

#p be boob nu obertninb /
oEn ben 333ichel felfg berfſinb:
25elſal ben ſtop berbgoolten /
&#n het Slange 3aab berplet/

UPat H#em hab be hiel geſtoohen/
«En bolboert het

# # 119et.

ſliebe #efu ſoete l#eer /
252echt ook nu be banden meet /
G#n. De boejen bie mp p?angen / | |
jl 2aaſt mijn arme 3iele b?ie/
@Pat ift niet meet 3p gebangen/
39an bie #eiſche

#barre

Jlâaar een bgie-gemaakte ben/
«En u bog beei nabet ften :
âDiit o ſtomínſt in mp leben/
Dat iſ in u ruſten mag /

âBilt be boob be boobſteth geben/
j'Bet al 't

"##

GBp bat met u liebe ſchaar /
19gie gemaakt ban 't Gelſche maat /
44 mag lopen met gefangen /
ſioemen u men grooten jàadin /
JPie gemabig upilt ontfangen.
H te ceren maakt bequaam.
#4
XV. Éégp
va

-

e

--

-

--
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X V.

-

3oo fal fft eeng met de rei/

19an u #oninklijk gelei /
GT5loori-rijhe 13emclfchaaren/
#uichen het #alelujah/
gºn mijn eten met b haare paaren/
GPp bien grooten #ſubclÜag
===Y

Laſter op Jeſus door zyn Vyanden voor
en na zyn Opſtandinge.
STEM : Soet geſelſchap dat met my.
O

F

Heere die geen ander hert.
1.

-

gºetſte geſu mat een ſmert/
UDJI 20ct gebaalt 3ijn fm u hert/
HAan u boog en ſnooù 13pamben /
ſlâieng 45obbeloog faſter taal/

#H geſtabig ging aanranben/
J12et ſoo'n boog en
onthaal.

#"

25ooſe tand en bitſe nnonb/

G5aben in ſoo mond op monb /
een in u gchecle iceben /

âBaart gp foo gehoomb/beragt
dBoog het heilloog ubeberſtreben/
19an een boog en
geſlagt.

#

#9et

regtsimmig geilig IBoogb/

39an u lippen aangehoogb/
-

:

&Baat
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QBaat gemaab mag uitgegoten/

89.

ſlBicrt berleiben Dog genocint/

G#n ban b arme ſBenſch berſtooten/
âDelft in 3ijne
toenut.

"En

3Bonberbaaben boog u magt/
2lig 45obtg Soolic boogtgebgagt/
ſlBiert, ben JPuibel toegeſchgcben /
Abch?iſthclijke laſter taal/
QPaar be #elle moeſte beben/
19oog ſoo'n
ſttaal.

eniºr

3Paar gp maart 4Bobt3 cigen âoon/
jlàoeſt gp bulben beſen hoon/
.
2lig 45obtg laſteraar te b2aagen/
&Pat gp meerbig maart be & Boob/
GPf u 13aber geen behaagen/
#ab in fulft een

n: ".

't gêoet 45eſelſchap/ 't liebe 19oſh/
&Dat gn uit een maare Holſt /

39an 't 19erberf had uitgetoogen/
Jhoeſten hoef en boeren zijn/
«Pm 't gemabe-rijft meboogen/
2lig gp ſegt 3p

ty #

Myn.

-

#otuitg en bitg en nijbtg gelaat /
ſl32ange/ bomme/ fotte / p?aat/

âDoogb berbpaijen / agterſtlappen/
i3eſſche liſten / boog betraan/
3noobc togten/ 't mºecbc fnappen/
JPoeſt mijn
uitſtaan.

3 jºng

iſ haar mannect Dat Heftig uuag/
-

#n De Saai ban Cajapſjag/
# 5
*

* *

45ing

»e
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oping bit alle maat te boben/

âBijſe âBet en âoch?iftgeleerb/
't Sanſjebgin heeft hem berſchoben/
«En boo? laſter

":"

gefug alg 't ſagtmoebig Lam/
āāie bit nimmer qualijft mam/

Gloomb geen moraalt / maat heeft ge5u0egen/ .
gn foo'n fuoob en booſe bagº

apiert met petrug nog verleegen /
'2tig 3ijn gunſtig

"g hem fag.

good be #eer / ſoo mag be itmegt/
&Pntegt quam in plaatg ban tegt;

ZP'#clic ſcheen met bolle halten /
2ti bcm ſafier / ſpot en hoon /
Hit haar ingeluamb te ûgaſten/
(Iegen ſpobtg

uijff &oon,

't HDelft berfp?eibe alg een bier /
jlàet een raſemb upgceb getier /

3eoo! pilatug/'t gof ban ſtomen /
't #erheen 3n honnen niet te grof /
#oetſte geſu op it Honten /
j'Eet jaar

vaſt: ſtof.

ega berobeg ?lmtipag/
#Bie nu binnen 3aien mag /

3Bij met 3ijn bermiſte ſpºooten /
jaee gaan aan Den Hafter faan;
#efug moet nog 3ijn berſtooten?
(19at men

Pianº:

te ſaam.

en alg hp op ſbolgotha /
28an het uugeeDe ongena /

33
tºll

9e
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13an ſjetiläruighoub mag gehangert/
1Biert ben laſter nog bergtoot/

cEn berbolgt boog ſcherpe pgangen/
3bchoon hp
# De booD,

wiſt:

3Snoob geboefte/ myeeb geſpuig/
JBoet u laſter intt geb?uig/
952aſten uit u #ciſche monben?

&Baar
be grootſte
ſmert/
QPie
met bp
geeninberſtand
te gronben/
#g/ ſoo hatt
buert !

uit ºf

*

r

-

en ſchoon heel en buidel 't ſpijt/
#efu gp bemceſen
3ijt/ te meeſen/
#htagtiglijk
45obtg Soon
«En gereb 3ijt uit 't berb2iet/
âDaar gn ban be Boobberreſen,
jàog foo 3tmeeg
niet.

w"

-

: ##

JEaar 3ijn 3unabber ſchiet nog 't itleet/
Dat b' 3lpoſtelg haar en 13eer /
#abben uit het ſbgaf geſtoolen/
#oe bermert en boog en quaat t
âDaar mag #efug ban berijoolen/
GP! gp blinbe

## #n:

JIBaar b' gammofelheib berm.int/
2ll ben laſter

# betſliub;

#efug gaat oog Triumpheeren,
&apijt be booſe laſter taal: | |

3leugen moet noo, maarheid heeren/
&#n berbmijnen altemaal,

..

.

-

-

-

;*
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Jeſus

Lof

Sren: Auguſtinus ging eens &c.
I.

Jabib'lijke Heer ber Heeren,
Hume groote JBajeſteit/
âBeerbig met ong lof te eeren/
&Pie 45p gloori-rijft berfpgeit/
Gſm ben #emel en op 2tarben/
Jaa bat ºp alg Middelaar,
't Honingrijſte gingt aanbaarben/
«En u luiſter
*

om "aat.

2In be rechterhamb berhepen /
13an u Vader op ben GEijgoon/
âDelft de gigori u quann gebch/
2tig 3ijn beel geliefde Soon,
jºa bat uitberhooren ſchaaten/
&Boo? u heilig bloeb gehogt/

gn u armen hond bergaaren/
qin 't rantſoen

w##tweet

getrak foo gaan beg #emelg beuten/
oppen / en bc heerlijftheib / .
alDelft be lºemelen boen ſcheuren/

ſlao?n u heerlijk toegeleid /
eEifcht ban mp/ en ff ſal geben /

-

gep?aft be Vader tot u/ Soon,
't Beibenbom u ſal aanhleben/
ſBollieten u tot een loon.

.

*

*

v

IV, Bemes
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IV.

-

#emelen u luiſter tuigen/
13ol ban gloort tot u eer/
3eerapljijmen boo2 u buigen/
“En u noemen jaaren lºyeet/

#menſten op u oog en âl)etten/ .
2 iſ haar luſt en miſ en ſin/ «Enkel op u luiſter ietten/
t

&Die ten QIbzoon

N

“#ºrm in.

G5eeſten ber bolmaaſtte ſchaaten/
%juichen uunen ſioenu en Lof/
«En haat ſtemmen b2eugb rijft paaren/

19inben altijd ruime ſtof/
CBm u #2aame uit te galmen/
JIBet een #emel melobie/

gên te 3ingen blijde 33ſalmen/

@per uune

eurº:

en bit foechen na te quelen/
&Bie nog in het Abtrijb perft ſtaan/
Huben HLof fou nopt berbeelen/
2lig geloobig tot u gaan/

25uigen boog u haare hmiejen/
19allen boog u boeten meet /
ſlºemfcijen u bog te belicjen/

13oo? haat ſoo

ar:##

Heer,

&oo uitgalmen uute #negten/
&#n u ſlâaagben al gelijk /
H gerechtigheid en recljten/
«En u roetn gemaabe-rijft/

3lig bp beurten en in reijen/
&Boog gemaab foo 3Luiſteprijft/
.

2,ui
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3uichen/ roemen/ 3ingen/ bleijen/
#n 't geſegent #n.

«En termijl bat 45n u merhen/ .
19ol gemaab en heerlijkheid/
#n 't geloof haar boet bemerſten/
iDelft 45n op u baoen ſpgeſt/

#zingen 3p u lof en beugben/
di 2et een gulle liefbc-gloeb/

âDillen haar in u beruzengoen/
& Bie alleen beeg

"En Doet,
X.

&#eft haar ligt boogt naare buiſter)
25lijdſchap door haar truirigheid/
«En berügeeft haar band en fluiſter/
19an in ſchoonheid op haar ſeib,

«Dan foo gloejen 3p ban binnen/
#?ert en mond en tong en oog/
d5aan om ſtrijb u lieflijſt minnen/
&Ptig getrochten

oºkboeg.

-

Jºlèaat ſjoe ſullen gemel-galmen/
«Eeng becutillen mond en hert/
Jºlàet bet 3crapbijmen Pfaſmen/
Heilig, Heilig, Heilig inert

«Eclimig met de bouen d#ng'len
«behoogt/ ter eeren ban 't Lam,

-

©og: haar ſtemmen t faam te ſtreng'len/
ſbaar. De bgeugd 3ijn oogſp?onk nam.

- --

n

Jefits
e
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Jeſus Volheid.
STEM: Geeft een Almoes &c.
I.

G"#
3ijn #efug ineegen/
(45emaab'rijft in oberbloeb/
13ol ban geil en H#emel-3eegem/
Gên ban al 3ijn goeb cm ſoet/
1300? De reb en taalbeloofen/

UDie 13em tot haar hulp uithooſen/
IËee . . . te ºefu/ u ... me mond/
#ee ... te jeſu/ 11 ... hoe momb/

#3ol ... gemabe/ 19ol ... gemabe /
open ſtonb /
2ïltijb boo? ...
2litijb boo? ..., a: #rm ſtonD.

#

Hitgeſtopt op utme lippen/
2tig een 25alſem GPip ſoet;
âBaar ban bat geen moogb ontflipten/
2lig gemaab in obethſoeb/
3.oo Dat bie geheel ontblooten/
5?opt ban u en 3ijn betſtooten/
jl?aar ... in uïne gunſt ... ontfaan /
JP2aar ... in titme gunſt ... ontfaan/

&Pfe ... maar hermen/ @Pie ... maar hermen
g
gên geloo... big tot tt gaan/
«En geloo... big # # g9an.

«5p hebt rijſtbom ſomber enben/
Cierlijkheid foo luiſterlijft/
2ieſen bie fjaar tot u menben/
3ſ19o2ben ban u bolheid rijſt;
"

-

.

***

G5
p
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45p miſt bat an armen ſchenhen/
Hit u oberbloeb haar b2cnhen/ .

obe ... ben haar u ieſt . . . hernie /
GBc ... ben haar u leh ... hernie/

Hoomt...ſnaar ſegt GBp/#oomt.. maatſcgt 45p/
GBmber mij ... 11e 3eerſchappie / .
&Pmber mij . . . me

GEn gn hebt getechtigheeben/
gBooz u 5oenbloeb aangebgagt/
r

-

p: ºnwe.
-

-

3Die
luiſt 45u aan
&#n
booghaar
u beſteeben/
firagt/
& Bie elembig tot u 3ugten/
«En tot uitje ſterfte blugten/

#

jaaaft ... 45p ban hun ban... ben unie/
jlpaaht ... 4ºp ban hun ban.. , ben bgië/
«En ... ontſlaat 3p / «En ... ontſlaat 3P/

Doo? ontfer ... ment mebelie/
QBoo2 ontfer . . .

m: mebelie.
V ,

“Dat análaagcrg moeten 3tuijgen/

#atan/ 5onte / 3echulb en 19et/
âBant 3n uit u bolheid lirijgen /
gaat in urieljeſb 3ijn gefct/
Gamber Intje ulrug'len ſluipen/

opuertuigt/uan traanen b?uipen/
#ochuſ ... len 5u in u ... me fitagt/
#5cijui... Ien 5n in u. : une fitngt/

den

-

het regt bat/ En ... het regt bat/

dan berſirergt ... boog tilde magt/
G5p berfircrgt . . .
UDaar bp geeft 45p

# uuJe Iſlagts
baat

het leben/

4Doo? be boob maar in ºp ſtaan/
mbaut be #el moet goo, u benen/

-

2IIg
•sºn.

,
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?Elg 45p hebt be échuſb bolbaan/
&Bobe / blinbe/ ſtomme / booben/
âBilt 45p tot het leben nooben/
&#n... De bood haar heer, ..ſchappie /

«En... be boob haar heer... ſchappie /
G5eeſt... lijkt ecumig / 45ecſt... lijft eeuunig
âDeg boen met ... , haar buninglanbie/

âBeg boen met
-

''V #

blpinglambie,

I.

-

*UPug trekt 45p haar uit be ſBerelo/
«fiert haar op in heiligheib/
«En boo2 ume gunſt bepereſb/

Hume ſchoonheid op haar leſb/
RPat 3n 3ijn 't bermaait ber «Eng'len/
QPie om umen (Iljgoon ſteebtg ljeng'len /

.

3.oo ... u roemen in ... Dit uberh/
3Soo ... tt toennen in ... Dit uberſt /

-

&#n ... 3p ſtemmen / &#n ... 3p ſtemmen/

ſaet haar in 't ſjei... lig oogen meritſ
## 'f # oogenmeth.

jl?et jaar in 't

Éoete Heſu mogt ſh ſtoomen/
«En mijn agtemoeb-regt 3ien /

(Iot u rijhborn met be boomen/
&Pie gelobig tot u blien/
2lch ik ſal Inp tot u geben/
(Cot bat 45p in mp fuſt ſeben/
25ui... ten u ig 't al ... betû2iet/

25ui... ten u ig 't al ... betb?iet /

3Leert ... mp 3ugten/ 3Leert ... mp 3ugten l
@Lot &#p op ... ſoo'n ſlBoymäen ſiet 7
lBogmfien fiet,
(Lot 45p op ...

##

en als ik moet onbetuinben/
UPat ift bp u ſchuilen mag/
-

*

4,5

*

*

*

#oe
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# de fou ik dan onberbuinben/
#n ſoo'n heuggelijſte bag/ .
2lig 45p Hragt gaaft u te roemen,
QPat GBp mp moiit ma u noemen/
«En ... boo? &#rfgenaam ... berftlaatt/
«En ... boo2 GBrfgenaam ... berklaart /

19am... ſoo'n ſïijſtbom / 19an... ſoo'n ſlijſtbom/

(tot 45p mp ... bgagt gemelumaart/
(Lot 45p mn ...

Eat #emelmaatt.

GPm ban met be lºemelingen/
192eugbe-rijft bp u te ſtaan /
&#eutuig inmen ſtoem te 3ingen/
G#n 't gefang te heffen aan/

Jhet betaal ber #crapbijmen/

w

«En 't gejuig Der Therubijmen/
Son...Det ſmet in eeu... migheib/
3eon...ber finet in eeu... migheib/
#n ... be HLuiſter / #n ... be HLuiſter/
13an u groo...te JI)ajeſteit /
19an u groo...te ſlàajeſteit.

Zugt na Jeſus als Propheet, Prieſter en
Konink.

STEM: Geeft een Almoes.
-

-

-

I.

-

iïoote Leeraar ban u benben/

J @nberubiiſt mp in u meg/ .
1bilt u heeft op mn meer ſenijen/
&Pat met
-

heilig overleg/
**

mp
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JBp mag aan u boeten ſetten/
«Pm op utoe 3Leg te letten:
#oe ... 45p bunaaſen
... berligt/

#

#oe ... 45n bmaaſen heel ... berligt/

«Bin

te hennen / Om ... te hennen

#32ie genaab ... baat 't al booſ 3u0igt/
192ie gemaab ... ", 't al boog 3migt.

Jºogt ſh met mijn ſonben hoomen/
ſ?ogepgieſter tot u bloeb/

«Bm met alle 2íong boomen/
't GPffer dan u liefbe gſoeb/
&Ie ontfangen en gemafſchen/

#n u bierbaat bemc-plaſſen/
#ein ... gemaakt te zijn ... en 3ijt/

Jhijn ,.. ºoohſober / #ijn ..."

oogbibber/

#n Deeg ſoe ... te bindeng tijb/
#n beeg ſoe ...

-

"; #ns tijb.

.3Laat ſit ſchuilen bp u ſchaaren/
ander une heerſchappie/ .
&Pie 4bp lieflijk miſt betgaaren/
Hit Deg Abatang bmingſanbie/
Gamber uine bierfien bechen/
«En u mapenen aantrechen/

#goo.. te koning heerſcht ... in nup/
3Laat : ik ſluipen/ itaat ... ſâ âruipen/
goºgoo.., te honink heerſcijt ... in mp/
Canber u... me Beerſchappie/
«Pmber u... me #eerſchappie.
e

Q5 2

-

\

ziele

1oo

H ON I G - R A A TJ E

w

Ziele-Zugt over de Laſter van des Hee
ren Volk.

STEM: O zalig Jeſu ſoet! &e.
-

I.

-

A

Ch#eſu mogt ik bog in utme 3Liefbeblaften/
wBe blanninen ban u #Liefb/ mijn ſtoelebert
reng taalten/

.

-

Jlſ) 5gt iſ 11 bolgen na / ſchoon li)erclb/ 3
en 43el/

-

-

-

dºl ºp ſtabig ſjimber boen/ boo? maat en opoef
gequcl.

I
I

-

e

*

CD mogt ift lijbfaam 3ijn! ſchoon ſDerelblingen
-

ſpotten/

.

Gén 25eliai 3ijn 13gift/ te ſamen mogen rotten:
@Le finagen met berb?iet en laſter op inijn hert/
(Ce quellen en te
ſmertopfmert. .

ſtaat nam

't Hkan bog niet anbergiijn ben ooglogigontſtechen/
%anieren opgerigt/ gp3ijt ban haar geknechen:
#p
bog 't &lange 3aab/ en ſchieten boog

#

enijn/

#aar 5unabber op bij#w bieboog u faalte 3ijn.
- -

g?) mogt iſt maar opregt/en troubnbp u banieren/
JE)et't Ham op Zion ſtaan hoe 25eliai mogt tieren/

Scijoon dat hij moeſt en moed/ en ſchiet een
#Priſche 33ſam/

-

-

5ſt fouban ucilig wººn ſchuilen bp het Lam.
#p 3ijn ſtaag even bol en ſchijnen
-

uren: /
l!

v A N G. E S A N GE N.

1ot

#p tnomben gefug 25guib / en bat op 2ion
ſtraaten/

2ºpſlaan met tonnen momb/bie jefug lief bc gaf/
«En mennen haar
Ijaar ſoeten 5eleujer af.

eurº",

45clnh een (Ioptelbnif in maare fiotſen 3ugten/
“belijſt een 3mahhe 192oum/ boogungecbe 432aſten

blugten/
qbelijſt een Lelp bloem gehreuht mo?ben begruſtt/
QBoog ſcherpe 3D ſtelen / mogo Heſu25guib bere
b2ukt.

V I I

Bun oog ig bol ban mijn/begeerig3ijn haar ooren/
#et quabe ban @bobtg 13olk / met al haat Itiſt te
-

hooren/

-

#aat tongig bol bergif/haar monb boſſaſter taal/
2Zp lachen in 't
en ſnoobonthaal,

ur:#s

#p ſpotten met 65cloof/en Boop/en ganſche icben)
Banbfe gp hebt geleert / en boo? uumoogben beben/
Qaie onberuinben ljoe/ gn Žielen meberbaart /
«En boo? ben ouben JBenſcij/ Ijaar geeft een
nicuulen

autº X

GEmboben al be HLicfbunaartoon 3n3ijn gemengdt/
«En met bienſoeten bamb/te ſamen 5ijn geſtrengelt/
GBntbuiftt ben laſter niet / maat moet ten p?ocije
- 4-

ſtaan /

ſBogobeerciijft

t

gram: met laſter buii belaan/

GP bunaagheibg booſe ſtot! meint gp teobertminnen?
3 bou#eſu33ijne25?uid niet boben u beminnen?
25cbgogen komt gn uit / 5p ig 5ijn eemig beel/

JBe ſuft ban Heſug &Pog/ en eeuunig p?onſt
#ſumeel.
ob 3
XI. JPurft

roz

H ON I G- R A A T JE
X I.

&Purft gp het eigen oog/ beg 13eeren uit gaan
ruftfien?

-

&Purft gp 3ijnliebe 25guſo'opeigen finienbauhſtem?
#t liebe Lam/ gaan ruſtften uit 3ijn

"#

C100f

&Perft gp in 't ang'ſigt ſlaan/ 3ijnliebe 25ebge
n00t ?

X II.

zeem,ufſen/
# ſBetelbling. En miſt haar geſug
g#n ": 3ijn liebe 13oſft/ haar lief beng in hem
uſſen/

3Baltboog beboeten meerban geſugliebe25guib /
alle #aat3ugt uit.
«En belgt.be

opa

en

H3etfaluamberg 3ulp eneeumig maar opbgehen/
(Pat

# #efug 25guſb/ foo binnig hebt boog
€Hen:

#et 3ou u in 't19erberfboen3ugten met geklag.
33oog eeuunig roepen uit ſ GP mee mp! ?tcij!
atch! Ach! X I V.
oEngpômijne ziel! ſoogpopt tuſſtbelijden/
GPm omber 't #tuig-25ſſujet ban #efug 13olſt
te ſtrijden/

e

25uigt banuhnſen meer/enbib boo? Dieuboonb/
UPat oog u foete (geer/ 3ijn quaabboen niet be
HOOnD.

X V

dBp 3ijt niet beter meert.

-

-

@P mogt fit maar

meg ſinhen!
«En in mijn eigen niet ſoo gronbeloog berbyinhem /
#et fout een techen 3ijn/ batih mat amberg Hen/
ben.
«ën uit het maare iet, ban 4Bobt

art:

-

. Çu

VAN GE SA N GE N.
'X V I.

Io3
w

«En och mogt fit getrou in Hefug kragt gaan
ſtrijden!
Jhet taaije tijdfaamheib/ gebuſbig alleg lijden,

«En #cfitg bolgen na infnraad en hoon en pijn/

#ähreegban ook behoop/ met gemgchroomb
te 3ijn.

-

Jeſus ten Hemel gevaren.
STEM: Pſalm 9.
O F

t” Sa Matroos.
I,

»

-

qIg geſugban 3ijn ſtijfig geſtel/
qBegeben hab 3ijn laaſt bebcl /
(IEen teeftén ban

# HLiefbe banben/

#aar 2，eegen ga

te, #en. panden.

5iet/ baat baart hn ten Bemel in/
wam 't buitgekogte 2ielg gctnin/

1Aan 't Hituerhooten 1Bolſt te ſtaben/
«En b?p te malten
ſlabem,
"

##

-

#p boeit en ſleept zijn 19pant met/
.
25,eeht satang magt/ vernielt be met/ .
GPm 't 25onb en Beil-rijft t openbaaren/

#g bp ten Hemel

ºpgaan

-

en bie eerſt meter was gebaalt/
«En nu ſoo heerlijk45zeegepraalt,
4

319ſſ

.

ro4

H O N I G. R A A T J E

#Pil bie hem eerſt geheel betſtooten /
19cranbcten tot

een groeien.
topambte

&oo toogt beg

| |

| | |

tot gebelt/

-

dBoog Defen onuerſchºoliſten H#elt:

Spie moebig nu gaat &#riumpheren/

o:tºn.

«En boob en beſſe

V

dDe H3el op bit geſigte beeft/
UPat Heftig b' Gauctminnaar leeft:
«En al be Hituerhooren &chaaren/

&Poo? bap 45enabe

# #gaan.

#p tigt 3ijn Ghyoon ten hoogſten top/
iDanneer hn ig gebaaren op!
«Een lDolſte bient ten Zeege-maagen/
«Den Häoninh in
D2aagen.

# ##

2tpoſtelen die ſtaan bebeeſt/
&tcroogen #efug na benzeeſt/

» -

E &#ngelen ref ſtoomt haar herbijben /
QPat Hefug mogb

"Er boo! 't

Lijben.

s

gP juigt bog al gn foete #schaar/
baliHelt
ben met
berbenliefde
Bemel
hiaat /
g#n#toont
uiſt ben
ſtralen/
ſlºot boben in 3ijn eigd halen.
Htoomt gêngelen en 3iet u heer/

en

*

. *

-

#toomt j#ielen

bie niet 3onbigt meet/ .
#oomt juigt bog in de 12ogſt te (Lij2oonen/
GPfe ſcifg u hooft

uit: me

fitoGnen.

© mogt ik met u ſtemmen in:
JPijn luſt/ mijn liefd en foete min
-

-

-

-

-

JBogt

van GE s A N G E N.

1o5

JPogt 3ijn/ om geſug ter te geben/
&D ! mogt ſh bog

u: us leben,

gººi ſet u Ghyoon ook in mijn hert/
GB foetſte geſu ! hoe bermert

«En ſombig het 3ig gaat bettoomen/
«Ei tuilt 'er boog

# #m.

Cap bat gp eeuunig Gºere Hrijgt/

?Eig foo een in u armen 3ijgt 7

#Delft ban het ſomben buil ontheben/
H. bgp 45emaab'

"### geben,

&#n met ſoo'n bijben #emeling/
&#e reijen ber, boſmaakte ſing/

###lan nu op ben (Chgoon berijeben/
âBilt reumig ſlof en &#ere geben.

Ziele-Zugt om met Jeſus Hemels gefind
te zyn.

STEM: Pſalm
38,
F

* .
r

Eertyts plag ik wel te groeyen.
I.

Gººgt fit met be #emelingen/
#eer nu fingen/
&tabig uune HLof en Gºer:
CB. Dat Heftig gemel lepen!
Jlºp mogt geben/

&Pat ſit boigbe beſen (geer.
45 5

II. Dat

1o6

H ON I G-R A A T JE.
I I.

w

3Pat ſft eeng mag met de 13emel/
3oet gememcl/

dBloeibe in mijn 35o?ſt en Ziel !
JIàet ben ſieiber tºemel Abchaaren/
J12p mogt paaten /

#efug mag mijn

ang #

&P bat bog mijn gamtſche manbel!
2II mpm ſjanbel / .
jàa ben gemel mag gerigt;

3Pat mijn ziel na boben 3 meefbe /
qºn aanſtleefde/

-

't &boete liebe #emel-HLigt.
l V.

JIBaar mijn logge Ziel miſ treben /
#2a beneben/

Jact ljet 2 arbſche ſtemmen in,

#h tufi nog het ſtof aanhieben/
ſechiähen na mijn huiſ# ſin.

gºn mijn leucn

S

Abombig 3ijn nog mijn gebagten/
qºn betragten /

119at be Somb en 1Bereſb geeft:

#oci mijn ſnobe boſe togten/
HBangcògogten /

KPic nog ſonDig in

ºy:ft.

Hmeijn 19erſtanb mij niet na boben/
#l te ſobcn/

A

#g mijn ſloiſſe niet geſet,
't H#emelg ſpeelt niet in mijn ſinnen /
+4 te nimmen/

#g niet ſtabig iDiſ en IDct,
-

*

v

VII, ſº)eet

vA N GE S AN GEN.

Joy

V I I.

ilbeet niet of ſft berf beckiaaren/
OPpenbaaren/

.

32at ik 't 2 arbfche miſten mag:
ſBant het ſonbig booſe herte/
QDat heeft ſmerte/
3lig 't niet íg in 't

-

## bejag.

&oo fit mp bog niet bebgiege/
qBobe liege/

J2ein ik bat 't mp laſtig ig;

gºn mij ſmeeſten/ bibben/ ſchgeijen/
#efug bleijen /
&Bat ik hem niet

lamar#s.

#boete Heſu milt mp geben/
#emel leben/

.

#ſa leeft gp bog nu in mp :
ſlPſſt boog u gemabe mehſting/
&oete trefifting/
J|2aaften. Dat iſt b'

uur:

32at mijn ziel na boben treähe/
&#n bermehite/

-

JIBaſing in het #emel merft:
JBat het 2latbſche baaſ beneben/

-

-

*

QEn op heben/

#efug merk mogb

-

": ſterft.

&P bat ſh bog op ber 2larbe/
Jſlap maar paar.be/
jlâet Den H#emel/ en boo?taan
J12ogt het #emelg leben/ leven,

#as
p Deg geme ineg te gaan.

/

-

XII, Aboo

-

*

108

H ON I G-R A A T JE
X I I.

3oo ſou fit ben 13emel uinben/
QPien beminben /

#efug bie ig heen gegaan/
JBie ſal ooh eeng meber homen/
19go? be 192omen/

QBatſe eeuunig bp hem ſtaan.

Jeſus Hemelvaart.
STEM : Hoe ſchoon ligt ons &c.
I.
-

D"DanH3emel
fal nu 5ijn be (Eh?oon/
45obeg foo geliefbe &oon/
2lig jl)ibbelaar bertjebcn;

(Ierunijl ºp 't Hºencl-rijk aanbeert/
Soo lang belooft en 332opljeteert/
&#n nu aan #3em gegeben:

&am bat 1, 2, mat/
#p boſboen moet / Doo! 5ijn boenbloeb/
#eeft gegeten/
een berkreegen 't

e

l

»

ten, # Ieben.
-

TAe 19aber plaatſt #em aan 3ijn 5n/
GEn zijn gerecht'ijeib unii bat ºp
(@Lem (Iſhroone 3p berheben/

N
-

-

-

oEn aan 3ijn rechterhand gefet/
JIàet jl)ijeſteit na recht en met/
“Hn ceumigheib fal leuen/

#n 't #Ligt) ſhopt 5migt/
19Jo? het buiſter / 3eal 3ijn luiſter /
-

gºeutnig

v A N G. E S A N GE N.

ro9

Gºeumig glooren/
#n be glang ban

e#herm.

't ſbeloobig 1Bolk Igem omberbaan/
(JBe Engelen #en bibben aan /
&#n alle linien baat buigen/

13an H#emelingen en op ?larb/
«En onder b ?larDe fcijoon onmaatb /
Jſlâoeten haat ootinoet tuigen/
&Pien l#eer / jàog meer /
#uibe bieben/
't Abal geſchieben/ .

'

s ,

Zp #em noemen

#eilig/ #eilig/.

enig #m.

3Pug gaat #p met het GPfferbloeb/
19oinnaafit geſtopt boog liefbe-gloeb/
&Ben hoogen H#emel binnen/
G#n toont 3ijn nu bolbgagte merk/
ſBaat boog 3ijn b?ie gehogte iterſt /
19erſoening ſal getminnen:
«En ook / IDprooft/
19an gebeden/ 13oo? 3ijn leben/
&al bertoomen/

GBm alg #pgieſter

.

aan: bDOOnen.

ſBelft met een ſjert lijſt mebelie/ «Bedagtig aan 3ijn «Erfbcel 3ie/
&Pm boo? haar in te treeben/

(Iot aan 3ijn 13aberg heil'ge (II)?oon/
GBp Dat 'er b?ie gemabe moon/
&Boog 3ijne booggebcben/

2tig haat / Soo naar/

@Biebpamben/ Jºog aanranben/
«En beſtrijden/ .

.

#efug mij haar Dan bebgijben.
-

*

-

w

VI. (Bin

.

1 to

H ON I G-R A A T JE
V I.

gem bat lººp altijd mert berhoogt/
«En ook De Jſlaagt Heem toebehoort/
13an 3'1Baberg iïegt gegenen/
QPat ºp ſai heerſchen overal/
3WIg ſlâibbelaar/ en bat en ſal
QPebpamben boem beben/
&oo faſ/ #p al

-

-

«Bie nu raaſen/ Boen berbaaſen/
ſp

GÉn beſinnen/

Zijne b?inben 't lºeil boen minnen.
V I I,

&Iot bat be bolheib in ſal gaan/

«Bie in 3ijn borſt geſchºenen ſtaan/
2ll b uituerhooren ſchaaren:
«Be bpamben geheel berplet /
«En ten berberbe meg:gefet,
&ai i3p 3ijn 13olh bergaaren /
. «En bie/ 2-ijn 3ſe

«Eeulmig ſtellen/ geomber qurſſen

alſeſttijben
ſt IJ#
obetheeten,
V I /I

I

GPch bat mijn 2ici ooit ban. Die boob
«Bereb mogt 3ijn/ en al het fnoob

Per ſonnige meiſuſten/
ilàogt obertminnen boog 3ijn ſlaagt/.
3Peeg tioninfig Boboelijke kragt/
Jlap in, 3ijn mij boen tuſten/
&ooo bya/ 45ema

-'

dſl2ogt berkrijgen/ @Pm te hpgen
#em te leben

iſioenen / p2ijſen/

ºf #n.

"Dat
ik gelijk een ondergaan?
t

-

QPnber

v AN G E SA N G EN,

111

GAmber 3ijn heerſchappie mag ſtaan/
&#n met 3ijn ºliebelingen/
G2aar #p 3ijn (It)?oon in 't hert oprigt/ .
ſl9aar boo? Dat al het quabe 3migt/

-

#ijn Halelu-jahs 3ingen/

-

#n ſtrijd / ſlâet blijt
Jlhag onthoomen/ 25p bc b?oomen/
HPaat aanlileben/
G#n na b'

-$

-

-

ouaumgaan.

SPat 't fiemelijke uit mijn oog
33etbmijnen mag/ en ilt om hoog
2lm 't Bemelſcije gemenmen/
't 25eſtenbhg goeb het immig foet
19an Heſug/ met een bgie gemoeb
19ecl naber mogteitenmen/

2ijn ſtijft Z &#n 2Blijft
33an 't regeeren/ @Puerheeren/
GPnberbinDen /

&Pat Häp mag mijn

#ammen.

-

--

G2aar het nu menigmaal gebeurt/

ti 2

JPijn #iele heel angstnallig treurt/
&Pm bpamben haar ſitagten/ |

-

,
|

|

||

GPie monben/ ſlaan/ en quellen mp/
&Pf mogb melfopgeloog baat bp/
2tig of ik ſal berfinagten/
.. - JPoet ban/ Aboo ban
Jºlaijn ſtaat benhen/ 't 5al mp krenken/
jàiet gehoomen

#p/ tot het getal

":#mm.

.

l

gPch geſu geeft gemaab en Hraat/

,

"

&Pat ſh op hulp en hragten magt/
&Bie ban u neberbaalent .
-

..

ap
ſt

-/
t

11z

H o N I G- R A A T JE

&Bat meerber ſterk en kragtig 3n/
QPoo2 ume magt en heerſchappie /
&#n âtagt ban it mag ſjaalen/

#/##
KPie ſoo'n maaide: #n.

jl?ag
3luijgen
berfirijgen;
GBat Dan 3uUIJg
agg b
(JBie ſiebeſſen

gep bat u Ryke hoomen mag

* -

-

-

(Lot mp / 't fou 3ijn een blijben bag/
2lig 45p mp miſt regeeren /
oEn maahen mp een 13emelg-Itinb/
KUDat ma ben gemel id geſimb/
I#et #emelſch mag begeeten/
GB! ja / Soo bya

%jk bebimbe/ Bat u minbe
3al u roemen/

G#eumig u mijn #onink noemen.

De H. Geeſt op den Pinkſterdag ſigtbaar
uitgeſtort, ter grondinge van Jeſus
Koninkryke.
STEM: Hoe ſchoon ligt ons den Morgen-ſter.
I.

'-

*

«En #eere Hefug nu ſtomb rie/ .
GPm 3ijn gebugte H#eerſchappie/
J2a 't ipben te aanbaatben:

..

3eoo mag 3ijn fo2ge allermeeſt/ - ºf
GPm ben (Crooſter be geil'ge 45eeſt f
&Le ſenben op bet aatben/ . . . . . .
?

5

25uis
-

--

Y13

v AN GE S AN GE N.
25uigen / (Iuigen
.

3ëou be Jlº enſchen / Bat gp menſchen
#en te binden /

(Uot fjaar bolle

zes #mmm.

3Bernnitg bat #p haar ſceten fai /
#oe bat 3p boog her ſomben bal /
13croogbeelt en berlooren /

2Elleen in 3ijn gerechtigheib /
QPoo2 b?ie gemaab haar toegeleib /
#aar, rebbing ſtonnen booten :
Bif 3ien / GEn blien
&Lot bien ſterken / &Brn te merken
QBat het leben /
#efug haar mag
*

#rum.

Ditg miert bam eerſt 't Apoſtelborn /
25cquaaint om an het #obenborn
«En #eib'nen bit te leeren/
#n Glaaien en boog ilBomberbaan/
«Pnfeilbaar haar te boen betſtaan/
&Pat ºp haar bog beheeren:

*
r

#

-

35ie 45eeſt/ geou meeſt

JPlet haar therhen/ GEn haar ſterken
"Heftig 3?geechen/
G520ote merken

e"f #m.

45elijk be pinkſterbag ten toon
35teſt/ #efug ban 3ijn gloori (Ih?oon
@Be Qbeeſt laat op haat baalen/

âBaar boo: foo ueele 3ijn beheert/
«En ban Den Häominh oberheert/

.

IlBelli't ligt in 't hert liet ſtraalen;
GÉn boo?t / 25ehoogt

-

Aooo beet 19oläen/&Boog beeg (Iolften
#

&shenkt

114

H ON I G- R A A TJ E
âochenkt het leben/

GBp 3ijn iſolie

aangrijpen

s

2 ºp riepen boet be poogten op/
39eroubc betuten rijſt ten top/
&#n laat ben #oninſt binnen/

(ſbelooft en ficert u nu ma #em/
«En luiſtert na beeg blijbe ſten/
GÉn laat u %iele tuinen /

13erlaat / +l ſtaat
&oo clenbig / Bm noobuyenbig/
#n 5ijn armen /
#omen tot het bgie

#mºn

ſl3aar boo? bat jàoogo en #uib ſtoomt aan/
13an berre âboong en Bogtcrg gaan/
QPIn ſefug te ontfangen /

-

gËu met 3ijn liebe ſlaaatſchappie /
2lig onberbanen op een ric/

Zijn geilgoeb te erlangen /
IBugten / #ugten
GAnn gemabe / 192oeg en ſpaabe /
s2

(@Ie beſtoomen /

RPat ºp geeft aan

.

# # bgoonlen,

geoö bat 3ijn rijk an alle Stee
illbozb uitgebgeib ban Zee tot #ee /

(ºot #ion 3ijn gebooren /
GIitiër / dBoog en pljiliſtijn/ .
q5elijſt ook Iſiahaij en 25abri 3ijn/
OPmber bie Hºenn behooren /
G#n qDie / qºn &Pie

#toomen Hrttipen / H#eilig ſluipen
H3ein te teren/

«Die bog ig

te best bet pesten.
VIII, GP !

vAN GE S AN GEN,
V I I I.

GA! groote Hominſt bat mijn Ziel/
& Poog b2ie genade u Ueuici /
QPin boog beg 45eeſteg trefthing /

25eunecht te 3ijn / u onberbaan
(Ie mogben / meſh ſep miſt ontfaan /
Boog baie gemabe mehſting/
OP ! hoomt / G#n ſtroomt

. #eilig mater / GEn geitlater
13an u magten /
berſmagten.
2nberg moet ik

aan:

GPpent mijn oog / oog / momb en hert/
&Bat uit beg 3batang ſtrift onthuett/
J12ag beflig tot u blugten/
«En omber u 25aniere ſtaan /

GT5ehoogfaam alg u onberbaan /
H JBajeſteit mag bugten /
QBoog magt/ &#n ftragt

12an u #onink / #n u ſlBooming /
2Zijn gebooten /
(Iot het
-

een idee waar

oſbeloobe / 3Liefbe / H#oop en 133eeb J
ſBiſ Bobt ben #2eil'ge 45eeſt ooit meeb / *
#n Inijne Ziele muethen /
392eugbe / blijdſchap en heiligheid/
«Poſt 7 lanch / en ooit ſagtmoedigheib/
3Laat #p in mp berſterften /
3Lijbfaam / JIBijbfaam
(Iegen 't quabe / 19ol gemabe
ſ[3il #p geben /
G5oebertierenbijeib en

##

3Pat ſá 3em niet

"E, nog ſjoon/
2

Jºog
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Jàng meberſtaa/ of houb en loom/
25ehambel 3ijne boefiſting/
JP2aat bolge heel bolbeerbig na/

&Ben anbod ban 5ijn b2ie gena/
G#n gunſterijſte trehlting/
#p ſterft/ #in 't uuerft
JI 2et 3ijn 119aarheib/ #emel klaarſjeſb/
JIºp bereibe

eBp 3ijn effen

-

van ºp:

oºf geeft mp ooit gemaab en kragt/
(átegen De bpambcn haat magt/
19an buiten en ban binnen/

CDoft tegen Inijn berbo?bentheib/

.

@Die ſtaag hup an het herte leib/
(Dat ift mag obcrminnen !

ábalft 45p/ @Irooſt Inn
3leert mp paben/ 19ol gemaben
(Ie betreeben/

2Zijt mijn

-

zaam: #ºmen.

&Bat be 45eeſt mn leere 3ugten/
25ibben en na geſitg blugten/

-

JE2et een unaate teberheid:

Gbp bat bien prieſter bp ben (Ch?oon/
#ijn booggebeù boo? 't mijne toon/
't ſituäunerft op ben 2ültaat leib:

GB! #p/ 1Boo? mp

-

JPog mil
JIhet 3ijn uoogbeen/
&Batintreen/
3ijn merften/
•

QPoo? 3ijn 45eeſt
&Pcſj bat bien

":", ", mp

ſterften.

ſprintelijken obceſt/

Jºhn leer in ootmoeb onbengeeſt/
dooo! #efug faalt te ſtrijden/
-

«IP)
ſt!!

vAN GE SA N GE N.

zºrg

@Ban fott iſt alle hoon en ſmaab/
39eragting / b?uſt / en binnig quaa0/
&Per lDereld honnen lpben/
QEn meer / H eer

&Ban groot maalten/ #oningg faalten/
(Çe bolbingen /

39poolijk uuje Deugben 3ingen.

Ziel-Zugt om Gelove, Hope en Liefde.
r

STEM: Geeft een Almoes &c.
I.

-

Ch bat iſt u mogt aanſleben/
#n gelove tot 11 gaan
eere Hefti/ in u lenen

-

-

een boo, bgie genaabe ſtaan:
&Pch laat ſft u bog omarmen/
ſlBilt u ober mp ontfarmen/
&Pat ... iſt bn u toe ... blugt binb/
«Dat ... ift bp u toe ... blugt billb/
#n ... u ruſten/ #n ... u ruſten/
2tig een #iel ... bie Gefug mino/
2tig een ziel ...

#ſus minb.

-

:

-

&P ! mogt fit op u bog hoopen,
3Lebenbig die niet beſchaamt t

3elfgberlochenb tot 11.loopen/
&ooo alg het u 13olft betaamt /

GPmber uune bleug'len ſluipen/
#n u ruſt en hoebe Hruipen/
#oo ... , penn tot u ljee ... men gaan/
#oo . . . pend tot u hee ... men gaan/ .
**
*
# 3
gºh
-

*-

-

is
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«En ... ſoo beſlig / eën ... foo bcilig
GBp 11 ftragt ... en hulp te ſtaan /
te ſtaan.
&Pp u fitagt... "

#

#eſu unſit inijn hert booggrieben/
«En mijn ziele nemen in /

&Pat iſ: u mag teber lieben/
&#n Inp boegen na u min /
GPm in time liefb' te tuften /
&melten in u lief be ſuſten /
jlàet ... n 1Bolſt in lief ... De blam /
dſl2et . . . t1 13clft in lief... be blam /
-

áboo ... te ſlàeng'len/ sooo ... te JBeng'len
«Eetimiglijſt ... geen einbe nam /
gºeuubiglijſt ... geen einde mann.

"

" L-

uitgeſtort
De H. Geeſt
Pinkſterdag
. op den
STEM: Pſalm 68.
I. .

! ſtaat booglugtig 33inkſter JFeeſt /
&Baat gefug ſoo een bollen beeſt/

Hitſtoºt op al be 13:omen:
GIEen b?tigt ban 3ijne H3emelbaart/
De grootſte gabem 3ijn beujaart /
jàu op haar mcber honnen:

obelijſt bp haar ſjab toegeſeib/
ſlBaat boo2 ijn haar nu toebereib /
«Pin alg 5ijn fiijkg (Troumanten/

Cn 25oben ban bien GPppet ſpeer/
etn

vAN G E S AN GEN.
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39erftomben b'gºuamgelt 3Leer/
d5elijſt 3ijn ittuig

#nen.

G#enbgagtig maren 3n gemeen /
#n plaatg/ cm 3Liefbe nu bp cen,
HIBannert 't geluid beeb bebcn/

@Pat uit ben berben Bemel qttam /
«Belijk cert IlPinb bie 't al meg man /
G5elnelbig ſterft geb2cbcm ;
*

,

-

&Dat ſilonh boog heel ben (Iempel heen /
&Pog baalbe, baat maar naar beneen /
?lItuaat be 192ome ſaten ;
2lan bie maar het alleen belooft /
«En ºjſraël 'er ban berooft/

áchoon 't blonlt

ºp #ne ſtraaten/

Zn fagen bat een Tong ban bier /
qBeſpliſt/ gehlooft / gebeeit / fig hier
«ſbing op een jebet fetten/
@Ben een bic 3iet ben amber aan/
«En moet verbaaſt / berucmbert ſtaan /
Chelouig op 3ig letten.
5iet baat bit groote iBonberunetſt/
&oo mogben hieine 3upaftſte ſterft /
ſl)anneer be 45eeſt miſ ſtomen/
qºn ſtopten bolle gaben uit /

OPp #rfug bicrgcftogte 25?uſb/
jlàet opgeljoopte

#n.

3Bug ſou gelijk ſoo'n ſterke 419ſub/
“De 45ccſt geupelbig en ge5minb/
&Be tegenſtanb berfetten :
g#n boo? 3ijn ftragt gelijſt een bier /
#et uuocben / raaſen / bunaag getier:
Der 19pamben berpletten
#? 4 :
w

500

was
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&go dat haar bert aan 't blamben raakt /.
3tlä5p eeng uierben ban gemaakt/
19an &labernic ber ſombcn/

gºn Jan Deg Satang #elfch gemelt/
&rtloon tegen geſu magt 3ig ſteit/
25p 4Boù betſoeningJamm

gae GIongen maten meeb berbeeſt/ .
«Dat bpp genabe merhuerbeeit/
(die ſchenken alle 19oſhen.
&#n menigte van gaben ſchoon/
âDelft beſe groote gemelboom/
Abou maahen tot bobtg @Ioſhen.
#p fouben ſpeelten Canaans taal/
#n alle talen / 't ſoet ber/jaai
19an b &#ttangelſ gronben/
gºelijk een 19ier bol #Liefde uſam/
«Dat ban 45obt ſelf# 3ijn oogſp;onk nam/
#n blijde bit

uit:

GP mogt mijn 3iel bit focte ſnerft/

«Dat ſheeftcg ſiragt luiero in mp ſterft/ .
&#eng mede omberbinden;

Soo Dat mijn hert in bolle bſam/
39an 3Liefde uitging tot het 3Lam/

N

- ,

Dien ſoeten #felg beminocn:

33ergruiſt nog alle tegenſtand/
GP #eſu! Die 3ig tegen ſtamn/
GBmtrent u 45ceſteg treftſting/

gºn buigt het ijarbe #ert in mn /
KLPat iſt bog eenmaal natbaar 3n/
&Poo2 in genade mehiting,
Ziele

v A N GE SA N GE N.

azr

,

*

Ziele-Zugt om de Werkingen des H.
Geeſts te ondervinden.

STEM: Doet u Oogjes open,
r ff

1.

2lat eeng bolle ſtroinen/
benſtomen/
bollen 45eeſt /
#efu19an
op mp
w

QPat íſt onbebgeeſt/

-

jlâijn Staat op mogt Inaaſten/
QEn ſoo it gemabe hen/
GBlmalen af te raalten/

«En mp heel aan u
RTBft

#n.

#ijn groote faalten/

ſlDelft ih bibbe #2cer:

#an geen ruſte maalten /
#eb geen b2cbe mucer /

JBan ik heb genomben/
QBat gn 3ijt mijn eeulmig beel/.
#ulp bimb in um uponben/
«En gp 3ijt mijn
geheel. .

##

&Pat um 45eeft mogt merken/
#n foo'n #cliemigt /
J12et 3ijn Merk mogt merken/
252cngen mn in 't HLigt;
25en bit mel niet meerbig/
#efu, 3ag ſft bit maar regt/
1Bilt mp maaften beerbig/
GP na b?p gemaab it Htmegt!
# 5

-

-

w

IV. l3fſt
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ſlBilt mp Ligt en Leven,
GP 45obt #eiſ'ge 45eeft /
Hit 45emabe geben /
&Pat ift allermeeſt /

't igert boel tot u trefthen /
3.oo bernicumt boo? Nieuw-geboort,
QBemaab'rijft opinchhen /
2tiſe tegenſtand

#oot

ſDiſt in mp beruchtſten/
Gelovig ljeen te blien /
gefug mp mag behſten /
GBp mn meer te 3ien/
gem mp b?p te maahen /
#n zijn GPffcrhanbe ſchoon /
#Schulben mp niet raalten/
dboot 3it op
(Ifjgoon.

in ºns

âDerfst in mp bog gromben /
19an een goede Hoop,

“Dat mp niet boo? bonben/
19alfcijciijft berloop /

den mn foub bebgiegen / .
3Boog een enkel ſchyn boog zyn,

gn mn felben liegen /
HLiebe Jeſu

s",":"jn.

-

ſBiſt mijn ſjert boen blaaften/
egin een Liefde blam /
âBilt het bierig naaften /
QPat ljet tot u quam /
3Laat bc HLiefb haar ſchigten /

ſl3erpen in mijn 3in en upil/
Pat ilt bol liefde bgiften/
#ſtijn

v A N GE SAN G EN.'
2lltijd moei / en nopt ben ſtil.

je moe

#ºmf

-

3Laat ſit 't Heilig hennen/ .
«En bat onberúinb /
| ||
Jſlap aan u gemennen /
't 13eilige beminb /

#efug 3n mijn heilig ; ,

,

192p gemaab mijn ſomben bek/
“Dat iſ ſchilfie beſlig/
't #eilige in mp #.
3Laat mijn 3icle ruſten/
#n een foete Vreed,
ASoete 3ielg mclluſtcn/
QPaſen in Inp meeb ;

&Pat ſto2men en baaren /
illeggen / en het mogbe ſtil/

't #n mp mag bebaaren /
GPm bat het be ## ſoo inſl.

*

#In mijn hert be Vreugde,
«Beg. «Beeſtg op mag gaan /
QBat fft mn berheugbe / .
Jlaet geen angſt belaan /

&och?eijen en berqupnen /
«Eenmaal nemen mogt een enb /

GP2oefheib mag beroïnijnen /
GBm. Dat @Bobt

## tot mp inenD.

&Bat Verſeekert meeſen
ſlâogt boo? @Becſteg merk /
?Van mp mag te Heeſen
13et 45obb'lijſte JBerft /

-

QPat be geteſt mogt tuigen
dºet mijn eigen geeſt en 3ſel/

i24
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«En mijn miſſie buigen/
&Bat Ijp mag mag

- -

-

#s beel,

3Pat het Zegel ſtonbe/
13 in be ſfeeſt op mn /
#in mijn hert en monbe/
QBar ik b' Hume 3p:
't 42mberpanb ban troutue/
JBet bien lieben 25?uibegom /

39;eembe #eeren ſchoume /
#efug fegge/

## # hom,

&Bat be 45eeft mogt b?uipen /
2iſg een 4Plp hiaat /

%jn mp mcber ſluipen/
&#n belnethen. Daar/

*t 2ürnpt bam be #3;opheeten/
#oningen en 33;ieſteruuerh/
Dat met regt mogt ſjceten / .
&#en Chriſten
#echt.

m: "En

-

6，5ccft gemaab en Hragten/
JDat niet bluffe uit/
ſBebetſta/ betagte/

&Peg 45eeftg ſoet bcbuit/
JPiet bebgoef 3ijn meſthing/

ſlaaat bat 3ijne ſteunme hen/
19uig 3ijn ſocte tteliſting /
«En mp ſtil aan

#gaan.

#eſu miſt bog umaften/
(Bat bit hertlijſt 3p,

&P

-

5teſt mijn zieſ mag raken/

25ib bog meeb boo2 mp !
319ilt mrp oog bcquamen
-

GJBat

- '
A
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125 -

&Bat ſft een regt bibber ben/
3Leert mp ſeggen ?lmen/

«Dat iä be oerboring hen.
Een Ziele voor de Throon van Godt ge

rechtveerdigt,
STEM : Revelleiz vouz,
O F

Van de X. Geboden.
O F

O Dromer wilt niet langer dromen, &á,
I.

2lt Bo?ſt of ttoninſt mag gelijken/
25p b &Ppper & onbereime 13eer /
&Daar alleg boo? hem moet be3luijſten/
#p ftenb geen
IllCEE,

anti nºrm

Zijn @Th?oon bet bouen alle ſlBolhen/
(Iot in ben berben hemel ſtaat/

#p oogberit regt aan alle 13othen/
't IBclft ober hert #
gaat.

#n

2ºp ig omringt met Cherubijnen/
1Delft ſmelten boo? 3ijn ?famgeſigt/
3lig regt ge-aarbe Seraphijnen/
.
1Bol 19iet 3ijn in 't
ligt.

- --

.

.

#naar

3Paar stemmen/25iiremg / Bomberſlagen/ 35oo berſten ban ben (Cijzoon ſteebtg uit/ "
@Pat JIPajeſteit bol glang opbagen/
#oont / uuelt Dog anberg niet
%lg

ten",

4

a6
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V.

-

-

2lig. Dat ben ſtigter heel ſlechtbeerbig/
ilbil iſ echt boen en 45erechtighein/

@Pat nimmer iemant Deg onlueerbig /
- 19oo? Deſen

eurº, #n b2p gepleit.

gBen Higter in 't ontfaglijk übecſen/
, ººg ſelfg gelijk berterenb 13ier /

Hit 3ijn geſigte ig te leſen / .
iſiegtueerbigheid

",#t.

n: 3iele hier moet gp berſchijnen/
ult gp niet ſmelten meg ban ſcijgiſt ?

19au angſt en maarheid heel berqunnen /
13ol bgoefheid

or: #mma

GBp 3ijt berboemlijk feifg gebooren/
«En ſtaat hier boo? 't alſienbe 'Pog /
Jaa uüelherg ſtaab gp niet motto hooren /
jlàaat liept in

*# #ennel-hoog.

.

obp hebt altijb gaan rebelleren /
&#elijſt een boog en fnoob ſïebel /

GPen 43pper i3eet bogſt gp b2aberen /
H. bert ig ingebei ": gequel.
&Bug mo;b gp hier mit ingebaget /
GEn ſchulbig boog het ſlecht geſtelt/
39ol groutmelen nu aangeſlaget/
#iet helpt geen
nog getuelt.

w#

KPe 113et bie ſtoomt haar klagten melben/
«ën toont haar 19loeſt en Boobſchuld aan/

#p merkt in (Toogne en haar 5echelben/
&#n Han geen sterflimit tegen ſtaan.
-

XII. De

-
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X II.

&Be QBuibel aig Fiscaal bet 3eſſen /

&Pic eiſcht be hoogſte ſtraf na fiecht/
#p tuil be Ziel boog eeuwpig quelien /
&Pat íg 3ijn maat
toegelegt.

' ##

&Be âBombe ſeifg foo 3oet bebgeben /
(@Loont u haar bgeeſelijk gelaat /

't ſlºonaangeſigt gaat haar begeben / .
#p ſelfg nu
ſtaat.

" "Er

H#ier ſtoomt nog bp het 5cifd gemeten /
&Bat filaagt tot eigen ſtrafſchuit aan /
«En gaat ban ſtuit tot ſtuh uitmeten /
ſDat 'ſt ooit
heb gebaan.

mij",lººn

32a afleg moeſt mijn ſtigter mijſen/
&Pat eeumig #eiſemeerbig ben/
«En bug moeſt ift 3ijn 13onnig p2ijſen /
QPat ſcluet mp ſtrafſcijulbig hen.
I.

R U ST E.
X V I.

JBaat ô ! Ik merk een fiegenbooge /
G5eſtrengelb rombom beſen (Jij?oon /
&Pat ſjeft mijn hert nog meer om hoogef
GPf hier nog
bU00ll.

vºg ##

&P ſlBomber 4Bobt! mat 3ie ik ſchijnen/
«Een Lam met oberſtoft'lijſt 25ioebt /

ſl3clft raab meet boo2 ljet #iele qupnen /
&#n 19pamben berftuiben boet,
X V I I I.

*

**

&Bat ſtoomt hier boo? ben (Jij?oon aanteig
I.

was
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Gºn buil alg Borg 3ig laten in/ |

|

|

#et toont 3ijn ſjcel bebloebe Hleben/
dſbeſlagtet voo!

zo

b:# geuin.

19an bie heel in haar ſelfg ontbloten/
Cn niet tot haar rebbing 3ien/
Jl2aar uit haar felben gamtſch berſtoten/
«Belouig tot hem # biien.

*

.

#n 5egt tot 3ijn getroume 19aber /

-

(lbant 't ig bobt en bet HPenſchen #inſb)
2tig Voorſpraak ſlt u (Lij?oon nu nader/
13oog ble ift

auwigtº:

I

inD.

--

QDie 3ijnſe biegpnp gegeben/ .
i3ebt in de groote 13gebe-ſïaab/

âDaar boo? Dat ift ecng gaf nipm leben/
@Lot haate hulp
gaat.

# #nu

#p 3ijn ſoo 4Bobſoog in fjaar ſciben/
2lig 3p hier 3ijn beſchuldigt en/
.
3llg men haar herte tegt mil Delben/

#h haar nog

u: ## hen.

JI)aar iſt heb alleë reebtg boſbongen/
19oo? Ijaar be ſchuld geheel betaalt /
H KIoo?ne 33ijſen in mp D2ongen/
2lig baat

er oºg #aat.

* Ift mil ban bat 3p 5ijn ontſlagen/

T ?tanſtlagerg ijdaren eiſch ontfeit

âDertſ om dat iſ in haar behagen/
#ebbc tot haat

g:# .

r

#lt mij uit op GBenaab haar
**

*

ſchenhen/
-

» »

JBijn

ºv AN G ESA N GEN.
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JPijn Soembloeb/ en haar maken b2p/

&Been ſchuit en ſal haar opt meer fircnhen/ .
d'Iſèaat eiſch

":"vijan 3J'.

&Baar ſft ben ſuſſen 3n ooit moonen/
2lanſchoumen mijne #eerlijkheib/
3 Bant gn ô 19aber ! miſt mn lonen/
&oo alg gp mn hebt toegeſeib.
X X V ] I.

3trakg 3iet men baat het Bonnig beſſen/
&Ben Rigter mijft ben Aeonbaar byp/

QPie eben mag een tainb ber Beſien/
iſiegtbeerbig nut ontſlagen 3p.
X X V I I I.

«En aſſe tonge moet berſtommen/
1Belft tegen haar getuigen miſ/

«En alle inſtrument 3ig hrommen/ .

. .

«En alle aanklagt 3ubijgen ſtil.

*

II. R U ST. E.
X X I X.

-

-

JBijn 2iele bemht/ o mogt ift hooren!
dBmber. Dit b?p gemaaſtte 13olſt/
GP ! JBogt iſ: jefug toebehooren/
JBat ijp mp
(Colft.

w: #mn

-

*

#ft miſ hem bibben/ 3ugten/ bleijen/
23ſt huil hem ballen nu te boet/
#ſt mil mijn #crt tot iDater ſch2eijen/
«En ſmeeſten on:
foet,

#ſman

5iet

baar ig

een bie mceb in ſomben

39erloren ig/ foo gp mict built/
#

19ête

13o
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19erberging geben in um monben/
«En mijneg

als:X X6Loogme
ſtilt.
I I.

#ft ben niet mccrbig bat u ®ogen/
&#eng fouben op inp ueber ſlaan,
#li ben niet ineerbig u mebogen/
Jl)aar. Dat ift erttipig moeſt betgaan.
X X X II I.

2-jft ben nog niet genoeg berſlagen/
3àug na lt goebijeib uitgeloſtt/
QPIn na bcn eiſch om it te bgagen/ .

JIÈaat 't H3ettig hart en feer berſtokt.
X X X IV,

JBaar ſoo gp egter 45obbelooſen/
âboo rebben miſt om emitti niet:

#oſet baar ig cene ban bie 25ooſen/
Hit b?p 45emabe op hem 3iet.
X X X V

op ja! mp bumlit ſâ 3ie hem memhen/
Zijn teeb're ſPogen op mp flaan/

Zijn scheptet hp mp toe hoomt 3menken:
Jeſu, ſal iſt ban niet betgaan?
X X X V

#bal ſft ban nu mijn rebbing binben?
ºm u foo bier geſtopte 25loebt:

3bult gp ban 3ijn mijn £ielg benminben?
H goeberen mijn goed en foet?
X X X V I I.

Jººp bunfit iſt ſjoo? hem huillig 3eggen
19an Ja! ô #iele inceſt maar ſtil!
GB een ſchepſel ſtan u bit ontleggen /

âDant 't ig mijn 13aberg &in en iBil.

###

(ſºp
fuſt geheel
gel
p fult
nit 3ijn ontſlagen /

19au Seouben ſchuit en &Somben ſtraf,

g:
ll

vAN GE S A N GEN.

131

«En krijgen na mijn melbehagen/
#et tegt ten ſliepen nog boog af.
X XXIX.

-

eën ik ſal u behenb gaan maken/
ſlaat in beeg Bierſchaar ig gebaan;
à Pijn 45eeſt biefal u boefheid ſtaken/,
betſtaan.
&#n boen mijn 13eil#

#

&#n ſchoon be #lagerg u aangrijnen/
JPoet egter ume Hoope ſtaan/
#ºp ſullen u nopt boen berqupmen/
ſlBilt maar

en", #r gaan.

JPijn Ziel / mat milt gp #efug ſeggen?
?ºlg ijp bit u ſoo aan hoornt bien:

GP! miſt maar alſeg op hem leggen/
&Bathp u lcet/ tot hen te bliem.
X L II.

3iet ban ſal 45obt berljeerlijkt inefen/

«Pnlittuhbaar íg 3ijn ſiegt bemaart,
.
GP! eeuunig 3p 3ijn dàaam gepreſen/
ſpaart,
&Pat b?p

en: # #aar

&Pat b #emelen byp eeumig zingen/

«En roemen 'g #eeren JI)ajeſteit/
(De Halelu-jahg hen toe bgingen/
JP &#et 5igner 3Wigenoegſaamheib,

# 2

Jeſus
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-

Jeſus Beminnelyk voor de Ziele.
-

STEM : De Winter is voorby geſtreeken.
I.

Heſu mogt ift bimben/
O' &PSoete
! nogt ſh in 4Belobe 3ien/

»

&Pat gp teng mierb mijn zielg beminben/
&Paar mijne 3Licfb mogt hemen blien ;
&Bat iſ mijn ?i?renten /
«Eemg mogt om 11 ſlaan/

JBa het bnp GAntfarmcn/
(Lot u hcene gaan /
ſtaan.
&#n eeuunig

"En

&P ! #Schoonſte boben alle Jaenſchen/
#ooo uit en blank in fuſberheid/
dBeen forthefb ig bp u te menſchen/
2!! # gp mijn 2 iele baat in lcib;
,

#ne fou0 ſit ban ſinhen/

5melten bp u boeg /
#n 3Liefb heel uerb?inken/
3Lief Deng oberleg/
bdeſſ,
dlºp boeten

#",

#et mit met roobheid ig boormengelt/ "
gºn geeft be allerfoetſte Hleur /

qberegtigheid geheel boogſtrengelt/
#et fuiger uit / en maakt een geut/
ſBeerbig om te tuinnen/

3Liebe #efu foet/
GEteſit mijn hert en ſinnen/
(Pat
•

van GE s A N GE N.
(tbeſct ig op # g".

sas

&Pat mijn heel gemoeb/ .
H b?ſenbelijhe liefde Pogen/
3.oo tintelen tot in het hert/

#

#lig
boog lieflijft mebebogen/ .
#et Inaaât in umc 3Liefb bertnett 5

âBilt mijn bert boogrieben
dºet een ſoet geſigt /
&Bat íſt u mag ſieben GBatter al boog 3migt/
- &#n lebe in u ligt,
V.

+4 foete ſlºomb/ en @Long/ en ſlippen
3eteebfg bloeijen ſoo genabe-tijh/

&bat al het ſchepſel ſchoon geen ſtippen
?tantonen fian/ bat u gelijſtt/
#et 3ijn liefbe metten
,
19oo2 cen liebenb hert/
GP upilt gp mp ſetten/ .

.

' ,

3Liefbeng gloet uermert/
#n ſiefbe

mytmun hett,

#oe beilig ſchuilt men bp u onber/
G#n tegen al be #elfche magt

2Zijt gp

#/ #elb/ 19oºſt/ fiaab en 3Bone
EL
et /

JPie obermint met groote htagt;
OP laat fſt ban ruſten/
#n u focte ſchoot/
13inben #icſg ſnelluſten

(Icgen alle moob/
-

G5eueiligt

uay "; #n.

esetce// booft/
#ooft, chºiſius/
#/ en #Berber/3Liebe
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1Liebe #efu/ ſBoël en boºg/
âBilt mp in liefde meer beruſerber

-

1

Jºaat maken/ bat ift ſomber ſoig/
Jºu mogt op u leumen

«En in liefde blam/
3Lieflijft op u ſteunen
&Dat 3Liefee
3ijn oogſpyonh
mann
2tſg
# #aam:

e

#3et ligt en ſoet be glang en ſtralen
ſl3:lſt alleg ſet in helder 3Ligt/

39eel ſchoonder alg be #bon hoomt balen /
39an u geheiligt aangeſigt,
&Pat mp bit berligte

-

&PIlifiernig berbmijn/

&P2oefheid eenmaal 3migte

iBoo! u lief 2tanſchijn/
TBaar fou

mij #t 3ijns

€5p 5ijt #32ophcet/ 397ieſter en honing/

# 3oon ban Gboot/ en 't 19,oume Zaab /
âDelft
houb 'gu Bemel
#n eeuunig
uit te boeren
13aberglooning/
ſtaab/
2ïltijb 25eminnelijk/

•

p

ſ

ilàogt ift het regt 3ien!
Zéoo &oet en 19;ſenbelijſt
jl?ogt ift tot u bllen!
45elobig mp

a:m.

«5ont# Gerfgenaam in rijſtbom magtigt
@Pie al 't geb2ch ban ume 25gnib/

#ionR beruulſen/ ja ook nog pragtig/
JWaet hoſt'lijkheid haar ruſten uit 7
..Jaggt fit zijn omhangen

Jhet foo'n fictie plaat/

-
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1Bol ban liefbepgangen

#n ſoo'n liefde baagt/
&Bie 't ſchyn

# al betagt.

«P mogt mijn hert in liefde blahen/
mijn mont, berbulb ban liefde ſp?aak V.
jleijn oogen 't liefde 3ien niet ſtalten/
&Be liefbe mag mijn 3oet bermaalt/
&P mijn zielg beminben!
JPogt ik tot u gaan/
#H in liefbe binben/
dºen met liefd belaan/
#n ume liefde#

aBaat ig geen ſchoonheid te gelijſten /
23p fuift een ſiebe #ziele Briend/
aPe liefde doet be Ziel be5 mijlten/

3Ban liefde ſtramä bie Hefug min0 /
GP Heiſig beminnen!
ſmael H be Ziel maakt htanſt/
GP Yuat ſoet bcfinnen!

2Iſ 3ijn leben lang/

#n ſuſh een liefde bmang.

%, 4

Zº
-

Ziele
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Ziele-Zugt na Jeſus.
STEM: Lofzang Simeon.
O F

Lofzang Maria.
O F

O onbedagte Jeugt! &c.
I.

#an 2-iele 3ijgt baſt meer /
1300? Itune boetcn Lºcet !

&#i miſt mp bog omarmen /
gºn reiht mp toe genaa
«Pp bat ift niet bergaa/
jàa 't eeuunig bgn

e

#arm.

3Laat bog mijn ooge 3icn/
Jºlijn Honing/ en hem bien f

't Bntfag bat hen ben ſchulbig /
GPch mogt fit aig 3ijn 25guib/
GPntfangen 't trotum beſluit:

#Zijn Hugjeg

mmig: a.

jten bimfit ſft hoo2 be rei/
&Der Gºng'Ien Die 't gelei
&Boen/ aan mijn groote #oning/
3Per Serraphijnen tong /
KPie 25?uilofgbigten ſong /
«En leib mp na 5ijn uuoning.

Jeſus
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Jeſus Wonderen.

Y.

STEM! Soet geſelſchap, &e.
I.

Gſug. Jàaam ig Wonderlyk
gºn 3ijn IDerſt ig bit gelijk / .
?II'3ijm boem 3ijn HBomberheeben/

QBoo? 3ijn ?fſmagt baat geſteſt/
3Belhe #p incl. mſſ beſteeben/
&Pat 3ijn roem foo
bermeſ0,

#"

gºn 3ijn luiſter toombe / mp
QPat 45obtg eigen áboome 3p/
&Bie maar boog 3ijn huiſ regeerbe/
«En maar ſp?ah het maſſer boogt/
2llieg boog 3ijn nagt beheerbe/
«En bereide boo?

# #nen.

(Bug moſt #em gehoqºfaam 3ijn/
2llie ſmert en alle pyn,

-

2ºlle Pºieſten alle #taniſten/

@Pie #p boo? 3ijn magt genag/
Jºoſten H3em alleen bebanften/
OPm bat #p
bpag.

*
*

*

",

ampaig

Ga GPngeneeſelijſte plaag,
33an Melaatsheid, reb lººp ſtaag
JBoog een enkel ſlBoogb te ſeggen/
Word gereinigt ſp?aft #p maar/

:

Dit Wil ik, be plaag ſal leggen/
45p geneſen 3ijn hier maat.

1

2, 5 .

-

V. (3es

13*
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V.

dºclijk ook ber doven oor/

252agt #p mebet tot gehoor,
Ephphata, i3 gaat meer oopen

-

& plak ºp maat en 't ig gebaan/
Hauſten meer in b' ooren ſloopen/
&#n 't gehoo? mag# ontfaan.

Blinden gaf #p het geſigt,
&Pat aanſchouben g: #emelg ligt:
Abchoon 3p maaren blind gebooren/

Aard en ſpeekſel ºp maar nam/
ſBreef haar oogen ban te booten/
ſBieſſchen0 af in

#.
I

#p genas ber ſtommen tong/
QPat baat momb bug oopen gong/
(IZe bertoomen haar gebagten/
?In haar eben-menſcij/ bie niet
33an te booten hon berumagten/
&Pat men ſoct
ſjiet.

d: ##

Kreup'len leben mierben ſterh/

&Pat 3p homben doen haar merk/
een gelijk be 13etten ſpringen,
&Pät jaar boeten boel geſet

3Leerbrn gaan f en alle bingen
(Ie ber-rigten

om:

, ºp herſtelde bie haar ſeen/
3Log geraakt baat hingen heen/

«ën baar geenumen ontbonben/
dºngenoelig ſomber Hragt/
32iet meer gaan of ſtaan en homben/

#p meet tot haat âragten byagt.
X. Schoon
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X.

3choon bat in Bethesda lag/

Eene bie met bgoef gehlag/
2ültijd mierbe booggehoonnen/
Agtendertig jaaren lang/
SBat niet raakte in be ſtroomen/
Jeſus brengt hem ## de gang
-

#n bet Hooben 3pnagoog
iïaakte een #en in het oog/
&Bie verdort an een zyn handen,

13an hem meeb geneeſen mierb/
(GIot een ſpijt ban 3ijn bpamben/
&Pat Den

*aagt: biert.

«En een 192oume meſſt be bloeb/
(Junalief jaaren ban het bloeb/

#ab gehab bie miere geneeſen/
&am bat maar 3ijn 3oom aanraakt/
2ºp behoeft niet meer te bgeefen/
ſlBant Ijaar

weg #gemaakt.

Vallend ziekte meeb helaan/
H#eft 3ig op be 13olie jſfaaan/
39an het #inb bat boog 3ijn 19aber/
âDierb gebgagt tot Heſug magt/
G5eloof/ en ongeloof te gabee/
#p herſtelt
ftragt.

tºt # #

een een 19youtu bie achtien jaar
Krom gebogen was, en haar
GBanſchelijk niet hon oprechten/
#efug ſp?aft maar 3ijt verloſt,

&trak ſoo gaan haar Aeceniue fiegten/
Çn 5p ſjaat opbeuren hoſt. .
-*

XV.

Begd

was
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X V.

“Deg gelijkg be waaterzugt,
Jl2aakte 31jne magt gebugt/

Abcheon gesmollen 3ijn de leeben/
Hy genas en liet hem gaan/

geomber bat eeng unlerb gebeeben:
Jſlaaac berfogt: # fg geaan.
V I.

25clzebub bie mierbe bang/
Jlaet. De 4Beeſten ban 3ijn ramg/

3TBant Hy wierp 3p uit de JBenſchen/
4Doo? 3ijn bobbelijſt bepel/

«Die berloſt #p ma hun menſchen:
Duiv'len boembe in be 3el.
X V I I.

oºn be dooden wekt Hy op,
Hit het graf en maare ſtof/
3Pat uiter bp be ſlºemfchen leben/
«En omtbomben beenlen gaan/
an tſaar 't leben meber geben/

-

#schoon het leben unaë gebaan.
X V I I I.

-

ep

apan eeng micrb het Waater Wyn.

Viſſchen H3em gehoorſaam 3ijn/

décne moet be Tol betaalen,
Door een Stater uit 31jn momb.

Zee en Winden moeten daalen
Als Hy ſpreekt

## ſtonD,

Vyf duiſent Man ſpyſigt Hy,
Vrouw en Kinderen baat bp/
Door twee Viſſchen en vyf Broden,

»

.

In een dorre Woeſtenie:

't Overſchot nam bie genooben/

Twallef Korven blocken 3p.
,”

xx, en
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X X.

én alg 't 19olſt haaſt míerbe fou/
Vier duiſent Man met Kind n' Vrouw,

Weinig Viſch en ſeven Brooden,
JPienen ſelfg tot oberbloeb:
't Overſchot na 3ijn gebooben/
JBen in ſeven Manden DocD,

X X I.
«En men kan bog mriben niet/
2ll be Wond'ren bie men ſiet / .

In zyn dood en in 3ijn leven,
«En alg #p gebooren unierb/
Op den Berg ook mierbuerheben/
ſlºbaat meeb al

-

#"k": bcrtiert,

Jeſus 43p hebt nog bie unagt/
en bie 45obbelijke firagt /

ſBilt bie ook aan mp belmijſen/
«En myn zieke Ziel geneeſt,
GBp. Dat kan u ſlBeriten p?ijſen/
«En u bolgen onbcbgeeſt.
X, X I I I. .

3 àeemb bog myn Melaatsheid meg/ 't iſBalg'lijft onrcin buiſ geleg.
GPpent mp myn doove ooren.
3Laat myn oogen oopen ſtaan?
@Pat na uïne taab mag hooren/
«En gelobig tot 11 gaan.
X X IV

Maat myn mond 3ijn boo? ben 13eet/ &#n myn tonge tot u eer.

Laat ik niet meer kreupel wand'len,
GPf foo cen geraaſtte 3p.

m:

IIlet

#

Pn

»

# hamb'Icm /

àt bettOOne Hitagt
bp, ' XXV.
.
ag Dààt bp

.
Pat

s4z
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X X V.

-

&Pat myn hand geen onregt boet/

âDeg-geinoppen in mijn bloeb:
Jàog in eigen kragt mag merken:
GPf ooit neergebogen gaan:

jàog gezwollen hoogmoeds merken /
JBp alg bobbelg Hleben aan.
X X V I,

3Laat den Satan ober mp
39oepen bog geen heerſchappie,
Jtºp te ſtrelen/ of te nijpen/
#n 3ijn heilloog ſombe-meg/
GBf mp byeeſlijk aan te grijpen/
&Poo! 3ijn G5obloog oberleg.
X X V I I.

«En be dood boog mp berfſinb/
«En haar p?ichel obertninb:
3 Bilt mp bog ô 19oºſt ban 't Ieben/
dàiet meer bobig laaten ſtaan/
't Geeſtelyk leven mebe geben:
«En mp ban De Hel ontſlaan,
X X V I II.

Ja?rnht mp ban u Hemel wyn,
3Laat iſ aan u Tavel 3ijn/
Gºene ban u JPiggenooten/

&Pie 45p ſpyſt en ftragten geeft/
OPm hun 3 mahheid niet berſtooten/
ſBilt/ maar

ſt: # ## leeft,

gP! bit alleg en nog meer/

itonb 4bp merken ſicbe heer/
Gên in dood en leven geben/

Dat ift leve boog u ftragt/
JPiet Han u bog ueberſtreben/

2tig ºp toont u groote magt.
-

-

XXX. (Pan
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-

3Pan ſou ſit bog iBomberlijk /
hionnen in u honinkrijk /

eÉn boo? foo beel iBomb'ten lenen/
GPmber ſoo een lBomber-ſchaat/
2ll u 113omberen eere geben/
âBonberiphe Jºãibbelaar.
-

X X X I.

ſBomberlijke Biboti-kroon/
ſlBomberlijſt genabe-loon/
iBomberlijke hemelingen/
ſBomberlijke zeege-ſang/
3Bomberlijſt bolfaalig 3ingen/
âBomberiijft in eeuuwen lang.
--

Klagte over de Kragt der Verdorventheid
en zucht om hulpe.
STEM: Wel dus bedroeft enz,
I.

M# Ziel hoe bug ontſtelt ?
il3aarom milt gp qupnen 4
iDat ig het Dat u quelt ?

«En boet u b?eugt berbuijnen?
oºi ſiccht u hooft eeng b?olijk op/
Göobtg liefde gaat ten hoogſten top /
#p mil u helpen

#

Jºãaar ach! mijn hert mp pijnty
&Poo? ſoo beel boeſem ſomben/

119aat om mijn 3iele qupnt/
«En ſtrijg ſoo mono op uuonben;

-

h44
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#k meet bog geen be minſte raab/
Jlººiin ſombig hert 3it vol ban quaab/
&#lenbig ig mijn

##

ſlâijn mijgheſb mp begeeſt/
#h ſtan mp niet regeeren/
&Be Aeonbe in mn leeft/

«En mi: mp overheeren;
#ſt meenb 3n unag al afgeknot/
JIàaat nu foo moclt 3p tot mijn ſpot/
, ſl3at ben ik

erºm 3eot.

Jſlâijn magt bie ig ten emb/

“Hit Itan mn ſelfg niet helpen
«En maart nip regt beſtemb/
#et moeſt mn oberſtclpen:
GP mangebgogt ! @P filoob ge5igt!

, &ooo ſonoig tot Berberſ gerigt/
@Daar alle goed in #at.
GP fmoob en ſombig quaab!
&Pat ſtruipt boo? al be ieben/
QPoo? bleeſch en benen gaat/
«En luiſt it magt beſtcben )

(Iot mijn berberf en onbergang/
&Dit maaltt mp foo benaut en bang/
Gên buirt mn deel#

#n.

#

#et ongeloof bat 3egt/
3ou hier nog 5ijn gemabe/
QBaar gn ſtaag meberiegt/
- «En mogb nerheert ban 't quabe :
G#n nog luogb ſſt met regt ontruſt/
Schoon in be âbombe fie mijn luſt/
-

't «beboel uogo uitgebluſt.

vII, zoa

vA N GE S A N GE N.

# 145

V I I.

-

&go ban nog bibben burf/
#ſt fou mijn Hinſen buigen/
«Eer ik in ſomben ſturf/

JPijn ootmoet honnen tuigen:
#aar ach, mijn part ig booggaang bett!
#n eigen ſong en ſinueruett/
GP mat elembe fmert!
V I I I.

GP Heſut 3iet mp aan/
39an u moet alleg honnen/
3Laat ift regt tot u gaan/
«En honnen met be 192onnen:

'-

-

- A

ſtºp hebt gemaab en operbloeb/
25p u ig alle hragt en goed/
&Bat #Zielen leben boeij,
w

I X.

&#eeft mn bog ſpijghrib Beer/
&#n miſt mp ſelfg regeeren/
&Pat íſt it lucgen leer/
*

i?et quaab uilt ban mp meeten/
SBat fft Dog ulne meg bemin/
#et 3ombig quaat ceng ober min/
«En leue na tt 3in.
HBilt gn mp geben fragt/
Gén fouben in mp boten/
1Deeſt gp mijn hulp en magt/
Gén reb mn uit,mijn noben:
&#p bent ja bol ban mebelp/ .
-

-

3Boog. Die ontbloot ban allrg 3p/
&#n tot u

namen, #p.

--

-

staat iſ regt tot u uſen/
Gentbloot ban eigen firagten/
-

#

«Belovig

146
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4:5elobig op u 3ien/
Ci laat mp niet berfmagten:
JDe 13pamben berſtomillen boet/
19rrfgent mn in u bierbaat 25ſoebt/

&5eeft 3Lief

"E".

23:bcht mp ſoete Hipeer/
Gi laat ift bp u ſchuilen/
Jl)ijn #icle tot u ftecr/
#Laat 't quaat niet heel Uctbuilen:

.

ſDeeſt gn mijn Borg en toeberlaat /
âDerſt gn mijn HPiilp en ſiaab en Paab/
1Dctloſt mp

u: # #aat

#ft ben bit ubel niet uncert/

JI)aat 3ijn 't geen ſjeel ontbloten?
dDriſt gp u ſlimſt beter.rt/
&#n mcnt en milt berſtoten;
&Dat ilt ban u:p 45enabe ken/
&#n bºe te roemen mp geïnen/

-

3choon ilt om ubeerbig ben.

Zugt om Jeſus Hulp in geſigt van de liſt
en magt der Vyanden.
, STEM: 'Pſalm 24.
I.

.

O' il3aat
Schgiftitelijke buiſternig/
meeb het hert bebangen ig
&Per fot/ en btpaaſe 119erriblingen:

geen band bol & oud en llperclbg gocb/
âDaar meebe 3p haar luſten boeb/

«Een eeuwig l9ce/ haar toe gaan brengen.
II. © jefu!
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I I.

GP Heſu! meeſt gp bog mijn beel/
«En treht mijn qunnenù 13ert geheel

&ot it / laat uïne lieflijkheben

-

GAe hoogben 3ijn bie't ábonbig hert/
#n lief en ſchoonheid maakt becuert/
«En milt het oog
behicben.

mººi

3De #batan baſt 3ijn ſtrikken ſp;eſb:
&Be iDerelt met geluoenten bleib:
Jlàijn ſonbig 13ſeeſch bieb haar be hambent
dlàijn #Zielig ſtaag in groot gebaar / .
(@Len pgooi geſleept te 5ijn ban haar /

áboo #efug niet uit", ſjaat banden.
OPch ! laat ſh ſtemmen 't maare 45oeb/

19an 't bitter en berfuffett ſtoet

,

(Çe ſcheiden/ en ſteurlijſt berhiefen
#et beſte Deel' in tmijffeling
“Hiſt altijd naa um raad toe ging/
UPan ſou ik 't nu of #pt berlieſen.
#ft meet (o H#eer !) fit bent niet meert/
&Dat gp mn met u gunſt bereert,
JPijn hert ig niet genoeg betſlagen/
jl)ijn 3iele ſileeft nog aan het ſtof/

ſl)ijn luſt heeft nog aan 'g iBereſbg lof/

«Een innig ſtil / en

tºt#haam.

-

jl)aar breekt gp nu be hoogben #ect!
#Laat het bog niet gehſuiſtert meet/
Aego baſt aan éonb en iDereld hangen:
Huu b?n 4,5emaab alleen fian 't unerſt/
19olbrengen / ei 19eet! toonb u ſterk/ .

&#i hoomt / en leert#ong2 #Zion3 gangen. ...1elen
. .
-

n

H ON I G-R A A T JE

148

Ziele-Zugt, over onmagt in 't Gebed om
Genade en Kragt.
STEM: Ai ſchoone Nimph aanſiet een magtig
Konink.
I.

O" !

megt mijn tºert aan ſtuhltenbgehem/
2tlg iſt mn boo? u buig:
JT2egt iſt in filein en ootmoed niet u ſpycften/
-

«En dat mijn mond betuig

-

&Demjaarheib/ alg mijn hert 3ig ſtoomt bertonen/
(terbuijl gn 't Henb tot in den gtonb/
GÉn ilt u tot Getuige bond/
ſDat baat buil

#n.

JBaat ach 't ig ljarb! alg ſjarbc biamanten:
(Cem luiſ niet ſmelten uneg:
Jhaar toont zijn ſnoob heb?og aan alle kanten/Af
Gn heilloog oberleg:

*

#et blijft/ en jaagt en pijnt mn ſombet reben/
Zºooo Dat ſlt niet bebaart en ſtil/

- iian buigen mijne ſin cm luiſ/
in mijn

art:

-

âDaar boo2 iſt foo bermert in mijn gebagten/
&Pat niet bebaard en ben:

fºtog ooit gelobig Han uit3ien en magten/
«Bf mn aan u ge\men:

#a Han ſelfg menigmaal niet ceng beginnen/
ãoo ben bermuert en oberſtelpt/
«Daar fo?g ban bit of bat toe ſjclpt/
1Dat ſou ik ubinnen?
-

.

. *

IV. “Ik
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I. V.

5ſt kan mp tot berg pligt niet eeng bereiden/
jl 2aar ga berupert Daat ſjeen/

«ën moet ooh ſomber ltiem en ujeehheid ſcheiden/
GP foubige gebeen!

#ft han mn niet afſomberen in 't cenſaam/
&Paar gp alleen getuige bent/
GEn H tot al be 13gonne uuent/
&#n bent

omgaan

«De JI)ajeſteit ban u gebugte âBeeſen/
&#n baalt niet op Rmp neer /

.

&Pat #emelingen noit genºeg en preeſen/
#n u ben @pper #eer/
JBet Cherubijn en Aberaphijne tongen?
GPat bat niet op 't berſiaalde ſjert/
J?og b2echt en ſcheurt het/ Inaat ljet inerbt
Jl?aar meg

a:".

«En #cfug ſjoub iſ niet gemeeg boog oogen/
©p hem gclubig 3ien/ .
"whoont Dattnijn harbe bett niet bpo?b betnoogen/
'-

ſha ſjenn Dam heen te ulien/
&Lermijl 3ijn bietbaarheid niet regt en binbe/
GPm bat niet regt clenbig ſton/

oºi ſcfu meeſt mijn eigenborn/ .
jl?ijn #Zielg

#.

GP 13ecre! mogt iſt ceng tegt bibben leeren/
«En htonnen in ootmoet;

-

-

' ºp Hefu!
mogt iſ bit ceng regt begreren/
GÉn ballen in te boet/
r

&P ! mogt gp ceng mijn harbe ſjerte buigen/ -&Bat ilt in fileinheid ſincitc mcg/

#3

«En

15o
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G#n ſtoom met 19eilig obcrleg/
Jl?ijn ootmoet tuigen.
V I I 1.

qD ! moqt ſft eeng bebaart en ſtil mp mennen/
@Tot u 45emabe @Etigoon:

oÇn ſoo boog onderbinüing Ireren ſtemmen/
&Baat b?p 45enabe upoon:

Zétot op mp 45eeſt 45cmaab en ban 45ebeben/
qºn laat u iDeroolt op 't ?tſtaat/
2ülg 19oogſp?aalt en alg JI)iböclaat /

2-ijn ſttagt beſteben.

-

Zugt na Jeſus in overtuiginge van elende
em onmagt.

STEM: Geeft een Almoes &c.
**

-

I.

-

cº?

Ch tuat ben fit bod clenbcn/
G#n bal immig &fel betùgiet/

-

âDaar iſt Inn mag heme memben/
jl)en bog niet afg ſombe 3iet ,

GPntein uit ontein gebooten/
een een boogtoerp ban 45obtg tooren/
gPm ... 't berûgoohen ſlºerit ... berbomb.
gàm ... 't betbgoolten ſl3echt ... Uerbomb,

&go ... bebogben/ 5oo ... brbo2ben /
G5cene beugt ... men in inp bomb/
4，5cene beugt ...
in mp bon0.

m:

't 25eeſb ban Bobt batig geſchonben/
't Berte bol argliſtigheid/
39uile boogheid alle fonten/
t

't GPbet

-

van GE s A N GE N.

1st

't Pber al mijn baben ſp;eit !
't 19erſtanb niet bob'lijftg hanbatten,
&B ilBil tot alle quaab uitſpatten/

Leert ... mp al berbo?... bent!jcib/
3Leert ... mp al betbo? ... bentheib/
Hit ... gelaten 7 àlſt ... gelaten/
(Eegen g” Bee ... rem ſpajeſteit/
(Legen g” #ee ... #

marine

-

-

-

HRaat iſt huiſbe mp beltecten/

-

gén cen amber mcg in ſlaan /
't G2Itaab en fonbc oberheeren/

*

gên het goebe nemen aan:
jl?aar iſt ftombe niet alg bunaalen/

qEn meer op be fonbe maalen/

-

dºe .. , men ineer mijn ou ... De gang/
32e ... men meer mijn ou ... bc gang /

Aboo ... onmagtig / 3oo . . . onmagtig/
&Buirbc bit ... mijn leben lang/
& Buitbe Dit ...

mijn ºm lang.

TNÉchoon
ſh oeftmaat
al grobe
dàiet beb?eef
laatenſomben/
hon;

"n

**

't H3ctt mag bol ten allen ſtonbcn/

UDit merk 't quaab niet obermon:
5oo
bat inhetbc ſelfbc
beſte ſaarhem
/ .
't
g2rtaab
bebe ſtaaften/

, "

's

Jeug ... het al beroo? ... ben mierb/
GBtig ... het al betöö? ... ben ipierb/
oën . . . hcl foubcm / &#n ... ſtel ſombcm /
&Poo? het qua ... be hert beſtiert /
QPoo? het qua ...

: hert brft ert.

#ooo moſt ff ja gaan verlooren/
ſl)ant lag onber 19locſt en 3el /
it 4

"-

Gºette
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oëcutuig in mijn ſomben ſmooren/
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?tig een boog en ſnoob ſïebci/

gën íſt inoſt het billift noemen/
2tig De H3ecr imp upil brrboemen/
13ol ... gemg 3ijn regturct ... bigheib /
193l... geng 5ijn regturer ... Digheib/

.

H?an ,., geſchonben / bab . . . geſchonden/
2Zijn gebug ... te flàajeſteit/
2&ijn gebug ... te

1

#ſitie

&Ien 5p iſ gemaa mogt binben/
@Icgen ſoo berboenlijk quaab/
#n biem ſoeten ziclg beminden
#efug/ met 3ijn raab en Daab/
QPin mijn ſomben te berfoemen/ «En mp na 3ijn J2aam te noemen/

-

-

QDat ... ift ban bit fon ... ben buil/

&Pat ... ift ban bit fon ... ben buil/

.

JDogt ... gereb 3ijn / JI)ogt ... geteb 3ijn/
o@mber 3ij... me bleug'lea ſchuil/
CDmber 3ij ... me
ſchuil.

#n

JT)ijn onreine #fel te luaſſchem/
in 3ijn reiniginaahenb biocb/
JT)ct bie filiu're Hemel-plaſſen/

iDrg te ſpoelen 't buil gemoet/
G#il een nicumcm 45erſt te geben/
JBet cen amber geeft'lijft leben/

&Pat ... iſ: luſt heb an ... 3ijn hjech/
&Bat ... fft ſuft Ijeb an ... 3ijn ubech/
JP)ag ... berlaaten/ JI2ag ... betlaaten/ . .
't BItil bejag ... en oberleg/

't 19uil bejag ... en oberleg.
V I I I

"Daarom hoom ik voor u buigen/
-

&oete .

vAN GE S AN GE N.
geſu liebe #cer/
boete
2
ſBiſ boo? u in ootmoeb tuigen /
Dat ik anders niet begeer.

153
-

-

.

't

3Laat ik mp bog niet bebgiegen/
3Lant mijn 2，iel ooo? u niet liegen/

2ich ... Dat ift u gun ... ſte 5ie /
?tch ... Dat ift u gun ... ſte 3ie/
Om ... te ſtoomen/ GPnl ... te ſtoomen/
GPmber u ... me #ccrfchappie/
Onbet u ... me

e:"we

GBp ſjebt bog ja mopt berſtooten/
QPie foo aan u boeten quann/

«En geïnſt be ganſch ontblouten/
(Locblugt tot u rebbing man:
+Laat ilt Dit ban mebe binben/
-

&Bat (GBp micrb mijn 2 iclg beminben/
@Lot ... berloſſing ban ... mijn ziel /

@Lot ... berloſſing ban ... mijn #iel/
#ee ... re geſu/ #ee ... , re #eſu /
1b:eft mijn hulp ... en eenig beel/
ſBreſt mijn hulp ... en eenig beel.
l

Klagte over Ziels verval.
",

STEM: Auguſtinus ging eens &c.
•

I.

?lar zijn nu be ottbe bagen/
«En ben iber ban mijn Ziel /
OPnherbomb fºto fact behaagen /

#n het 45ceſt'lijft leueng beel:
it 5

-*

3Padt
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3Paar nu ſtabig om moet 3uperben/
dBmgebocſig benen gaan/

't soet geboel / gemoel moet berben/
GEn in 't naâte

": ſtaan.

2Ilg ſft hab genaa gebomben/

«En het ſlâaarheid mag geumreſt/
TDat mijn ziel in #efug âDonden

-

-

iBag geteb : en boo? 5ijn ®eeft
3Bernicuſpt : cm bat ilt gelioonltil

âDag/ uit buiſternig tot ligt/
25n be litbc ſchaar bet boomen/
&Paar H3'n 3ijn

zen", # tigt.

2Ech hoe moſt iſ: bat erſtennen/
«En boo? #cfug ſtortten uit /
H?oe moſt iſt aan tºen gememmen/
oºn uertoontn 't ſoeb bcbilib/
ſpan. Die bug / van dood tot leven
gcliemigt tot tºenieling/
oep 3ijn ſtollc aangcfch?eben/

ieen in al 3ijn

weg gaans

Jpaar nu toon iſ uiet batleben
#an zijn ligt / en boog 3ijn dſbecſt/
't #Leben ſchijnt mp te begeucn/
«Po? en bobig

#

#an ſta met bt iBereſb bambºlen,

#ig in figuuote bom en htonl/
G5a ik met be bobe mambºlen/
GEn in ijûût

affity

OIll,

#enſchen b?eeg / orn niet te ſpytelten

guerig hoog geſtig mccl) /
tegen ſoaden en gebgechen /
-

%

a

-f

-

in et

v AN
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JT 2et een heilig oberleg /
33;com en onbyoom te berſetten/
@Baar. De regte mech niggaan/
ſl3il mijn bunaaſt hert beletten/
GP)m in

winſther: te

ſtaan.

#eſitg ſaaſt mozb ooit gemeenber/
&Baarotn 3buijg ik meermaaig ftſf/
ſBetelb-lingen heel ber-eenber/
4echijnen met bobtg 1Bolk Ijaar mſſ /
3taan be faaſt foo niet neer tegen /
Hiterlijft in balſche ſchijn/
JBen leerb ſpeechen ban 3ijn mergen/
5ijn.
&Pf 3p ban het

# #n

JPog be 119aarheid regt te ſeggen/
13inbe merenbeelg geen ſjert/
OPm be ſaacke boog te leggen/
-

jl?aar ben luſteloog betuperb:

«En bit ſtoomt Dat imp begeben
Beeft/ en niet meer bp mp3p/
JBat ſoo ſoet en teber leben/

&Iuſſchen Heſug

# #.

'

.

r- --

-"

2tch hoe plagt ſft in 't berbo?gen/
,
H3em te toomen ljert en ſin/
«En hoe mag het al mijn fo2gen / "
Jſlap te boegen na 3ijn min/
#oe hon ik #em komen tegen/
glotb/
ſiefbe
met 3ijnregt
33leiten
berlegen/
en omlnagt
3bomb

25?engen: ballen

": te UGet,

bot hon iſ mp boot een buigen,
Aomelten al# in ttaanen inrg/

- '

t

-

'

-

------

mt
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JPet geboei mijn ootmoeb tuigen/
25ibben raab en obcrleg /

JDat hp ſoo'n geheel ontblooten/
jl)agteloog onpeilbaar Niet,
jàimmer ban iſ?cin umou berſtooten / .
Jlſtaat huou rebben

# bcrDgiet.

gºn mat maaren 't ſoete uiten /
jlºenigmaal bie onberbomb,

H#oe mou #efug 't hert begluren/
&#n mp huſſen met 3ijn mond:
dàa een ccumuig bgie ontfarmen/
&Pyuchen an 3ijn liebenb ſjert/
«En ban onbet ceulu'ge armen/
&Pmberſteunen al
ſincrt.

#

2{ch hoe ging mijn herte oopen/
ontmtelö ban 3ijn liefd gloet/

2ülg mijn #icl foo mert boogbyoopen/
19an 3ijn goeb en H3onig-foct:
#oefbe boe ooit niet te ugeeſen/ &Pf het dbaarheid mag of niet /

#feſug toomb 3ijn ligt en murefen/ .
&Dat geen ugeeſe

#t.

-

UDan luicrb ift al 3 uitgelaaten /

19ol ban ibcr5ugt en ſtift /
gPin ban #eftig maar te p2aaten /
GEn bie blann upierb niet gebluſt/

19oo? bat 19em had aangep?eeſen /

.

25p een jebce bie, maar quant/

«Dat #n mag/-bie uitgeleefen . . .

mijn: Ean.
naat bat heb ik nu verlooren/
#efug / bie

-

Boog
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Boog omagtfaambeſt en ſomb/
G5ing dat teebet Heuen fmooren/
«En Die focte lebeng-ſtcnb.

wºn alg. Dat ging aan 't nerbuijnen/
&B0e mijn Ziele mager mert/

«Eij.3p raakte maat an 't quinen/
HLuſt en

fºndsen," #t.

-

J2u foo gaafſt ommebunaalen/

JI)et een boobig buiſter ſjert/
«Dat het Duiſter in hoomt haaien)
&opgeloog en heel beriuert:

«En of ik al ſchoon be pligten/
#b'rig ſchijne gaa te flaan/
Jl)oet 5p 45eeſteſoog begrigten/
GÉn Inaar bo2

urg tºen ſjaalſ,

19eele maling ber gebagten/
- 23?engt mp mijt ban gefug of/

iian niet regt 3ijn merk betragten/
dàog mn boegen tot 3ijn lof:
3Pil iſ mn eeng in 't oerboºgen/
13oegen / of ik bibben fan/

QPuiſenben ban u?eemde ſoggen/
19liegen mp Dan

#,

&lan,

Abon bat niet eeng Han beginnen/
JBaar moet moeb'loog hemen gaan/
5a ſtan niet eeng regt berfimmen/
iDaarom #em mij roepen aan/
25en ſoo jagtig in mijn ſjanbel,
iſiuſteloog en ongebaan /

&Pat booghruipt mijn hele manbel/
âDaar boog niet bebaart kan ſtaan.
*

.

-

XVII. âBob
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ſBozb fft nog eeng maar bemoogen/
«En het herte meeſt gemaaht/
't Zijn maar traanen ban mijn oggen/
't Schijnt De Zici niet mogö geraakt/
't Gbaat ſoo aanſtonbg uueer betbmijnen/
'Cn 't mp maar geruſter maaſtt/
ſjaalt gereed meer aan bit quinen/
&Pf mp geen gebaar en maaltt,
X V I I I.

25en 'et bgooine bic gebleben/
Qbeeſtelijſt boog ibet 3ijn/

Aêpprehen ban haar teeer leben/
@Daat ift leg in Zicle-3ubijn/
GP! Sjft fian het haaſt niet b?agen/
&Benft gereed het ig maar ſchijn/
QPin Dat iſ moet ſitten filagen/
#n ſoo bol ban

##3ijn.

25oeſem-ſouben meer herleven/
QPie iſt Iang bogt boob te 5ijn/

13inbe bat 3p mn aanhleben/
Jlºet een innig Ziel femijn/
#a tmijn herte uil haar ſtreelen/
&big bermmaaltcn in haar uneg/
&Baat 't mijn ziel ja moſt berbeelen/
2{lg een ſjeilloog

º:

-

-

3àogtang ſtam iſt niet ontſtemmen/
“Bf mijn ziel íg niet in ruſt/

âbou tucſ meer an #efug mennen/
JBein bat fulfig ſou 3ijn mijn luſt,
“Pch Dat ſoet en teber ſetjen/

39an Dobtg 19olſt but ſtaat inp aan/
&Pcij
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GPch mou "Heftig mn bat geben/
Çn Inp in 3ijn gtinſt ontfaan.
3eoete #eſu laat 't ontfermen/
10an u ſiefde bgie genaa
#omen/ laat ift onn u hermen/

&Pat ik ineber tot u gaa:
QPoet het buiſter bog betbmijnen/
3Laat u ligt in hun opgaan /
ſlDilt ô! #bonne uncer berſchijnen/
CBber 't maare

#n.

G52oote #ominſt ſpect ber 19ceren/
&Loont u magt en bgeeft mijn ſjert/

.

3Laat íſt tot u ineberftreren/
Hit bccg maare ſtrilt ontmerb/

&oti fft nog inect omnue3lucrben?
3Liefſte #eer geboogt het niet: '

&al ik u nog langer berben?
JIeijn 2，iele

": # #n toe ſiet,

Zijt 45p niet bol mebeboogen?
iBogb u hette niet geraaſtt?
ſBemb 45p niet u iirfb' oogen?
(Iot be Ziel bie na u haaltt:

2tch milt u ban tot inp fieeren/
«En mijn hert meer nemen ſn/

't ſhaare buiſter ban mp meeren/
«En betamb'ten na u ſin,
-

X X IV.

3biſt mijn ſomben buiſ afmaſchen/
«En

# Ziele maahen rein/

JPlet u ſuib're ſiefbe plaſſen/
Hit u bolle H3cil fontein !

&Poo! u 45teſt mp born ſjerieben/

39at
ſ?

r6o
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“Dat mijn gicle merhfaam 3p/
«En mp 't leben mebergcben/
OPmber uune E3eerſcljappie.
X XV,

ſlBilt mn bog maar eeng toeſtraalen /
JT2et u bginÜelijk aanſchijn/
3Laat u oogen op mn baalen/
QDat becg 'bgoebe nagt berb mijn/

3 Oilt mp maat een moogb tcefeggen/
&Pan ig ljet altce gebaan/

32iennant ſtaan u bit ontleggen/
CPf u htagten tegenſtaan.
X X V I.

#ſt fott nieuïne ſitagten ſtijgen/
«En in utme megen gaan?

,

-

-

&ou dan ſp;eeſten en niet 3mijgen /
iſDat 45n Ijao aan mp gedaan
&ou u JDaarin ban eere gebcn/
gºn u Bolſt ijet doen berſtaan/
#eber fou ban mcbe ſtreben/
CPm u naute fileben aan.
X X V I I.

«5n ſchoon fft bog moet belpben/

&Dat iſ het onmaattig 5p/
«Dat ®n inn foo ſeun beu?ijben/
13an beeg bamben naaſten bgie:

3eolto ºp ban niet meerder luiſter /
#rijgen van u eigen liberh;
?tlg ºp 't ſigt baagt in het buiſiet/
dſl2et u 45ob'lijft oogenlneth ?
X X V I I

o

H#eer hoc ſou ſÉ u ban lopen/
«ën mijn ziel u ſl9erſten ſien/

GPpgelucht ban b??larb na boben/

deelouig tot u bellen olien:
#ſt
S.

”
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#ft ſou ballen in u armen/
?In u ligbe borſt en mamb/

«En na foo brel b2oebig ſtarmen/
iſiuſſen 't quinenù ljart gefund.

Zugt van een Kind om genade.
STEM: Soet

geſelſchap &c.

ift buig mn boo? u ncet/
I I#
En bib alg een lºtintjen teet/
Laat iſt Dog gemabe binÜcil/

Ei berambert mp mijn hert!
Nu be #eugt mn tuil berbinben/
# ſinett.
An ber ſomben

.

ſtij

Jefit roept mn boo: tt kragt/
Ontfomfit mijn 2-iele boo? u unagt/
Heer bat ilt u mag aanhleben/

-

Ach ik ben foo fo:gcloog!
Niet Han tſupe magt ulcerſtreben/

Necint mijn hert

-

i" # ljet boog.

Ach iſt ben nog jong en Hſein!
Vuil en ſombig en onrein/

Ei miſt mp bog in u plaſſen!
Reinigen ban 't bierbaar bloeb/

-

-

-

/

Suineren en heel af maſſchen/
Cominſt Heftig met u goro,
âI

IV, Heer
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Hect gn fcgt ja ſtoomt tot inp/
U gemaab toonb mebclie/
In een eeuunig u,ie ontfermen/
Reiſtt gn ja u goed en foet/
2in bic oin u ſjert'lijſt ſtetinen/

5egt Dan Dat ih ſtonlen moet,
-7

ZO EK EN DE

ZIE LE

Over het gemis van Jeſus.
STEM: Waar blyft nu.
I.

bog heme memben?
Wag#nfalſooiſteenmpinnig
Ziel berb?iet;
OP! traat fal ceng Inijn maarheid enben/
QPat nu mijn Ziel geen gefug 3iet/
23ſt kan niet binben/
KPien %ielg benuinben /

âDaar ſal iſt H#em bog treffen aan ?
GP mogt iſt fochen!
#n alle hoeſten/

«En in liefd tot hem ſjenen gaan,
I J.

Jl?ijn 2iel hoe hebt gp hem berloren?
«En ig het niet in Somben ſcijuit?

&Pf upilDet gp na hem niet horen?

«Pf tergöet gp 3ijn groot gebult?
i?ebt gp geen reben/
w

&Beges
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dBegcben heben/

33an ſo: geloog gemahlijhbrio:
UDat gn moet bugten/
G#n foo moet 3ugten/

«Dat ſoo cen liebe #eftig ſcheit?
I I I.

GP fa! geen ecn/ maar beele fiſagten/
Jlſtoet #efitg ban mp brengen in/

#oe bat ift ſtaag hem huiſ beragten/
GSemaſt/ en #Bomb / en âBereid min te
42 foei mijn finnen/
QPat ik miſ minuten/

&Be iPerelb/ en laat Heſug ſtaan?
&Pat mp behoogbe/
dàa hem niet hoogbe/
«En liet foo #efug ban mp gaan.
IV.

3?tt miſ ik hem graag ineber binben/
&choon ooit mijn 19leeſch baat tegen gaat:
Jlàogt ſft hem noemen mijn beminiden/
«En onberbinben 31jne raat:
&Pat ſh boog lijörn/
Jlân mogt berblijbcn/
gºn ſteunen op 3ijn HLiefbe ſoet:
ſBogt iſt niet ruſten/

19oo? Dat mijn luſten/

#aar ruſt bomben in Heſug goet.
V.

#h moet hem ſochem op bc megen/
&Baar 3ijne Schaapjeg ſtappen ſtaan/
GPch mogt hp Inn baat honden tegen!
«En ift tegt tot
gaan/

":"

-

2,
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23p 3ijne 49,omen/
GDaar bp upil homen/

GPoo! mibbelen en #iong Stabt:
25p 3ijnen 12croer /
QBat iſt niet betÜet /

&Doo! monden uerbe afgemat.
V I.

GP gefu ! milt mn bog bergeben/
Jihijn buaagheid tegen u begaan :

gechenſt mp genadig ueer het leuen/
#ccm min ºurer in uun gunſte aan:
&#n milt Inn leeren/

QDat mp bcheeren /

Jhag/ boo: u u ºp 45emaab en ſiragt/
(ILot Il luccr ftontlen/
G#n

jlºet al be 192onnen/
boo?taan op u magt.

#
-

V I I.

-

#h ben ſoo'n groote gunſt niet meetbig /
T JEaar Doet het na u b2p gemaab/
«En naaſt mn u ten dienſte beerbig /

gen meeſt voortaan mijn raad en Daab?
3Laat ift mucct binDen /

+l mijn beminden/

Jpijn ſjert in liefde tot u gaat/
2Llg ift fai ſchºeijen/
3Laat IBemel ſicijen/

19erheugen mijn genade ſtaat.

-

4

&

-

e

-

Ziele
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Ziele-Zugt om Jeſus.

165
-

STEM: Pſalm 77.
I.

Eſu meeſt mijn fort bermalſen/
Emanuël De #Ziel mogt raften/
Leeraar ban mijn #erte 3ijt/

Menſchenhoeder mp beb?ijb/ .
Engel boo? De 25onbgenoten/
Raad mn omber gantfch ontbloten/

Doodverwinnaar meeſt mijn hragt/
Jehovah buigt gp

#n Illûgt.

Nazireer miſt mp afſcheiben/

Alverwinnaar mp geleiden / .
«Dierbaar. Hefu meeſt bog mijn/

-

s

't Hitbcrhooren Ucel miſt 3ijn/

#fcaeig Vorſt miſt mn ſtieren/
Regeerder bp u 25anieren/
Verloſſer van 't ſmobe quaat/
&#culmig buceſt

m#uitlaat

(Irooft mijn ziel boo? u gemabe/
Soete #efug ſlaat mp gabe /
Jeſu meeft mijn Bruidegom,
Eigent mn u eigenborn/

Schoonſte 23efu laat ift binben/
Uuc âLiefb alg mijn 25cminben/
Sterke 23eſu ruſt mn uit /
.
#h miſ 3ijn u
,

ler #unt.

#
# 2zielg #ſ
aat De #Lief De in
rtbinÜcn
-

p

3L 3

jºogt

166
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Jlàogt ilt u bog hleben aan/
oÇn in ulue glinſte ſtaan/
fittſt in mp en upilt maar maſten/

QDat u TLiefde mp mag raken /
"Heftig uuceſt mijn eenig beel/
jàremt inijn annºy igert geheel.
2ſch miſt gn mn tot u trchhen!
&Boo? genaäb mijn 2icle unchften/
Hune QDienſtmaagt ſjeeft geen ſtagt /
#n haar felben/ milt u nagt
Iïoemrijft in mp laten leben/
3)on, gemaab t genade geben/
&#n mn leiden boog u ſiaab/
3Laat bic 3ijn mijn

#taan.

(Coomt mp uule 3Liefbe bamben/
Soete Jeſu reiſt u handen
+lit/ tot reboing ban een Niet,
gºucûerticren op mp 3iet/
#Laat ift Illuc Name binden/

#n mijn ſpert, en mijn 25eminben/
e Hefti/ unceſt bog foetſte Beer /

âDat ſal iſt ban menſchen meer.

ziele
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Ziele Wenſch om beproeft uit te komen,
STEM: Pſalm 38.
O F

Eertyts plag ik wel te groeyen.
I.

# begeer'ge Ziel houb ſtil/
jàu %jeſu mil/
2ijn 12cmel-leſſen ſegrem:
QPit baatb bie ſchoone Ziele-byeugb/
2llleen berheugb/
G2p proef ban war
-

enorm

-

JIAijn 2ícl binb bog geen amber ruſt/
&Bog heb geen luſt!
13oo? Dat mijn bomme ſinnen/
5ig met bebaartheib ſetten neer/
p mijnen 13ect /
«En gaan. Dit

with #nen.

«En liefſte HBeere! laat niet toc/
&Pat ſh mob moe/.
jTBet mo2ſtelen en uit3ien/

39oo? Dat bepgoefb te bos?fcijijn ſtoom/
jl 2et 't maare ſchoon/
3ijn.

39an Die u liebe

#

GÉn ig niet gefug monocr ſoet?
QPoſt tung en goeb?
QPat ban 't buiſter ecng berbmijn/
-

&#n be heldere Dageraab/
&Paar boog op gaat /
-

ºm

jl 2et 3ijll
Soline
3ij liebe &
AL ſchijn.

Wenſch

168
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Wenſch der Ziele om het Geeſtelyk
Trouw-Verbond met Jeſus.
STEM: Pſalm
-

77.

I.

&#cre tuiſt mn ſcfug geben/

-

En ſchenſt mn met hem te leben/
Laat Ijn 3ijn mijn $5:tlibegonn/

-

-

.

En iſ 't licue eigenborn:
Nabert tot mn ? Zield 25eminben/
Aan it 3Liefde huiſt nun binden/
Doo2 ren liebe (Dmbertroum/
Eetiubig Dog te
1930ubu.

sºn, #

Sagt mijn ziel fit ben 't niet meerbig:
Jeftig ig nogtang bolueerbig!
Greft mn ban it ſiegterijamb/
Ei #efit tot 't onberpand:
Reiſt mn toe tl liebe atmen/
Sict op Inn na ugn (Ontfarmen/

Wccſt bog foo mijn eenig Deel /
En neemt 't auw:
geſjeel.

#at

Na n treftt bog mijn brrlangen/

Sacte Jeſu miſt ontfangen/
Coolnt bog tot mijn #Zicle in/
Herre met 11 foete min/

Trcht mn #efit bp u binnen/
O leert mp 11 fclfg beminnen !

Mogt fit proeben bat gn Inijn/
Jefug altijd upilöet 5ijn,
IV. En
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IV.

En mrogt ſlt bit eeng geloben/
Stieren 't Bert eeng regt na boben/
Ume fatagt mp onderſteunt/
Soo mijn ziele lieflijft leumt:
Toont mp maat u ſoetc unegen/
En laat iſt eeng regt berlegen/
Hooren na il foete JPon0 /

En baar mijn

uraniums bomb.

Bobcn al het 2 arbfch gememel/
Beurt mijn #icle na ben H3emel /
En buigt mijne lDil en $in/ .
Na u liebe foete jl)in/

Ach mogt flt mp baat in baben !
Mogt iſt mn baar in berfaben/

En u NAAM ſtaan in mijn 2iel/
Nu meeſt gp inijn ceulmig JBeel.

Ziele-Zugt om des Heeren Gemeenſchap
te ondervinden.

-

STEM: Weeſt overſchoon Herderin, enz.
-

O

I.

âBomber 2IIgemoegfaam #ret/

1Bieng 433ootheib7 JTBajeſteit en ſect '
#Hitblinkt in al u merften/

e

*

'f 19erſtant ber, Cherubijn/

«Dit niet genoeg bernethen/
?Al 3ijn 5p Seraphijn.
3L 5

-

-

II. H#oe

Ho N 1 G-R AAT JE

Eyo

mºeſten##
weg bebeeſt/
bebeeſt/
#
moeſt
ik ſind
Çn Gi
het ſchepſel
zijn beb2eeft/
C'

.

'ER. ſuiſt een ontfaglijſt 119eeſen/

ſlèien:
groote heiligheid/
ºneerbij
te zijn gepreſen/

#g

áboo ooi"En

d Bajeſteit.
I I I.

#tane ſoo bent # # #oogſte Boebt/
#f alleen #ielen leben boet:
#dan tie"h, #efitg 25loeb/

2üſfoo ſºlº il feifa miſt genen/

*ggeeren a#en te

leben/

" u gemeenſchap

#t.

#
hoop ooit ongein: aat ?
#oo grooten Cºpper Beeſen baat/

Sonbaar ſaſ micbe leben/
in wonen bij hen in/
"Die ant, too? ſjen moeſt bebcn/
&#en

at trekt bp tot

#

tnin.

#2xaagt teng mijn #iel hoe bat bit ftoomt/
#t fuſten boſjeib uit hem ſtroomt,
"Pit boegt een Eige te famen:
't #g 'Heftig JI)ibbelaar/

âDelft alle Eot"En qtlannen/
dn brengen bp

":ar.

# mogt
ASoo

arm ontblote
/
#mijn
#
idee teneid
beel/

# uinben na ban 45emabe ,
de moeſt iſt finieſten bueg/

*#foo een mººi en mans/
ººit mietbe toegelegt.
VII. @Een

wAN GE S AN GE N.
V I I.

17n

-

(Ien íg geen #ochepſel. Dat be #eer/
ſDil geuen tot het #iel begeer /
#n Hemel of op be ?latbe:
JEaar ſtaat berbaaſt mijn Ziel/
het ig bouen alle maatbe/

op die wil mij ##
35uit gp hem ban nog laten gaan,
3ëuit gp nog langer blij ben ſtaan?
&De pbelljeſù te beminnen/

JBaat ach iſt kan ja niet,
GP gecre! ttcht bog mijn ſinnen /
Q5emabig op mp

#x

Ibet 45oub en rijkbom/ Geer en ſlaagt/
obeen ſtippien hier 3ijn bp geagt,
GP ! mogt ſft het regt beſinnen /
Göeen ſchabuingoed en ſogt:
JPogt ift bit H3oogſte 45oed binben/
dPat mn tot

au", b?ogt.

2lig ſf: bit maar berkrijgen mogt/
in Bat fouber meer ban 3ijn geſogt?
#ft habb ban alle be ſchatten/
JIeijn ſtijltbom Ijab geen emb/
OP! mogt ilt bit goeb maat batten/
#ft ſjabb geen m:

*

*

#an.

«En och 45emaberijke Beet!
Göeeft gp mp bit / mat meng fit meet /
#ſt ſtan het ſelfg niet krijgen /
-

«En ben het ooſt niet meert ;

«En och mogt ift Üog niet 3uijgen /
&Zot gp mp het bereert,
-

XII. Dat

17a

H ON I G-R A A T JE
X I I.

3Pat ſft foo be mibbelen ſocht /
jàa/ en uit in Chobbelijſt 25oeſt/

QPIn baat u boo, mp te htijgen/
(Le bimben tot mijn beel/
OP! Dat ih foo lang mag hijgen/
&Bat iä u hebbe
I

##

GPch bat be mething ban mijn ſin/

Aboe regt mogt gaan ten gemel in/
#et malen mijnrt gebagten/
jl?ijn ſjeele liragt en buii/

Aeoo op ben i3cere mag magten/
«En nooit hier in

# ##

3Pat het 45eloof hier oefening bomb/

GPm bog gebuirig t' aſier ſtond/
@Ben 13aber in Tieſitg te binden/
&#n foo te fcljoluuben aan /
QPul in Pie / uan 45ob 25cminben/
?Alleenc tot hem te

#

“Dat bog be 3Liefbe in mijn hert /
jàu ſoet in een gemengelt mett:
gPin b' 13eer allcene te lieben /

JBat 3n mijn herte luſt/ . .
GZijn Liefbe Hip boo? Inag gtieben/
«En nooit 3ijn

uit:",

qDat ik mreb allegbat hem raak/

gooo ſteile tot mijn foet bermaak/
&Pat iſt niet op 2tarb mag binden /
t?oe dat het ooſt 3n geſtelt /
JPat mijn herte mag berbinden/

2big 't na ben #eete niet helt.

-

•

'
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X V I I.

3Pat ook het gamtfche ſchepſel mp/
QPog niet alg tot een p?iftfieſ 5p/
«Dm mp tot u te leiden /
Dat het mijn ſonbig hert/
32iet mag ban u 1Liefbeſcheiden/
d29g maken foo berubert.
X V 1 II.

GPat bog nu eeng mijn gantſche tnerkt/
1Berbult met #eilig ogenmerft:
jlàag tonen in heel mijn ſjanbel/
(JBat iſt foo heel opregt /
jl 2et De 132ome boo2 u mambel/
&#n Dat ilt ben u

#t.
X I X.

#ſh ben bit al bog bueertig niet /
J2a U2p 45emabe op mp fiet/
OBIn Dit groote gocb te geben/
&Bat ift bp u ben H3cet/

jl 2ag in gemeenſchap leben/
«En ſitten op u uit,
-

GPntbeerbig niet gelijcſt iſt ben/
GPch bat ſft u beel naber hen !

«En mag bp Den H#eere leben/
%jnmagten met gebult/

25ouen 3Lugt en IBolhen 3uchen/
(Lot mag mijn ſlPenſch berbult.

-

-

Roem

174
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Roem van Godts vrye Genade.
STEM : Onſe Vader.
I.

W ?lt ſonbig Jaenſch

-

(ô beet !) ben fft/

dºen han niet benâen ſomber ſchrift/
aan ſuſh een heel bonten 2Ibber/
19elft met 3ijn fenijnig 3mabber/

#et alleſ heel berbonen heeft/
âBat Dat er in hem

## en 3tueeft.

#Pat heeft u bog eeng beinoogen/
«2 Geſug! bat meebeboogen:
#am plaatg boo, ſulften ſlimmen beeſt/
&Pat ſomber ligt en ſomber geeft/

#n het maare bniſter 3merfbe/ "
«En 45obtg

varing: berfbe.

2Ulg u heel blp benabe merk/
dat boo? gp boemaaig ſoet en ſterft/

#p nog fogt in 3Liefn' te bangen/
3Pan bie ſnoob en quabe gangen7
&#e leiden tot u leeſt ſfontein/
19an ſomben buiſ te

#n tein.

©ch! mogt bog nu mijn #iele 3ijn/
25curijb ban 't ooobelijk femijn/
delet ſtruipenb/ maar een baſten tret/
&#e maſten na Bobtg peſſ'gc iſ Bet:
gPat nooit een bufle Adder ſp?ong/

3in 't hert/ of molib/ of manoel gong.
-

V. 42 Bole

*75.
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V.,

GP 13olfjeib ! ban 11 @ 5enabe /

op 3Liefbe! mijn ziel berfabe /
#eig in u groote Pierbaarſjein /
19an nu tot in ber 4tetubnigheib /

gem met u Choo! ber gemelingen/
gºeuunig umen roem te 3ingen.

Z I E L E- Z U G T
Om ondervindende Genade.
STEM : Pſalm 77.
I.

oomt / ei hoomt bog in mijn herte
Liebe #efti ! mant 't heeft ſmette
Aig gp baar niet in en moont /
Soetelijſt aan mp bertoont/

In gemaberijhe melähing /
Na u b?p gemabe trefthing /
Teber met mp omme gaat /

Jeſu meeſt mijn

a: en

JBaabt.

Nogtang moet mijn ootmoet tuigen/
Zonben mp boen neberbuigen /

Ach ſá ben u gunſt niet lueert/
Koomt en mp bog oberhectr;
Heere built mp Anders malten/
Ach laat ſlt u gunſte finaſten !

Reinigt mp in 't ſuiber 25locbt/
Jeſu ! Dat mp leben Doet.
III, Alg

176
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Als ift tt ban ſoo mag bmben/
Soete Heſtig zielg 25eminben/

Wat ſal ſlt ban 3ijn berblijb/
In ſoo'n foete bimbeng tijb:
Laat mijn Eiel / ei laat het ſch?eijen/
Jefitg 3Lief / bie faſ ſh bleijen/
En foo bruhhen aan 3ijn Jlºonb/
Soo alg 't mp
gejonD.

taf #s

U íg 't bbg niet heel bergeten/
Doen mn ſnaren meer geſeten/
In mijn tiainer alle bei,
. . En bat na een maat geſcſ)?ei/
Nat ban tranen obergoten/
Soo een ſoctc ſtug genoten/

Termijl Jefug Liefbe blam/
Mcbe in mijn hert # qtlan1.
Ach mat matent foete tijben!
Gun mp nog eeng bit berblijden/
Trcht mijn ziel nog meer foo foct/
Weht mijn 13ette tot u goeët /
Ei laat ilt u meer ſoo ſtijgen/
Sal baat na gebtlirig hijgen /
En 11 minttilet laten gaan/

Na gp hebt mijn menſch bolbaan.

(eº SYen SYeº SYeºS)
«Sºap&Sºgy Sys29
de ess)ſeis S)
(S939)
* .

,
,

,
A.
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Gewilligheid van Jeſus om een belaſte
en vermoeide Ziel te helpen,
Sren: Pſalm 6.
of

Wanneer men heeft geſchreven,
I.

Jeſus.

-

K# milt u na mp tnenben/ .
(#ot aan beg ſlBetelbg en bent

*,

# buſl nu 3ijn u beel/ .

#h ſal u ſchenken 't ienen/
#h fal 11 ſchatten geben/
#oomt tot mp ## Ziel,
Ziele.

-

»

-

&P geer! ik âan niet homen/
jlàijn magt íg mp bemomen/
&Boog ſomben flabermp/
dleijn ſjert ig ſeer afheerſg/
«En ſchijnt niet ſeer begrerſg/
(Lot uube

berij:

Jeſus.
&P #iel ! ſh ſal u trehhen/
«En boog gemaab u mehhen/
«En maken u meer ban/

' HH ſal be magt berpletten/

:

«En u in b2pheib ſetten/
*.

39an ſomben (Uijrammp.
-

##

IV. ziele,
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IV.

Ziele.

-

JI)aat Beer fit ben afſchotulp'lijſt /
#n hert cm boogijrib grouuu'lijſt/
JPiet een ig inp gelijſt /

-

#lt ben be flimſt ban allen/
GBp hebt bog geen geballen/
#n foo cen
ſlijſt.

ſent

Jeſus.
&P 2ïcl! ift mſſ u maſſen/

#n mijne bierbaar plaſſen/
Dan 't hoſtelijſte 25ſocbt /

3Baar 3ullen bolle ſtromen/
19an op u meberkomen/
@Pat 2Zielen
Ziele.

lang #t.

-

-

GP #eer ! fft berft niet ujagen/ .
dBp hebt bog geen behagen /
#n ſomben quaat en boog:

dBp milt ja bat be Bromen/
&Pog aſlcen tot u ſtomen/

#ſt ben te

ee:

Jeſus.
#ft miſ ja 45obbeloſen/
#ft mij alleen be 25ofen /
QPog nlaſten ſtuiver rein:
2llleen bat 3p maar ſtomen/
23ſt fai haar mahen 192omen/
JDaar in

mij, ## #man.

Ziele.

*

-

â heb te lang ſtaan wanten/
weg.

l
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az,

## ging u raab beragten,
19oo? nip ig bog geen raab/ *
#h ſpotte met u #5aden/

## lagte om haar jàobcm/
#ſt ben bog

vrij # quaab.

Jeſus.

qbenabe ſtaat nog open/
&P!, miſt maar tot mp lopen/
#3et ig nog niet te laat/

ſpilt na mijn raab u ſchihhen/
#H ſal u nog berquifthen/
#h tueet nog tot # taaÜ,
Ziele.

-

-

#ſt Han 't ja niet geloben/

«Dat ſoo een glinſt nam bonen/
&ou Dalen op mp meer/
#h berf het ja niet ſlopen/
#ſt Han tot u niet lopen/
43! trekt mp # # #eet, ' '
Jeſus.

', -

.

#ſt milt u boem gelonen/
#lt miſ mijn gunſt ban boben/ .
&Poen balen op 11 meer f

. . . .

#h miſ het u boen hopen/

-

-

-

3 Bij felber tot u lopen/ ’’

«En mogden nu u #eer.

-

X I I.
Ziele.

jlPaar ach mijn groote 3onben!
vele ſtomen mn nu monden/
2ºp 3ijn aig bloeb foo roob!

gººch mag ik eerſt eeng leeſtig!
- -

- --

Jº 2

3ëfſ,
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%oo ſou iſt komen beilig/
jàu ben iſt al

*,

##

Jeſus.
GB 2iele! hebt gp 3onben/
(Daar tegen heb ift uponben/

2ºp 3ijn alg bloeb foo roob:
ºgh ſai u maſten (9eilig/
oſti miſt maar homen veilig /

% ik teü u uit

f

-

##

Ziele.

-

âDit gn ban 45obbeloſen/
eict baat ig ſuſh een boſen/
#ft ieg mn boo? u meer/
#ſt kan niet amberg geben/

2ïlg ſombig meoerſtreben/
iBilt gp nog
#n #eet?

-

#

Jeſus.
#ſt tmft u 119ſſie buigen/
#ſt ſal aan u betuigen/
&Pat ff fal 3ijn u beel/
GHR ſal gemillig helpen/

#ſt ſal u bpoefheid fielpen/
GÉn netnen u

#n

Ziele.

'ft 25en arm en eienbig/

#et quaab bat 3it innuenbig/
#h ben berooit en maakt/

«ſen ben geheel bol ſchulden/
ſlBilt gp nog ſulft een bulben?
«Dat bie in goedheid ſmaakt?
* .

XVII. Jeſus

v AN G E S A N GE N.
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*-

Jeſus.
&Paar toe ben ik gehomen/
- @Bie alleg íg ontnomen /
(dIe rebben uit berb?iet/ . .
#ft mij geen bolle fatten/
#ſt geef alleen mijn ſchatten/
@Pie agtem op mp ſiet.
-

-

. .
**

.

X V I II.

-

-

-

-

-

*

Ziele.

- '

ſl3fſt ban het 3ombig eigen,
#rt meherſtreben neigen/
#ſt ſal ban tot u gaan/
- #ſleeme boog in kragten/
&Pie ſal iſt ſteebtg af magten/
#Laat mp niet
ſtaan.
Jeſus,

-

#

e

-

#h ſal u leeren leunen/
@Pat gp ſult op nip ſteunen/
#h ſal u helpen gaan/

| |

3 bal alieg aan u geben/

| |
-

âDiſt maar niet meber ſtreben/
&#n blijft niet
Ziele.

l: ſtaan.

..

-

#k boel mp ſoetlijſt trefthen/ .
#ft boei mn reebtg opmehhen;
&iet baar ſoo ben ik geer/
#ſh mil ban in u ruſten /
&ooo binb ſit Zielg melſuſten / .
&#n mat

uwt:":

-

- 2 foete zielg 2beminben! . :Bie u nog ſoo laat binben/
JE? 3

:
r

#

-

19an

182
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19an een elembig Niet: *
#l uin gemabc mefifting 7
H. u:p gemabe trefthing /
: @Bie reb mp uit bero?iet.
- XXI I.
3l3fſt 13einelen bein loben/

âDiſt Gugelen ban bouen ( Dag met inp ſtemmen in /
GP uuiſt hem een tuig roemen.
Jeſus.

-

#ft fal u een tuig noemen/
Jlºijn 25guib/ mijn ziel 132ienbin.

Jeſus werkonder de Genade Middelen.
n

STEM: Pſalm 73.
-

-

.

-

I.

t

gae foet/ hoe lief Ig #eftig merh/
TI in 't mibben van 3ijn mate lietſt /
, 25p al 3ijn bierb're ſºunſtgenoten /

19an Licfoe blammen obergoten : : :
#ict ſit 'er een ban haar en ſchºeſb/ .
geen amber foèt en lieflijſt bleib/
De eene nu be finetten boelb /
«Een amber 3ugt
mocſD.

mºgelijk

+Ban 't innig baaren na ben 45eeſt/
. «En ginber mozb 'er aller meeft,

&#3ugt na ſlºeiſt om nieurne kragten (
Hit &iong iBoogb nu af te unanten,

Dog ig in 't midden mei een gelo/
A.
--

. . . . . . . . . . .''. . . ..
''.

. .

*.

.. .

-

. . .-

v
e

*

*
*,
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:

-

183
- ;

' 32an 43elſche magtrn gaat ben ſtrijb/
.
Schoon bat ijp
Hijû. . . . .

##maire
I If I.

º

ºp fct zijn boeten baſt in 't flijk/.
Per ſtraten tot een

' ..

.. . ..

##

. .

Gaat hij nog eens ſal 3omber fulen/ ?ilg 45uermimaat #ege-p;alen /
# #
#ſBant ben 't geſtift bier boben bienb/
.
. . Paar #efug ig 3ijn ſterke B?ſefib/
: ::
. . . een Babet

Die

# Anegen

en aan 3ijn lei

Henb/ . .

.

..

ºp Jºm gaan.

-

Bit leerb be kleine #inbºren ſtaan/ . . . . .
&#n recht in 'g #eeren ſlºegen gaan; *
geur gefug leert en ſtiefbe Gºogen/ . . . . . .
JI)et fort en innerlijk mebogen/
in #Liefbo blijſten tot haar gaan/
#
. @p dat 5m alle blijpen ſtaant

#

.

#n buigen haar in ootmoeb neer /
.
i. . .
situnt
winnen
en naar wat.

. .

;*

"
*

t

&#n geben haar 3ijn foete trooſt / .

. *

2tig blamniem bami 5ijn Liefbe htooſt /
Be allerkleinſte met te groten?
JPiet een pan al upil hij berfioten)
'
#p bºtulitſe aan 3ijn lieflijft lºert /
19erfagtenb al baat hrſtig en ſnert /
En maakt haar na een harde ſtrijd/

' : #nuwenbig intbeton verblijd.
n
- **

-

*

:

..

.

t

*

-

-

-

"

-

#

-

-

'A
--

-

,

*

- º . ,
* -.* **
*.”

-.

--

-- -

::

» '... . *

.* * * * *

--

-

-

. . .

-

-

-

-

*

- - - - -

-

- -

** *

-

-

*
:

- - -

- -

--

.. .

-

-
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is. H o N 1 G-R A A T 1 e
vaſte staat van des Heeren volk
Sren:

Pain 25.

|

| |

-

*

o Als ik als een Duive kirre, &c.
.

-

I.

2llige 19erbombgenooten/

-

«Bp oog ſtaat ontn?iſtbaar baſt/. .
#n brg ſi?ceren hand beſloten /

&choon de bel en Buibel baſt:
«En ſchoon felfg onmagtig bent,
#efug magt 5ijn uuoc Hragten/
ilàclft bn u ter ijltipe feno/

QPau berftuinen alle

#ºn.

Gbob be 13aber u uerhooten/
li?eeft; De 3eoon boo? 25loeb gehogt/
Cºn Deeſt u meer gebooren/
e
«En ben &oonc toegebgogt/
45p 3ijt in beg #eeren ſjamb/
19aſt en bigt in een gehloniſten/
dàiet han bit berſtooten/ mant
GBp 3ijt aan Den

*# #haam.

3?oogten bam be magt ber #eſſen/
#onnen u berſtoeten niet/

- - -

&choon 5p u eeng honnen queſſen/
#p 3ijn 3 maähet alg een tiebt,
&Pm te mgingen uit Bobtg magt/

Hºme #iel bie ijp mij helpen/
-

#

..

-

.
&#n
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&#n betonen 3ijne liragt/
#n haar magt te

"En

3Laat be 119eteſt op u moeben/
«En ſlaat haat boen berſten uit;

#eſtig fal u mel behocben/
ſlBant gp 3ijt 5ijn liebe 25?uſb/
KPie Ijp bierc heeft geſtogt /

«En ban 't Slange Zaad geſcheiben/
Hit De IBeteib opgeſogt/
OPnt u tot hem op te

lººn.

3Laat be âoomb haar ſoet bermaften/
't 19leeſch zijn netten ſp?eiben uit/
#aar bergif Han u niet raften/
OPm beg #eeten baſt beſluit/
GPm te ſterren af u ſtaat/

(Ie boen maggelen of hrenhem/
dàeen 3ijn eeng genomen raab /
5al u b2p 45enabe

f:n.

*
-

•

geoo ban 25ergen honnen mijften/
H3eub'len uit haar plaatſe gaan/

'g Beeren 25omb fal niet be5mijhen /
JIBaat boog eeumig blijben ſtaan;

#p maakt het begin en enb /
#Biemanb Han 3ijn magt berbgchen/
GEn het baſte #ombament /

5taat boo2 eeutuig

#sten.

&choon ban 2ion mogte filagen/
QPat 3n alg berlaten ſat/
&#n het maten naare bagen/
CPf De Beere haar bergat;
JR? 5

-

3Pan

186
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JBan nog 3ijn 3p in 3ijn hamb/ .
G5egtabeert en ingebgeben/
&Pat geſchrift bergaat niet/ mant
't #g ban D' H3eere

## #man.

:

e

&choon een JI)ocber han bergeten/

##

{}aar eigen
en #iniD /
JBat ſjab aan haar 25ogſt gefcten /

&#n 3p tebet hab 25cminb:
JPogtang ſou be {}ectc niet/
19ergeten 3ijne 3Lieb'lingen/

dſl2et 3Lief0 hp haar obcrgiet/
JPieHlant kan jaar

#gruwingen

GPch? mogt ff bit onberuinben/
, JI)ogt mijn Ziele bit ceng 3ien!
(Dat iſ onber bie briminben /
Jlhebe mogt tot #efug blien/
gºn foo druil::r op Uſen Belt/
QDat
ik ruſte
in 3ijn
/
&atang
inagt
mjicrb2ltmen
meer gebelt/

jàa 5ijn &#cumig U2p

n

#farman.

GP ban fott iſt eeumig p?ijfen/
zijn 45emaab aan mn behenb/

## fou hem ban cer bemijfen/
QDat 3ig bab tot inn geupcmb:
#n 't genot van fulh een goeb/
“Dat geen deel uueer om kan ſtoten/
«En hem met een blijb gemoeb/

3Lobcn nuct be 25ondgenooten.

Jeſus
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Jeſus als Propheet aangeſogt.
Sren ;

Soet

geſelſchap &e.
I.

-

*

•

-

-

S#
Jeſu ſiet op mp/ .
&Pie ſoo bubaag en om mij# 3p/
-

3Leert mp bog u meg ban binnen /

«En berligt mp boo2 u 45ceſt/
JIàag bebinden en berſinnen /
(JBat ift u tot

Mee: ſtieg.

?

3Laat ift in u Schocle gaan/
1Bijſt mp uune îletterg aan/
A, B, C, milt mp maat leeren/
&Pat u 13olft alleen berſtaan /
(42m in Zion te berftceren / .
GEn u merfien

*

*

*

1 .

aan," #an.

h

-

&Dat ift bog in taal berſtaa/

1Bant bie heeft geen turbcrgaa;
âBou geen Sibboleth ſtronrtongen:
d!)aat in regie Canaang taal
Schibboleth, Die obergongen

#n u lieflijft ſoet

#aal.

-

'?

&pgeeſten ban u goeb en foet/
13ol gemaab en ouerbloeb:
ſlBil alleen geen 3Letterg ſtemmen/
JBaar bebimben ooit be htagt /
CBmberbinden en getpennen/

#oe (ºp #zielen obctbgagt.
-

--

ººk.

V. #oe

'z83
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V.

H#oe bat men het leven krijgt?
&Boog geloove na u bijgt:
#oe u 45eeft miſ Heilig maaken?
Boe Bp ig een onderpand?
#oe men mag verzegeld raaken?
&#n ſoo htijgt

vaytºnaan.

. Hoe bat men bug ondervind,
H#oe be Zieſe Jeſus minb?
GEn u innig miſ aanhieben/
(9oe bat 43p u maakt behenb?
GEn met haar te ſaam milt leben/
20ig u 19olk bog

# #n.

ſlBat u 19olft verborgen fiet?
1Bat 3p nam u goed geniet ?
iſ 9at boo? drinken , boat boo2 eeten,

#oe 3p met u 2 bombmaal?
2in u Tavel ig gefeeten/
QEn bebinÜ u

lei,a:

iſBat 't berbo?gen Manna 3p?
«En een nieume Naam baat bp?
119at geſtalten 3p bebinden?
@Bie op Ziong paaben gaan/
qºn u noemen haar beminDen/

&Paar 45p hebt

wººn

dûll,

“Dit en alleg mat 45p leerb/

iBob van mijne ziel begeerb,
HBilt u bog. Dan openbaaren/

HTaibbel/ en onmibbelijk/

RPat een ilbijgheib mag vergaaren/
G9ie mijn #icle maakt rijk,
-

X. @En
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oºm bie bog geen 1TBrrelb hemb/
Jl2aar een Ziele ig geunenb/
QPie ban u ig onbermeeſen/

&Pp een HBemel ſoete toon/
#n u échoele heeft geleeſen/
2tig u 3Leerling

is. "

&Lot bat ſft eemg mogt opgaan /
#n een hooger Schoele ſtaan/
«En boſmaakt bp u berliceren/
% in een ganſche eeuunigheib/
'JBie (GBp groote Beer bet Beeren/

13oo? u llcerling hebt bereid.
-w

Jeſus als

Hooge Prieſter aangebeden.

STEM: Ach wat ſal ik Sondaar &c.
I.

Ke:
tot u met al mijn ſomben/
“Heſu om in 't hoſt'lijft bloeb/
&Bat een Ziele leben boet/

2lfgemaſchen in u uuonben/
2lg een fuib're #eſſ-ſfontein/
&Baat alleen te

"En rein.

GBp hebt 't GBffer bloeb bergooten/
gén berfoeming aangeb?agt/
UBoog u 45obtielijſte firagt:
#Laat ik met u 45unſtgenooten/
QPit gelobig nemen aan/

33a u blugten/ tot u gaan.

-

III. 42! 45p

19o
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GP ! 45p milt u bog ontfarmen/
gºn 3ijt bol ban mebclie/
Ziet oog in gemaab op mp/
iſïeiſtt mp toe u lieue armen/
3Pat ift bp u ſchuilen mag /
C5eu?ije ban al' m:

gaan.

3Laat ff bog mijn hamben leggen/
GPp u GBffer/ cm baar in
«Een 3ijn met mijn hert en fin:

ſpilt tot mijne Eiele ſeggen/
&Pat 45p hebt mijn ſchuld bolbaan/
ſiegt ten ltben meeb#faan

-

3Laat u ſDietooſt ban gebeben/
ſBelft 45p en ſom'n oberbloeb/
Hit een bolle liefbe gloeb
#Bilt boor al u 13olft beſteeben/

t

dlºp meeb 3ijn tot nut en âtagt/ .
&Pic op umc hulpe

':

&Dit ben ift ſoo heel moobunenbig/ (Iegen ſombc en onnagt /
ſDant ik hebbe geene fitagt/
J]#aar aan alle hand clenbig
itoum fit tot u 4Pffer/ met
#H bolinaaſtte

":",

1Bilt
't mijn
boghenen
niet ontfeggen/
ſDaar
fottö2dici
iſt Dan
gaan/

l

jl 2ct ſoo'n grote ſchuld belaan:

3Laat ilt aan in boeten leggen/
&#n niet eerder meer op ſtaan /

r

39oog ºp hebt mijn ſchuſb boſbaan:
* - - -

---

VIII, éoub
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30ub ban met tt 4Pffer ſtoomen/
13co2 bc 45obbeltjhe (Th2oon/
Qbeloſt Doo2 3ijn eigen Aboon/
GÉn albaar met al be b?oofnen /

3chuilen lieflijft an u 3ie/
QPuiſten in ti

eerſºve.

«En t1 19aber ſou ontfangen/
(llBant 3ijn regt Dat mag bolbaan

1Boo2 bie agter u foo ſtaan).

-

3boo een Sombaat bie 3ijn gangen /

iïigte na 3ijn eigen meg/
«En het 45oblijft

": a.

#ft ſou u ban ecre gchen/

-

Pat &#n noo, een ſpelletuigt/

2'

25p Den @Iljgoon genaa cptigt:
&#n een Doobe uncer boeb leben/

QPie het eeuunig fcggen moet /

am: Doet,

JBat 45p hein

«En met al be #emelingen/
&Bie (GBp bit hebt toegefcib/
qEn ben H3emeſ ingcſelb/

&#euunig uune 3?aame 3ingen/
Gén u ſioen baar meeb gelijk/
#n het gemelg #oninhrijft,

-

Zugt

192

H ON I G - R A A TJ E
Zugt na Jeſus als Konink.
STEM: Roſemond die lag gedooken.
I.

C T34Heere
3ijt nu tem (II):oon berheben/
Jeſu groote Igelb/
Jºa bat ſyn alg 19oºſt ban't leben/
ſhebt be boob ter meer gebelb/
gºn het leben aangebgagt/
(Doo? u 45obbelijſte

#at

2tſleg moet nu boo2 u 3migten/
ſlPijl 45p nu u #oninhrijft/
dBlori-rijſt foo op gaat rigten/
&#n bertoomb gemabiglijſt/
2tngenaame #eerſchappie/
(4Legeng Satang

-

#ame

25uig mp hoo! u (Ehroon ter mebet/
3Luiſter-rijſte ITBajeſteit/
44 too?n en ontſteeft niet unebet /
13oog bie aan u boeten leib/
2tig een arm upo?rein en maab/
&Pic naar bibbe "!

#".

&Dat ift bp u ſinjûggenooten/
gPuberbanen liebe ſchaat/
ſBelft ljaar 2，icle onbcrogooten
dBeben in u ijamben/ maat

Jºbcbe mogte 3ijn getelt/
«En mijn mij ter meer gebel0.
-, »,

-

v. om
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w

&Pm u alleen aan te kleben/
#n gehoo?ſaamheid geſet/
Jºopt u mij te mebcrſiteben/
dàog u #oninklijke dBet/
J12aat te bolgen it gelei/
JI2et be bolgerg
# ref.

ºy

ſBiſt u (Th2oon in 't hert oprigten/
24ſſe tegenſtanb neemt meg/

«En u HBeerſchappie baar ſtigten/
(@legen g” bpambg oberleg;
ſlBect bat ik heb gene htagt/
(@Tegen ſoo een stºf #nut.

ſlBant baat 3ijn begraberg binnen/
95?oot en bele in getal/

âBelherg liſt liep meint te minnen/ .
QPat ik hem maar bienen fal/
gºn mijn ziel mou nemen in/
áboo regeeren

":"".

3Laat 't niet tot ô ! #eet ber Beeren/
&Bat fft ſoo ten p2of ſou 3ijn/

39panten u magt blaueeren/

.

«En ſoo met een Hºelſche ſchijn/
JPijn begraberg minnen belo/
QEn ift onder

waar ººit

'-

ſBilt u tegen ſjaar berfetten/

«ën haar lift en groote Hragt/
«Doo, u heerſchappie berpletten/

gºuerminnen boot in magt,
JBat iſt beilig ſchuile bp/

H ſoo liebe JBaatſchappie.
jà

-

*,

X, 42mber
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X.

GPmber u 25anier mag ſtrijden;
3Laat ift bog geupaapent 3ijn/
@Pat geen bnamo boef te mijden/
Hit u ſhob'lijh ſlaagafijn,
«En foo in ben booſen bag /
?Alleg boog u hulp

"Een

5choon be lBereſb ook mag raaſen/
lDoelen door gemeld en liſt/
OPnl mijn #iete te berbaafen;

Cf boo: ſchijnſchoon mop betniſt/
jl?n te ſochen tot haat in/

«En te borgen na

##

-

ſBilt mn bog maar Hragten geben/
@Pin te ſtaan in dit gemelb/

?Inberg ſou ſit boo? haar benen/
&#n trt neber 3ijn gebelb/
QDat ift in u htagt mag ſtaan/
#n.
&#n bemoedigt

bi:

ſBilt mp boog u magt geleiden/
Op De #oninklijſte baan/

13an De Soomb en dl3ereld ſcheiben/
«En mp in u meg Doen gaan/
&Pat ih ſelfg niet omme ſiel
Jl?aar haar buile

#yblie.

3Laat ſh bog bp utme bemben/
3Luſtig ruſtig trechten uit,
HBilt maar hr agt bam boben fenben/
@Pat ilt op het fort geluit/

Hèan be dºuangeli ſtem /
39olg na 't nieuun #eruſalem,

w- -

XV. abſi
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X V.

âBiſt ooit b' uitberhooten 5chaaren/
QPie op uube ſtol nog ſtaan /

«Bunſterijh te faam bergaaren/
«En in ume bicmſt ontfaan/ .
GBp dat uube JTBajeſteit /
jlàeerbet mag

# #n.

ſlºot bat al be #eutelingen/
Zijn te faam bp een gebgagt/

&Pat 3p tot u Åetanbaart gingen/
#tilbe Doen aan ume ſlaagt:

2ºlg uwanneer het einde 5p/
&Beſer mijg

van 'grºene

2p betſoſt nam alle ſtrijden/
ábonb en haar berbo?uentheib/
&Iranen 3ugten en het Ipben/
QPat 3p inet haar ommeleſb:

300 bolmaakt in heiligheid/
ſioemen ume JBajeſteit.
X V I I, I. ,

CPp be boben #rmel (CI)zoomen/
Zingen het #alelu-jaſj/
gºeimuig bn u in te moonen/

gap bien grooten #tibelbag/
'Baat het einde van ben ſirijb/
&alig baat Dan maakt berblijb.

3? 2.

Op
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Op verſcheiden Geſtalten van eenige
Vroome.
STEM: Bel Iris,
I.

uuomber goeb/
W#2inigbeHeftig
uitberhooten &ecijaaren/
«Die lººp lieflijft tuil bergaaren/
«En uit bolle liefde gloeb/

(ſbloti-rijſt jaat al mil ſchenhen/
Hit een bolle oberulorb/

Göemaab'rijſt om haar mil benhen/
Ceben haat 3ijn

# en foet.

3chaapjeg in be ſommer gaan/
19an be aangenaame iDeiben/
3Liefbe-rijſt uit H3n haar leiben/
#n 3ijn ſuib're liefde paan/
3Lammerheng in b' armen Dgagen/
(Iroetelen 3n in 3ijn ſchoot /
19eiligen boo? alle Haagen/
(Itooſten tegen

a: #.

3D' Een bic ſmelb in 3ijne liefb/
qºn upil met #efug mengelen/
H#aar herten t' faamen ſtrengelen:

#efug 't liebeno hert boo2griefb/
H#ot tintelen. Daar be ſtraaien?
iPogb 3p uitgelokt tot Igem/
#ert en Sinnen op 19em inaalen/

Gºeben aan haar liefbe itſen.
IV, &#n
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IV.

«Een Ander bgie gemaab' fiet/
#ooint bug fineſten aan 3ijn boeten/
#efug upil haar ſmert berfoeten/
3ien op een onmeerbig Niet:
GP! roept 3p mat ſlBomberheeben/
QPat Doo? bgie gemaab han ſien/
#efug mii 3ijn magt beſteeben/
#n #ein gunſtrijſt

#n

te bien.

QEn nog Een ſtijgt berquiching/
jàa beei naar en bange ſmerten/
1ïuimte in uerujombe herten/

Jàa g” Beere ubijſe ſchikking/
&Pat gelobig nu hon ruſten/
“En 3ijn hert na 23efug gaan/

5maakten ſoete 2，ielg melluſten/
3Laaten 't alleg

er pijn ſtaan.

Een Die bemitt aan b' ouben tijb/
ſDant het ig baat niet bergeeten/.
#p bp jefug meer gefeeten/

-

«Eerſtelijk luierb aangebgieb:

GEn mat 3p al heeft genooten/
dàu en ban alg 't quam te pag/
Jàog mil #efug niet berſcooten /
Dit en dat Dog

#n bpag.

“Juiſt foo hab een 45eeſtrijft oog/
#eurlijſt bit gaan beſchoumpen/
qEn het milbe haar benoumen/

*

&Pm bat ook niet ſoo om hoog/
ſBierb gettochten na ben gemel/

HIàaat nu in De laagte 3ueeft/
Jà 3

oPmber

*98

H o N 1 G-R A A T J E

«Dmber al bít ſoet gememel /
jàiet ban bit

* -

ar:## #ft.

JBaar bie foete ziel bagt niet/

gaat 3p ©oot ging eere geben/
&Pber al bit ſoetcieben/

«Dat bog geen faatuitling fiet/
#n 't erhennen ban zijn beugben/
«En dat 3u 'er op berliefo/
#aar uncl mebe upſi ber b?eugben/
#efug haar
booggriefd,

maar er

g?! 3p habben alle ſtof/
123ie gemabe oog te roemen/
«Blori-rijft 3ijn Jàaam te noemen/

i?en te geben alle Iof:
«En Die het nu hoomt te boeien.
wºn. Die het buo, beſen fag.

T

'

>

«ën. Die 't ſoet geheel en moclen/
ãooo na aan het herte lag.

't Sahmen
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't Samenſpraak tuſſchen twee Bekeerde
Zielen, hoe het ondervonden hebben

voor haar Bekeeringe, onder haar Be

keeringe en na haar Bekeeringe: on
der de Namen van

PHILEMON en ONESIMUs.
STEM : Albeſittend ligten Vader.
I.

-

Philemon,

O'

(#eb ift gemaab gebomben/

(Iegen ſoo beel buile ſonbem/
#oogtmoet en 13erbo?bentheit /

$ 2aar ik meeb heb om ge5mo?ben/
Abchoon ift mag geheel berbo?ben/
«Eigen liefde
#p pleit.

weg

Oneſimus.

-

/

QPch mogt ſh bat mesh bchennen/

&ou mp nu geheel gemennen/
Iïoemen 't b2p 45emabe merh:
@Baar ift alg. De ilBangebgogten/
ſDiert gebgeben
togten/
113oclenbe in
Philemon.

-

#erft.

mp #

.

-

#ft mag ja in ſomb geboorem/
«En een ſtintjen ban 45obg (Looren/
3Leggend onber ſchuld en ſtraf/
#eel bloelimaatbig in mp feiben/
dà 4
jlàijn
- -

'sco

H. o N 1 G. R A A T JE

Jl?ijn clenb bmag niet te belben/

#eel ban

een grºen af.

Oneſimus.

. Dit ſjab mn ban met maſhamber /
&#n gelcclien D' een ben amber /

25eide ban een 3tam gebaalt/
GPnrein uit ontein gebooren/

Zºetrafſchuſt onbcr Blocſt en @Iooten/
&Doo? De Soomb ºy ong gehaalt,
Philemon.

-

j?a mijn ſtleine #fnbſche jaaren/
ſDiſb ift tot be iterſt bergaten/

@Loomb mp ſtemmig en bequaam/
3Lag bp bage en bp magten/
Abcheen be lBereſ0 te beragten/

Gil âteeg foo try

#

IlſRaIII,

Oneſimus.

-

j?ren baar toe hab ſft geen ſinnen/
Jl2aar ging heel be dDereſb minnen/
IPab mijn luſt in Apbelhefb /
3ogte met bermaaſt mijn ſtlanten/

Snoobe/ boofe 13lochberulanten/
&Paar be #el
ſp;eit.

b: "#un

Philemon.

l

qBing bp 13,oome HLui berftceren/
«En liet inp uan 3Leeraarg Heeten/
HBierb in mijne oogen tuijg/
ſbiſoe gecrem 3Diſputeren/
«En j?artpen oberheercn/

n

kilocht/ gelatig/ ftaai en fijg.
VIII. One
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2or

V I I I.
Oneſimus.

-

#ier bleef fft heel onberſtambig:
j?a De 1Derclb mierb iſt hanbig/
Om te leben alg 't behoogt !

3ogt geen ll)ijghcib/ maar 13etmahen/
#n onnut en pb'ie ſaften/
#abben heel
behoopt.

mºp #t

Philemon.

'H ſlaagte mn boo? grobe Somben/
QPie mijn ſtºere nemen ſtonden/
&Pug unierb mijn gemeten teer /
Dat ift onberiſpt hon mambºlen/

«En met 192oom en ®nu?oom ſjanb'len/
& onbet uieinig

tºmaat.

Oneſimus.

'ft H#abbe ooit mel eeng bebenhen/
ſl3at mijn goebe dàaam mogt hreliften/
jlàaat 't bernaaſt mag al te groot/
'ä ikon mijn Somben ſoo berkleinen/
@Pat niet leeft na foo'n onreinen/

Abchoon het quaab lag nog ſoo bloot.

I. R Us T E.

t

X I.

-

Philemon.

dàogtang maaren/ mate 13gonnen/
ſlBeinig met mp ingenomen/
3agen mp boo? Mooi Praat aan/
ſl9;lben bp mp niet bcräceren/
&#n ift miſb ban haar niet iceren:

#ſt liet haar / en 5n mp gaan.

2o2 -

H O N I G - R A A T JE
X I I.

Oneſimus.

#lt mag ook ban bie gebagten/
JBat men 192onne niet moeſt agten /
H9ict in tneber ceng geſint/
'R UDagt bat 3ijn maar 3Fimelaaren/

'ſt 39ag 3e aan boo? {9upcijelſcijaaten/
&Bug foo luag ilt ſtcefieblin0.
X I I ſ.

-

Philemon.

ºſa iſt meinb ik mag een Chriſten/
oPin bat ilt foo fraai hon thmiſten/
qºn 13erſtand had in het HIBoogb:

en mag in mijn gamtſche banbel/
QBnopſpgaalibaat in mijn buanbel/
't Schyntje
luag
y
X 1foo
V.aig 't behoogb.
hoog

w

-

Oneſimus.

QDit ſton iſ ook niet berbenſten / .

#Schoon be &oombe mp quam Htenhen/
jàicinant mag ûog heel boltnaakt:

#lt mag geene ban De beſten/
&Poſt nog geene ban bc ieſten/
&limlnet ſjab
geraakt.

##

Philemon.

r

JDuë ſoo hon fit baſt bertrotlunen/
GEn mijn loope op gaan boutuen/
3Dat iſt fou ten ſpennel IJaan/
#iennant hon inp. Dit berbenſten/

gaf mijn bunaaſc ſjoope ſtrenhem/
119ant iſt meinbe baſt te ſtaan,
-

X V

e

Oneſimus.

eÉigen 3Liefbe mp migleibe /
J2at

zo3

vAN GE S AN GE N.
«Dat ik mn baar ooit meeb bleibe /
&Bat Bob ja barmhertig mag:
GPf ift ſtalt in buile ſomben/

s

Abogte ift beel balſche gronden / .
niet ban lag.
Schoon in 't

#aar

i

Philemon.

iſt boo2
(TZuijffelen
hielb fclfg
monben/
niet ſomben/
âDilbe
mn ban
KPehte mp met 13ijgeblaan/
2ll mijn pligten/ al mijn moogben/
ſlBaaren mp alg ſterfte hoogben/
@Baat iſt beilig op hon ſtaan.

e

-

X V I II.
Oneſimus.

»

-

'ft lion niet beel ban pligten roemen/

dºlàaar bit fou mp niet berboemen/
dDant ift bcbe bog mijn beſt/
25ab nog ſomtijbg mijn gebeben/
#Schoon bat mijn beröo2ben &ccben/
teſt.
Jlàp afhielden

##

Philemon.

'

-

GP! miſt gp ban 25ibben pgaten/
#iet in mag ik uitgelaten/
25ab mijn IBuiggeſin ook boo2/
OPpenbaar en in 't beſomber/

ſl3ant ift bagt iſt mag een uuomber/
19oo? een ieberg oog en oog.
X X.
Oneſimus.

:

jàren ift ging in ſtilſjeſb 3ïnferen/
jl het gemoone JFo?mulieren/
q#n beruſte in. Dat merft:

Aocijoon bat ooit aan 45obt niet bagte /
JT 2aat

H ON I G-R A A T JE
iſ daar 3ijn negen heel betagte /
JAaaahte mp bit nogtang ſterft.

2e4

II,

R U ST E.
XX I.
/

Philemon.

Jpp ging niet een Preek berlooren/
gPnbernijſing moeſt ik hooren/

2Intmoo?b ooit meeb op be bank /
2lig fft 't mei bab uitgebonben/
JPiemant bp mp buiten Honben/
3eoo tooſt iſt
ſtanſt.

#mas

Oneſimus.

#cen ift ging beel ſo?geloofer /
2lig een ſomben 3Liefbehooſer/
Huftbag eenmaal na be iterft/
opf ik ſliep/ ban of ift maakte /
gaf in funben mp bermaakte /

#h beruſte in bat merft.
X X I 1 I.

-

Philemon.

't Beugt mp bat ik eeng berfuimbe/
GPnl bat het min boe niet luinbe/

“Juiſt te gaan na 45obeg 3Leer/
jp dat hoe ging mp bit bemoumen/
#at fit foo mag aan 't berflottunen/
#ooo mag mijn geujecten teet.
XX I V.
Oneſimus.

Jacen be JPuſbel mp ber-eeſbe:
zeiet hoe liſtig bat íjn ſpeelbe/
gBnn ong bcio te houden baſt/

+l te maken heel ſchijnheilig/ .
A-

*

Je
p
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Jlºp in 45obbeloogheib beilig/
(Iot het beib
luag.

#

Philemon.

&oo mierb ift ban ſeer gelatig /

«En in 45obtgbienſt altijd ſtatig:
2langenomen tot een 3Lit/
GBIn tcn 2 bombmaal te ſtoulen/

QPffft mag een ban be 13,omen/

&Boe ſcheen iſt heel ſuiber unit.
X X V I.

Oneſimus,
'H H3ab hierom niet beel gebagten/

'k JPoeſt mp ban mat naumer magten/
G#n bat mag niet na mijn ſin:

'It 3Lict mp bog hier toe beleſen/

'h ſpiert ter loopg mat onbermreſen/
&#n Doe ineeb gelaten in.
X X V I I.
Philemon.

3iet boe hab fft al be gronben/
QBie mp tuſt bermehſten ſtomben:
'H 33aſt mn 45obtg beloften toe/
'ft tton met blijdſchap mp berheugen/
«En met ruſte heel beru?eugben/

ASchoon ift fclfg niet miſte hoe.
X X V l l I. ,
Oneſimus.

3Schoon if fag met beel gebgeeſten/
#In mijn grobe ſomben ſtechen/
J2ogtang mag ift ooit geruſt:

ſl9ant iſ, mag nu aangenomen/
«En ten 2tbonbmaal geſtomen/
GPf De ſombe mag mijn luſt.

XXIX. h zag

zo6

H ON I G-R A A T JE
X X I X.

Philemon. .

'ſt &ag heel meinig ban mijn ſomben/
&Pagt nog mel. Dat geſu uponben/
QBie ubel ſomben nemen mcg/

Schoon iſt hem niet ecng en hcnbe/
3 àog mp tot hem henen membe/

Jilet een

brig##

'H #mann mp boo? mijn fimmen bliegen/
QPffft mp unel mogt bebliegen/
Soo bab bit geen bat op mp/
&ogte al mijn 19ijgeblaben/

«En mijn ingebeelde taben/
dDeer te ſtrijgen aan mijn 3p.
III.

R U ST E.
XX X I.

Oneſimus.

2Ülg iſt hoogb be ſombe ſtellen/

“Dat 3p b?agt bc #iel tct 13ellen:
Stelo ilt mp haaſt meer geruſt/
&Dat het ſoo niet af ſou lopen/
GBf baat honden meinig ſjopen/

«En foobolgb ik meer mijn luſt.
X X X I I. .
Philemon.

áboo bebyogen mp omg beïben/
âDiſoen ong fan felfg migleiben/
1Derhten bug met alle magt/
OPm te ſtopten in Der H3ellen /

«En boo? eeuunig ong te queſſen/

«Bobeg iïaat/ bug mietb beragt.
XXXIII. One
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X X X I II.

Oneſimus.

GP ! mat mag 45obt 45oebertieren/
&Pat mp niet in al bit 3luieren/
QBaalden in ben ?lfgronb meet:

3 Bonberbaarlijſt 3ijn 31jn IBeegen/
ſl9ie moeſt niet geſjeel betleegen/

3Lonen ſuſhen gocben gecr.
X X X IV.
Philemon,

qD! Dat moet ift meeb beſtemmen /

?lIg De #eere hem ging memmen/
30o een ſchepſel aan te 3ien/

QPat in hoogmoet miſbe 3uncilen/
«En 3ijn lang moet miſbe quellen/
OPm gemabe aan te bien.
X X X V.

Oneſimus.

3.oo ift mp ban niet beb?iege/
#eere geeft bat ilt niet liege/
@Iaſte hp eeng in mijn hert/
&Pat bergingen al mijn luſten/
OP! boe hon ift nergeng ruſten/
ſl3ant iſt boelbe fmert op ſmett,
X X X V I.
Philemon,

2ºlg ik eeng fat op een moggen/
GBp een ſiuſtbag ſomber fo?gen /

, - Onber het gehoo! ban 't ſpooybt:
3tralig berloo2 iſt al mijn gronben/
JPie mp niet meer rebben honden/
jl 2aat geraakten alle boogt.
X X X V I I.
Oneſimus.

#lt micrb boo? beel ſchrift behangen/
.

Ils

zo8

H ON I G-R A A T JE

OPmber 't 1Doozb met maare prangen/
&Pat De Soombe mp brrtoont /
Beel afſcijoulu'lijft 't eigen meefcn/
«Dat mag in haar baab te íetſen/
(Daar ilt
meeb hab gehoomb.

##

X V I I I.
Philcmom.

#ſt begonbeſtraftg te grapen/
«Bm mijn gronden meer te rapen/
, 1ſticp boe al mijn lDijgheib t faam/
Om mp meer geruſt te ſtellen/
âDiſDe mp bog ſoo niet quellen/

Jl2aat uJag hier niet toe bequaam/
XX X I X.
Oneſimus.

Jl)aar ſft milbe mp 25eſteeren/
dEn De Soonbt ban mp meeren/

13 ijtig ma De ſierſte gaan/
OPm foo al De groobe ſonben/
3Die mijn ziele uniſben uuomben/
19oo? Deeg tijd te

lag", aan

-

Philemon.

ººgſt fogte mp te biberteeren/
«En foo met bermaaſt te upceren?
't Stechen ban 't getmombe hert/
iſlàaat ſjoe iſt ooh mogte uJoelen/
#ombe ljet bog niet berhoelen/

jl?aat iſt boelde meerder ſmert.

n

IV, RUSTE,
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1v. R U s T E.
X L I.
Oneſimus.

3Paarom mierb ift ſcer gelatig/
(Loombe mp in alled ſtatig/
#eber meemb iſt mag 25eſteert:

Jºaat iſ ſtomb op loſſe gronben/
&Bie mp bog niet helpen Honbeta/
#ab nog anberg niet geleert.
X L II.
-

Philemon.

ſlaaar nu quam fit aan het ſchºeijen/ .
?Aan het 3ugten/ aan het bleijen/
.
#reeg mijn ſomben in het oog/
JIàet be buile boeſem ſonben/

't 25ooſe H#ert met ſnobe monben/
ſlBat het ſtabig mierp om hoog.
X L. l 1 I.
Oneſimus.

ſlàaar bit tnietb mp haaſt ontnomen/ .
2lig ik metſite Dat De 132omen/

&p?ahen ban haar eigen hert/
H#oe 3p 't ſjabben onberbomben/

dDaarom baat ban fpzeehen honben/

-

&oo micrb fft geheel betubert,
X L. l V.
Philemon.
-

OP! ift bagt baat tnaat geen ſlimmer;
«En boo2 mp mag mit nog nimmer/
«Eenig ſchijn ban hoope meer/
&Paar De GDuibel mijn gebagten/
#lmelbe bagen embe magten/

-

2

JBat mp beeb heel bitter 3eer... ... ,
-

GP

XLV. One

21o

H ON I G- R A A T JE
X L V.

Oneſimus.

-

oºm ſft micrb te hoopeloofet/
dBm Dat ſit ſoo'n lief behooſer /

19an be ſombe mag gemeeft/
z@agt boo2 mp mag geen gemaben/
dPaat be qDuſbel met 3ijn taben/

qDapper omber ſpeelt, ben beeſt.
-

XL VI.

Philemon. '

&P bie booſe 323ing ber #ellen!
ſleil bog obertuigbe quellen/
GPm te maaken hoopeloog/

-

3Daar bp bog 3ijn eigen flauen/
geoºgeloog boet heenen b?aben/

d#n 3ijn megen quaat en boog.
X L V I I,

Oneſimus.

ſpil fig boo, propheet uitgeben/
oPffer bog geen hoop ban lenen/
#mmermeer te magten uiaar:

»

-

5 -

geod mijn ziele ſteebtg ging benen/ .
#Boo! het binnig mebet ſireben/

7.

Gên 3ijn iiſten allegaar:
X L V l I
Philemon.

.

2tig ik bug ging ommebunalen/

#ecifg geen hoope Hombe halen/
o:igen âragt mp heel ontbiel/
zBeeb be #cer 3ich nabet kenment
Wilt u na my heene wenden,
GP2ukte hp mp aan be #ziel.

*

N

X L I X.

Oneſimus.

t

e! mp beugt ook nog ben mo?gen/
*

.

JBaat

GE s A N G E N.
"Daar iſ ſtak in buifent ſongenſ
VA N

2rg

ar A

,. Dat mijn hert mat niet, berinijb/
#reeg toen #eſtig onder b, oogen/
?Nig gemillig boſ Ineboogen/
«En het niet, ": binbeng tijd,
Philemon.

#eftig ft
/
'H Bab ban gſeft Gnnen praten
J12aar nu microff, ingelaten/

«Bin 3ijn hulpe eeng te 3ien /
#oe bat íjn geheel ontbloten/
Jaimmermeer nam hem mij ſtoten/
iſiadelooſe tot hem bien,

V. R U s T E.
L I.

Oneſimus,

%2! fit mou nu bood hem buigen/
«En mijn ootmoet komen tuigen/
- Biel. Daar nu in fileinheid meet/
iſ Biſde Ijp nog «Bobbelooſen/
«Daar mag eene ban bie booſen/
«?! ijp mogt #, #n mijn ºgeer,
Philemon.

#lië mou ik hem nu ook binben/
2Nig foo'n lieben zielig 25eminben:
...ºº ! ik had geen ſl3ijghrib meet/
ſailo Up mn nu eeng gaan leren/
&Bat iſ mn Inlogt tot hem heeren/
'h jlâeinde

"## #n begeer,

Oneſimus.
3.

en het mag alg ofQP)bn2. ſeſbe/

.
#n

H ON I G - R A A T JE
#n mijn ziele. Die ſon ſch?eibe /

ziz

aboo, zijn?Allerheiligſt ſlBoogb/.
Soon u Sonden zyn vergeven,

#Bilt 45emabe/ «Eere geben/
H gebebt heb #".
Philemon.

de bat mag een groote goedheid:
Abulk een aangename foctheid/

#teeg ik niet in jaar en lang/
ſpel mat hoope / ban meet bgeeſen/
#oe mijn ſtaat ſnel mogte inceſcn/
GEn dat maakte
Oneſimus.

# bang.

w

-

#eint on bat ik nu hon leben/
geomber ſtrijd en meberſtreben?
#cchet bit en buirb niet lang/

opchſh hon niet meer gelouen/
aPat bit mag een merk dan boben/
ſlBierb gelijhe ##ams
Philemon.

#
bebaard
te merken/
oën begon
hon ban
melhaaſt
Demechen/
apatgclopig uit hon 3ien/
oën gebuſtig bab in b' oogen/
#efug lieflijft meneboogen/
dºm mij hem ſoo aan te bien
L V I I.
Oneſimus,

-

'k #ochubbe ſtabig heen en meber /
“Booznaang 3ujah en Hlein en teDer /
dBmgenoert boo? beele ſtrijd:

#mam be geet mn meer ontmoeten/

vat
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&Bat fit raakte aan 3ijn boeten/
âDierb ban mebet eeng berblij0.
L V I I I.
Philemon.

2llig ift in geſigt ban ſomben/

(Abchoon mn maakten biepe inonben/)
Jlàp aan Hefug geben hon/
#onbe mp ban nog berblijden/
2lig ſft maar ſoo ban ter 3ijben/

25ooſe ſtrijden obermon.
L. l X.
Oneſimus,

't GDngeloof mp ſteebg begrabe/
GEigen Hragt beeb mp beel ſchade
#Batang liften maren boog/

«En zijn ingemoppen pijlen/
(Iroffen mp bp tijd en mijſen/
&Pat ſä mierb heel moeiteloog,
LX.
Philemon.

aDat heb ik meeb onberbomben/ .
GP! 3n maahen biepc monden/

in mijn ſoo benarbe hert/
zBat fit mp niet miſt te bergen/

#boo quam mp ben 33pamb tergen/
3Pat mp maakte heel bechuert/
V I.

R U ST Es

L x 1.
Oneſimus.

-

-

#ch met zielen hooren klagen/

*# # om beeg #"
art te bu020em aangetaſt;

GP 3

-

2Ulg

#14
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2lig of beſc hacbe momben/
Jlſ)eer geruſtheib geben Honben/
2tig bc igel ".
baſt.

#

Philemon.

GP! alg hp eeng quam aan 't moelen/
#Soltben 't ban mcl amberg boeien/

Zijn 3p nu mat fagt geleit/
JBaarom ſton't mei maarheid meſen/
#oeben baarom niet te b?eeſen/
't 25oeſt
feit,

van: #ºrans

Oneſimus.

-

?IIg De H3eer haar ſtaag mij helpen/
&#n haar 2-ici mij oberhelpen/

jlâet een ſagte foete ruſt/
jl?oeten 3p 3ijn goebheſb ſoben/

39;n op haar gebaalt van boven /
gP! 't moet 3ijn haar herten luſt,
L X I V.

Philemon.

Jl haar fou het toel tnaarheib tutſen?

âBaat ban amberg al haar bºefen/
&P ! be #cile met haar pleit /
& Bie haar met eend fai boen ſchubben/
GPf3p mei tot jefu hubben/
ſBaatelijſt 3ijn toegelcit.
L X V
Oneſimus.

gÉn zy hebben omberbomben/
ſl3at gebagten/ mat al ſomben/

Haar mei 3ijn gemoppen in/
JPie met ſchafft haar Zici bebonben/

«?! het maaren maare ſprongen/
, ſlºegen baren miſ en ſin,
* *

-

-

-

LXVI, Phi
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L X V I.
Philemon,

-

jàogtang moet iſt Dit gebenſten/
2tig bit quaab mp miſbe hrenhem/

QBat iſ ban mel ſomberlijſt/
192p 45emabe hreeg in b' oogen/
19oeſbe 't bobb'lijh mebcboogen/

-

«

GP! bit mag#ſlBomberlijft.
V I I.
Oneſimus.

't 3ebert beſe eerſte 113ekſting/
GÉn gemabe-rijhe (Crefifting/
GPch bat ik mp niet bebgieg!
ſlPogb ik alg een rieb bemoogen/
#eftig maar eeng ig uit b' oogen/
't #erte ſegt Dat iſt het lieg,
L X V I II,
Philemon.

-

#ft ſtan nog al beel bertrouhnen/

«En mijn H300pe op gaan boumen
#n geloof tot #efug gaan/
Jlàaar mijn fmoobe herte fonben/
qbeben mp ſtaag nieutoe nuonben/

QPat iſt mogb met angſtbelaan,

e

L X 1 X,

Oneſimus.

w

-

q#ben bit en ooit toel Daben/

:

;*

#onnen bug mijn Ziele ſchaben/
GPffft geen gemabe ſten/

.

&Benít ilt moeſt heel #eilig leben/
&Paar be ſombe mn boet bcben/
GPcij! Dat ift a:
niet toen.

#

"#
n betkeert ig bban mijn ſjanbel/
&P 4
-

-

-

Eig

ki6
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?Ilg ik fie mijn ſombc mambel /
@Berf iſt niet na 23eſugbliem/
&Pf iſt eerſt mij beter inceſcm /

2{lg hp ſal mijn Ziel qemeeſen /.

. Daar ih boot op hem moeſt 3ien.
vII. R Us T E.
L X X I.
Oneſimus.

&#n bit 3ijn maat ſnoobe liſten/
ſBelhe omſe hoope quiſten/
eijn be
«Eerſt be
&Pan tot
&Daar

#elie bog bebagt: .
ſombe te bebehhen/
bergen uit te tehhen/
be dBuſbel ban om Iagt,

L X X l 1.
Philemon. '

#ertelooghefb in mijn manbel/
&Bobigfjeib in al mijn banbel/
#g gebuitig mijn betbgiet/
't Leerbe Hert bat mij niet ſcheuren/

#an het niet ma boben beuren/
&Bat het ſteeng na Hefug 3iet.
L X X I l I.
Oneſimus.

ga ſoo moet ik mebe Hlagen/
#boo bcel hertelooſe Dagen/
2llg ift omgeboelig ben/

32at mijn pligten ſelfg 3ijn ſomben/
KPie mp niet bermmaaſten Homben/

&Pffft Heſug niet en hen.
LXXIV. Phi-

,
w
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L X X I V.

Philemon.

an miſ nog mijn herte neigen/
33a het boofe ſonbig eigen,
#eim'lijft hoomt bat ſluipen aan/
&#rt bat ſft 'er op kan bemiſten/
«Baat het eigen mp al ſtrenficn/
GPf iſt afleg heb gebaan,
L X X V.
Oneſimus.

-

-

-

&#n mn bumht ik moºb nog boſer/
2 maltſter en ooit geeſteloofer,
GP! Dit maakt mp foo ontſtcit/
QBat ift fie 't onheilig leben/
gEn het ſombig moeberſiteben/
&Pat mijn ſombig ſjert op melt.
L XX V I.

Philemon.
&P ! ſft berft u al niet ſeggen/ GPf het boo2 u open legijen/
119at mel in mijn hert omgaat:
OP! Dat boſe ſombig herte/
&Bat boet mn mei foo beel ſmerte/
&Bat fit ben heel buiten raabt.
L X X V I 1.
-

neſimus.

q#n ban 3ijn nog boſe togten/
4Snobe buile (Bangebgogten/

\

&Po2faalt ban mijn broef gequel/
'h Hanſe bog niet ouerheeren/
dàog geheelijſt ban mp mceren !
ãochoon
ban De

#n

#d.

V I I I.
Philemon.
-

'It IBein bat beeg of geene ſonbem/
&P 5

Jººp

218.

H ON I G - R A A T JE

Jmen voortaan niet ſuſſen monben/
iBant 3p ſchijnen boob in mp !
HT?aar 3n ſtomen ban uitb2echten/
dºcben mp beci booſe ſtecken/
qDat ſâ Dappet taalt in lp.
L X X I X,
Oneſimus.

GA! mat zijn top t” ſaam eIembfg/
âDat ig Heſug ong moobmenbig /

JPogten kon maar hert'lijft 3ien!
3Laat ons bibben/ laat ongbirijen/
qºn omg Hºert te mater ſch?eijen/
3Pat ubp mogen tot hem blien.
L X X X.
Philemon.

-

Hier in bent fit maat en klagtig/
GE3! Yuat ben fit altijd jagtig /
2tig in 't eenſaam bibben mil/

'It iBo2) dan op en meer geb2eben/
JDat mp ban boet ſchigtig beben/
&Pat iſ niet kan blijben ſtil.
V III.

R U ST E.

L X XX I,

º

Oneſimus.

*

-

'ſ HT) oet bit mebe foo beſtemmen/
2 lig ik mp na 4,5obt inil uJennen/
3Pat iſt niet regt bibben ftan/
g?! ban ſta ift hcc! bericgen/

3Boube ban met obermegen/

«Dat ik ſcheiden mogt baar bam.
LXXXII. Phi
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L XXX II.
Philemon.

#an mp niet bebaart meer leggen/
Soub het al gelijft met feggen:
ſlBeet mp niet te b?ultfen uit:

JPort meer haaſtig baar uit ſcheiden/
&ºomber. Dat ift ſtan berbeiben/

iïegt te honnen tot beſluit,
L X X X I I I.
Oneſimus.

-

2ºlg ift boogbib bp een amber/
#n geſelſchap met malhamber/
QPenh iſt ben een H3uichelaar/
&Pm dat ban het ſombig eigen/

JIBp mij tot melſpºehen neigen/
GP! Dat tnaaiit mn becſtijbg maar,
LX X X 1 V.
Philemon.

3Laat ong 't egter nu eeng magen/
#efug mſi ong onberſch2agen7
25ibben felber bp ben (Th2oon/

#troeijen mier ook ban gebcben/
(Iomen mat ijp heeft geleben/
(JBatter b2p GD'enabe buoon.

Bidden

a2o
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Bidden

[C Z23II).

STEM : ô Dag, ô blyde dag.
I.

(TGEbitgte Beer top berben boo, u ſtomen/
&Paar b &#ngelen en al be maate 19gonnen/
't Ontſag ban Jl)ajeſteit/
dſbeo?uht op 't herte leſb/

&ooo dat 3p billiften meer/
19oo? ſulfien

st: ſ#eer.

GPch ! bat top trcht boog u ootmoebig maten
J12et b &#ngelen ſici en al b' H3emelſchaaren
3o0 tnogten ſmelten meg/
QBog? 19. flig oberleg/
ef:n u geliefde Soon/
13oog ben

g", #nen,

-

3l3n bibben ſpeer beproeft gp onſe herten/
3Dat bog't bcb2gg boon ecutuig niet mag ſmetten/
* in filiſten marcn ſtaat /
1E9aat toe. Dat is geen taabt:
jl)dat laat ong 3ijn geleid.
GEil Ü002 u

tº:

oſsenabig theet laat on3 bog onberbinben/
JBat jefug ig omg ſorte Zielg beminben/
&Bat 3ijne bierbaarheid/
OPng op het herte leib /

sºn bat 3ijn 5oet geſigt

&Png b?p G5emaab toeligt.
V. jàeemt

w
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-

-

Jaeemt bam omg meg het boog en ſombig eigen,
#Laat ong na balſche ſchijn of ſteun niet neigen/
-

gPch mogten hun geheel/

zijn gefug eigen beel/
«En hp ong toeberlaat / .
#n alg met
Daab.

tººn

3Laat ong in rabeloogheid na hem blugten/
giaat ong in maarheid om bien (!)eiland 3ugten/
zijn liefo ontſteelt ong hert/
19ermond met liefde ſmert /

oEn buig ong H2ert en Áein/
(Iot 3ijne

ſerij #.

-

ge, ſoete geſu miſt bog tot ons komen/
impfit met u gunſt ong 3ielen oberſtromen/
dBeeft ong een bolle bſam /
33an liefd bie 't alleg mam/

gen baar het al boo? 3tuigt/
#n 't

ee: #t/

meiſt bog u (Ch?oon in onſe #ert oprigten/
# #Boonplaats in ong 3malthe Ziele ſtigten/
dſbeeft ong 4beregtigheid/
dEn laat u d'Bajeſteit / .
&Poo2 45obbelijk geleib/
GBng geben

e:"

3Laat bog geen 19pamb ong ban u aftreſiſten/
Tiefſtboo: 45emaaben Ligt ong ſtaag 9puurfthen/
dè gefu! meeſt ong hragt/
GPng 3ielen niet berfinagt /
JBaar laat ong meſen ſteth/

JBoog u genade meth.
-

X. @Png
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X.

gang booſe 19ert mſſ ſteebg ban u afheeren/
&Be Somb en IDereld ong ban u afmeeren/
&De Duiibel ſet 3ijn ſttiſt/
HBoo! omg elk ogenbliſt/

GP! reb ong ſterfte H3elb/
geupelD.
19oog-al bit

":",

OP! mogten top um b?p 45emabe hennen/
&P! mogten hun aan Heſug lief gememmen/
&Bat fulſten foeten #ect/

ſDag al ong 2 zielg begeer/
1Bp buigen boo? hem neer:
«En menſchen dan niet meer'.
XI I.

&P! Dat ong namen mogten 3ijn geſchgeben/
't 45ebenſt 25och boog ong mogte 3ijn ten leben/
5oo foube onſe ſtem/

#n 't nicum #eruſalem/
ſlàceb loven 't filibet iLam/

&Paar b2p gemaab boo? Hlnam,
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Zy vragen malkander.
I.
Philemon,
(12e

b: gy onbet 't Zingen u bcbona
20 :

Oneſimus.

jlàijn

"Ehren ſtaag nieuïne buile mona
Pn

dbcbagten 3ijn berſtrooit/
32e finnen 3ijn berooit/
#ſt mag heel ongebaan/

jl?et ſogg en angſt bclaan.
I I.

J12aar 252oeber mat hebt gp bog nu gehtegen?
Philemon.

#ft bomb na b2p gemabe nog een 3eegen/
jleijn herte ig bermijb/

't âBag boo, mn binbeng tijb/
IRijn gefug íg na bp/
JPijn 3iele ig nu blp.
I II.
Oneſimus. '

-

gh moet nogtang in 3ijne mille ruſten,
«En ſchooniſt nu niet finaah 3ijn Zielgueiluſten/
#ſt ſal nog houben aan/
"

-.

(ILot Dat ilt ben bolbaan.

#p ſp?enge met 3ijn 25loebt/
H#et buile / ban het ſoet.
Schie

aat. H o N 1 G-R A A TJ E
Schielyke invallen in verſcheide gele
gentheden.
Waar toe ook voorbeelden uit de Pſal

men getoont worden.
STEM : Pſalm 77.
I,

Des Morgens wakker wordende.

©o gaat de nacht en ſlaap beroulijnen;
ſlDogt mijn 2iele nu niet qupmen/
#n ſoo'n maare buiſternig/

OUDat iſt 't ligt ten ieben mig:
JT2aat bat ſft bp 't bagligt mambci
«En bertoon in al mijn handel/

-

&De Som ber gerechtigheid/
GBber inp haar ſtralen ſp?eib.
Of ook Pſalm 5: 3.
Des Morgens vroeg voor den daag'rade,
Sult gy my verhooren eenpaar,

Want ſeer vroeg ſal ik u voorwaar
Bidden, wagtende vroeg en ſpade,
Op u genade.
, Sig Aankleedende.
Jiaogt fit nahent 5ijn ban 't eigen ;
«En mijn #icie haar gaan neigen/
25eſilceb t” 3ijn met ſchoon citraat /

Jleet 't hoſt lijh fnceumft gemaat/
"Heftig 3ijn gerechtigijeeben/

-

&Pic ontblote uil behleeben/

af

-

###
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#efu ook in 3eiligheid/

«Pp mijn maakte ziele ſp3eſb.
Of ook Pſalm 132! 6.
Laat de Prieſter daar bekleet zyn,
Met de ware gerechtigheid;
Uwe Heil'gen met vrolykheid
Vervult, en bewaart 't Ryke fyn
-

Uw's geſalfden

#

tegenheid.

Sig Waſſchende.
*t ſbater kan mijn 3Lichaam maffichen?
JPogten ooit be #emel plaſſen /
Hit be 3uiu're H3ciſ-5fontein/
Jlſlijn buile 2 icl' maften reint
*t 25loebban ºlefu/ Zielg 25eminben/
3Laat fft baat mijn tebbing binben/
*
-

*

*

ZPat iſt ljelbet mit en blanſt/

&Buiber merb ban fonbem ſtamft.
Of ook Pſalm 51: 1.

Ontfermt u over my arme Sondaar

Heer, na uwe goetheid niet om volpryſen :
Wilt my ditmaal uw genade bewyſen,
En vergeeft my myn ſonden groot en zwaar:
Waſchtmy,ô Godt! maakt my ſuiver en klaar

Van myn leelyke ſtinkende misdaden,
Die my voor u onrein maken voor waar:

Reinigt my door 't Wºr uwer genaden.
Water drinkende.

dbclijk 't Bert bat jagerg jagen/
JI)ogt mijn ziel bug bo?ſtig ſlagen/

gPffet 25eelt of #oel-byon íg/
3naliſten na beeg lafenig:

#oete #eſu laat iſt homen/
(Eot be bolle

waarin
#Ban 't
w
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13an 't berquſhhelijke ſoet/
39loeijenb uit u bierbaar 25ſoeb.
Of ook Pſalm 42: 1.
Als een Hert gejaagt ô Heere!
Dat verſche water begeert,
Alſoo dorſt myn Ziel ook ſeere,
Na u myn Godt hoog ge-eert:
En ſpreekt by haar met geklag;
ô Heer! wanner koomt dien dag
Dat ik dog by u ſal weſen,

En ſien u aanſchyn gepreſen?

•

V

Eetende.

't Zijn bog hongerige 2ielen/
#eer bie aan u oog gebielen:
3Laat mijn 2iele ſoehen 't 25?oob/
Hitagtig tegen alle Poob:
#Boete ºfeſu/252oob ban 't Hleben/
ſBilt mp ban u Manna geben/

19oeb mp boog u 3Lebeng hragt/
&Pat mijn 2iele niet berfinagt.
Of ook Pſalm 81; 12.

Opent uwen mond, Seer wyt onbekaden,
Ik ſal hem terſtond, Met goeder ſpyſe,
Na myner wyſe, Rykelyk verzaden.
O! mogt de Heere dit aan myn Ziele
vervullen,
V I.

Uitgaande of zyn werk beginnende.

á tiert mijn gang in al mijn paben/
3leert mp recht in al mijn baden/
Abomber u ik niet begin/
jaeſſeng u iſt niet bemin:
KIreft
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ſtrekt mijn ſjerte na ben #emel /
Jlàaakt mp log ban 't ?larbſch gememcli
&Pguſtt u byeeſe in mijn #iel/
«En meeſt gp mijn eeuunig biel.
Of Pſalm 25: 2.

Heere wyſt my dog uw weegen,
Die gy wilt dat ik ſal gaan:
Tot den ſelven maakt genegen

My, en doet my die verſtaan:
Leert en ſtiert my na u woordt,

In uwe waarheid gepreſen:
Gy zyt myn hulp, dies nu voort
Wagt ik op u

in #ſen.

Sig des Avondts ontkledende. &Beeg bag b íg al meer berſcſjenen/
Abon gaan omſe Dagen benen,

@Tot het iLichaam Hegge af/
2lig een fileeb in 't mare graf:
g? mijn Ziel! foeht amber Hleben/
#eſtig 3ijn gerechtigheben/
(Dat Die behhen tuime ſchaamt/

3eoo beg #eeren 13olft betaamt.

Of Pſalm 9o: 2.
Als gy wilt, de Menſchemoet haaſt bezwyken,
Gy ſpreekt, ô Menſch ! ſterflyk van kleinder
waarden,

Ik wil dat gy haaſt word tot ſtof der aarden:

Want by u zyn duiſent jaar te gelyken,
Als by ons een dag die nu is vergaan,
Of een menen: #n loopt voortaan,
gaande
om te ſlapen.
bebºeben?
p
ſlâat hebLeggen
ift #

#n beeg Dag/ en al mijn leben/
3? 2.
-

-w

JIBijn

228
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Jihijn ſchulb ig oneinbig groot/
J121jn trehenſlot. Dat mag. De boobt:

#efu ſchenht gn mp het leben/
ſBilt mp b2p 45emabe geben/
&Pcht mp omber u geleib/
&Pat ik nooit ban u en ſcheib.
Of Pſalm 3: 3.
Dies ſal ik ruſt ontfaan,
En ſeeker ſlaapen gaan,
Bewaart voor alle ſchade:

Ik ſal des morgens klaar
Ontwaaken uit gevaar,

Want God wil my ſlaan gade:
Hondert duiſent by een,
Deden my vreeſe geen,
Wanneer zy ſulks aanvingen,
En my wilden met haaſt,
Om te maaken verbaaſt,

Verſtrikken en omringen.
-

-

Zugtingen omtrent den openbaren
Godtsdienſt.

STEM: Pſalm 77.
I.

Na de Kerk gaande.
&#ſt1 boſſt mijn hert bereiden/
iſBilt mp boo2 u 45eeft geleiben/
(Lot u bierbaar Heilig moogb/
QPat u 3Liefbe mp behoogo:

3Bilt u nog aan mn ontbchhen/
âlBilt mijn trage Ziel opmeåken/

e

«Dat

A'

aa,
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&Dat ift b2p gemabe ſten/
QP ! Dat ift De uu0e

#.

Uit de Kerk komende,

GPch Dat ift mogt onberbinden!
&Pat nu ban bien Zielg 25cminben
#efug HLief/ nu heb gehoogt/
QPat het bog mijn hert boogboogt:
&Pch bat ift 3ijn merft mogt kennen!
«En mp aan 3ijn liefbe memmen;
#eſu hoomt oog in mijn ziel/
geijtel.
«En neemt gp

mºp #

Der H, Doop ziende bedienen,
&Bug hebt gp in #imbſche jaaten
#eer / mp upillen meeb bergaaren/
&Boo! 't Zegel ban 't H3eil-1Berbonb;
GPch Dat mp mogt 3ijn gejomb
39ernieuunt t” 3ijn en ook gemaſſchen/

#n u ſchoone gemelplaſſen/
#eſu 45eeſt en hoſt'lijft 25loebt/
moet.
QPat ben JBoop

":ren

Na 't H. Avondmaal gaande.
3Bat ift alg arm en elembig /
#efug heb geheel moobmenbig/
-

ſtoom becb'Ien geheel ontbloot/
QPm 3ijn b?p gemabe groot:

&Pch ! Dat iſt foo recht mag komen/
' (@Tot 3ijn gemaab'rijſte ſtromen/
&Bat fft hebbe niet mebal/
mijn al.
«Pp bat #eſug

w:

#

#" Brood # # ##" ziende.
eſu# 3ijt gp bug geb2often?
39 3
5

-

#ijt

â3e
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#ijt gn bug ban mp boogſtooken?
#g het mijne ſomb gelueeſt /
&Die boortuombe uunen 45eeſt?

't Seou mn ſmerten ef: berblijben:
«Dm bat oo?faak mag ban 't ſijben;

&Pog maar in mijn #eil ſou 3ien/
2tig tot u han
blien.

bryº

Den Drinkbeeker ziende,

ſl3at 3uiber 25loeb/ uuat Beil-JPontien ?
't 45chncugbe hert ftan maken rein;

ſgeilfaam goeb/ berquſhlijft ſoet/
&Pat De Ziele leben boet:

3Laat ſä borſten/ laat ift bginſten/
4Laat ſh in beeg ſtroom berſinken/
3Laat ik pgoeben 't licbe ſoet/

#eſu ban u

uit", #".

Eetende en Drinkende in 't Avondmaal,
H#eer iſt ben geheel. onmagtig:
#eſu miſt mp maken kragtig/
GBm te maken het 19erbomb/
GPf 'ft berbycelt het meer terſtonb:
3Laat ik merken in u ſtragten/

't Eigen fou mp boem berfmagten;
QDaat op neem fit 't onderpand:

't Zp gemaab

ay # han.

Van 't H. Avondmaal afkomende.
#eer laat iſt nu onberbinben/
.
#eftig ig mijn 2ielg 25eminben/

ſlaat gelobig tot hem gaan/
3Laat mijn liefde op hem ſtaan/
3Laat nu lieflijſt op hem leumen/

3Laat 5ijn ſitagt mp omberſteunen:
3oete
/
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#oete Heſu/tneeſt bog mijn/
«En laat ik be uuJe 3ijn.

Hof of Tuingeſigten.
STEM: De Winter is voorby geſtreeken,
I.

- Op 't geſigte van den Palm.
Bosboom 3iet men altijb leben/
#n #Bomer- of in âBinter-tijb /
QPe groente gaat haar nooit begeben/
#oe ſtuite blagen 3p ooit lijb:

De
-

OP! mogt iſt foo leben/

#oe naar b ſto2men gaan;
#n al 't meberſtrepen/
&oo alg De Palm ſtaan;

#n groente maſſen aan.
Op 't geſigte van ruikende Bloemen,
3oete Bloemtjes bie aangenaame/
«En lieffciijft u reult berfpgeit;

GT5p ſtreelt be ſinnen heel bequaame/
&Boog 't maag dat op u blaatje leit:
Jl?ugt fft u gelijſten/
in ſchoont en in beugt;

JT2et ſoo'n reult ſtaan vijken/
&Bie mijn 2iel berheugt/
2Elg 't
jeugd.

zamirº, #n

Op 't geſigte van roode Roſen,
3choone Roosje u foete geuren/

«Baan 3uieren met een bolle ſtroom/
-

33 4

#et

*,2
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#et ſchoonſte voob ban al be Hleuren/
19ertoont gp op een 3tijkel-boom:
GP ! mogt ilt leeren/

35oo op D' ſDereſb ſtaan/
2lig een Stykel, mceren
QPe fonb' ban mp gaan/

HI?et Deugt

mag # belaan.

Op 't geſigte van de witte Lelien:
#3et ſuiber uit Der Leli-bloemen/
&opgeſù haar heel mijt na boben uit;

#an ban foo ſchoone geuren roemen;
dàa onberen haar ſcherp toeſluit:
JI2ogt ſft 't mit bertoomen:
âDaare H3eiligheid

#n mijn 2iel mogt moomen/
ſ2a b' HBemel uitg'fpgeib/
jàa D' ?larDe

teg".

Op 't geſigte van 't Kruidbedde.
't Kruitje ruiſit/ en 't 3ijn Jihebccijnen/
#Soo geeft 't aan ong een bubbel beel:
&P #efu! ſoft mijn #iel ban 't qupmen/
GEn geneeſt mijn/ ſoo ſieſte ººiel:
H gerechtigljeben/

&Bog op mijn 2 ſel' leſb:
+4 me i3eiligheben/

li?aar op mp berfp2eſb/
5oo heb íſt

met:

Op 't geſigte van 't Onkruit.

#ne groemt het Onkruit in be #3open/
« n oberbuurrſt ljet goede ſtruiñt/

#?et fot: foo àlºeg gaan te bonen/
3Wlg het niet uiero gemiebet uit;
300
/
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5oo miſt Onkruit maſſen/
#n 't berbo2ben hert/
GEn mp oberbmarſſen/
't 45ocbe heel berumerb/

5oo 't niet

grººt",

Op 't geſigt van Filetten,
#3et ſchoone 25loemtjeg 3ijn Filetten,
&ooo ſoet ban geur en ſtleur en taſt;
ſteumfelen ſetten/
Pog men moet

#

.

ſBant amberg ben haar tuijgjeg 3ubait?
&oet kan bit Heeten /

-

@Pat ift niet kan ſtaan/
QPf. De Staf beg I#eeren/
dſlāoet mp helpen gaan/
#
GPf 't mag

mij

#am.

Op 't geſigt van vrugtdraagende Boomen.
#oe ſtaat het Boomgewas beladen/
JT 2ct b?ugten elſt na 3ijnen aarb;

W.

#Tºen Han ſig tot ber3abing baben/
#n oberbloeb / ſoo ſoet bergaart:
JPogt ift foo ſtaan groeijen
#n beg Igeeren Lºof/
5oo met b2ugten bloeijen/
(Tot Deg H3eeren Lof/
ſtof,
5oo bomb ſit

vij:

Op 't geſigt van onvrugtbaare Boomen,
#oe meelig ſp?eiben beeg haar tafelten /
2tig of het b2p mat brengen han/
3Pog hoe men na 't geſigt mag finaliſten/
Jl?en plukt 'er niet een b2ugtjen ban:
&P ! be guichelſcharen /
GEonen haar gebugt/
#aat
3? 5

k34
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JBaat 't 3ijn guichelaren/
&Die hoog ſtaan in be 3Lugt/
&Pog b?agen geene #at.

Op 't geſigt van den Wynſtok,
&Dit ſchijnt het beragſte hout ban allen/
't 19ertoont ſig met gemg toe beſluaatn ;

wDog 't heeft in ſig het grootſt geballen/
gijn bugt bic ig ſter aangenaam;
#Soo gaat 't met be 192omen/
Zn ben ſoo beragt;
Jlº dat tot Heſug Homen/
dſbeen alg. Dit geſlagt/
Die ranken ban# htagt.

-

Op 't geſigt van allerlei Keuken vrugten
3De Tuin geeft niet alleen 3ijn ſieuhen/
gaf ſchoone 25loemtjeg aangenaam/

Jenat geeft meeb boomtaab boo? De #euken/
Kºot bocbſcl ftragten ſeer beguaan/

JI)ogt ilt niet alleen ſchijnen/
& go mat in het oog,

't #ocſjijngoeb mag berbmijnen/
ſlaat mijn hert betuoog:

#eet Trekt het na om hoog.

Land

van GE s A N GE N.

a3s

Landgeſigten.
STEM: Wel dus bedroeft J,
I.

Gºrtcomt ſig alieg fott/
#et Veld begint te groemen/
H3et Vee Hrijgt nieuïne moet/
't Land ig bedekt met 25loemen:
GPch mogt fit foo in Hitlaber-luei!
't

Oſbaan graſſen en het ſoet gelei/
1Ban 45eeſt en
rei/

#s

Hºet Gianb battnerb beſp?oeib/
JT2et Hkriſtallijne Stromen;
&#n op haar ſtamb baar groeib/
JBe ſchabum'rijke Bomen:
3Dat bng be ſtille 25echjeg ſoet/
33an #eftig oberſtoft'lijft 25ſoebt/
#aat ſchaÜuub ºf # ſp?oeid. ,

-

H3et 13elb bat íg berheugt/
&Be Lammerkens bie fpgingen;
&Be HLugt bie ig berb?eugt/
&Be Vogelkens die 3ingen :
&Pch dat mijn Ziel bol byeugbe maar!
#n Heſug met ber 132omen ſchaar /
(Le 3ingen boo? f"waar.
-

Het Vee geeft 3ijn profpt/
(@Lot boogbeel 3ijneg 49ceren/
H#p ig 'er in berblijb /
2lig 't hem bug âoomt bereeren:

GPch
C
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o@ch bat íh ook eeng b?ugten gaf!
iDrift baalben uit fulſt boedſel af/
&Dat #efug aan #p gaf.

b' Karn ſtaat ban buiten ſtil/
3Bam binnen bol tumoeren/
25otet en ſtarnmelſt upil/

Hºog ſcheiden boog beroerent
#Soo ig met het uleeſch geſtelt/
âDat niet alg met heel groot gemelt/
eEeng mogD tet

# gebelt.

“Den Akker mozb betbulb/
Jmºet hoſtelijke 2laren/
&Bemelft na lang gebulb/
GDen Ilpuigman ſal bergaaren:

op! bat 45obg 24H het mebe b?tigt/
Jaa 13,omen menſch en mate 3ugt/
jl 2ogt Ugagen

# #nuut

wBen Maayer maait het 452ag;
“De Sigter ſlaat het ſtooren/
3Pat nu in luiſter mag/

#eeft haaſt zijn glang berlooren:
#Soo heeft de boob ook toegeleid/
zijn geijhel op mp toebereid/
óDat ik maar 3n bereib.
V I II.

19et 3Lamb mogb toebereid/
zDoo? Eiden en boog Ploegen,
2tig het mogb toege5eib/
#n hoope ban genoegen:

oach hat mijn hert boorploeget mag !
«En #efug 't met 3ijn 25loed genag/
Aboo b?oeg ift goed gemaā.
IX,

Pen
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I X.

&Ben Dorſch vloer heeft het #af/
#boo boel alg 't goebe #ooten/
QPog 't Häaf bat moet er af /
#et meeſte gaat berlooren:
dBug ig het in De #erſt geſtelt/
Heet haf fig omber 't Hooren telt/
&Baat 't quaab het goede quelt.

Klagte over het verval der Kerke.
STEM: Lofzang Simeon,
O F

Lofzang Maria.
I.

Z#19an't 'tnuJaicum
be bagen H#eer /
19erbonb? tuammeet
(Bat 2-ion foo ſou bloeijent
&Paar 't ſoo aamagtig leſù /
#jn truitſtaat meer en ſchreib/
“Én 't oog ban trein met bloeijen.
ePch maar ig 't #eilig Zaab?
't 4,5etal ig fileint en 't quaab
#g groot / en beel! be booben

25eſlaan het ganſche plein/
gºn richten feer ontein/

Zp ſpotten met

# #n.

Haatuur-ſtaat ig berherb;
(De 19gonnen 3ijn betuperb,
3Paat

338
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&Paat ig nog €5eeft nog 3Lebent
't gºntbreekt aan alle hamb/
#Boo niet um ſterfte hamb/
«Een ambet ligt

w: g".

#ooo 3ugt baſt ieber een,
GEn brengt een maat geſteent
@Een gemel ! Die u opeeſen
op 13eer ! mammer ſal 't 5ijn/
&Pat &#efug J12ebicijn/

JBeeg huomben ſal

g"

#aat hert/ ſtaat momb/ en oog/
2ïl qupnemb ſtaag om ſjoeg/
Lºaat Iſcuen ºefug b2agen;
(Ic hooren uit 31jn momd
119anmeer. De ſlºo?genſtonb/
19an leben aan ſal

##

oef/ ?tſberſoetſten 'geer!
gºn umambeſù gp niet micer /

25p 't ligt bet ſtanbelaaren?
GP #ſa! gn 5ijt getroum/

Hun 25 uit 7 uur licue 192oum/
#cel lieflijſt te

uitg:

«Bi ſtoomt ban liefſte #eer !
3Laat 2ion bog niet meet/ gooo maar en boobig klagen:
JEaat geeft gn (beeſt en ligt/
't 45cmabe uberft oprigt/

ààa um b2p ubelbeljagen.

Zugt
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- Zugt om herſtel der Kerke.
STEM : Pſalm 68.
I.

C

#eer ! gp 3ijt be ſDijgſjeſb ſelf/

dºe iBijgheib blinkt in 't Choo, gemelf/

QPer #aaſ’ge Bemelingen:
Hun 25eelb men baat in luiſter 3iet/
«Een bobo'lijft Lieb/ en anberg niet/

-

-

Jºen eeuunig. Daar hoogb zingen.
&#i liefſte #eſu leerb mijn #ieſ/
@Poo! @Beeſtelijk betſtanb geſjeeſ/
JPijn ſtem met b' haate paaren/
#n Canaans (Eaal bic niemand henb/
(Pan bie in 2-ion ig gememb/
&Ie 3ijn bp vanaf een

32erſtoorb het ſongelooft iiijſt
«De # #batang/ baat geen amber blijk/
2lig maar be naam ban leben/
&Ien Booghooft ſtaat / maar baat be Doob
e Schepter boert/ be Putſbel/ groot
n Hlein/ 3ijn loon huiſ geben,

"De ilbereſt prijkt met groot cicraab/
't Derſlaafde ſjert ten ?titaat gaat/
Cn Huſt be #elſche bingen;

#p juichen in haar gelauernp/
«En ſiliſſen ſtijä en Beerſchappp/
JI?et roetn ber

o:#n.

ſtertuijl um 45unſtgenoot baſt ſchgeid/
#ijn berte ſmelt/ en ijp berbeid

«Dat

24o
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Dat &ion eeng mag groeijen:

«Ei gefu! ſtopt eeng Ligt en 45eeſt /
5oo alg 't boon beſen ig gemeeſt/

9p dat um ſlijſt mag bloeijen;
Hun pijlen laat in 't het te gaan /
#Ban bie um magt nu tegen ſtaan/
ºp moeten ban mei ſtomen/
(Iot luiſter ban um JBajeſteit/

2 ambibben ttmc l'eſligheib/
&#n ceten b Igeer ber 1330men.

G E E S T E L Y K

TROUW-VERBOND
Met Jeſus aangeboden.
STEM: Ai ſchoonſte Nimph &e.
I.

vertoninge van de Bruidegom.at momberſpaarfaſhier te3aan bergaaren?

#n alg foo ongelijſt:

-

geen bemeſtaatoerbaaſt/metb'eng'lenſtbaar
ten /

dauer foo een H3outu'lijft. -

dacht dat iſ bit na maarbe mogt bebinben/
aDe ſchoonheid van ben 252uibegon15

lgue
balZielg
be abluſb
uuon mellehom/
#ijn
25eminben.

l

II, #p

van G E SAN GE N.

24i

I I.

#p ig be Wyſte ban be Ilhenſchen âinb'ren/
&#n mict ig hem gelijſt /
Zijn Schoonheid ſtan in cculmigheib niet mina
b'ren/

-

't #g al bp hem maar fitjft:

#p trekt het oog nam gºngelen en ſlèenſchen/
ſDermonbering bog clft lucg rukt/
ſBelſt befe gunſte eeng geſuſtt/
@Pin hem

# #r.

#n ig ſoo Overheerlyk boben allen /
dPie hem in 't ooge krijgt/

Jl)oet nemen
in 3ijnna
Schoonheid
groot gebaſſen/
QPe Liefbe
ijem bijgt:
w

#p ig 't Afſchynſel ban 45obtg Igeerlijftijeben/
gºn 't uitgebguſtte Beelt,

4.

. . Daar 'g Baberg glans in ſpeelt/
ſl90gb aangeſjtben.
*

-

-

et hert berbunaaſt in 3ijne Lieflykheden,
39gienbelijhe
:. :

d#

âBij 3ijn groote Majeſteit oberſleben/
dl het aangenaam Soetheid:
Sagtmoedigheid en meergalooſe blijſten/
- T- 13an Liefde, ſelfg tot in de boobt/
âDaat bu02 Dat hoopt zijn bunſtgenoot/
#eeft geen
. .
.

#m.

#p ig be Erfgenaam van alle goeb'ren/
#n ſºcineſ en op 2larb /

2ijn Rykdom trekt ſoo aangenaam genoeb'ten/

?ilg bn 3ijn 25 uit bergaarb/
#ijn ſchatten 3ijn oneinbelijk berijeben/
#p minderen boog eeuuuig niet;
Oſ?
&rſjoon

24z
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5choon men baat nog ſoo beel geniet/
qDie ijp inſi

grººt,

zijn Magt gaat alle magt feer bet te boben/
(ſlot bemping ban het quaab:

19et gcene hu 3ijn 35?uib bog uil belonen/
JDaar heeft 3ijn ?timagt raad:

ºp ig ſchrik lyk boo! bie opambig rafen/
2li ig 't beg &oatang #2elg getmelt/
#p al haar magt ter neber belt
GEn Doet

u:

geoo ig bn dierbaar boo? 5ijn 45unſtgenooten/
QDie leggen hem aan 't hert/

-

#p mil niet een van allen ooit verſtooten/
I#aar ſmertig 3ijne ſmert/
Gewillig om haar broebig hert te ſtelpen /
teb haat uit foo'n grooten nood/

##

qºn to?ſt een barbe mgcebe bood/

&Pm baat te helpen.
I.

.

R U ST E,

v I II.

Vertoninge van die tot Bruid word aangeſogt:
Aeoo'n grooten 13eer. Die paſte 3ijng gelijken/
(@Le ſoeften in De Kltoum:
JIBaat 't herte moet op dit geſigt be5mijften/
2tig men beſchoumt 3ijn 192oum:

#aat Afkomſtig ten uiterſten clenbig/
2ºp bgaagt het #eiſche Satang 25eeſb/

«De lauſuel boo, baat 39aber ſpeelb/
#n liſt behendig.
I X. Arm

vAN
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I X.

-

Arm, Naakt, Beroeit, gelijk beheel ontblooten/
âBoo 3 miert 3p bp be ſtraat:
Jlàen gaat haarſelfgbamSwynen-draf ucrſtooten/
3boo ig 3p Deſooſaat:

#an met al 't merk niet eenig #lceb berbiemen/

JDaar moet heel bloot en nahent ſtaan/
#aar Hitleetjen ig maat Vygeblaan,
& Bie nog

": ſcenen.

HBaat Schulden5ijn meer alg tien-buifemtponbeni
#g onbet Vloek en Straf,
OPm al haar buil en malgelijſte Sonden,

&#n ſoo 3p ooit mat gaf/
319elft tot betaling boog haat foube ſtrekken/

JDat maakt haar ſchuit te monoer groot/
GBm. Dat ban 't maare goed ontbloot/
dàiet ſtan

tº:#n.

-

£p ig Afſchouwelyk aan alle 3ijben/Soo malgelijft mignaaiit:

,

(ſbelijk een Moorfoo5mart/ mie mogt haar lijben
Melaatsen ooſt Geraakt,'

Blind, Doof, Stom, Kreupel, en ban ſomber
Sinnen,

-

5oo meg getmoppen op het 39elt /

!

lgeel walglyk in 't 25loeb geſtelt/ .
ſlBie ſtan

tº:m.

Jaen Han foo qualijſt bp haar nog berfeeten/
2ºp ig foo eigen wys,
Laatdunkend mil3p alleg oberheeren/
«Enig ſoo koppig fys,
Weerhoorig, trots, en ooſt 3eer hart bamherten/
Hoveerdig in haar arme ſtaat/
#aar
GP 2
-

•
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H9aar naaſttheſb ig jaar tocbetlaat/
't IBil

ba: # #tim.

13etminht boo? Hoererie en @berſpeelen/
Jl)tt Boelen haarg grlijſt/
JBie 3n haar bert geeft/ en mij met haar queclen/
een meinb mogb imagtig rijh:

#n 5omb en Sorgeloosheid uitgeſaaten/
&ooo gaat 3n 3upieren lang3 De ſtraat/

«En bienb be #el met raad en baab/ .
Aboo

uur:#

#biet ſtilſten 192oumſocht beſen E3cet te minnen;
Gm ſenb 5ijn QPicnaarg uit /
OPm haar te foehen/ en te doen beſinnen/

@Pat 3p mag 3ijn/ 3ijn Bruid,
&Bat 3p hem bog muiſ 't foete Ja-woord geben/
&Baarom hn bib/ en ſmeekt en bleib /

w

Zijn QPienaat menigmaal om ſchgeid/
@Pat 3p mogt icben.
,

II. R Us T E.
x v.

Houwlyks voorwaarden voorgeſtelt.
95e5moren (Iroumen (Boutmelijſtg13oogmaatben/
JPie 3ijn heel ſoet geſtcit;

#2aar ſlegte Stam en Afkomſt uit ber 2tarben/
Geze

JBoet 3ijn ter meet gehelt;

#&P moet haar 13oſh en 13aberg IBuig bergeeten/

Gºn buigen haar boog #efug meer/
3a hp mij mo?ben haaren ſpeer /
zijn goed uitmgeten.
XVI. #p
-

vAN GE S AN GE N.
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X V I.

Zp falſoo Naakt met haar berſleten Uobben/
Jl)aat tot hen benen gaan,

-

#p mil nu felfs uitteſtſten al haar tobben/

.

&#n foob're 19ijgeblaan;

qbanſch oberheerlijk huiſ ijn haar bercieren/
25eſtleeben met gerechtigheid/

V

JI)et 3ijn ſneeuun uitte #eiligheid/
&al 5p nu 3 mieren.
X V I I

Zp moet maar Arm bol ſchulben tot hem ſtos
Inen/

#p mij niet bat 3n geeft/
Geen 25eeöel-arm moet maogen ſomber ſchgonnen/
H#p bolle rijſtborn heeft/

QPin al haar ſchuſb genoegfaam te betaalen/
#p ſtaat alg Borge Uoo2 jaar in/
«En 3p ſal tot haat #ielg getuin.
't ?lI bp hem ijalen.

-

X V I I I

#p tuil gaat malg ſijh Vuil ja ſelfg afmaſchen/
Schoon3 ig Melaats en Zwart,
#n 3ijn ſoo Dierbaar (3elnelſchoone plaſſen,
OPnt3ondigen haar Hart:

#p boil haar Mond en Oog cm Ooren geben;

2lig 5n maar felf niet helpen mil/

-,

JI 2aat onder 3ijne ſjulp 5ijn ſtil/
Soo ſal

#

2n moet haar buigen onber 3ijne ſlBetten/
H3aat Hoogmoet leggen af/

#Zijn Bril'ge ſlPil tot haat en reegel ſetten/
jlàitg Ijp jaat Hragten gaf/

GPm hem boog haaren #eere te erkennen/

gaat Hovaardv nu af te ſtaan/
G? 3

-

Q5be
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G5ehoo?ſaarn tot hem uit te gaan/
2lan hem

º:na.

2p moet haar hert niet meer aan Boelen geben/
JDitg #efug 't Ijaar ontmeetnt;

#n onberumerping met haar Heftig leben/
13an b' oubc lueg 3pn b?eemt /

GÉn ſochten hem in alleg te behaagen/
45elijſt haar nu getroum De Man,
JBaar 3p nooit meer ban ſcheiden ſtan/
#n al

taak":

-

oén alg5n haar meet 132iendſchap komen bergen/
H?et klagen haat en i3ect;

*

Op Dat 5p ſjaar foo ſombig niet meer tergen/
H3'p haar bog ſtrijden leer 5
GPp bat 3n hem alleenig mag aanſtleben;
ſign unil haar gebcn liefde Itiſt/
-

âDaar boog bat bp haar lieflijſtäuſt
G#n 3ijn haat leben.
HII,

R U S-T E.

X X 1 I.

-

Houwelyks Pligten aan weer kanten.
Aeoo nu ben Somber unil het ja-woord feggen/
&#n buigen 3ijne mil/

Zijn ſombig hert boo? #efug open leggen/
GEn ſjouben ſig boogtg ſtil/

r

&Pp bat hp oog 3ijn merk mag in hem merken/
Zºoo ſal 3n 5ijn / 3ijn liebe 192ouin

-

albaar aan ſjn ſchenkt 3ijn ſoete @Irouin/
- «En miſ haar ſterken,
.. .
-

XXIII. Daar

-

«

--
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-

&Baat ſal ban 3ijn gemeenſchap ban be goeb'ren
Zijn met haar a?temoe/
QPoh ban perſoon en beiber3ijtg gemoeb'ren/
#p bgengt 3ijn rijhbom toe/

#p Hrijgt be Sleutel ban 3ijn #abinetten/
Gelovig in 3ijn goed te 3ien/
#p moet haar ſchulden hem aanbien/
en.
## ſal 'tXberſett
X I V.

#p miſ in naume Vriendſchap met haat leben/
GBntbehſten haar 5ijn hert:
#p moet 3ijn Raad en Liefde niet meerſtreben/
jl2aat openen haar ſmert:
3 ºp ſal in liefb' tot hern 3ijn uitgelaaten/
-

jlàitg Ijn/ liefb' in 't herte ſtogt/

#et nooit aan 3ijne 3Liefbe ſchopt/ .
#In alle

##t.
X V.

Zp ſal hem aanſien alg haat Heer en Koning,
jl het mien 3p ig getrouuot;
qBeen oube 25ncien moeten in haar moning/

25egleurt 3ijn en beſchouwt,
#p ſal het hem dan alſeg maar bertelſen/
ſlBie haar ſoo boog en laſtig bait/
1Bie met 3ijn Koninginne malt/
&Pf baat buil quellen.
X X V I

#ºp moet hem met haar ſoete 3Liefbe ſtrelen/
, 13aar Oog hem boem gemelt;
Zijn ſchoonheiðg HLof en moet haar nooit bete
becien/

-

Zijn Deugden 3ijn gemelt:
2 Zijn vry Genade altijd 3ijn gepzeeſen,

&oo binb haar Heſug boog hem ſoet/
-

-

C? 4

gſbeeft
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GSeeft haar zijn liefb' en al 3ijn goeb/
Aboo uitgeleefcm.
X X V I I.

2 ºp moet nat ooit bp amb'ren ban hem fpgeeſten/
«En nielhem bam 51jn beugt:

H#p ubil ban ooit boorbn 3ien haar gebgeeſten/
H9aar 3iel ſal 3ijn berheugt:-

2 ºp 3ugten maar oprecht te 3ijn in aſſen:
Hi?n fai ljaar nemen in 3ijn ſchoot/
«En rebben haar in al haar nood/

dàà 3ijn geballen,
-

XX V I I I.

2p moet haar beilig aan hem toebcrtroumen/
«En luiſt't en na 3ijn raab;

#In oef'ning ban 45rloobe hen aanſchoubben/
(#oe Datſe gaat of ſtaat:

«En Ijp miſ boo? haar ſo?gen en het maſtcn/
&Pat haar gren quaab en oberſjectt/

“Pf. Dat het al ten beſten hcert/
iſDat jaar mag taalten,
IV.

R U ST E.
X X I X.

Beweeg-reedenen om dit Houwelyk in te gaan,
GP #oonbaar! muſit gn feſtig laten loopen ?
&Benht reng op 3ijn 39erſoon;
ſlBat foun gp buiten Heftig ſtomtien ſjoopen/

âDat ſoub bit zijn een boon/

.

5oo'n ſchooncm ſlº ajeſteit boo2 u te fttenhen/

GPfig ben 3clfchen 33;ing foo ſchoon/
&Pf herft bie nog een beter loon?
&P ! uilt niet denken.

XXX. QP! geeft

v A N G E S A N G E N.
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-

&P ! geeft bog 't Ja-woord aan bien L3eer bec
H#eeten/

-

#p maaht u 45obrg hinb? *
3Laat u bog bog? 3ijn JE)ajeſteit regeeren /
&Pp Dat hp u bcminb/

ſt,

Soo ſtrijgt gn recljt op al 3ijn l#emelſchatten/
&oo mogb gp 'g lºceren @bunſtgenoot /

#p ſtocſiert u in 3ijne fcboot/
&D ! miſt 't bog batten.
X X X 1.

-

#p unil 3ijn teeb're liefde aan u geben:
H#et ſtoffelijſt cieraab/

25ehleeben u met Heil, boo? al u leben
#n ſtonimitlijſt geunaao:
#p mil boog eeuuuig u be ittoon opfetten/
&#n tteliften u uit groot benoutu/

gên naaſten u 3ijn liebe 19goulu/
lBiſt Dog opletten.
X X X- I I.

-

«En hebt gn niet hier in het grootſt belangen?
“Hig bat ſoo'n hicinen faalt ?

áboo'n grooten iſ?rer tot 253uibegom t'ontfangen?
(&Ie mogben 3ijn bcrmaalt? GBereb te 3ijn ban fchttlb / en ſtraf ber ſpellen?
&P ! mat be & Buſbel ooſt berſinb/

H#p u maar tot 3ijn prooi benuino/
JPat u ſal qutllen.

-

X X X I I I.

GB! ſtoomt dan nu met ootmoeb tot hem treeben/
«En bid 5ijn Jihajeſteit /

GP 3icle! fegt hem ; mogt iſt nu nu heeben
1300? u 3ijn tocbetcib/

-

âDiſt ban na uube firagt bog in mp inerhen/
GP #efu! neemt mijn ſjert en fin/
G2 5
jà cen1t
-

-

25o
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Jàeemt alle mijne togten in/
En upilt mp ſterlten.
X XX l V,

GBeeft mp een hert bat millig fig laat buigen/
&Dat honie met ootmocb/

3Laat ſh bog kragt ban time fatagtem 3uigen /
q#n ballcn u te boet;

3Dat upilt gp 19eer ja in De 3ielen merken;
q heeft mn een oog. Dat hooren kan/
jl?ijn in onb bog ſp?cchen mag baat ban/
3Leert mp opmetſten.
X XX V.

dBeeft mp bog 3ugt oin alleg te begeeten/
ſlâijn Berte ig ſoo hert;

oEn miſt boo2 uube hragt mp oberheeren;
't gjin liefbe maakt bermert,

ga buigt en neigt bog alle mijne ſinnen/
âDat iſt ſoo'n ſtijoomen Bruidegom, JBag ſochem tot mijn eigendom/
«En u belllinnen.

Jeſus.
Wie ſoekt die ſal my vinden.
Ziele.

-

Trekt my, ô Ziels Beminden !

:
Kort

25s
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Kort Morgen-Geſang.

*-

w

STEM : De Winter is voorby geſtreeken.
I.

JIBogt mijn logge 2icl onttsaften/
O ! #n
foo een helb're baagcraat,
JIàogt Heftig ceng mijn ſjerte raalten/
&Pat boog Den H3emel open ſtaat;

JBet 3ijn liefde ſtraalen/
#In mijn Ziele ſchijn ;
QPeeg Son nooit mogt baalcn/

GPuiſternig netbmijn/
33oo? 3ijn ſoo

ief Enfin.

3Pat ift be Jaagt nu af mogt leggen /
.
13an merken in be & Buiſtermig :
JBen H#eere Lof cm bamit mag feggen/
33oo? 3ijn getroubn betnaatemig:
&Bat ift nu mogt loopen/

#n een regte baan/
QPe tijd uit mag ſtoopen /
OPm tot hem te gaan/
«En foo te

bij",#an.

l

GP gefu! leert mp ume meegen/
«En leſ0 mp baat gebuirig in/
OPp bat ift nooit en 3n berlecgen/

iïegeert mijn 13ert/ en iDiſ en Aein/
4Ap Dat in mijn hambel/
Stabig op u 3ie /
«En in al mijn buanbel/ .

- -

*

- --

.*

5ono

H ON I G-R A A T JE

25z

5omb en ſBereID blie/

Cn benh op

U, enV my.

3Laat ik u bype gocbheib p?ijſen /
2lan mp alg een onmccrbig Niet;

ſDiſt mp u u?p gemaab betuijſen/
#n diefbe op mp meber ſiet:
GP ! Dat iſt mag binben/
(@Eot mijn ecmig beel/
+H bien Eielg 25etninben/

&gt tot mijne 3iel/
GP 3icl! iſt ben u beel.

Kort Avond-Geſang.
SteM: Die Jeſus tot zyn Herder heeft.
-

I.

4ld neemt baſt af bie kleine tijb/
“Die iſ op ?latben ſcbc; *
OPcl) bat iſt bog met alle blijb/

JEn tot ben {}eer begcbe /
GEn ſocſt betſgening in het 25loeb/
qDat altc:n 3ielcn leben Doct/

193o? al mijn buile ſombcn/
3Die bagelijſt3 nog unaſſen aan/
g) ! m3gt ift regt na jefug gaan/
«En ſchuilen in

an #na.

dſbn hebt mn beſe bag

bruaart/

## uino nog uunen 3tegen/ .
.

nà
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HAa 2 ziel en HLichaam mp geſpaatt/

d

QPr!) Dat iſt nu betleegel! / .

JIBogt banken uune JT2ajeſteit /
19oog nuc bype ſhoebigheid/
't GPniucerbig Niet b, unreſen;

Ibeer geeft mn bog cemg fulſt een hert/ .
3Dat uit ber ſomben ſtrift ontbmert/

*

H. Jºame mogte b?eeſen.
I IV I.

'JBat fſt ooit b2p genabe ſten/
«En tot Den H#eer mag homcn/

JT2p aan u focte mcg gemen/
19crambert alg De 19gonnen;
op! HLeert mp / trcht mp / bog baat in /
GP ! 25uigt mp / meigt mijn huil/ en fin/
Dat ik in al mijn bagen/
JEag #eſug hebben tot mijn 3eet ;
--

--

JPic mp regeer en overheer/
d?a 3ijn b2p

wiltºn.

#ſt beſc magt ooit beſlfg 3p /
&Be #eet mp bog bt hocbe/
“Dat iſ ban alle quaab 5n ban
gecljoon H#cſ en 3Buibel uuocbe:

-

**

32e ſlaap mijn lichaam ooſt urt quilt/
JBeg Heeren band en iBijg beſchih/
Jlap b?olijſt boe ontluaaſten:

3Pat íh inijn ruſt/ binb in 3ijn ruſt /
«Dat jefug 3p mijng herten luſt/
«En alle mijn bermaalien.

*

Ver
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Verleegentheid der Ziele om Godt
te Verheerlyken.
STEM: Hoog omhoog myn Ziel naboven.
I.

A3IIerheerlijkſt ſapper IBeefen/
lDeetbig alle HLof en ſter ;

13an De Seraphijng gepzeeſen/
&Die u tocmen alg haar beer:
QPch mcgt bit 3ijn mijn merk !

, , 49ch mogt bit 3ijn mijn merft !

H ben 19ect te lopen/ lonen/ louen/
dºch mogt bºt 3ijn mijn merh!

#n al mijn boen/ mijn oogenmerk.
I I.

't & uſbet merk ber Cherubijnen/
QDie niet uitgelaten ſten/

ficemen u alg Seraphijnen/

.

sº

#n ljet nieum ºffer uſalem ; ,
G5elijſt boog b?p gemaa/
Cyclijſt boo2 b?p gemaa/

Zitlen u ook lopen/ lopen/ loben/

gºelijk boo2 u?n gemaa/
#p 3ingen 't blijb Haleluja.
I I I.

-

-

-

-

-

2EI u merken u mec p?ijſen/
#emel/ ?larbe/ groot en Hleen/

?illeg ſtoomt u toen benuijſen/
Hierpen uit in 't ?Eigemeen;

dºgoot ig ben GPppct #eer/
- ,

G5goot

ass
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452oot ig ben @Ppper Beer /
3l3fſt hen. Dan bog ioben/ foben / ſoben/
45goot ig ben GBpper #eer/
GP ! miſt hem. Dan bog rocnnen meer. I V.

dſl2aat hier ſta ik heel berſeegen/
«En meet tot bft met ht geen raad:
âDat HLof bat ilt u ſal geben/
jl2et mijn hert en mond en baat:
OP ! Dat iſt mag bequaam!
GP ! Dat iſt mag bequaam!

geoo'n grooten #eer te louenſ loben/ loben/
OP ! bat fft mag brquaam !
({e toemen uïnen grooten ſtaan.
-

V.

-

GPch! ſal iſt 3ijn uitgeflooten?
13an bit meergaloog bermaah /

4
-

â¢ou ik hier nam zijn berftooten?
«Dat iſ in 't gejuig niet raaft/

ſlaat ſou bit zijn een ſmert!

-

ſlBat ſou bit 5ijn een ſmert!

GP ! laat ilt u loben/ loben/ lobcn/
119at ſou Dit zijn een ſmert!

«Die bier van verſtehen uiert,
V I.

Jºhaat ik ben ſoo bol ban ſonben/
2ll mijn pligten 3ijn beſmet/
@Pat 3p u niet ſoben ftomben/
iſionbom met het quaab beſct;
&P! mogt fit eeng 3ijn rein!
&P ! mogt tft ecng 3ijn rein!

.

. . . .

«Bat iä u mogt ſoben/ ſoben/ ſoben /
GP ! mogt

•ss
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GP ! mogt fit eeng zijn reſn!
C5ebuaſſcljen in u Heil-Fontein.
V I I.

Jeu moet ſcIfg tnijn ſombig ſoben/
1Dalgelijk 3ijn bp Den Beer /
alDailt mijn bcrt upil niet na boben/
GPcſ) ! Dat ift 't erng tegt begeet /
qDat het berandert maar !
QDat het berambert unaar !

OPnl ben 12cer te louen/ lopen/ loben/
& Dat ljet berambert unaat !

119aut bit Derben Dat ig mp naat.
V I I I.

-

.

.

qD ! íſt moet nogtang beginnen/
jl)ct bit obcrgtobte hurrlt/

i?eere boet 't nip regt beſinnen/ .
45erft Inn 't update oogcnmerft/
GDat cen onuurerbig Niet,
&Dat cen onlueerbig Niet,

337p armabe loue/ lout / lobe /
JDat cen omujterbig Niet,

2Illeen op bgp gemaDe 3iet.
*

-

I X.

" ,

-

-

gft ben bag op 't minſt niet ºneerbig/
Dat gn min u ſchepſel geeft/

GEn gebiiiríg 5ijt boiucet big / . . . .
«Dat men door u goebbelb leeft/.
&P ! mogt iſt bit regt ſien/
&P ! mogt ik dit regt ſien/
#bou tt goed leib Hoben/ lobrn/ Hoben/
GP! mogt fit bit regt ſien /

âDat gp 't 5ombig Niet áoomt bien.
-

re" -

X. &#n

e'
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X.

een alg gp ſoo'n #inb bet Bellen/
iſiebben miſt uit bit berb?iet/

4boo elenbig, bie miſ quelſen/ &ig ſeiben en ban u blieb: -

GP! 't moeſt 3ijn b2p gemaab!
GB! 't moeſt zijn ban gemaab !

&Pie ſouſh ban lonen/lonen/ ionen/
GP! 't moeſt 3ijn b?p gemaab!

«Pfanberg geer meet ſâ geen raab.
,

X I,

#an ſk banu eere geben?
&Pat gp een ontmeerbig Niet,

#Hit u goebheib ſchenkt het leben/
192p gemabe op mp ſiet?

GP baat ! neemt ban mijn hert/
GP baat ! neemt ban mijn hert/
áboo fal ik u loben/ ſobem/Hoben/
&P baat ! neemt ban mijn ſjert
Pat 't

nie toe betambert mert,
X I I,

«PI mogt eend 't bolmaakte hoornen/
&Bat ift meeb mogt ſtemmen in/
Jºlaet b &#ng'len en al be13goomen.
&P! mag het mijn herten ſin/

GIe boenbit eeuunig merhi
Gle boenbit eeumig meth !

ePm Den Beer te louen 7 lonen/loben/
- @Je Doen Dit eeumig merk !

eP ſoete Heſu! maakt mp ſterkt.
#

.

WON
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VER A N DE R IN G E.
STEM: Belle Iris.
-

I.

-

Jung foo/ alg ſit met mijn oog
Uit'fag op beg #ceren 19elbem/

'

Vonb mn opgemeht te ſnelben/
Veele bingen ban om hoog:
En nog een bat in 't beſomber/
Roembe 'g #eeren b?p genaa/

Hooybe tot het groote uponbet
Jeſu. Singt Halelujah.
II.

Lam'rem #ubb' ſtonb aan een 311

Leeumen/ GEijgerg/iBofuen/25eeren!
Eifchten haar te onerbeeten/
e

En te boeren in het ip:

5

Nog quam een Leeuwin aanſtappen/
Agtbaar/ fiet/ trot3 ban gelaat/
Leeuunen moeb beeb haar bertrappen/
En bertreben'g 3Lang gebaat.
I II.

Eben op bit ogenblih /
Viei een âragt ban blirem-ſtralen/

w

Womber op dit herte balen/
En berunehte groote ſch?ſft/
Want haar moeb geſjeel betſlagen/
Ieber beeb beruponbert ſtaan/
Lam'ten
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25,

Lain'ten aarb bie quam opbagen/

-

En 5n miſde met haar gaan.
IV.

En geb?tti en roof bechnoeb/

--

Naate ſagen/ felle tanben/

Spgt 5n niet meer aan te ranben/
Coninäg aarb of Glerumen moet/
Haar niet meer en hon uermaahen:
Ach 3n menſcht een Lam'ren hert;
Ach 3n menſcht bat HLeeumen ſaaſten/

Paſſen niet meer tot haar ſmert.
V.

*

Voogt ſoo maſſer 19panoſchap/

t

- 3

Amb'te 25eeſten bguiben/tijten/

Nu 3p niet upil 62ullen / gijren/ ...
In haat ſombe meg en ſtap:

,
*

. *

En tuat maren HIann'ten #oojen/

Suiber met haar in haar ſchik/

Yºr,

Vomben haar berpligt te ſtrooijen/
Schoon boetſaam gras elk ogenblſſt.

:

-

V I.

womber goot/ mat momber meth4
Een HLeeum berambert in 't meſen/
En ſoekt nu geheel ma Deſen/ .
Soo te b?agen '# #erberg merft ?
En ig nog met heel berflagen/
Nu dat niet genoeg brttoont/

&Pf het Merk met regt mag b?agen/

«En b #erbet in haar botte moont.
V I I.

* *

oënſtel bpp gemaab ban 45obt/
3Pie en Wii, en Sin kan buigen/
QPat Hleeuminnen milien fuigen/
2Van Der Lam'ren#g 3Lot 3
• • A

2,

,

- ; *
-

$

Seraa

*66
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Seraphynen #eilig 3ongen/
GBnet beſe byp gemaa:
GPch! Dat omſer aller tongen/

#ongen het Halelujah,

K

L

A

G

T

E

Over de Hardigheid, Herteloosheid, en

ongevoeligheid des Herten.
SrEM : Van de X. Geboden.
*-

I.

Glijk be barbe Diamanten/. ... .
En 1ſiotſen ban een ſterft gemelt/
Soo ig mijn hert aan alle kanten/
In ſopgeloogheib heel behmelt.
I I.

Nog kan ik het in ſtilſjeſb bgagen/
Alg of er geen gebaar en 3p/

Kan geſug fulft een hert behaagen?
Ach 3eſu toonb bog mebelp!
-

I I 1.

-

Trekt het/ buigt het cm breekt 't in ſtuhſien/
Ach Heful toomb u ſtethe htagt/

Laat het boog ume boeten buitäen/

*

In plaatg ban barb/ ſoo maakt het fagt.
- »

-

*-

- --

IV.

Neigt

<---
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IV.

Neigt bog mijn ſo?gelooſe ſinnen/
Alleen tot u gemabig #eer:
Ei laat ik u alleen oog minnen /
Laat ſft Dat onberbinden meet.
V.

Ach! gp miſt ja niet laten ſterben
Mijn Ziele alg 3p tot u hoomt/

-

Ach ſal ſit um gunſte moeten berben/
Wijl baat nog bpp genabe ſtroomt ?
V I.

1

Ik miſ nog bibben / 3ugten / bleijen/
Laat het niet 3ijn in eigen ſitagt/
Gp milt mp iceren tranen ſchgeijen/
En buigen onbet time magt.
V I I.

En heb ik bat niet onberbomben?
Raaht gp mp niet eenſ hert'lijft aan/
Na bat mijn ziel hreeg ſoete monben/
Hoe bgoon ik ? #een ſit hebt ontfaan.
V I II.

En gp miſt ſelf3 bat ja getuigen/

Raaht nijne Ziel 't geheugen qupt/
Termijl gp imp foo lief beeb 3uigen/
En ſoetelijk mijn hett berblijb.
iet ô
Leert gp mp niet

'E b e º
cet Jait biſlingſ E

3 ij /
In 't geimpjijft
2jij ſoo#bettelijk

Kbpaaſtſt

>-

26,
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Kmaamt gp mijn 2iele boc niet minnen?

verbleeft op niet het ſmettelijk !
X.

Och #cer! ſoub ik mp ſoo bebriegen?
O JBeen ! geeft bat het maatheïb ig/
Raabcloog ſou ja 3ijn. Dat liegen/
In 't uiteinb niet alg bgoefenig,
X I.

Ei Heſu! laat eeng meberkomen/
Soo ſoet/ ſoo lief foo gunfterijft:
U Dienſtmaagt fai ban met be 19,omen/
Soo binben uun gemabe blijft.
w

-

X II.

> Wanneer ſal eeng bie tijd aankomen /
Ei Sjeſu! bat ik 't ploeben mag/
Suibere bolſe liebe ſtromen /

EN 3ingen het iſ?alelujaſj.

-

zUGT
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zU GT ToT JESUS
Om ondervindende

Gemade

STEM: Pſalm 77.
s

'ſt

I.

S# niet geern omme5uperben/
Hume b?n gemaabe berben?
#Jeſu Lief! mn gunſterijft/

-

#oon uupeg fanſchijng 3Liefbe blijkh
GEn laat ik mijn ſjoope boumen/
niuſten in het ſoet aanſchoumen/
#eere dan u lief aanſchijn/

# mein/ſh will be uur zijn.
I I.

#Bogtang ga fit beele bagen/
Ragoebig/ ſongcloog beltlaagen/
#juiſt
ſiliſt
foòinalgmaare
mp hert'loogheib
't herte Heidf /

- ºf

Geuen of 't mn niet kan raaſten/
dºet mijib algeteld met haar faalten/ . . . . . . .

@reft mijn bert ter 5tjben of/

-

,

oEn mijn 3iele kleeft aan 't ſtof.
oEn alg ſit nog kan gelooben/

#feer iſ 't niet bat 't ſtoomt van boben/
ga houb het ban meer beebagt/
#boo be &oombe mp toelagt,
ſ; 4
-

-

-

2ſch

Les
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2ºch mijn hert bat mob nog boſcr/
25eibe heil en ſurgelooſer/

en ih mein ik ſoub boortaan /
ſºeber in um megen gaan,
IV.

#eer leert mp u maber hennen/
(Ireht mp om aan u te mennen/

#ft breeg bog het ſclfg-beblog/
#9;oeft 't bebgieglijk herte nog:
3Diſt mp b?p genate leeren/

#Ja mijn bgiften oberheeren/
3Laat gelobig op u 3ſen/
Jlàp elenbig aan u bien,
V.

GEn niet ſteunen op het eigen/

&Iuſſchen beiden heen te neiſten/
#k ſou geeren in 't geheel/
gºenig 3ijn u eigen beel;

5oo fit mn oog niet bebgiege/
Hume up genabe liege/
3.oo heb ift 't ja mei geſmaakt/
3Leert mp Dat 't mijn herte raakt,
V 1.

een laat ik gelobig merften/
19eclfing in me liefde merken/
“Ei bertoomb mp 't goeb en foet/
32a uïn b2p gemabe goet:
#efuá 3p mijn ligt en leben/
Jaiennant, kan 't mp amberg geben/

&#oont mp u genaoe uweg/
#nu #2eilig overleg.
VII. (Iraft

-

(W

van GE s A N GE N.
V I I.

-

Gºreht gp niet bog ganſch ontbloten?
«Ei milt mp ban niet berſtoten/
JBeen inp in um gunſte aan/
«En laat ik regt tot u gaan:
#lme gunſt ô zielg 25eminben/

nºg # # # én
Die

efug 3p mijn 332onit-º-timeeſ;

G5emaab'rijk boo, mp geheel,
V I II.

#em ſou ik ban tere geben/
«En belijden bat mijn leben/

2#uiſt beſtond door bºn genaa/
(ºot ik ſing #alelujah.

as,
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Heerlykheid der Zalige in den Hemel.
STEM : Pſalm 116.
va

I,

'tVet trooſtetſcerbeg H#eeren192oome ſchaat/
't 19oo! uit gezigt ban 't Zalig eeumig 3Leben/
QDat haaren jefug eeng aan haar ſal geben/
#n plaatg ban al bat bgocbig mate naat. I I.

.

-

2Zn ſlepen hier een Lichaam om bol pijn/
13ol

# bol fnierte/ en bol maate filagren/

lBaat bam geen132eugt/geen#eilenig te magten/ .
jl 2aar ô! Ijoe ſal Dit eeng betambert 3ijn.
I I I

#oe fal het blinken bui ban heerlijkheibt /
sjn glang gelijſt be Son, en Maan, en Sterren,
#n't luiſterrijke ſchoon moet 't oog bermeiren/
2tig 't fig vertoont met beſc maajeſteit.
-

(IEen

IV.

#en ſpijg/ nog bgamh/ nog boebfel
IllCCT / ,

-

--

obeen pijn/ of ſnert en fal het ooit meer queſſen /
't Seal na geen boob of ondergang meer hellen/
dlâaar ceutuig ſtaan boog unagtban3ijnen i?eer.
V.

-

#a 't ſaf aan gefug 3Lichaam zijn gelijä;
#oe 't in de tijd ook mag bernebert # 5

19

wee

G#n

--
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«En oberhlimmenb Beſſ ſal het na beſen / .

3Door eeuwig maaien ſchoon en gemelrijk,
V I. .

-

. .

Y.

“De Zielfalin bolmaaktheib met 45obg 25ccin
ºſn bolle luſt/ Ijaar met ben #eer bermaaſten;

«En log gemaakt ban al beg 119erelbg falten /
#p #emelg #eilig gemel-5angen qucelt.
V I I.

-w

't Verſtandig hier maar enkel omberſtamb/
2p ſtemmen maar ten becle hier beneben/

...

#aat bmafen handel toont het / ſomber reben/

«En enkel onberſtamb aan alle hamb.
..

V. I II.

-

JBaar ban fal het boo? H3emel-ligt berligt/
3Bolmaakt berſtaanbeg #ecten mijſe megen / .
gÉn nooit niet ſtaan in cenig merft berlegen/
ſ?et onberſtand boog het berftanb ban 3uigt.
I,
-

* *

*

-

R U ST E.
I X,

*,

*

ſDat ig be 3iele hier benebem 3mak/
ſl3at groot gebgelt aan alle haare pligten;

#et booſe Hert gaat ramp op rampen ſtigten/
«En b?engt haar tot het 3maate ſomben pah,
X.

•

-

JT2aat Dan beb?ijb banal bit ſombig quaab/
3oo faſ 5n ſonder Sonde eeuwuig leben/
«ën ſomber al. Dit fonbig meberſtreben/
,,

man ceumig bienen baneseatm#ſºfa
e

-
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X I.

3Bolmaakte Heiligheid ig bog haar luſt/
en De
Gén bie ſal eeumig
iſ het bolle glang in 'g Bemelg ruime baalen/

#

QP)m

#

# nooit/ nooit/ te boogben uitges
Iljº,

X I I.

2p ſal in het onmaakbaat 13eſſig TLigt/
Z boo met en in ſboog gunſte eeumig ſeben/
&Bit Beilig 3Ligt en ſal haat nooit begeben/
Jſlâaat op haar ſtralen ban 45oog ?Aangeſigt.
X 1 I I.

ſBatig het Ongeloof hier booggaang groot/
#oe moet be arme 3iele baat boog bebent

Liefde fou/ be Hoop miſ haar begenen/
Aêoo krijgt 3p in Dit maat/ ſoo ſtoot op ſtoot.

3JBe

X IV.

/

Jºãaar ban ſal het ooge aſieg ſien:

't «behoopte goed bolhoomen3ijn nerhtegem:
&De 3Liefb ten hoogſten toppunt fijn geſtegen/
(Lot #eſu blammen ſtabig benen bliem.
X V.

2Zp hºo!ſtelt hier met 't boog Vyandig rot,
3Bclä alle quaat ten haar berbetbe ſtigten/
gºn al met groot gemelt of lift aanrigten/
&Lot baaren hoon en ſmabelijſte ſpot.
X V I.

#aar ban fal 5p bolftomen 3ijn bebgijb/

't Lamfalbetranen van haar oogen maſſen 'e
'-

?Ea

-

---------- --
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TBerquichem 't ſiebenb |Bert in Bemelplaſſen/
«En boen haar Triumpheeren na ben ſtrijd.
-

II,

R U ST E.
X V I I.

-

-

&Be Aarb en #bombe 3p ban heel 19erlaat:
3 Benderden Hemel ſal haar moonplaatg mºeſen/
UPaar 't 3Ligt in boſſe glang ten top gereſen/

1Bolmaaäen ſal baat heerelijſte ſtaat.
X V I II.

#et ſoet geſelſchap bam beg E3emelg #ter/
Abal haar bolmaakt 5ijn 1Bolhefb mebebrlen/
@Bit ſoet genot ſal haar boog eeumim ſtrelen/

lgoe ſou be 3ſel unel honnen menſchen meer,
X I X.

-

2p ſal bp haaren gefug ban altijd
33erblijpen/ en 3ijn ?Jangeſigt aanſchoumen/

2ijn afgijnfal haar nooit meer boenbenoumen/
Zijn bp3ijn/ Dan boo; eeumig baat berblijb.
X X.

't 45ebuitig toetſt en forten ſºmmegang
3al3ijn met 'tgantſche Choor ber liebe Gºng'ſcn/
Cºm beiber mſi bolmaakt te ſaam te ſtreng'len/

#n 'g #eeren Lof boog alle eeumen lang,
-

X X I.

Zp ſal baar 3ien 't ontaſſijft groot getat/
3Apoſtelen/ 33,opljeeten/ met be 19ab'ren/
*t

# # alle # # #ant
aat 3p
p' geleilc
g

fal.
p Ingbe hOUDenXXII.

#ier

27o

H O N I G-R A A TJ E.
XX I I.

bier 3ijn & ſpoon/ktronenbom, haar meggeleid/
ſlijſtbom/eer en bolle byeugbe/
«Dat Heftig fclfg 3ig in haar verheugbe7
«En alle b?eugt op haare 3ielc ſpycio/

HBier ig ſjaat

X X I II.

G2! byeugt/GP !b?eugt/ ©lboſſeſ gemel-b?eugt/
119anneer be 3ſel ſal in en met 45obt leben/
«En ſomber 't minſte ſchijn ban uneberſtreben/
#n ſoo een 13olſe bolhefb haar berheugt,
X X I V.

-

CD! 5alig ceumig/ceumig/ eeumig ligt/

19oe een mig7 eeumig fal beeg b?eugbe buiten/
H30e eeuunig ſal haar befe glang begluſten/
&Bie ſtraalt ban 'g Beeten eeuunig?langeſigt.
X X V.

-

OP ! #eer hoe falig ig bat grootc goeb/
&Pat nu geen GPoge Ham of mag aanſchoubben
GPch! mogt íſt ſmelten in 't gezigt: en houuben
#3et QPog geſtabig op bat foetſie foet.
-

-

q: #

Jà 3B

&#.
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By-voegſel.
Van eenige Liederen welke door andere ge
maakt zyn, en welke wy meinen dat den God
vrugtigen Sanger en Sangereſſen niet Onaan
genaam ſullen zyn: Verſoekende onderwylen
de Maakers dat zy het niet qualyk gelieven te
nemen, dat deſelve by de myne uitgeve tot
gemene ſtigtinge.

G E DA G T E N
'Over het Zalig ſterven van den Eerw:
Godſal. en Geleerd. Heer.

LEONARDUS BLOM,
Getrouw zielſorger in Groningens Gemeente
overleden den 21. May 172 r.
STEM: Reveille Vous.
O F X. Geboden.
I.

O! onberiſpelijke
meegen/
13an hem mieng miſle bat alleen
QPe ſlPeegſchaal íg / maar na te meegen
@Be handelingen hier bencen,
II,

-

*t 19uurblammenb oog ban hem bie 't buiftet/
#an ſtellen tot een mibbag ligt /
2Ün boffe maarheib geben luiſter/
ſlBag onlangg teberlijft gerigt.
I I I.

-

GPp 't luſthof binnen Gronings maſſen/
&Poo, D' opper 3Lanbman aangeleid ! #
',

p
en
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ºp infſbebat het ſoube b?allen /
JBet Sieraad boog H3em toebereid,
IV.

lºp plante baar een Bloem bet bloemen/
dàie boot be beelheid ban Coleur /

't Belopig 9og gafſtof te toemen,
IBſenguponberbaattelijke geut/
V.

&Be Heeug banieber een quam pyſk'len/
JIBaar met een GPngelijke magt:
b' oſten bgagt be reuk / be bood haar ſtift'ien 4
«Een ambet / gaf 5pW
htagt.

lººns

“De ſmaah fiteeg ook berſcſjeſben boebſel/
«Een ſuib're Bie 3ijn Hºonig bon,

e@f ſchoon een Spin met 3ijn geb?oebſel/
I#aat gift ooit bang
hom/

# #nen

-

«Been getorm-mino bebe #en ooit ſittºren/
#ijn ſteel ſtonbhaſt 45ijn blad mag groen/

--

## #bethnitt'ten/

(ſbeen (3agel&Pff aan 5ijn
I I. boen.
3ijn bloeiſel- Ibinbet

*##
.

Htoom luiſtert 49,inben/ 3iet hem prijken/ ſlect glang en luiſtrarijfie gloog/
3Laat uun 3cm ban na bp behijſten:
jl?dat ſjoe!
het ſpoo? ?

-

,-

:

vanuari ºm

"

GPf ſchemert 't @og mat huiſ bit mogben?

'h geag baat be Blom; 'It ſie hem niet meer/
Z' is weg, ik miſt hem uit 3ijn ogben/
#ſt bimb hem niet/
ift mp keer.

#ar

-

.

#oe!
tenBloeimaand
Blom in 't ſterkſt
ban't bloejen
«Enſal
in De
ſelfg bergaan?
jen/

3Bob

van GE S A N GE N. - 27s
ſBoab 't jeugbig loofſou frig in 't groeien
3lig in een

":"aan"

«P! Lambman berffft reben b?agen?
ſlBaarom breg Blom uit 't Lºof gerukt?

4Daarom op 't geurigg ban 5ijn bagen:

w: avant

&Be Blom ten

## 't baarom? Dat ſchemſiche pooten/
ſ3ein gretig menfchten uitgeroeit?

#eeft H/bit (Tuinman ſoo berbooten?
QPat Hººp

samen: # bioeib?

CPfig het, om bat niet berballen

&ou #ert en Simnin al te beci/
âDanneer fteroogbc't oog ban aſien/
&Ie ſteth op 't

-

":pgonſt-jutueel?

.

,

«Paar #ert en 3fm alleen moſt bgaijen/
tot #em bie maakt dat 't Blomje leeft/

Die ſêoogb en #uitſe minisboet maijen/
&Pat Blom ColeurXen V.
geuren geeft,
g

of is het poffon ſet teruſtert,
* 't gºnfituin ſoo hoog. De oberſjanb?

-

«Dat men niet zien kan wat ºp ſchilbert? .
GBp lage

erºm: C3p plant,

«Pfig 't on bat bp tot genoegen/
19an u 42 ! 3Landman heeft gebloeid?

&Pat ºp bp ano'te pcm homt borgen/
#n 't Igof baat

k"#, groent en groeit.

5n 't Hºof baar men nog storm nog ſBinben/

Jaog Ooit "g

heeft beſpeurt /
3ſſuyagt

H ON I G-R A A TJ E
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24Imaar geen gamhtuit ig te bimben/
3Dat 't

bloem: ": 't # Dat

-

het treutt.

3Dit mag ºp maarb / bit Hon boogſeggen
Zijn 13eerlijke Subaangeſang/
2ülg #p foo ®eeſtrijlt uit quam leggen /
hlanſt /
jlâet moogben

a",tºt eng en

berſchenen / *
not cobt 'g in het elerſchgefien.
«En ban De Gºng'Ien ig

Jaet bit ge3igt ig Bloem berbmenen/
't G#g tegt 't

uur: " te geſchien/

Ipp bieber «Engºlen taal hon ſpeelten/
#Bag al3 3p / met 3ijn 5ielg ge3igt:
3TBag b' ?lacb om maarbig / Dieg ontuueeften
25p b' gemelingen ig in 't 3Ligt.

* Zyn Eerweerde laaſte Predikatie, uit
1 Tim. 3: 16.

GR A F-S CH R I FT.
Vleeſch,
H" afgevallen
LEONAARD,

ruſt hier van

Die tegens Satans Vee betoont een Lee
wen AAR D.

Het Vleeſch viel af, niet vreemd, het was
maar van een E LOM,

Als d' Aard 't gelaat vernieuwt ſoo ryſt
Hy wederom.
N. N.
SWA
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azg

sw A N EN G Es ANG
van een ſeeker

L E E R A A R2
Weinig dagen voor zyn Doo
gemaakt.

Sren:

"

-

Pſalm 6.
I.

M#jlàijn
lijben íg geleeben/ . .
# Die ig geſtreeben/
#ft ben beeg ?larbe moe: ' •

3Daartoel ban al mijn lezinben?
«bp fuſt mp niet meer binben/
'ſt 45a na ben gemel toe,
II.

GB! #eere inſit ontfangen/
HIºn bie met groot berlangen/
25c5tmangert ben geumeeſt :
GPm mijnen 2ielg beminben /

«Eeng ban na bp te binben/
#eer #eſu baat g: mijn 45eeſt,

5 z

TRI
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R

I

O º M
D E S

F

E

G E L O O F S,
Ter uitvaart van den Godzaligen, en
nu Saligen

-

s YM oN GEST EMA,
Godvrugtig in den Heere ontſlapen den 1. Juni
I722.

Fremente Invidia.
STEM : Belle Iris,
-

I.

Ian rumoeren ban be 3Lugt/
't #Iſhheren bet 25litemſtraalen/
Abag fft Symon Zegepgalen/
dàaat De Ste?ren met een blugt.

'ft éag hem boog De HPolften ftteben/
GBp be 11Bieken ban gebult/

&Boo! 't ſpeloof na boben 3menen/
Jlàet een ſnift 3ijn

# berbult.

Serafijnen ban om (goog/

3Boetben hem met 3oet gememel/
«En gejuig ten hogen #emel/
25oben HLugt en Iſiegenboog.

&tralig baar gaan beg #emeld beuren .
«Ppen! 't ongenaafbaar 3Ligt/
traalt ban agter / en ban beuren

19an ben (Eljgoon Igem in 't
-

a:
II. 't GP na,

VA N

Gº E'S A N GE N.
I II.

27y
-

't GPm3igtbare 11Bomber-HLigt
32aumelijſtg 3ijn @Pog beſtraalbe/

«Pfbe 45lang ban Heſug pyaalbe
&Pp 't berhemelt aange3igt.
3echooner alg be & om in 't Zuſben/
j?aat een ſtrenge ſlPinterblaag/
«Bloeit en ºblinſtert op be itruſoen/
«En De #eflu're &Baau oin laag.
I. V.

Wellekom ! bug ſp?aft be 19oºſt
GBie 't beleit ber Bomberſlagen
ſlBitt / en be ?larbe met een âDage/
QBat geen ºbchepſel ſtifthen bo?ſt.
Koomt Gezegende myns Vaders !
«En lººp b2ultt H#em aan bc JIAonb/

#uigt / en blinkt uit mijn ſprinhaberg/
Häuſt un hºmijnenb hatt ge3onb.
V,

'H &ag be 113olben bul op ſtoof/
ſiaſenbe op u ſl3ater-fanben.
'ft Seal hun Lamm're nagt berbgamben
&Pog na bat 45p boo? 't 45eloof
3Pal-ſtomb omber (Bereib Bomben/
& Bie ban begre en ban na bp
H aanbaſten f en bermbomben:
33laatg ift H aan b' Gºng'len-ſip.
f

V I.

Hun gebing ig uitgctuniſt
GIot um boogbrell ſchoon ſjet @Bogbeel
13an be iD:relb um beroo?beel/
Gy blyft eeuwig Piëtiſt.
't Hig een lºketter / bie ben iLettet

dàiet boo? onberbinding ſtemt,
-

-

--

& 3

't T
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't #g een ſtoute ſfaam beſmetter
«Die mijn 3Liebelingen ſcheut.
V I I.

JI 2ct ſoo plaatſte een Dienſtbge 45eeſt/
H#em bp Symon van Cyrenen:
ſtruig en jàaamgenoot booshenen
?In het ceumig 25?uiſoft ſfeeſt.
oÉn ift hoogbe be &#ngſe ſchaaren
JT2et een H3aſſeluja #al)

#3un genoegen blp bethlaaten
OPp bien 852oten #tibelbagh.
V I I I.

geen ban #en riep be 2tarbc toe:
't Soutelooſe lºemriſtormen
OPp 45obg boſft/ o 2larbfche 112ognmen!
#g al lang ben Bemel moe.
âDozb bam ſlBijg! 45p bic balbabig
IE92aaht beg #tomingg #eerſchappp,
gèn 3ijn #ucht / al 't ongemabig
QPogbeeit boog u Maatſchappy.

-

-

I X,

2ll u 119urmen ig bog niet.
#Hun gebagtem hoe berbenen/

#?oe boo? ?tfgonſt aangebgeben
2Zijn niet bafter alg een riet,

2lig gpmeent 45obg bgpejepamben
GPnbet 5atang magt te hoen/
'# #emelg 45eeft ſtemt tog geen bamben

13an het Vleeſchelyk Kapproen.
-

-

X.

2ºl um ſtaab en mijg beleibt
.
&al 45ontg @oſte minbuerbiaſen/
«ën u ſlàaatſchappp berhagen
2tië5ijn & Boilbeeſten ſtammeit.
#efug

vAN GE S AN GE N.
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#efug miſ toch (Iriumpheeren
Spijt ben 3eatan hoe be2duoet !
#efug ſal u magt b?abeeren
«En bertrappen met Den 13oet.
X I.

Hºanbelt bam berſtambclijft
3Laat u tugten/ 2 arbfche GBpooten
«Eer (2n met 3ijn QPomberhlooten
H berbelg in 't 4Pgenblift.
#uſt ben Soom/ en boet hem eer aan/
GPf3ijn 452amſchap ſomber peil/

Abal met 25liremblam ter neerſlaan/
2ll um pogen trotg en ſteil.
X I I.

Gen ºp gunſtgenoot ban 45obt!
3Laat geen Pogriebieren blieten/
QPie ten 119angen meberſchieten
OPber gepmong 3alig HLot:
álàeeg geen nutteloog betueener
13an 3ijn afch/ maar bolg het ſpoo2/
't itruigſpoo? na ban bien Cyrener
ging boog.
libelot
QBaat #p alg een X
I II.

s

ſBeeg gemoebigt b?oebe 192oum!
3Laat be gronb ban uun berkunifiſting
2ijn je/jobaag upij5e ſchiftſting /
JPit bergoet bet ſlBebunnen routu. ,
H#fer op ſloten be ſºnglerpen
(Lot ben booghang ban het Hof
&Bug fft mibben in 't berblpen

ſlaag! mp bont in Damp en ſtof.
N, N.

& 4

De

2se

H o N 1 G- R A A T JE
De Ziel in Naarheid.
STEM: Pſalm 24,
-

I.

Ch ®obt! hoc boo?nig ig bat bal/
(Dol ſtuilen/ ſtruiften/ ongcbal/)
aat Doo2 itt moet ten H3emcl b2ingen !
3Dan bemh fit remg te ſcheppen inoeb
3Dan ſtoomt 'er meer een nicuuue bloeb/

& Bie mp in tubljffcling ham b2ingen.
I I.

#h ben een Schip (bat 3ich bergift/)
3Pat ſtoer / Compag en 2inherg miſt /
3Boog bolle baten umogo gebgebcn/
eſſt ben een Riedſtaf in ben 113inb/

#a alg een eerſtgebooren kind!
&Dat in het baaten ig gebleben.
I I 1.

“fſt 3 meef gelijk een ſchaduw heen/
«En meet niet luat/ en mie fit ben.
#ft bagt mijn ſcſ)ulb mag lang bergeben/
dBog Mill upo20 mp bie opgeticht.

#h bagt / fft unanbelb in het Ligt,
QPog nu moet ift in 't bomliet 3uneben.
&Be 1Borſt ber

• Er beſtrijbt /

#ass,
#"
«En meeſt tot mijn betgeuing #/
-

V. GBp

vAN GE SAN GE N.
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V.

65p 3ijt gebulbig en getroum /
Hun taab en meet ban geen beroutm.
&Paat miſ ik mijn 45eloof op boumen/

?Iſ upierb ſchoon 't All tot niet gebgagt
JTàijn gefug/ laat m'in bomlire macht
aanſchoumen.
Slegtg maat een

let: un

JPijn leben íg niet ban berb?iet /
2tig dBp mp niet met gunſt aanfiet/
ſtan ik geen #enicl ſelfg begeeten.

2ich bult ban met u ſelfs mijn hert:
&oo mil ilt/ 132olijſt / angſt en ſmert/

#ſa Hºeſſe/ GB?af en boob b?abeeten.
F. A. L.

Erkentenis van des HE ER EN
Goedheid en Genade.

STEM: Pſalm 3o.
I.

W#(LeaanGPffere
mijn hert 3ijt ſteebg bereib
n reine Danſtbaarſjeſb/
JBen troumen hocber #ſrael/
JBen GPnuiput6'ren H3eil byong-mell/
&Pie enfici liefbe ſtroomen recgent/
G#n ben berbloeitten

#naar 3eegent.

&oo menig ſPogenblift ſig ſpoept /
&oo menig bloedgogop in mp bloept /
-

AS 5

Soo

,3,

H ON I G-R A A TJ E.

#boo menigmaal mijn abenn gaat

zooo meenig merf 'f onturijft een quaab/
zooo veel mum reeh'ning ig geitlommen/
32an loutete gemaabeng ſommen.
I I I.

32og grombloofer ig b &Pceaan
ſºaat ooo, ift gamfch oerbaaſt moet ſtaan 5
2tig iſt bcbemlt ben ſomben poel /

ſbaat uit ilt tot ben 65'maben ſtoel/
Hit &eatang ſtrift, in G5obeg armen/

dſbeb?agt ben boog 3ijn groot GPntfarmen
I. V.

geoo bihuwijlg fit heb ſomb gebaan /

apaat mp cobg leoon ban miſb ontſlaan/
geoo bihuwijlg mp beg 4beeſteg htagt ,,
33am getruilt'lem heeft te regt geb2agt/
geoo maak fit ben met trooſt berfabigt/
igeeft bp op nieumg

# begenadigt.

zDe roeben fclfg/ bie mijne ſomb/

+4 afgeperſt heeft ſtomb op ſtonb/

#ijn eeuunig pzijg en bankeng meerb/
Tbijt 'g bleefcheg troºg baat boo? 19erteert/
aBe #laap 19:rjaagt/ ben ſbeeſt ontſtoken/
{Bogo en ljet

onrºe, betb?often.

12ecl 3Ligter telb ift âbte2r' en 'Lamb/

JBan foo beel goed'ren ban uur han0 /
JBe ſºng'Ie tongen 3ijn te ſtom/
tººm uit te b?eiben tumen roem /
1Bat 12allelujah
han iſt arme
«Pim
u teſlDolm
zingen.toebgingen
2ingen /
V I I.

U2og ilt miſ brengen mat fft han/
d?een my u gantiſch ten offer an.
- .

-

-

- -

- -

#ert/

vA N
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Bert / moeb momb lijf 3n u getuijbt
ſlot eigen/ in en na ben tijbt. . . .

'h âDil heben mp op nieuun netſchzijoen/ . . .
dBp fuſt myn, emb' ſit uwe blij ben.
F. A. Le
-W

.
*

Een Sieke Ziel-Zuchtende
tot Haaren

*

Hemelſchen Genees-Meeſter.
STEM: Ai ſchoonſte Nimph &c.
I.

1 &aalge #eer / ſiet neber uit u mooning
gPp een GPnfalig Niet;

,

*»

#h bib / ift bio / ik bib u om berſchooning
een rebbing uit berb2iet /

-

-

«En uit beeg ſchuld/ baat meen ik ben gelaben/ .
GEn maar boog fit ben heel migmaaltt .

«Elenbig/ arm/ blínb/ en maakt:
GEi geef

om:i

«Ei laat een meeg bie alleſintg betlaaten/
.
en cenſaam fit en treurt/
32iet 3ijn ten p?op ban alle bie haar haten/
,

dàog ban hun 3ijn berſcheurt!

,

«Pi meen/ ei meen/ ô ! Baber ban be abceſen
&P! GBp mebuuden ſiegter troum / | | |
JPijn Deſolate ſtaat beſchoum /
iſieb mp

uit:n.

JEijn 2fel't ig maat/ ig niet genoeg berflagen/

3?og na u uitgelokt/
'

A

OB
IIII
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GPm na ben eiſch bam ſtaat na u te byagen /
JIhaat 't hert ig ſeer betſtokt:

GEi/ laat inp baarom niet 5ijn berſteehen/
13auuune gunſt/ maat ſchenkt mp Beet/
&Bog jeſu bloeb en ſfeeſt te meet /
Onn 't

bitt,"b?echen.

Aboub gp / mp Beer / ſien boog u boeten ſterben ?
Ci i3ect / geboog het niet !
3Laat mn gena/ gema gema / bermetben/
&#n mp um gunſte bieb:

OBemeeg mijn 3ieſ/ Inaakt log beeg baſte banben/
1Bergcef mijn ſchuit en mafcht mp incl /
332ijt mp ban too?n / bloeh en gel/
«En eeum'ge

#amen

#g niet uïn Jàaan barmhertig en gemabig?
«En ig beg 3onbaarg heil

3àiet u bermaaſt en roept 45p niet geſtabig/
#oomt 3eombaar en meeſt beil ?
#oe foube ban um Bobbclijft bermogen/
@Loelaten bat ift in berg boob

19erfinagten fou/ 45p bent groot
13an

met:

%|ft magte ban op uun gema en TBaarheib /
«En ſteun op #efu bloebt

«En booggeben/ maar in mijn rebbing Haat leſb/
f

Gén fie in hoop te moet/

&Pat 45p mp nog in ſiefbe fult omermen/
«En mp fult geben Hragt en ſtof/
gam rcuimiglijſt te geben HLof
+l 192p GBntfet men
J, Schuts,
w

Zugt.

vAN GE SAN GE N. i

285

Zugt om Genade en Ligt.
STEM: Pſalm 9.
I.

O'oºiliefſte
dºſeſu foetſte heer/
ſiet bog ceng ban boben meer !
iſBilt in gena mijn hert aanſchouuwen/
«En uilt het nlaat

aan: in houunen.

&Pat ſft eemg met het HDaare ſchoon :
JT2ag ſtaan boo? @Bobig grnabe (II)?oon?
- JT2et Hefug 3ijn gerechtigheben/
GPch ! miſt mp baat
#" behleÖcn.

#

25eſp?eng mp met u bierbaar bloeb/ .
GBp bat ift met een liefbe gloeb:
«En ſteebg met een geſigt na boben/
loben.
jl?ag b2p gemaab mi

Eden

25eſtraal mijn ziel met heilig ligt/
19an H hoogtmaatbig aangeſigt,
GBp. Dat iſt hier met b?eeg en beben/
19oo? H/ GP Iſbeer mag,ljeilig leben,
25cſtier mp ban na uinen ui/
«En laat mp altijb 3uuijgen ſtil:
JPogt ilt mp Danſoo aan u geben

«En tot +t roem voor eeuwig leven.
B. V,

Liefde

586
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Liefde uitgangen na Jeſus.
STEM: Pſalm

- -

77.

I.

-

2lgtcloog in al mijn baaben/
2igteloog op al u raaben/
(ſba ſft ſoete Heſu been /

gemaal fit om met ſtaag gemeen,
2tch bat ſft u eeng mogt binben!
3Lieffelijk boo? mp/ beminben.
g#n ſft eeng gelobig hon!

dàoemen u mijn 25?ttſbegonn
I I.

2lig ſh eeng gemabe trekking!
#abbe boo, genabe iPchhing!
2tig ik eeng mogt noo, u ſtaan !
Cierlijſt met u aangebaan,

gaupting hab ban mijne ſonben!
Hitgeloſt tot uïne momben ! oºi/fſt mein bat mag mijn ſin/
(Lot u geer te
in.

#

#ab ift bïr eeng onberbomben!
#cl)! ſft u ban roemen honbe/

2lig u b2p gemabe foet/
iſiiep mp tot u iiefbe gloet:
#cel ontbaan uan #Bomb en ſlBeteſD.
GÈn met umc ſchoon bepeerelt/

#iep ih o; mijn pyonſt-jumeel .
&#teſit inijn qupment hert geheel,

V. GBp

287
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-

I V.

qap bat bp u in ben Bemel/
#32oefjeg bam bat ſoet gcuemel/
#ſt mei geeren fmaahen miſ:
eÉi bat bog mijn Ziel ſoo ſtil/
3boo bebaatt in u mag ruſten/
Hitgeloſt in Zielg mclluſten/

5ct mp op u ?i?ren meer !
#SoG&I mp op u lºerte Beet.
J. V.

AAN M ER K IN G.
-

O V E R

Jeſ. 63: 2, 3.
STEM: Ai ſchoonſte Nimph &c.
I.
Z A N G.

#n 3Lief/ſh moet ban heete minne meenen /
#oe 3ijt gp ſoo be5uleet/

«En maarom 3ien uur hleeberen/ alg eenen
& Bie in De HDijnperg treet 2
2ºlg ban een berg ble IIBater-beehen ſtroomen .
JPijn 3Lieft mijn alberſchoonſte #eer
Aeoo bloeſb bat bloebig purper meer /
ſlºot op u #Zoomen.
II. TEGEN

HON I G-R A A TJ E

288
-

-

I I,

-

TEGEN-ZANG.

RPaaroin ô 253uib 3ijn ober al mijn leben/ JI)ijn ſleeberen ſoo toob,
&Dat iſt be pcrg alleene heb getreben/
't #g 't blocb bat iſt bergoot

-

Hit ſein om u perſmagte berg te benijen
JPijn Duif mijn aloerliefſte 25guib !
Abti op gaa ban u felben uit/
' Hä ſal 't u ſchenken.
I II.
s

-

TOE - ZANG.

-

opcb! bloeb ºp ſoo om mijnent tuſſ gp ſchone/
19ol ſieföe/ bol gebluſt /

+

#oe ſal iſt bit in eeuunigheid beloonen/
boe biep raah ik in ſchuld:
1Baar hebt ºp mp ontnaarde toe te heben
#g ben ban uur ſpinne ſtranft /
#u laaft mp met bien ſocten b?anit;
JPijn ziel Jleijn 3Leben.
-

C. H.
|

+
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Opweckinge tot Lof
Van den

H E ER E J E S U S
wde wife ſhit ſig na
Als een uitgeſtorte Balſem.
of

Wat ſal ik Sondaar maken.

#g amberg een eigen Melodie.
I.

•

-

&#ht op / ſlBeht op al u ſinnen

Ugeſiig 19olſt bie Jeſus minnen/
332ijſt en looft bog umen 13eer:
qbeeft i3em/ 65eeſt libem IIieurlingen/

#n Boog hemſoo 19,olijk fingen/
2lile banft en lof en eet:

12an 3ijn ſl2agten/ haalt bog ftragten/
QPat hier hragt niet mag berfinagten/
S

3Looft ºpen ....... umen #eer.

12an 5ijn ſlàagten / haaſt bog fragten/
@Pat hier htagt niet mag berfmagten/
3Looft #em....... uuben #eet.
I I

-

dPat bog/ Bat bog al be frſjaaren
#emelingent
paaren/
CPin 3ijn lofſamen
te fingen
op:
-

#oomt bog/h
-

*

*

Y

:: &oerapfjijmen/
3Itife

,9o

H. o N I G- R A A TJ E

3Luiſter rijche Cherubijmen/
193ett 3ijn eer ten hoogſten top:
#3em ig 't leben/ magt gegeben/
i toont ban bog ſoo 43eilig ſmeben
GAnn fijn.........IBajeſteit,
Hºpm ig 't Iepen/ JT2agt gegeben/

:

iïoomt dan bog ſoo Beilig funcuen

.

. .

Om 3ijn....... Jl2ajeſteit.
t

I, II,

3Die ten/ bieten (Chroon herbeben/
ſBeerbig ig booz hem te leben:

*,

«En het H2ooft ber «Eng'len ſchaar:

3ep?eibuit
bog/
#cilig
met3ep?eid
gemelbogume
merhen/Bierhen/

-

's

19oo? Hehobab Jlàibbelaar.

-

#Laat maar ſteunen/ b2cmpelg bgrunen/
19:olijk op zijn 3Luiſter leunen/
3einigt Bem....... @Bloti-rijft.

3Laat maar ſtemmen/ byempelg bgeunen/
19golijſt op 3ijn 3Luiſter leunen /

ſeingt #em....... @biori-rijk.
IV.

H9eilig/H3eilig/ nog eeng (3eilig/
#eilig HPeilig een mig geflig/
“Hig oog brr H3eirſchaar en Beer:
#eilig H3eilig / milt bog fluipen/

s

OPmber umje 13leug'len kruipen/
3bingt bit H3eilig heer op Heer:

obouben Palmen / Bemel (Lalmen/
q. ſorf rijſte ſºng'len 4Balmen/
-

Singt H3ein. ... ... eeuunigiijft.

qhouden Palmen bemeſ (Jaimen/
A Gºlotirijſte Gºng'Ien 45almen/

\

âoingt gem....... eeuwiglijk. *

*

t

.”

* . :

V.

van GE sV.A NG EN,
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g

3luiſtert / Luiſtert 2 arbelingen/
Jaa bit Seraphijnne &ingen/
13an ſoo'n gemel JBelobiet

ſlPilt bog/ HBilt bog bie (Ioon Heeren/
«En +4 ma 3ijn 45obljcib ſteeten/
GÉm gebugte #eerſchappie!
25uigt u tebet/ 13oog Igem mebct /
oſbeeft hem eer en Blori meber/
#eilig..... ... #eiliglijſt.
25uigt +4 teber/ 19oo? Hºeit, nebet/
«Beeftigem
tºlori meber/
#eilig. eer en
#eiliglijſt.
a

4 e e O s e

1

n

#uigt gem/#uigt hem al zijn tiinb'een
3Laat geen ºngeloof bit hind'ren/
3ingt Bol 192olijſt al 3ijn lof:

#Laat oog / Laat bog alg in Thooren/
#emel iſïcijen bp u hooren /
#n accoo20 met 't gemelg H#of:
Hi?ert en Staaten/ #eilig schaat'ren
#eilig H#eilig #eilig #laat'eten/
#eſug...,... HLof en eer.

#eilig
heilig iſ?eilig
#eſug.......
LofHlaat'ten/
en 82CU,
t

V I I.

dºlori / 45ſori altijd heerlijk/ .
2ïſtijn ſºlotirijft #
#g bie 19oºſt en HLebeng 25gon/
#Looft ban/ 3Looft ban jefug benben/
3Looft hem bie H liefd'rijft henben/ "
&Boon en gelie obecunon,
GPffert 19celen/
en heelen/

m:

-

ee
- - --

2

*

*

*

ſlaat
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3Laat 3ijn lof H mopt berbeelen/
linieſ0 Dog....... boog u #ect.
Offert beelen monb en heelen/

3Laat 3ijn lof u mopt berbeelen/
linield bog....... boog Igen meet.
V I I I.

# ig/ Hºp ig 't altijd meerbig/
at 3ijn Bollt geheel bolueerbig/
&ingen luiſter-rijft 3ijn eer/
3echuſbig/ Schuldig altijd quelen
HBct beteſbe lºert en ſteelen/

3Loben 33gijſen haat en Heert
ſBilt Inaat talmen/ en uitgalmen/

19Jeugbe-rijft De 43emel 39faimen/
#eſlig....... ig 31jn ſlaan/
ſBilt maar talmen/ en uitgalmen

1ezeugbe-rijk be gemel 3Pſalmen/
#eilig....... i3 3ijn dàaam.
I X.

't 19oophang/ 't Booghang ig geſpleeten/
gºn be JBibbel-muut betgeeten/

getemt ban met ben 13emel in/
'JBie mog/ Bie nog getrijb beneben/
ſBilt maar gemelmaatb aantreden/ -

25p het gemelg Igof geſin:
12an ben gemel in 't geupennel/
3Laat 't gememel in Den #emel/
- H bou ....... nemen in.
32an ben lºemel in 't gememel/

3Laat 't geupemel in ben #ennel/
44 bog... • • , , nemen in.
"-

G E S AN GE N.
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X.

guigt bam / #uigt ban wiebelingen/
âBilt man blpbſchap byolijk ſingen/
#efug uunen geet iſiegeert/

geſngt ban/ #ingt ban Bunſtgenooten/
iefſt u blijdſchap maat bergrooten/
#n ber, ſºngtien tici ber meett:
3Polgt met ſingen/ b hemelingen/
apaat gp eeuwig meen ſult fingen/
#n De . . . . . . . Heemelen.
-

-

3eoigt met fingen/ D' #emelingen/
apaat
op•eeuwig
ineen ſult fingen/
#n De
• • • • • • #emelen.

w

-

X I,

ſpiſcht bog/ miſcbt nog dit " oogen/
#efug #eilig

mebe boogen/

#t ubog/
met ontferming":
hen /.
gecijuiſb
##tillº bog bp ,an
zijn bemben
vBie het agter #efug

memben/
opmber 5ijn 25auitte ſtaan/
(Iriumphceren / GPuerbeeten/
âteit bog naar 3ijn 3Lof mermeeren/
Obp Dog . • • • * * Zeegep?aalt.

Gºrſtimpliceren @Puerheeren/
#fſt bog maar 5ijn #Lof bermeeren/
45p Dog • • • • • • • zeegepgaalt.
X II.

finan/
om bog/ ſem bogg ##
't #eiliga fingen
-

-

me
.
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Jact be ſïei ber #emelingen/
jàu berblijb te heffen op:
&Lot bat/ (Iot bat bemcl luiſter /
ſlºeg neemt al u babſig Dttiſtet/

qºn gp raakt ten hoogſten top/
OPm te fingen H3eilig ſp?ingen/
Jl)et het 4Choo, Der (Remelſngen /
H3emcl....... JBelobſe.

OPm te fingen H3eilig ſp?ingen
JIàet het dººſjoog ber, bemelingen/

#emel....... JPciobie.

E Y N

*

D

E.

BLAD

B L AvDA w
Y SERN DE
-

LIE DE R E N.
-

Morgen Geſang.

s

3Lgenoegfaam
H2eilig
#iële Eugt over
dengedºe.
laſter van des 16

-

Heeren Volk.

-

#tch geſu
mogt iſt bog in uur
blaften.
* *

licfbe
DOO

: -

De boo?nig
Ziel in #bat
Naarheit.
3tch 45ob! hoe
bal.

28o

* Verlegentheit der Ziele om God te

T,

7 . Verheerlyken.

EM,

2Ilſerheerlijhtg GPpperuuerſen.

254,

Jeſus
Hemel
?Eig geſug
boogten3ijn
#sgevaarengeſtel.

Io3

-

Hof of Tuingeſigten.

-

De 25ogboomKort
ſiet men
altijf leden.
Avondgeſang,

231,

# aan tijd.

252

e

. T

wBug neemt baſt af

Ziele wenſch om beproeft uit te komen.
oºi begeerge Ziel

-

boºg ſtil.

167

Bekeerde na voorgaande t' Samenſpraak bidden te zaan,

,
/
-

-

45ebugte
beruen boog Herteloosheit
in huiſ", ".- Klagte ſpeer
overup
Hardigheit,
Ongevoeligheit
&bdijk beenhatbc
JPianianten.des Herten.
T46o. . .

.*

(iſ 4

H, Wen

B L A D w Y s E R.

.

Vvenſch der Ziele om het Geeſtelyke

-

Trouverbond met Jeſus.

13eer miſt mp #efug geben.
168
Blyde uitkomſt der ſugtende Ziele,
#et quinent @Bog.
Jeſus deugden ten Voorbeelt voorge
ſtelt en ter navolging afgebeden
H3oe bloncht het HLeben ban obobg Soon 6o
Jeſus werk onder de genaden middelen

H?oe ſoet en lief ig #efug tnerk.
-

182.

I.

*.

Ziele zugt om met Jeſus uit den Do
den op te ſtaan.

"Jeſu mogt 4Bp 3ijn mijn leben. .

82

Ziele zugt om Ieſus.

#eftig meeſt mijn foct bermahen.
165
Zugtingen omtrent den Openbaren
Godtsdienſt.

#eſu tufſt mijn Ipert bereiben.
288
Zugtende ziel in Geloofs oeffening na Jeſus
#ſt grijp u aan mijn #eer.

Als Jeſus ſig in genade ontdekt aan de
Ziele, na voorgaande duiſternis.
#ſt hebt geboelt geſien geſmaakt, ,

Zugt tot Jeſus om ondervindende genade.
#h ſou niet geern ommeſ merben.
2O2,
Wonderen int bekeeren van een Ziele.
2 in het buift'te ban. De nagt.

I

p de Dood van Symon Geſtema.
#Imt rumoeten ban be 3Lugt.
276

Wonderlyke veranderinge.
#rft foo alg ik met mijn Pog

-

258
K. Zie

-

B L AD W Y S E R.
K

.

Ziele wenſch om vrieje genade tot

een Heilryke Vernieuwinge.
lieutlijft 3ijn u meegem ligcere,
Avond Geſang.
#onben mp een3 iſieuit-2iſtaaren:

9
19

Ziele-zugt om ondervindende genade.
#oomt ei ſtoomt/ bog in mijn l#erte.

175

Gewilligheit van Jeſus om een belaſte
en vermoeyde Ziel te helpen.
#oomt upilt u na mp iſBembems
L.

-b-

-

-

177

"-

Ziele zugt om de Werkingen van des ,
Heeren Geeſt te Ondervinden.
3Laat eeng 1Boſſe &tromen.
I2. I
Op een byſonder geval. "
3Laaſt eeng op een 2 bombſtonbe.
I4.
M.

-

Liefde uitgangen na Jeſus.
JBagteloog in al mijn baben.
286
Zugtingen tot Jeſus in geſigt van eigen
onmagt om genade en kragt.
JPijn arme Ziel bie ig ontbloot.
3r
Jeſus voor der Jooden Raad
-

veroordeeld.

Jſlâijn 2iel ſiet in ben ſiaab.
65
Ziele zugt na Ieſus. iſ àijn 2iele 3ijgt baſt meer.
136
Klagte over de kragt der Verdorvent
heit en zugt om hulpe.
jlâijn Ziel ſjoe bug ontſtelt.
I43
Swanen-geſang van een ſeecker Leeraar.
jlàijn lijden ig
275
-

sileine

5

-

An

:

B L A D W Y S ER.

Anmerkingen over Jeſ. 63: 2, 3.
JPijn iLief (ſt moet ban heete minne
287

ſl92emen.

Ziele wenſch om in en met Jeſus
te Leven.

J12oet ſft ume gunſte berben,
Zugt om Jeſus en onderwerping

8

aan hem.

-

Jºãoeſt iſt buiten gefug Leuen.
Ziele-zugt om Heiligheid in een geſigt
van haar onheiligheit.
Jºãogt mijn 2-iele ſjeiiig leben.

IO

4?

Zugt om de kragt van Ieſus kruis
te Ondervinden.'

-

JIBogt geſughruig geen ergernig.
Ziele-zugt om met leſus Hemels
geſint te zyn

JPogt iſ met de 19emelingen.

68

Io 5

O.

Klagende Ziele over de anghtsvallige
naarheid, van haar tegenwoor
dige ſtaat.
&Pch hoe gaat mijn 2-iele ſuperben.
36
IKlagte over Heiligheits gemis.
OP! #eere gn bog heilig 3ijt.
38
Ziele zugt over onmagt int gebet
om genade en kragt

GP! #cere mogt mijn hert anſiuſthen
148

btelten.

Zugt om herſtel der Kerke.
-*

-

f

V

h

-

&P! #eer ºp 5ijt be abijghcit felfg
- 239
Ziele zuigt over het eigen IK,
«P! magteloog onpeilbaat dalet,
22,
- 's te

".

-

Kort

B L A D W Y S E R.
Kort Morgengeſang.

. .

GP ! mogt mijn logge Žicſ ontujahen.
251
t! Samenſpraak tuſſchen twee be
keerde Zielen.

g?! heb ik gemaab-gebonben.
Zugt om Genade en Ligt.

199

*

GP! Liefſte #eſu foetſte #eet.

285
Jeſus Ziele lyden.
GP ! @Bobtg too?ne liomt ontblaften,
73
Ziele zugt tot Jeſus over Ziele-ſtryd.
GP ! #boetſte ſcfit bie foo fcl.
74

Jeſus beminnelyk voor de Ziele.
GP! geocte #efu logt ſtuinben.
Zugt om Jeſus hulp, in geſigt van

132

de liſt en magt der Vyanden.
GP ! #och?iftitelijke buiſternig.
146
Een Ziele zugt tot haar Hemelſchen
Geneesmeeſter.

-

GP ! Éaalge #eer / ſiet mcber uit u ſlBoe
ning.
283
Op de Dood van de Heer L. Blom.
GP ! onberiſpelijhe il?ccgen.
27r
Op de
van den Heere
-

e" ºf

*

efus.

OP! 113omberbnerft bat iſt hier binb.
Jeſus ant Kruis.
\

57
-

«P! IBomberbaar ge3igte.
67
De H. Geeſt uitgeſtort op den
Pingſterdag.
GP ! ſlPat booglugtig 3?ingſter feeſt.
1 18
Ziele zugt om des Heeren gemeen
ſchap te ondervinden.
GP ! ſlBombet ?ligenorgſaam #eer.
169
-

S. Vaſte

-

e

-

*
*

v

B L AD w Y SE R.
S.

-

-

Vaſte ſtaat van des Heeren Volk.

5alige Brtbondgenoten.
Jeſus opgeſtaan uit den Doden.
#biet baat ig #efug opgeſtaan.
Laſter op Jeſus voor en na zyn
'Opſtandinge.
88 #boetſte Heſitg mat een ſnert.
Schielyke invallen op verſcheiden
gelegentheden.
162
5oo gaat bc nugt en ſlaap berDmijn.
ábott niet gecrn onnnnefujerben.
263
-

V.

-

*

Landgeſiguen.
19ertoont 3ig alleg foet.

235

Heerlykheit der zalige in den Hemel.
19ertrooſtet ſcet Deg 3eeten bgonie & cljaar 266
W.

4-

Zoekende Ziel over het gemis
van Jeſus.
ſBaar ſal iſt mn bog benen inenben.

162

Liefde van Godts Volk.
âDat ig Üe 3LiefÜe 3oet ban al 45obtg .
II

HLiebelingen. -

Klagende Ziele over het geſigt

Van

haar verdorven hert.

ſlaat boog en ſnoob gebgogt Hoint in mijn
HeÜen bugelen."

-

27

Een Ziele voor den Throon van
Godt geregt veerdigt.

ſDat 13o?ſtof lioning mag gelijſten.
- Roem van Godts vrieje genade.

ſlBat foubig J12eufcij GP i3eet ben ift.

125

174
Gee-

ill

B L A D w Y s E R.
-

Geeſtelyk Trouverbond met Jeſu
aangeboden.

tuat momber paar
gaten

ſai hier te faam ver-

,

" ,

Erkentenis van des Heeren Goer
heid en genade.

âDel aan mijn ziel 3ijt ſteetg beteſe,
Z.

-

|

Klagt over het verval der Kerke
Zijnt nu De Dagen iſ?eer.
Regiſter, int beſonder, omtrent de ſ.

-

rº
s

lyke inval in, in verſcheiden ge
", legentheden.

e

spas morgens realiher wordende
3ig 2infilt.

224 7.

De.

3ëig HDaſſche. De

-

il)ater J22inhetſt
gietenbe

-

#itgegaan of zijn ſperk beginnenbe.
#

3eig Deg 2 bonbtg buithiebente. ,,

zº 5
as 5
- 426
- 226

227

7

3Leggen gaande om te slapen.
Omtrent de Zugtingen in 'den

openbare

Godsdienſt.

228

Jaa be ſterfte gaande,

#en#H#,":
JBoop#s
3ſende bebienen.

- - --

249
- - 229

#a't ig. Emont maar naambe, "
#et 25goob int P. ?tbondmaal 3jembe
(Ben Jozinhuchet 3iende.

zzy
z3o

gÉten bginſtembc i

19ant #. ?lbont

r

.

B L A D W Y S ER
ſtrent

de Ho of Tuin geſigten

ºp 't beſigte bam ben paint.

23

ºp 't grººtſte ban ruigtenbe 25loemen
ºp 't geſigte nan roobe ſigoten

23
zat

ºp 't geſigte nam uitte letten,
ºp t geſigte bant #ruis beboe.

22

ºp 't geſigte bant ºnfituſb

ºp 't geſigte ban #iletten.
ºp 't geſigte ajan

23

#molºog

ºp 't deſigte banomuugtbare bomen.
#
't deſigte van ben ſpijnfioſi

23
23
2,4

p't geſigte van allerlei hem het bºſlaten. 234
Lambdeſigten.
35

Er

ſet van de Geſangen welke in
deſe twede druk da by geko

"
rit iſ er weinig tºt

46

ſhºrt in ſtaatſſtléveil.

en ben
met faſt

te leſ

of tien en
zijn be (Iljgoon,

in ſtaat rit

jt u ten Kijgen 13 beben,
gefºtº'ſ ſtaat deftig op
gri-rijf 5ijn ºeftig megelt.
Keetjar dan titelpſ

#

Bufgang boog u meer
httannië niet eerlijft

#sen.
V,

ºok
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