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vooRBERICHT
Aan alle, bijzonder aan de Godvruchtige

ZANGERS EN ZANGERESSEN.
Het

zoude, onzes oordeels, nutteloos

zijn, het ond ge

bruik, en de groote nuttigheid der Geestelijke Gezangen,
en Liederen breedvoerig aan te toonen: niet alleen, om

dat zulks van zeer veele voortreffelijke Mannen, die wy
niet verbeteren konnen nog willen, vodr ons geſchied is;
en het door de Heilige Zangſtukken en Pſalmen in des Hee
ren onfeilbaar Woord voorkoomende, buiten bedenking is

geſtelt; maar ook, wijl elk Godvruchtige by ondervinding
het nuttig gebruik der zelver kent; waarom van tijd tot tijd
veele van zodange Gezangenen Liederen, door Mahnen

van verſcheide Talenten (de Vrouwen niet vergeeten zijnde)
in de Kerke Gods zijnte voorſchijn gekomen; die met
veel ſtigtingen ziels-nut alomme in gebruik zijn.
Hier benevens laaten wy ons niet in, om het nodig be
ſtierte geeven tot het rechte gebruik van zoodanige Gezan
gen en Liederen: nogte ook on elkte waarſchouwen, van
zich doch welte wachten van de Heilige Pſalmen daar door

eenig gezag te onttrekken, of dezelvete ſtellen agter 't
geen van feilbaare Menſchen is voortgebragt: en gave God!
dat door de min vloeijende berijning van gemelde Davids
Pſalmen, daar geen aanleijding toe gegeeven wierd, gelijk
de Heeren van Till, en bijzonder ook D'Outrein en ande

revoorheen daar alover geklaagt hebben. Doch wy melden
daar nu niets wan, om datal het geen tot 't recht gebruik
van die Gezangen behoort, van gemelde Opſtellers neds

overvloedig vertoond is, behalven, dat het kleine Beſtek
dezer Voorreden zulks

nietzende toelaäten.
2

-

W

tr
-

“

--

-

--

«.

-

-

-

-

f

-

--

:
-

-

-

-

-

--

-

-

=-m

--

-

-

-

-

--

-

-

-

-

-

4

-

-

-

*

-

-

--

-

'» .

-

/

-

--

-

-

v

«

-

-

-

-

--

---

-

-

-

-

-

-

--

--

.

% *-

-

.

-

»

-

-s –s.
voORBERICHT
Aan alle, bijzonder aan de Godvruchtige

ZANGERS EN ZANGERESSEN.
Het

zoude, onzes oordeels, nutteloos zijn, het ond ge
bruik, en de groote nuttigheid der Geestelijke Gezangen,
en Liederen breedvoerig aan te toonen: niet alleen, om

dat zuks van zeer veele voortreffelijke Mannen, die wy
niet verbeteren konnen nog willen, vodrons geſchied is;
en het door de Heilige Zangſtukken en Pſalinen in des Hee

ren onfeilbaar Woord voorkoomende, buiten bedenking is
geſtelt; maar ook, wijlelk Godvruchtige by ondervinding
het nuttig gebruik der zelver kent; waarom van tijd tot tiji
veele van zodange Gezangenen Liederen, door Mahnen

van verſcheide Talenten (de Vrouwen niet vergeeten zijnde)
in de Kerke Gods zijnte voorſchijn gekomen; die met
veel ſtigtingen ziels-nut alomme in gebruik zijn.
Hier benevens laaten wy ons niet in, om het nodig be
ſtierte geeven tot het rechte gebruik van zoodanige Gezan
gen en Liederen: nogte ook on elk te waarſchouwen, van

*

zich doch welte wachten van de Heilige Pſalmen daardoor
eenig gezag te onttrekken, of dezelvete ſtellen agter 't
geen van feilbaare Menſchen is voortgebragt: en gave God!
dat door de min vloeijende berijuning van gemelde Davids
Pſalmen, daar geen aanleijding toe gegeeven wierd, gelijk
de Heeren van Till, en bijzonder ook D'Outreinen ande

re voorheen daar alover geklaagt hebben. Doch wy melden
daar nu niets wan, om dat al het geen tott recht gebruik
van die Gezangen behoort, van gemelde Opſtellers neds

overvloedig vertoond is, behalven, dat het kleine Beſtek
dezer Voorreden zulks

nietzende toelaaten.
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insgelijks achten wy het onnodig, u lieden tezeggen,
dat dit Bundeltje van Geestelijke Gezangen daar toe het licht
geenzints zag, nog ziet, om de GezaBgboeken, daar het
uft getrokken is, ten onbruik te maaken, maar alleen om

de geene die tijd, engeld ontbreekt, hier door eenigzints
te hulp to koomen.

-

-

Dat nu dit Bundeltje niet onaangenaam zy geweest, blijkt
uit de veelvuldige vernieuwde Uitgaaven van het zelve in
weinige Jaaren voorgevallen; gelijk het nu wederom voor

de dertiende maal te voorſchijn koomt; waar omtrent wy
Uiet konnen nalaaten, u Lieden te berichten.

Dat op het verzoek van den Drukker alle feilén, zoo
met de Spel- als Dichtkunde ſtrijdig, en die in de vorige
Drukken tot hier toe nooit regt verbeterd waren, als licht
uit vergelijking van d'eene net de andere zal konnen blij
ken, in deze Druk, met alle moogelijke naukeurigheid,
door een Liefhebber der Heilige Dichtkunde, zijn wegge
nomen: gelijk ook veele regels, die geheel-uitgelaten wa
ren, zijn ingevult: en, daar geen zin van te Inaken was,
verſtaanbaar gelnaakt: zoo dat de Drukker zig vleid, dat
deze Druk in keurigheid alle de voorgaande overtreffen
zal.

Veorts zijn hier, met voordagt verſcheide Gezangen be
hoorende tot die van V. van L00, uitgelaaten; gelijk zulks
in alle voorgaande, (behalven in de laatſte Dordrechtſe zes
de Druk,) ook geſchied is; zijnde echter de beste hier in
gelascht gebleeven, en er, , behalven de voorige, weder
Nieuwéby gekoonen; die den Drukker van een Liefheb
ber van Geestelijke Gezangen zijn ter hand geſtelt, en van

welke acht of negen nooitte vooren gedrukt zijn; die men
gezamentlijk by malkanderen geplaast heeft: en nu deze
ertiende Druk, nog verineerdert met een derde Aanhang
ſel van voornaame Gezangen en Gedichten.

Om de Exemplaaren van voorgaande Drukken niet t'ee
nemaal ten onbruik te maaken, heeft men niet dienſtig ge
oordeelt eene nieuwe ſchikking dezer Gezangente Inaaken:
bchalven dat zulks niet wel mogelijk is, omtrent een Werk

ie als dit is: ook zal de Bladwijzer het gebruik van dit
ndeltje beter konnen bevorderen.

zoaden nog wel veele andere Gezangen hier endant
z

klin

V O OR BE R 1 C H T.
kunnen uitgekipt hebben, maar dat zoude het oogmerk van
een klein Bundeltje te buiten gegaah zijn.

Wy konnen dan niet nalaaten, om elk Zanglievende,
'maar vooral elk Godyruchtig Zanglievende Leezer, (want
deze laatſte zullen 'er bijzonder hun voordeel unede konnen

doen) te nodigen, en opte wekken tot het gebruik van dit
ons Bundeltje; daar zooveele dierbaare ſtukken, betreffen
de het waare wezen van onzen Godsdienst, en het innige

Christendom, by wijze van Gezangen én Liederen, in ver
vat zijn. Hier in zult gy verneemen wat de Drie-eenige
God, uwe Verbonds-God, van alle Eeuwigheid gedaan
heeft, en wat hy door de tijd heen tot in alle eeuwigheid
doen zal tot volmaaking van uw geluk. Hier zult gy Jeſus
in ontdekt zien, de lust, de rust, 't vermaak, ja eenigal
uwer zielen. Hierzult gy den gantſchen plicht eenes Chris
tens en waar Bondgenoots, ja allerleije, en dus ook uwe

geſtaltenis ’t zy droevige, 't zy blijde, enz. levendig in
verneemen.

Maakt 'er derhalven, ondergeſchikt aan Davids

dierbaare Zangſtukken, veel uw gebruik van. Zoek den

Heere, 't zy alleen, 't zy met malkanderen te zingen met
veel aangenaaunheid in uwe herten. Tragt hette doen met
veel heilige aandacht, inſpanning, enyver ondereen opzien
tot de ziel-verheffende bewerkinge van des Heeren Geest,

dien gy tot het welzingen niet min als tot het wel bidden
nodig hebt. Wierd deze heilige, en heuglijke werkzaam
heid in deze dagen veel behertigt, en betracht, gewisſelik
zoude 'er meer van God gekent, onderyonden, en ver

toond worden; men zoude meer den zaligen Hemelingen
gelijkvormig zijn, neer van den Hemel genieten, enmeer
- voorſmaaken van die eeuwige Hallelujahs ontfangen, De
Heere doe zulks in deze duistere geestelooze dagen in
veele openbaar worden. Amen, het zy zoo.
R. S
N. S. Men hseft geoordeelt door het bijvoegen van een derde
Aanhangſel yan Gezangenen Gedichten te vooren meeren
dsels door Drukfeilen zeer ontſiert, maar tans verbeter in

't licht verſchijnende, nog den Leezer, mog die Dichtſtuk
ken ondieñtte zullen doen, God geeys 'er lichten 2egen over
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Ich hoe heerlßk en hegeerjk.

239
ZI7
249

CP GPpperweezg Heere!.
R. Wäden aan mijn Ziel! rOeM aan.
-

* Tºº

ziel elendig Zonder ſmert.

't Afgezondert eenzaam leeben.
Genoegzeiam Henleisch leeben.

I97
.

"Teezen han dees zielen Zuchten.

V

245
II 2.

V. W7erhef uw ziel/ zie Haar Gods CH2oon.
-

29o

Ä # lieſe Ä Zchaar.

Perſtond ik myte recht op Klaagen.

97
IZI

274

"Polmaakte Peiland groote Held.

209

Pazalig Balk/ het welke God.
ZZZ
W. Wº herg ik my loo2 zull een Woede. 288
W MDaarfergißnig/ waärzalik aluchten. 265
JPaar Ä mju ziel/ yaar Heenen.
285
Paar ſind iſt nu mijn liefſten Jeſuß.
272
Daaram Zoud iſt met aermaaken.

195

MDanneer dees tüd Gozdjn:

42

MDat sºt min ziel/ jgedus ontſtelt ?

26

MDat k denke/lees of ſchºijve.
Daerde ziel't iš Heeden
IDeg wereld ſtaat wat gan een zy.
#Pel hoe mijn ziel fjoe duš ontſteld. .

247
13
22

Ä

95

Pel Up / WIel op / mijn traage Geest.
IO6
Die Heeft 'er een hergeestelijk ogg.
15 L
NDie Zontag oait zijn Geešf berſaaten.
264
Del Zalig Jeſu zoet/ aao2 al u uitherkooren / 312
Pel aan/ r LH2sten halk / tengoebe neigten5. 319
Z. ZÄ Heilig/ Heerlijk / Wutjs alwaerdig.
71
4 - Der Jeſu zeg hoe lang / en5.
144
Biet. Hier een graage Gašt.
256
ÄLIC fied
my zijn tierf're gunst. 3S3
“oete Jeſu zuin're zaetheid.
MöF?

Ä

-

z

-

-

* PS

-

s.

*–-

=o MORGEN-BEDE-ZANG.
Pſann 63:
2. 6 Godt,
gy Dageraad.
zit mijn Godt- -» ikÄ.zocke
J
u in Ä
s
-

-

-

4

Ztemnºte: Als een uitgeſtorten Balſem.
CPf: Ziele die geneigt tot lieven,
CPf: Menuet de Preſerpine.
ie
Ban fie
f
-

Ä
eug'
O2gen-licht /

Ä.

En Lt

# ft

-

g

Ult Ä geZigt
ſtik dank’re ſchimmen/
Lºg mijn lagge ziel! dit 'Äſtof“
Cot des Heeren dank en lof.
3. K. tom mijn AWAa2gen-offer leggen
Cººp die gaube HeuſAltaär /
- Tºat hef Gadt geballig waar!
k tom U dank / o Päder zeggen/

J2aaren

- -

-

-

-

Dat gn my weer Heht heuaaſt/ .
En ulu goedheid nieuw gemaakt.
3. JÄNoit en ſuimeren uw oogen /
Crouwe Hoeder / dat uw Polk :
Als Ä Buur-Kolom en WDollt
Beiſig/Zeker ſaapen magen; .
AAitš u zo2g hen Zo bewaart
TDat geen kwaad Hun wederhaart.

4. Siegcht
de Guine
jejen;
am on y-enen;
lüpt depest
in duisternis
A PET

Ä

Al dat anheil iš

macht-ſchzik iš :

hºun/

-

2r
-

-

2.

-

M OR GEN-

Als gy met uw oog mäar wenkt;

MDjl geen ramp dan maakt af Krenkt.
5. G. mijn Ziel! wit ſteeds erkennen
All wät u de HEERE doet;
TDat gm Hem geen kwaad woo2 goed

INHoogt hergelden / maar gewennen
Bo aan Hem en zijn geüdd/
:
TDat Hn weder zu Uw. GOD. .
.
6. Ämmers had gn/ Heer / regtbaerdig
MDeggenömen / anberwagt /

-

Jºjue Ziel noozleden nagt :

,

,

Jººſ ſeien/kwas het waerbig/
Dat mijn teel was in de kul
Boi han kneršſingen gehuil.

-

7. t Js mu Ä dies moet ik uerken /
er die nagt des doöds genaakt /

-

-

lä men 't Werken eeüwig ſtaakt /

*k INHoet nu tid en ſtand opmerken :
*k AUArlet ZU Bezig zin / dat GM

-

JNooit Lind dat iſt ledig zy.
- 8. Bp dat werken holgt Hei rušten :
Op die rust het werken weer /
Cot, den dienst van onzem Heer /
Jºet hernieuwde kragt en lusten /
In den dag her eeuwigheid /
TPaar men nimmer nagt herbeid.

-

9. t Is nu dag / t päst dat mijn Handel
Jºagt en duisternis herzaak /
TPat ik nugt’ren ben/en Waak":

't Pašt nu fiat mijn gantſche wandel
/

aan 't Ticht /
# # ſt ÄgÄ
Gods aangezºgt.

OU2
Aſt
1o. Teehº ik Onder duisterlingen/

Dnder kind'ren han de nagt /
Bn een k2om / werd2aaid geſagt ;
.

Sterker maer min licht doozdzingen/
En zB ſchünen meer en meer/
Da
"

BE D E-ZA N G.

-

Z

TPat Het ſtrekk tot 'é Paders eer. *
II. WEaat herhalten doch uw ſtraalen/ Zonne der Geregtigheid/
TDie genezing van U ſp?eid /
Immig in mijn ziele daalen :
Ä er gäa op in my /
TDat ik licht in l mee zy!
12. TDat uwi Geest my leid' en leere/ --

„Da den rege Ian üw woogd:

- -

*k Gaa van licht tot licht dan voogt:
'k Zal my nimmermeer dan keeren/
Ban het regt en enge Pad /

't MDeſk onš üzengt ter Hemel-ſtad.
13. 'k MDil tot
Beroep nutreden/
CDm in 't Aanſchijnš-zweet mijn B2oad

t'Eeten / zo G. eens gehood:
Geeft my weer mijn mooddzuſt Heden/
En hermoeg my met mijn dee /
't By het weinig is of veel /
14. Ba2der miner Handen werk /
Zegen Heer al
ſetztjf/
TDät hef in uw gunst bekljf/
Taat däch uw genäe my ſterken/
IDillen 7 werken / geeft hetal/
TPat Het aan U wegeWall'.

--

- -- -

15. Taät uw Englen mW zo Ä/
Dat mijn mond/ of Hän
of Waet /
Aanſtoor / ſtrik/ mag kuil altmoet :
Dat ik h2n flf van de piaagen/
TDie my anders anier
Creffen zouden eer ik ’t dagt.

16: Täat geen 5ondey my herrašſen;
Hoed mn/ Heer/ hoo ſchaad' en ſchand;
Dat my met de regterhand :

-

-

Taat uw Boon mijn ſchuld afwašfen/
TDat ze tušſchen U en my
-

Aimmermeer eem ſcheidémuur 3M,
--

-

S. 2

-

17. *t

MORGEN-BEDE-ZANG.

Ä.

17. ºk Zal ban beezen dag beleewen /
Als een dag han

Ä

*
- -"

Gnder uw getrouw geleid'/
"K Bai U danken eere geeilen /

Za Gy/ HEERE, waardig zjt/
Derze dagen alle tjd.
18.'t Geen iſt heh boöZ mg gefiehen /
Taat hat aak geſchonken zjn/
Aan al d'uwen / en de mſn:
MBant wyzhn malkanders leeden.
Zto2t alom UW 3egen : ja
Gun

Wyand zeifš gemä.

19. Die Gut roer han Land of Herken
gegeehen in de hand/

#
eher na zijn Ampt em

ſtand:

Taat u Geest Henzo üewerken/
Dat ans Heil geſtätig Ä
En in Wate weſtand bioen'.

20: Bauw doch Bionſ ſchoone munren/
-

W52eek de Poogten han de Hel:
Bahels ſpitzen mederbel:
ITaat uw erk Het al Werdumren

MDat met herte / mond gf Hand/
Cegen Uwe Schaar zig Kant.

21. TGoetjet äſsedig zwaard opſteeſien:
Mater/ Honger /pest en fizand

-

MDeer aan Huis / en Stad/ en Tand:
En wat meer ansmogt ontfi2eeken /

MHidden wy U al tr zaam
Om Plu Zoons wi /in zu

*

*

s:

Jaaam.

AMEN. |

caRoLUs TUINMAN.

-

morgen gezano.
M o R GE N-G E z ANG.
PSALM 5. vers. 4.

HEERE 2, zu gy mijnetemme
's Morgens, Morgens
zal ik [my] tot u ſchik
hooren , 's
ken, ende wagt houden.
-

-

Gp de MDßs: Van den 77. Pſalm.
CDf: Poliphemus aan de ſtranden.
Hae zal ikºt U hergelben /
HTeerÄ
lof Ä“melden/

1. T
-

t Goede/ bat my derzen nägt
TDoo2 uſw. Hand is toegeb2ägt ?
e/ Heer der Peeren /

#Ä

2tzen / U veréeren:
nä üw goedigheth /
uiplaatš
AWAtme Mots / en
2. Gy fieſchermt be Israeliten
Die laat VW uw gunšt genieten /
Ä ºš AÜonds / en üy JAacht/

al
ZPant

-

- -

-

z

VW aber Hunde Ä.
Hun Hoo2 angeluken /
Äoudineet

.

.

.

e bei 2tſden / wegte ruſken
Uit deš Zatané loºze ſtrik/

-

En deš foods benauwhe ſchzik.
. .
3. Sº laat ober hun niet koomen/
Dät des MDaerelds kind'ren ſch2oomen/
# her banker ziſt gn haar
icht en als een Beukelaar.
Gn wilt uwe Englen geeilen

ÄAnf

Ä
Ä".
assº.

Ull fLIL

zalig

Iš beläoft en

-

A 3

M OR GEN-GE ZAN G.
4. 'k Heü my tot de rušt begeben /

my fig geüleuen /

En gN

Gy jetzt aber my de wagt
ÄRauw gefjouden in der nagt :

>

Uwen arm is my een wapen/
Gp dat ik gerušt zou ſlapen /
# hebt tof my in die tijd/
"

Uſuen bleugel üitgetä2eid. . .

4.

5. By waart aän mijn regter z.de/

ſlapen leide/
# ik mg te Ä
ik dy

Jeſu's mag

Ä

iy my :
Fy d2Oeg aber müde za2ge/
Jü het duister / Ten herhoºge/
Äu zie ik het INAa2gen licht /
En met een uw aangezigt.

6. Gch! uat za’t een Zoet antwaken
Doo? mm ztjn/ als al de Zaaken
Zulen wozdem opgeregt /
As uw MHoogd ins Heeſt gezegt:
Als ik werden zal Herzadigt /
Enten wollen üegemadigt /
Doo2 uw Heerlijk aangezgt /
ZIm wiens ſicht ik

Ä licht.

7. Heere Jeſus/ Hoog gep2ezen/
ºk Bäl dan eeuwig bn L. wezen/
TDienen U daar

Ä Ziſt

Än holkomen Heiligheit,

Sch! Hoe voel ik Het verlangen
IAijne ziel Ä
# # ſe ºne tſ
/

Ä

ergens ä 'er Ztjns geliſk.

#

8. 'k IAoet een eine tijd mag
MPeinig dagen / weinig nagten /

wagten/

Evenwel 't halt mg Zeer ſang/
't Balt mm bitter/ 't valt mn üang:

Ängtanš wilik U. ma waarde
CEeren /
-

s

-

MoR GEN-GE zAN G.

-

Eeren / t'wfl ik üen op aarde/
t Mºerk dat gy nog Heft voC2 my
NPil ik doen met Herten Bly. . . "
9. Een ding wil ik maar üegeeren/
WDil mijn Bede niet afweeren /

-

Jºerk op 't geen iſt tot. W 3eg /

En met ſmeeken hor? Illeg:
ÄCaat geen angerechtigt jeden

.

- -

º Verokºn / Ägºertreden/
Doet my mijden alle kwaad /
3R. Dolgen üben wijzen raad.

-

»

-

-

19. Gn die Zitzeer goedertieren/

MBilt my in um wegen ſtieren /

EnZiſt tog Äg lot /
Jºhn Heil is in Ll in God:
MHit my tog ten festen raden /
Leihen op üw Zoete paden /
# zft in my Hoo2 en ua /

–

-

aär ik zit / of waar ik ſtaa.

II, Houd my af van müne Zonden /
Da werd ik oprecht fehoñden/
ÄDaak my nebzig ende zagt /
„Na uw Woo2beeld /
Kragt /
Geef/ dat iſt in 't licht Kan wand’ien /

-

Ä

In

ÄÄ

Lind’len /

*k Täl dai zin in
erheugt /
ZSp?ingen op aan enkel vzeugd.
12. Als gn my zult fragt toezenden/
Zal geen zoide mm meer ſchenden /

MDenšchte treffen Haren kop/
Datze möoit meer ſtanden op :
*k Dind min ziel oaft zeer genegen/

Cot uw YBet/ en tot uw wegen/
Dit is fy my hašt gezet /
JRauſu teletten rp uw Mºet.

A

*ß
i

Ä º

geeben

Äramm/

1 MedIAPIt LU
4

mu vonen e s
-,

grenz

-

f?! Wer

A VON D. GE BE D.

- Z

tUwer eer / 'k wil op U ſtaan/
tiehen U geduurig aan:
Seef dit my en al uw kindren /
Pan de Ä tot de mind’ren /
Die U H Ä AAM /

.

CPm in uwie MPette gaan.
J. KOEL MAN.

-

A V O ND-G E BE D.
Pſalm 4: 9. Ik zal in vredeeſamen nederliggen ende
ſlapen; want Gy, o Heere alleen, zult
my doen zeker woonen.

Gp he Mºjß: Van den II6. Pſalm.

O

M«.

Groate Gad ! die alles uat 'er leeft /

Doo2 uwe machten ſterke Hand üehoedet/
En agk zeer mild met d?ank en ſpize woedet /
Ja alle goeb naar Ziel en ligchaam geeft.
2. MBy danken U hoo2 uwe Ä/
Permits gy onš (omwaarbige) geſtadig/
Doo2_uwe gunst en 3egen zeer genadig /
Als Zchaapješ / in de hette weide leid.

3. Hänt m/ o Heer! hefit onš nu dezen dag/
Dao2 ongeluk üewaärt / eñ ook

Ä

Dat wy te ſaam in goede a2ede leebeu /
Boa dat (dooz U) Ä byWand Oné Mermag. . .

4. TDoch wy/ in plaats üan waare dankbaarheid /
Uns goede gunst met Zanden ſteedé feioonen /
MDaar doo2 wy ons aan U Gndankßaar toonen /

En zeer vertonnen uwe J. Rajeſteit. . .
5. Aaaartreed/ o Heer! met onš mietin tgerigt/
MSilt met uw Geest toch nimmer ban ons ſcheiden/
ITaat die in daag ons in uw paden leiden /
En ook des nagt. ons zu een Heilig licht.
6. MBy hidden Pl/ je Är ons dezen nagt o
-

-

-

-

-

II Z

s

A v oN D-G E BE D.
JBoo2 alle Kwaad/ loo? Ongeluk en ſchade /
En overdekt ons ſteeds met uw genade/
.

Hou oder onš tochaltijd goede wagt.
7. Op dat wy dat / als oné de ſaap berlaat /

Ináetje Äſtjejanjerjste ej/
Cat lof em eer ban uwen HAaam beſteden/
TDie oné Zoo mild met alle goed aerzaad.

8. Inzönderheid waak aber onze ziel/
Gp dat zu niet / doo? lišt han Ä Wayanden /
Gehzagt Werdin des Satans felle Banden /
CPf in der Zonden groſſetooze wiek,
q. MBeešt gy / o Heer! de laatſt' in anze zin/
Gp dat Wy nu in göede v2ede rušten/
/

En onze ziel zig in uw' gunšt berlusten /
En komt daar mo2gen
wieder in.

Ä

10. Bo zulien wu in alle waare beugd/
Uw. Heilig Mºooad/ en uwen Naame b2eezen/
Laat dit o Heer! ons Ä U2eugde weZen/

TBatonze zſei zigtn üw Heil verheugd.

1. Ziet #
o God! in Ä Jeſu aan /
Eü wilt onš hoch boo2 ydelheid hewaaren/
Op dat wy hier Zoo eenen
vergaaren/
TDie met Onš mag tat U ten Hemel gaan:

ROBERTÜS IMMENS.

A VON D-W E N SC H.
Tot de Zonne der Gerechtigheid.
Stemme: Pſalm 92.
I«

H

et daglicht iš ſterbweenen /
Permits geen Zon meerſtraalt /

't Aaar auond donker daalt : ,
Baat gg doch nºch niet Heenen /

CD Banne der genade:
- Ach! üff/ blüf

º/

-

-

-

Heer!
D

A VON D-WEN SCH.

IO

ZÄ mar net onheer /
P2Ä5 iſ geen ſtruikel-paden.
2.
Bal ün uw licht dan wandſen/

Sº
gern. monitoag hierzag/
Tºat maakt den nagt een dag/
Bal in 't haglicht Handfen“
Enk Zal dan nimmer wiſſen
Än regten enge Had/
Cer Hooge Ä
Ja Ä Äſigt doen ültjen.
Z. Äs

.

ſchPš ZAn aan 't zwigten:

Is goefheitsaband däar:
Sº rämpen en gepaar/

“

Laat maär nwaänſchijn lichten.
Dſchoon dan nog #o düster
Aan alle kanten ziet
l. En ſch2oom/ *k en dugt dan niet /
-

f gº määr met uw luister.
4. En Zoºl geen licht aanſchauwe/
En Nantschin.'t donker gaA;
Waat nun rp um genäe/
CD Peitzon/ dan Hertrºuwen,

Gºgºens deed ſchinen
Het Licht üit duisterj/
TPoet Zo hanmingews
Die nebe-damp herbinnen,
5. EgNºtens duisternisſen
Bedekken't overal:

-

Dusſaotzig wis ten mal
A wie uU ficht möet misſen.
Blink g! määr met uw uaarheit/
»

GP ILicht-kzon

k weet dat an

Geeneugens hel-rook kam
Bezwaiſen Heme-kaarheid. . . .“
6. Loop's Waerelds hag gp 't ende:
Äs td abond van de tü5/
Bo My maar Äg anš zijt 7
S

- - Seen

A voN D-w E N scH.

1

- Geen zondien / geen elende /

In 't d2oesſem van de dagen /
Dog 't ſtopen van 't Al/
Hoe naar / hoe ugeesijk / zal
CDné Krenken of herfzagei.
7. Es °t dagperk Uan nijn leſen
-

Cen abondſtand geſpoed/
„MDanneer ik ſterben meet:

Ä

wilt mg niet üegeben /

Ziel-zon met uw geſonker:
Als my uw glamts aanülikt /
TPan gäik onberſch2ikt
Doo2 °t doodſche

Ä dOnker.

8. MSat Zal dan eens opdagen
Een zälig glorie-licht
Boo2 die uw aangezigt
Hºier in een ZSpiegelzºgen ? ÄWHaar dan Zeit aller uuren
–
Geen ablond Zal dgar zju;
- Die hag en Zonneſchijn
.
. .
Zal antlerhuištert duuren.
–
CAROLUS TUINMAN,

Ged

Een benauwde Ziele klagende tot

over haar drie Dood-vyanden: en den Heere

om hupe en byſtand
aanroepende tegen
dezelve.
*

-

-

-

-

-

Ä

Van den 66. Pſalm.

feem DeLs in twee geſpleeren,

-

. Stem: Reveije vous. Of/ De 10. Geboden.
I. H
[ ToePan
werb
zo booš
zeer Beſp?rngen mtmmünzel
Bwänden

Ä

-

#

Werdºan Haär tot zondº geduongen;

dat Het mi aan 't Herre gäat.
.

-

-

:

12,

Een bcnauwde Ziele

Hoe komt de TDuibel doo? zijn lagen
Än alttb 't goede afte räan ?

Ach Heere: if kanzhn list niet d2agen !
Jaög Zhne boošheit fegen ſtaan.

2. TSaa
o Heer ! wilt mg verſterken/
Ärom/
dao2 uw ſterke Hand!

CEn

Dp dat ik tegen § TDuitaels werken

Aaëag heißen goeden onberſtand.
TDe MPaereld vol man auiligheden/
Pomt my ook met Haar hoos fentjn/
al mijn zwakke leden,7
Op dat ik ook mogt waerelds zin.

Ä

3. By trand mi al Haar zoet vermaaken/
Cºf zy my daar töe krügen mogt/
Datik mijn Heere ging berZaken/
En dienen al dataards ged2Egt.
WDi mp/ o Heer! doch krägten geeben/

CDm Haar te konnen wederſtaan /
CDp dat ik ſteeds in U mag leeilen /
En han de lošſe MDaerelt Raan.

-

\

4. IAAijn eigen blersch wil ook miet rušten/
ÄRaar komt my met jºlar

Ä

magt /

-

Beſpzingen met heel booze ušten/
IAlzoo werd ik tot Zond' gef?agt.

Ik heb / o Heere! drö2 Haar ſteken

Môe meenigmaal vor? U mišbaan /
En ten Hijna ign LU geweeken/

En een herkeerden weg gegaan.
4. JK fen Zeer as man zwaare wonden /
MDaar boo2 min Ziel iſt groote fmert ?
TD.at zijn mijn ſnode müſſe zonden /
Die mg zeer dzukken aan het Hert.
HAaär ik wil mn Tot CHZištus wenden /

Die my alleen generzen moet /

Hu ist die alde zwaar' elenden
Dämonze ziele wüken boet,

6, Op Hem alleen wil ik ban leunen/-

Hg

klaagende tot Godt.
Hu is mijn M5Urgt en ſterke Mèal:

IZ

»-

Ä

zwakheit onderſteunen/

-

H. is t Sie al herzgeten zal. . .

-

G Groqte Gadt Züſt my genadig /
Dat ik in CH2iéto nacht en dag
Rijn eeuwig Heil en froošt geſtadig /
En a mijn b2eugde zoeker mäg.
7. MBit my om Ä Wil bergeeilen
Än zanden die ik hef begaan/
Gp dat ik mag Op nieuw gaan leewen /
En altjd U tendienſte ſtäan.
Als Sanmin ziel van 't bleeëch zal ſcheiben /
JZeemt Ä Oök op in uwen C2öon/
GBp dat ik my daar mag verfilden/
En alzoo eeuwig by U woan.
-

sº

ROBERTUS IMMENS.

Klagte en Gebed tot Jeſus , in het na
deren tot zijne H. Tafel.

-

Gp de Mºs: 6 Heilig Zalig Bethlehem.

MÄ waarde ziel!

Hoe duš ontſtelt ?

MBiltoch miet langer ülüben treuren/
Die zonden # die uw nü kwelt/
Dal immerš JESUS van u ſcheuren.
2. Alzjn uw eigen # zwak/

-

,

MPi uwen maad aän JESUS kläagen /

Bezwijkt gy ondert zonden-pak/
Pertrºuw Op Hem/ hm zal het bzaagen.
3. MHM modigt u nu aan Ztn Dis;
Ä
dan zoo een Ä
teun maar Cp Hem; ºg zal gewi
Mül Cak wel Är. geeben.

|
-

4: JWRet regt / „mjn Ziele
ñeb2eešt /
Cot heeze Heiligheid te naaken/
ITaat h2y uw Zanden / minst em meešt/
II. d2LXWigen Kekºmner masken,
adar

Klagte en Gebed tot Jeſus,
5. Iſèaar laat geen d2oefheid meester Zju /

-

I4.

MDend u tot Gods

Ä

jeden;

MDat Zegt der zielen Ä
Hoo2b tag zijn uoo2d en zaefe reden.
6. Hy roept ze niet die Zijn gezond /
ÄRaar wil, der zielen Herder wiezen:
Heeſtu de Zonde daſ gewond /
-

TDie JESUS

zä

U werr genezem.

7. D JESUS! 's Herten troost en ſzeugd/
JNood gy de zielen Hol geb2eken /
Op dat gy zo be zielen meugt/ .
Dgo2 uw hined wasſenen

Ä

8. All is mjn ziel dan zerrtemo2st/
Jºog wi iſt eventuel mietſchzoomen /
Cot. U / o Live Pºede-Sozst/
Cat U mijn Heiland toete koomen.

F

9. Gn Heit/ o Heer ! uw lieſd’ en kragt /
Jn uw Wernedering üewezen /

s

Als ieder / dieſem tot U fi2agt /
Doo2 uwe Handen wierd genezen.

-

10. MPit Gokalza min zieke ziel/
ÄRZNet Flier ſei eienſ’ Heladen /

-

Optrekken uit de modder-wiel/
En in uw floed / O JESUS : Haden.
11. O JESU, CHRISTE, DAVIDS Baon!

Ik Zg een arme blind geüoren /
Buig my loo2 uw Genaade-CH2Oon.

ITaat mn nu uüne ſtemme Hooren.

12. Cötºt goede hen ik doofen ſtam/
Ach mit Lloher my ontfermen/
ÄÄhn hert is Koud! o JESUS, kom/
MDilt mn doo2 uhuen Geest verwermen.

13. JK ben ook kreupel zwak en lam/
Dm etš tot uwe eer te werken /
-

Och of uw kragt han bohen kiwam/
Dm mine zuakheid te herſterken.
14. Masik alleen maar kranken zwak:
/

Ä2AAL

15

in het naderen tot zyn H. Tafel.
JW Maar ’lt # dat ik ben dood in zanden/
Ä, JESUS, die 's doods Ä B2ak /

-

Majnºeland/Heel öokzuke monden

-

15. Thoe Lazarus fegraben lag/
kiwaamd gy Hem/ JESUS, weer uerwekken /
MBil ook aizo miju ziele / ach! JAu uit het graf der Zonden trekken.
16. Oök was de gamtſche waered dood/

Eer gy Haar Kwaam in liefd' aanſchouwen:
Bou dan mijn Ziel in dezen mood/

Dp l / mjn HEILAND, niet vertrouwen I
7. Cot wien Zoll iktag heenen gaan /
Bn U alleen / hm Il ist leben.
U zgete JESU! Kleef ik aan /
Alan U uiſ ik my gaschlik geeilen.
18. Ik ſteun op Ll/d ſterke HELD! -

-

f
-

TDie TDood en Duiael Heit Uerwonnen /

Ja al de Heſche magt geheld :
Gn zuſt mm doode 't fehlen jonnen.
- i9. JK gaa dan na nw a3eurºde-feešt.

ÄMaar / och! daar zu noſ felle troupen/
Die al Haar kragten anheizeest /
Gm myte ſtuiten / tºzamen roepen,

20, Main eigen hiersch / zo Ho Hedºng /
Lärmt my aan alle ztten Kiweſen /

.

MZaar ty zich ook de MDaerelte Ig
Berhoegt met t Hooß gedzogt der heilen.
21. Ali ist dat Zw mietgäntsch mijn Hert
Dan U / mjn Herder kommen trekken/

Bºn konnen echter zwaare ſmert /
EU angeneugt daar in aerwTekken.

. Eu werten dar: een frzen ſchijn
zinnen zeer in 'f marr' te üzengen;
dan azo Haar Boos femijn /
TPCO2 Yil' mijn leden te vermengen.
trouwe HERDER! ſtäa my üy/
U ober my ontfermen /

-

7

Klagte en Gebed tot Jelus»

IO

En looZ die w2eede wolwen my /

Daa2 Uwe ſterke hand beſchermen.
24. Ik hef geen kragt/ en weet geen raad/

º Ä

ÄÄ
trOOÄt /

M

Ä t/
TLILYILTAA
#

In uwe armen kam ik
25. JNAijn kragt is miet als Ude kaf /
-

Een riet waar op men miet kan ſteumel :
ſterke ſtok en ſtaf/
GU zit
HEILAND, wilik leuner,
CDp U 7

-

26. G JESU! het gekrookte riet
Mit gy foch immers miet verüzeehen /
Hetrookend' lemmet zult gg niet
Uibušſen/maarieelmeerontſtecken.

Äsjenjjer Äm/

.

MPi toch die oly daar in gieten /
TDie uit Uw eigen herte Kwam / .
Pan 't Hout des kruices tot ons bieten:

28. G Eeuwig ILicht! D klaäre Bon!
MHiltoch mijn Herte nu beſtraalen /

-

Taat uwe ſtroomen/ vzeugde-bzon/
Coch binnen in mijn ziele daalen.
29.

Ä arme

STOt
3

En

-

vºm koom dan/ met Ul/

/ o zoete JESUS! Kruipen /
Ä
# hylands ITeger nU :

Alan uwe Tiefe afel ſuipen.
30. IAtjn trouwe HEILÄND, laat mg / ACH!
Maar oñder uwe Cafel weezen /
Cºp dat ik daar de b2okjes mag/

Ä

Opleezen.
Gelijk de
ZI. Iſt gaa dan feen / mjn Heiland, koOnl
IWDilmg met uwe alerken dekken/

JK gaa / maar wil min BRUIDEGOM
ÄÄÄn met Ulu liefde-Koo2den trekken.

„32 ÄJESU grip mm hy de hand:
ZettOch mijn Herte gretig open 7 .

EPp bat zña Zander tegenſtand/

Ziels-wörſteling.

-

- -

Nm Bazem in mijn Biel mag loopen /

I?

-

. .

33. Ach! geef-nu toch een womke kracht/

-

Laat nur macht in, wähheiten/
toomt in mjn Ziel die op U macht /
En wilt daar nimmermeer mit ºfen; „ „„
ROBERTUS IMMENS.

Zielsworteins en

Overwinninge na het

genieten des

-

H. Avo
ND MAAL s,
Ziende op de Woorden
van de

-

BRUID EN BRUIDEGOM,
Hoogie 3 en 5. Pſalm 8. 5/6/7.
anden des Doods hadden my omvangen, en de
Beeken Belias verſchrikten my.
nden der Hellen omringden my»
Doods bejegenden my.

ſtrikken des

s my bange was, aanriep ik den Heere , ende
riep tot mijnen God , hy hoorde mijne ſtemme
uit zijn Paleis, en mijn geroep voor zijn aange,
zichte kwam in zijne ooren.

Op de

MDs : O Kersnagt ſchoonder, enz.
ffgas / Wat ramp/ och wat eleude!
– MSaar ik mi keer / paar k my wende/
.F
miet als dzoefheiten herd2iet /
jn atjand Heeſt mijn food geztwörreu/

mgei min arme ziejaerſmöoren /
in bat min Liefſte in mm blied,

Jaar Zal ik mi na toe üegeeien

an tach Zander

FF

leeven/

-

*

-

KIaare - -- - - T-

–

- -

X8

Ziels-worſteling en Overwinninge
JAu 's Hemels ſpize ban my wijkt/

Aal iſt

# bo2Ät

en

Ä Ä

En moet nu alle finſtand derben /
Ay my! mindzoeue # üezwutfit.
„3. NBänt ik gewerst üen han be Gašten/
TDie ogſ als in de Zchotel taštten /
Endzonken van de Zoete MDjn/
Doch zander reine B2üiſofté-kleeren /
Haar tot des Honings Alaaältijd keeren/
INHaar mGet UU uitgewo2pen zijn.

4, TDe Koning Zond wuel zijne Booden/
Die my ter Bºuiloft kwamen mooden/
En Feden my mijn pligten aan :
Ämeinde dat wena te koomen/
JWKet my Woo2 die tijd in te toamen / En dan den Duden gang te gaan.

-

5. Ik zal nu Hemes ſphs ſerwerben /

SF

ik / maar wou geen waereld derben /
Die lag my aſ te zeer aan 't Hert:

Ik wilde we Gods Zeegen ſmaaken/
2aar 't was eilaäs! Het aardsch hermaaken /
Dat han my meešt gekoestert werd.
6. Jß Had my in mijn eigen Oogen
. .
MPelopgeſchikt na miſſt vermogen /
En Rok mijn pligt zeer weltofü2agt:
JRaar ach! baar waren troetel-zondem
Die meeät Ä liebe ziele wonden /

Daar hab ik niet eens op gedacht. 7. De Cafel d2oop van Heil en Irgen /
Atän docht ik Had Gods gunt verkreegen/
Yaar Hoote doe bif yaar gelud /
Promt hier Ä aat um Herte üzreken
Daar uw feminbezonbendeken/
Die moeten met de Lugº Huit;
8. Ik was hier dooº in dutzend Izee3en /

Het dägt mi älte harte werzen/,

-

Iaay zo dös deezen ſtrengen hanb/ --

?
--

V.

"

- -

naa het genieten des H. Avondmaals
Ban's waerelds bzeugte in te toomen /
t toët in mijn ydel hert niet koomen /
Cemisſen Zoo een waarde pand.
9. J wilde dam zog nauw niet letten/
Maar ging my ſiegté Aam Caſe Zetten/
En döo mti ongewasſen mond/
Die zaete zielens-ſpíš genieten /
.
En öln op min Herte gieten /
.
TDatongewoelig was gewond.
19. De BRUIDEGOM was mcg geneegen/
m ſternig Hertete üeweegen/
in ſpzak/wil mu doch boo2 u zien:
ult gº be zwinen aan u jaagen/
n züſt gy nief Hun hzek uithagen ?
Zör zäik moeten van u alien.

-

II Hu ſpzak mag erné koom boe my open/
MAaar meen/ ik liet Hem Heemen loopen.
Jºu is Hy Äſ eikaaš ! wat raad ?

"W wilde nü we naa Hem hooren:
Mºaar al mijn Hoop is nU herlooren;
e/ Ag Äg Watdºººaaten ſtaat!
“12 MBäardatik koom tgaat alles aluchten/
en ieder ſluit nu hoo? mtjn Zuchten/
Ziji Ooren toe/ en ſttet my Heen !

-

OO2 al roepen weg met deezen !
au die in angezeiſchap weezen?

Hz mag de Aarbemiethetreën.
3/

Ä

Aar ach! Het zwaarſte mag man allen

gramſchap iš Op my geballen/

Pfe Jantsch geen menſche zaagen kam 2
Satan kommt nu azeešltk tieren./
Lium mijn arme Ziele Zwieren:
Baar ZAl ik Hulpe Zoeken dan?
af- Zau God niet mog genaadig

weezen -

a ! iK Het Het welgeleezen/

ae IDetEuš Zoo gezondigt Had/

/

--- 7

--

2.
2O

-

-

-

Ziels-worſteling en Overwinninge
Hy des Heeren gunsten zegen/
o2 iraanen heeft weeram gekzeegen/
MDämneer hat Hy 3D lizachtig häd.
5. Ach Kond' ik ook eené fitter wernen/
Enuit de grond münß Herten ſteenen!
MDant ’t is een regt herüztzelt hert/
WPaar dooz des Heerem ingewänden/

#

Dan teere menſchen liefde ü2anden/

Ä

gunst aerkreegen wert.
16. Hoe ESUS, iet Zn oagen ballen/

EU

Op PETRUS, zijn de ſterke wallen/
Ban zijn herharbe hert gehed/
ANDen zag toen uit ztjn Dogen koomen /
Een groote aloed bän traänen ſt2oomen /
Humas gelijk een Hš dat ſmelt..
i7 MDou mmte Boi ook eens üeſchtjnen/
Poe zou diendikſen diſk verdwijnen 7
ie iß dao2 mijn OnagtZAamHeid/

Eſ boo2 veragten han Gods gaauen/
Heh op mijn zwahke ziel gegzaaben?
Ja tušſchen myº en Grad

Ä

18. Hrie Zou mijn Harhe Hert ban weeken/
MDat zauden baar ak waterfeeken

Lithlieten / o dat Craamenh2ood /
2. u nu mtjn regte fpfze Weezen/
TDat zau mijn zieke zielgenerzen/

-

En Helpen Uit dien zwaar m moof.

19. TDät ik nu ook (als DAVID derie)
ANAet traamen mogt mijn Teegerſteede

Jºat maaken/dan zöu dooz dien hloed /

Imänze (geljk op ligte haären)

/

Cof häaren TRPOSTER Heenen haaren /
En trit Haar Heil en Hoogſte goed.
20. NDeg MDaereld / if wil u Ierlaaten /

Uu hzeugde kan mm gantsch miet haaten /
Jºu ik mijn Tiefſte misſen moet !

't Js uwe ſchuld / a! beiheeden/

"

SF-F

-

naa het genieten des H. Avondmaals

92X

Vatik zoo bzoebig moet gºan treeden/
Gy hebt my al dit kwaad geh2ord.
2i. Äk wil' by u niet langer üben/
Ä2jnioude Ziel zou loo2t uerſtßben;

ºÄÄ

g

In

Warnnte

Ä/

wil mtjn Tiefſte weer gaan zoeken
/
alle ſtraaten in alle

Ä

ÄÄÄÄ warmen

22.

n ALUETE / AC

! Intjn JBelhernindkl

MDameer zal if U. daar meer binden ?

Zietoch my arme aard wo?m aan :
TPat ik U eens moogt weder kºgen:
Ik Zou niet naa de waereld

Jen/

Gf Wok U Zoo niet laaten gaan.
23. Wie zie hier in heze wüke?
Het iš mijn TiefZ Ach! ik hezwitſke/

/

En moet ban flaauwute zijgen neer/
ZOil

-

my mog met t2gošfherzaaben ?

TPaar ik hem ging zoo ſtout verſmaaden ?
JAeen / ik k2tjg zijne gunst niet weer.

-

24. Gaar koomt hy aän / achhoo?d hem ſp2erken!
Mºel Hoe mijn Tief üaarom Bezuieeken
Atoom ſtaat toch op ik zeg u kosm/

-

l Zal geen ſtrafmaar guñšt gefieuren/
DaarCm wilt toch niet langer treuren /
Ptoon kušt mg uwen BRUIDEGOM.

25. JK wil den dood miet der Bondaaren/
AWAaar Wºize boo? mijn Dood üewaaren:
En wišfen ai Haar ſchulden uit/

Ik heb gehoozd uw d2öebig kermen/
TPaarom koom ik met open ermen/
GPm U t’omhelzen als nun BRUID.
II.

R US T E.

26. D. BRUIDEGOM, a! mijn Bemünde
D: BRUIDEGOM, die mn üeziñde/
toomt Gn. Hier uit uw Heiligdom
Pm mfju médaad met

#

te-LIONLIl /

3

-

-

Ziels-worſteling en Overwinninge

Q2

UHote first
CD!

lieſde traonen 2
Ä meer
BRUIDEGOM.

27. Ach hat ik had mußonderd tongen/
TPie uwen Tofte ſaamen zongen/
JAU gM mijn ziele zoo herzaäd/

Jºugy my fioomt zög.

#

maaken /
uw lieſde ſmaaken/

Hoe laat

Än BRUIDEGOM, mijn Coeverlaat!
28. Ach! Tiefſte hab ik Craanen-plasſen/
\
Dm daar uu üoeten meedºte wašſen/
„Die hoo2 min Zanden zijn gewond;

P

Ä

da2 üewoggen!
wierd mſn ziel
ZOuze met mijn Hair afdZoogen/

En kušſem ook met mtjnen mond.
29. ITaat toch de ſtrarmen der Gemaaben /

MPaar meed' mſn ziei is overlaaden/
En! Jaat bezoete Ä/

C# finnen in mijn

Herte Trekken/

GPm ſterds min zie däar op te Wekken /
Cat uwe lieſde en alle deugd;

30. Jäugnmtjn Hert Heitingenoounen /
Ach! kaat Per nü geen MDaerelt koomen/
TDie # zoud trekken van Ulaf.
E! JESU, maah al mtjn Danien/

>

Jan Dielen-moo2denaars fe ſchanden /
Uw. Geeßt bewaar mg tot in t Wraf.,

z, JK ſmaak nu rechte Hemelſpfzen /

Die meen zoete uzeugd üewtzen/
Au is my § waereld

-

u?eugbelaf,

Het is eenpil met goud fieſtrerºen /
Ä2aar als "er hat ilan geweeken /
Zoo is Het miet als Bºwfnendzaſ.
32. Iſt wildan Hemels-ſpize minnen /
Hät Ägoud van Buiten en fan binnen/
TDat iſ dien wijn en zaete mot/

Mºaar van men boedſelkan verwachten /

Hant hier booz Krügt he ziele krachten/
-

-

u her genieten des HAAvondmaas.

«3

Hoeeflük is die Beme-host.

–

33. Maar Tief/ ach wil my ſteebs aankleeden/
Pat zonder U kan iſt net eeuen /
.Loa mietuw Geest Ä in my leeft/
Zaub ik mijn meuwie keed fieſlijken /
Ja al mſn kragt zoud man my wüken /
Als iemand die

Ä

en Heeft.

-

j Gun my / mjn ILief/ deesaatſte feede/
Äeem oner al mijn herte meede/
Bewaar het tot den laatſten dag/
ºp dat ik in Gods Lieueingen
(Aš zu herfeugt en º2olijk Zingen)
Goß deezen Taſzang ä2engen mag.

35. G! Heilig / Heilig / Heilig / Deere

-

LZu alleen de Tafen eere/

-

CD digiemaal groate JAajeſteit !
TDat ik hier met de reine Schaaren

ãDag uwe Heerijkheid verklaaren /
G . Heiſig / in der eeuwighed / Amen
-

-

Y

-

.

.

"

De lieffelijke Vreugde van een verzeker
de Ziele, ſmaakende de zoetigheid van
:

de Liefde Christi.
WLuce 1. Hers 46.
Op de MBtze: Van den 38. en 6r. Pſalm.:
-

CDſ: Poliphemus aan de ſtranden.
Biel/ Ä
wat Zoete tijden:
O IWAtjn (WTOt
g
Äm in Gadt te zjn Verheugt/
,
Zu mijn Hert wilt tsch Ä* Zalzingen /
Dant ik Zuem in #
u?eugt.
T-

-

---

--

2. Jàiet in zotte ndelheeden/

--

Dat met rehen 2ACIITe Zielen t'aller

- -

º./4

-

.

.

."

...

. . .

.
-

.

De lieffelijke Vreugde
Sli
merken / I
In Bemerken/
El des
ÄZHatanš
dat Hu booze
Ä hemtd.

24“

3. Hykamt nü al weder ſoeren/
TPm te hoeren/
Äſame Ziele han dit pad/
En mm uit de Hand fe wzingen/ Derze dingen/
Die mg zijn zo waerden f at.
4. Hn zuekt numetal zijn raazen /
-

»

TD
t

GEN

itÄ

G

I

LT /

ET

PLIN

/

Ä veele ſchöone honden/ t Allen ſtanden/

MDegte neemen min gezicht.

5. Gmmy in den ſtrikte hatten /
Coont
ſchätten /
Beer fiebzieg'ltſk toegeſtelt /
ANAaar warmeer Gobs Geest koomt ſchijmen/

Ä Äh dat ſmelt

ZN / Welt! A
Zn

L

DIALIUPIT,

6. MHeg dan Satan / uw genuchten /
TDorn mnzuchten /
Mèeg ook MDaeredg Duihels ſtrik/
WPegmtjnbleeëch/üwfoozelušten/JAoetenrußten/
SA uw n2eugt' is my eene 2ik.
7. 't # my al / dooz Gobš genaade/
„TDzek en ſchaade /
*v“

-

v

MDat nietna den Hemel ſmaakt /
Aaa bat ik des Heeren zeegen / Heh uerkreegen /
Jé 'er niet dät iny hermääkt. .
.
8, 't Zijn alleen de Tiefdepanden /
Die noch ü?anden /

Ä

Ä# sº vºrngºe/

iš 't die mg verheugde / ZMete

L

j###
mijn Hoogſte goed.
9, Die Fonteine der genaaden/
an verZahen /
«En herkwikken zielen dazšt /

-

-

Än methacre reine plasfen / Gok aſwašſen Z

L

Ziele

van een verzeekerde Ziele.

25

Zielen doo? De Zond' üemo2st.
10, Ä uit Heeft mijn Ziel tiekoomen /
oete ſtroomen /
Die zo deerlijk waš

-

-

-

Ä

-

-

ÄRaär nu Weer begint te üloeſen/ Emte groeſen/
Zo dat zu weer treuend wo2d.
II. lAijn Perfošſer / groöt man waarbe /
eeft OP Aarde /

terds gelerden d2uk en pfſn:

u/den geeber aller krachen/ Moeßt aerſmagten/
Gp dat iſ magt vzolijk zijn.
i2,

k elendig eñ onaarbig/
Ben niet waarbig/T

–

-

-

-

-

Deeze gunst iš alte groot /
JESUS, die my eens zal geeben/'t Eeuwig leehen/
toleštert
in Zijn ſchoot.
13. JES
Wil ik eer üewtzen /
Ende p?tzen/
JESUS is Ä Zielen-rušt;
CDp Ä ſtaat a mhm hºrtrouwen / In üenauſwen/
JESUS
# Herten lust.
14. JESUS is een Bo?st des Teehens/

Ä

-

-

TPaar üeneebeuß

Jé Hu ook bie klaare Zom .
.
Die my koomt in't Herte daaſen/ AUAetztjn ſtraaſen/
JESUS is min B2eugbe ü2on.
15. Ach in beezen MPelheminden/
Is te binden /
All hat tot mijn erben dient

Zaub' ik nu dan2oebig weezen / Eſte h?erzen /
mijn liéſſte ſziend."
ºzen Hu
# iš Ä
Ä ſteunen /
CEnde leUllen /

Meant

-

y doo2 zÄn ſterke hand /

/

We
»

ANAy Zal van de Bokken ſcheiden/ En geleiten

„onekrus nºt

In mtin
mtjn liebe Paterland.
-

-

5

“

a6

Een Ademhaalende Ziele,

Een Ademhaalende Ziele, uit het midden
van haare, zoo Lichaamelijke als Geestelijke
bezoekingen tot God vliedende, en op

haaren Wader lieffelijk leunende.

Gp de MDs: Van den 62. Pſalm.
I. WTat is 't miſn
Ä dušontſtelt?
M3ät onheil iš er dat ukwelt ?
MDat d2uk doet u zag immig zuchten ?
MDat angst/ wat ſmert heeft u amringt ?
MDat is 't Ä die u b2ingt ?
MDaar Heen mijn Zel/ waar wilt gy augten ?
2. MPat i?ershkš toch is 't dat u jaagt ?
MPaaröm mijn zie nuzoo verzaagt?
I God dan mief uw träuwe Bäder ?
-

MDat u dankwelt/enwatgy F. F

Gfdat gy zockt ? mtjn ziel hier is 't/

Hier is de Hölle Heil-Spzung der
3: Bijn miet Gob§ wegen u bekend?
LD! Jaa mijn 3e/ gn ziſt gewend/
Die mauwe paden te betreehen/
,
niet de groote Jºajeſtet./

-

nu almenigmaal gefeid /

In butterheid entegenheeden?
4. Eneeft aok Ä zjn ſterke Hand/
W

Il altä goede onderſtand
GDok mit den in den bzuk gegeeben

..

-

-

MDas niet Het einde altd goed/

En naader
Heeſt u tot
alde
ÄDiet
uwtegenſport
Fod ged2ernel 3
5. Ofis er nu een zwaarder ſmert/
Een angehal/dat u het Hert
Meer als boo2 Heemen koomit benouwen ?
VPfziet gg nu zºg niet herlicht/
Ein in den dgük Godé aangezicht

\
-

s

uit het midden haarer bezoekingen.
Aet troošt en bltdſchap te aanſchouwen.
6. Staaf op mijn Ziel / Hou echter mued:
Gok beezen ſto2m entegenſpoed/
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loomt uit uw's Paders ingewanden/

Die (hoe 't ook zy in uw gewoe:
All waart gy zelhe lauw en koel)
In teere lieſte tot U üzanden.

-

7. Gy zult mag Zien met groote b2eugd'/

Schoon nu de Zwaare angemeucht'/
TPoe uwe ſeete Crganen blieten /

oe God naa angemeene ſmert/
ok angemeene troošt in 't Hert
Panzjne kinderen wil gieten,
8. Gab is tog immers uwe God.

-

Uw hef / uw troošt/ uw dee / uw lot/

Uw Hoog vertrek / iw hašt bertrouweu/
Uw. ſterke Äots/ uw Waste Bo2gt /
Uw. Bader die ſteeds Woo: u zo?gt /

CD Ziel zaub gy dan noch verſoliſten s
9. G trouwe Gad! ºft heken mijn ſchuld /
ergerſt my toch mijn omgebniſ/
ch wil mijn zwak georbe ſterken!
CHp dat ik / joe dat gº ’t drik hregt /
In uine wil ſteeds zu berguregt /

En althd p2tze uwe Werken.
10. Jk ieg mju hand' dan ºp be mond

GM zijt het die nigheit gewond/ . .
Um doën 7 mijn Pader/is Lejthaertig:
TDoet maar mijn God wat U behaagt /
Ik weet dat üwe Hand Ä /

Enniet en ſtraft naa ik hen waertig.
II. Jß zit dan neer en üen gerušt.

WHant als 't maar U / Ä Pader/ lust
INAy uit de d2peffens te trekken:
't NDeet dat uw macht is onhepaalb/
CEI dat Lok aan uw gunst niet faaid ;.

Gy. Kant en Zult weer b2eugd

verwenden

JNATI

Een Ademhaalende Ziele,

-
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12. Maar ook mijn Bader is 't uſu Wul
Jãoch niette redden; ik zwjg ſtil/
It weet Nº Zijt mijn wijze
r:
En dat ik doo? den djuk en pjn/
Alis doo2 een Hemels medichn/
JW2M baster troost en h2eugd' bergaader.
3. MPitt gn/ min God / üw aangezicht/
IBijn ziel en troošt/mün eenig licht /
CPol uoo2 een thd niet laäten ſchnen ?
ÄRaakt maär mijn Pader, dat altjd
TDie ouvernoegde tegenſtrid
Doch herr mag uit Ä zfel herbwijnen.
14. CDp dat ik zoo a meerder leer

Doo2 derze mittelen l min Heer /
JPiet Om UW gaabenſechts bezinnen /
JWAaar. (Hoegn 't Heer öok met mn maakt)
't FM dat mſn herthet p2ißt of läakt/
TPat ik mag U am U. Ä.

5. Als ik dat Held're licht dan mis;
ILeert my maar in de duiſternis /

TPan einenWºel op U noch Hoopen ;
eBp dat ik ’t zy met üzeugd of ſmert
Jºãoch echter met mjn ganſche hert/
Cot U mtjn Datier Heen mag loopen.

16. Joe 't dan op aarden met my ſtaat/
Of 'f maa of tegen wenſchen gaaf/
Teert my dat alles willig dzaagen / _ .
Begt

Ä tot mijn ziel / weest ſtil

ÄÄhn Kind/ want dit iš zog mjn wil/
Dit is uſw's Paberš weläehäagen.
17. Dp dat ik zoo metmeerter K2Acht

## naa
EDIU

nijn Haberland fetracht/

Ä Bäderland te haaren/

TBaar ik van de Zond' fea2ñh

# ook han alle moeit enſtrid:
Zal eeuwiglijk uw roem "Ä
ROBERTUS IMMENS
-

>

-

-

LIEF
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-

Lieffelijke Ziel-dwang , of innige Harts
togten tot den Heere JESUS.

-

.

.

Gier de MPoogden 2 Corinth. 5: 14.
De Liefde CHRISTI dringt ons
Op de Mºs: Hoe ſchoon ligt ons de Morgen-fter,
-

-

le
-

O Jeſu!

wat is 't dat U b2ingt /
G Teue Jeſu ! dat U duingt 2

Een Wo?mke Zoo te minnen /

GILiefſte Jeſu doo2 wat magt
MPs2d zog een teere Ziel herkragt ?

Gm my/ my/te üezinnen;

Zaudt zin // , dat mijn
Feine ziele //u üehiele/
En tot lieſde / .
.
Bo uw liehend hert doo2grieſhe ? .
2. GP Jeſu! neen/ Genade-Ban?
GP Zoete Jeſu! Tieſde ü2on /

't Is enkel uwe

FÄ

CD Zoete Jeſu die L dºingt /
CD Tiefſte Jeſu die U dwingt /
°t Jš enßel lieſt' en zoetheid;
de goed // Hoe Zaet! .
IHge doo2d2ingend // Hoe ziel-dwingend':
Ach höe Heerlik!
Jß un liefd'! 3' is omgrombeerijk.
3. Een üzeette zonder eind' ofmaat /
f

-

Een lengte die Bee Werder gaat/

Als Hemel ende Alarde ?
CEen diepte zauber peil en grond /
CEen Hoogte die noch oog noch mond/
Bereikt noch roemt naa wäarte/
. . Ach 't is // gewis !
Za een goedheit /7 za een zoetheit :

-

-

*

T“ -

Lieffelijke Ziel-dwang, of
Vaar met lußten /
Ilian mju Ziele zöet in rusten.
30

4. G Lieſbe/ Tiefdeovergroot /
IAjm Armeziel was lebendº dood /
oe Jeſus my Kwam trekken:
Äa zig gejeel ten besten gaf/
Ziºn leeren zelfs/ om my uit 't graf
Der Zanden op te Wekken:

-

u, riep/% Iſiep /
ºk Sloot mijn ooren// 'k MDau niet Hooren/
JÄar HM d2Ong mW. …

-

Too? mijn Hert/ zijn lieſde hwong my.
5. PZoef tOch/ mijn Ziele / wat een goed/
Fmaak/ Ziele / wat uw Feſué doet /
't JÄJeſuš/ ziel/ uw Heiland/

ºt Js Jeſus die 't u alles geeſt /
TDie miets Woo2 u te košt'lijk heeft/
UW Hulp / uw troošt/ uw üyſtand /

P2öeftoch // Zoefit Ä
ÄMeer hoe heerlük // en hegeerlijk

–

-

TDie feminde

Jeſus is / gm Zult Het Linden.

6. NRaar ach mijn Heiland / waarom is 't /
Dat doch mijn zie zo verre miét /
In U metal mijn zinnen/
En oberal en t'allen tijd
Gelijk gy 't Heere waerbig zit/
Zo innig te feminnen:
-

«-x**

Hekt gegeen/
my FÄÄÄ
't lee/
ie
Äthe
eF
Guäffrene
LU
-

Toete Jeſus! anders geene.

-

-

7. Achziel! hae Fo werkeerd en filind/
Dat gyniet meer bien Jeſus mind!
TDien Heiland/ o dien. W32öeder!
of weet gy miet/
Ach wat mag 't
§ hier /
Dat uw Bzrieher

>--

\

Ä

Er

innige hartstochten tot den Heere Jeſus.

En is uw trouwe hoeher?

3

-

Hoe dan// Zoo däm /
Bilk een hoeher // Zoo een B2Oeber/
Afgeweeken ?
-

Boel töch/ ziele/ ach wilt toch fi2eeken.
8. JK tadel/ ik hoel/ mhm herte üzant /

IK vgel / o Jeſus! 'k voel uw Hand.
ÄNAijn Ziele gantsch doo2grieben;

-

-

-

G Zoete Jeſu / ach! Hoe Zaet :

ED ſiehe Jeſu / ach! Hoe goed/

Hoezdet ist,

feiemen/

Rtoom Gy//ſtreet bzw
Gantšch mijn Herte/ dat met ſmerte

„Aog hlſt hängen

-

Alan mijn hſeesch / daar ’t zit

Ä

d

9. Aeem my min hert / Het koomt l toe/
Het

der h2remde Heeren mre/

Jeſu/ min Heer / mjn Haming!
Waam toch mtjn Heiland / koom erin/
Gefied en ſtier het naa uw zin/

-

Al in uw eigen woaming

ch Heer // Hoe zeer/
Perst en d2ingt mp// achhoe bwingt my
Uwe teere

-

Tiefd' en goedheid : Ach mijn Heer
10.

Paar

mijn Hert geteel en al /

Gf't wil/ of 't kan/ het moet enºt zal/
*t JAoet Ll mtm Heiſant minnen/
U liebe Jeſu /

alleen/

U zoete Jeſu / anderſ geen; ..
En wil t miet/
'er finnen/
Dºingt het// bwingt Het/
TDoet Het zwichten // boo2 u ſchichten/
Alzou 't ſcheuren;
Dingt er in / en t zal miet treuren.
II. t Js lieſte bwäng/'t tszoet gew:eld /
Die mieten beerd/ atmieten welt/
Ha

Ä

-

ſº
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Lieffelijke Ziel-dwang, of
Haub gg het maar geäonden/
ºt En ageest niet nooz de ſaaverny :
JWPant uwe fanden maaken 't b2U/

Pan 't Hardejok der zonben/
MPaar aan // t niet kan/

Ä

Dztheid
// of 't moet Hijgen/
En Verlangen/

GPm uan Llte zijn gehangen.
12. Daar van 7 mtjn Heiland / grüpt 't aan/
-

En baet 't in de boeſen gaan /
’t Aoet Uw gebangen werzen:

Daar zgete Jeſü/ t u2erst geen bwlang /
DJoe Hard gn 't peršt / 't en iš niet üang:
LUW WOnden iš geeneezen / •

Grüpt t // npt t:
Coch Zo innig // uzt wat binnig/

FF In

Bij GH TOie
liefſte
jn Zoo Zoet / 't
leſNe M2eepen.
13. TPaar ban / mijn Heer / Ä iš mtjn Hert/
TPaar is mijn zel/ die böo2 U werd
GPm U / tot U ged2ongen/

Allzeid Gu houd höo2 u een deeſ/
Jſ zou miet koomen / 't werd geheel
TSoo: Il tot U gedwangen /

Uw. dzang// Üw bwang/ …
Jé zog lieſljk // ſchoonſte dieſjk/
Zteelt

Herte:

Jää hermoözd t zonder ſmerte.

---

14. 't En hzeeßt noch list/ noch geen geweld!

Eſ gy Het ſt2eeld of mrderveld/
Hrt wil U niet outloopen;
Alaoert Gu t
afſtaat Gy't dood/
Of't ſeeſt / of t ſterft/'t is in uw ſchaat:
't Bal in de dood noch hoopen:

Ä

-

Geen mood // dien dCod/

Ba Het geeven/'t rechte ſerien/
USämt Hierom / CPch!
-- --

Innige Hartstogten tot den Heere Jeſus.

3

Worpt het ſteed§ / o Jeſu! komt trºcß.
Peer !

I5 MBanneer mir Heiland / ach

Gº Zaete Jeſu / ach wanneer /
Zalik U eens Hier finden /
Beh2th han al dien w2eden dwang/

V

-

Die my hier halt zoa hard en üang
ÄMMet uwe tind’ren loaben :

CD daar // Zalmaar

-

Eeuwig ſchaat’ren/ Helder Klaat’ren /

odº

On. ____
oeÄ
uy? Ät DZIMyt ROBERTUS

L WILfUL

IMMENS.

GE BE D ToT JE SUS,
GBp de MBjß : Van den 77. Pſalm.
1. Tiefſte JESUS,
m beminde/
In U Heer
te binden /
Groot aermaak/ en é Herten lust/

L

.

Ä

Heel de Hoope han mijn ušt/
CD gy ſchoönſte aller menſchen /

-

ÄTaät my nomit let anders wenſchen /
Aš te Hebben l miſn Gadt;
NHant dän hef ik ’t üeste lot.
2. MBil mM dan uw gunſte geeilen;
Die iš Heeter dan Het leeilen:
Sa um gunšt iš meerder waard/

Dan den Hemel en de Aard;
# ik maar uw gunst herwerben /
GP ham wil ik geerne ſterilen /
Seef my bit maar / G mijn Heer!
Dit is *t al dat ik fiegeer.
3. Dan Zal ik mg/ Heer / herfilden
En berheugen t'äller ttſden /
IWHeer dän aber eenig goed :
CD ! - VW wenšch
m gemMed,

ang

.

-

-

.
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Gebed tot

Jeſs.

MBil my mok een Herte geehen
TDat a
hoo2 U mag leewen /
ILaat iſt met mijn
e ziel
Zteedé doen dät Il we feaiel.

#

ÄÄ

4. D! Hoe ligt kond' gy Het werken /
En my doo2 uw Gerät herſterkenZ
Als "t U maar belieft/ mjn Gad/
Wirägt te geeben hy ’t Get od:
Du mijn Heer ſterkt gn mijn kragten !
*

MDant mn oogen op U wagten :
ert Heft zig ook tot Ll/

Ä

gy my dan Helpen nu?

-

5. MDil my

Ä Uwe Hulpe tOonen :

En genadeljk herſchoömen/
. Als een Bader en een P2iend;
Biſmen Zoone/ die hem dient :
Goebe God ! ueešt niet verfolgen
CEn will

ook niet aerholgen /

GPm Hetkwaad Han my üegaan/
Alan uw JUZajeſteit gedaan. ,

6: Ik verlange hzoeg en ſpade /
Enzie uit lä UW Nenade : ,
Enna JESUS Heilig üloed/
Jºãeig
Herté em gemoed /

Ä
,
Taat my haar de fragt van Hoeien /
Cegen äl Het Zombig Woelen /

-

TÄ Äbjin mj hert/
Cot mijn leet en grºote ſmert.
7. Dat zal hier min Hemel weezen/
MBiſ dus mine zieſ generzen?

Gº! gn Go2ſp2ong aller deugt/
D!

Ä aller

H2eugt :

„WAag ik dat ham U ortſangen:
Jºergens zal ik ma terlangen :
Dan dät waare Dankbaarheid:
U van my mag ZÜn gezeid:
8, TPan dat ik mtjn ganſcße leeben

-

*

n

Gebed tot Jeſus.
IT tendienst mag abergeeilen /
TDann
II Ä lankt
II nTag
irf en dank :
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-

-

#
Ä
CD HÄPeer
JE.
Ä
Ä,
Ä Äſ

.

.

.

LTUNDIE

-

teeds te leeren na uw MDet

ie gy my Heüt boo2 gezet
M. van

YAet

der Delien.

Vermelden van den Naame des
- HEEREN,
PSALM 20. vers 8.

Wyzullen vermelden van den Naame des
HEEREN onzes GODS.

GBp de MBiß : Van Repicavan.

. .

* OÄ Ä mooit holpzeezen Heer
MDanneer
zalik u zien / wanneér u zien ?
WDanneer Zalik uzien / Wanneer u zien ? "
MDamneer Zafik mijn onberzade zie/
nºt ranh herliezen/ daar gg zelne 5ßt/
u*t rond verliezen/
m ’t rand herliezen ; hat gy zelte „zt.

Ät,

2. JK Heñ gezien / van #
Enhan hen onſiegrpeljien glanšch;
En man den Ä elfjken glansch:
T>e Uüt UWI Ä äamſchtjn mederhaalt:
En jet hermeerdert /
üegeerljkheid /
Ew Het Laermeerdert /

En het hermeerhert / mjn hegeerljkheit... ,

Z. Ä k, licht: En docß alzieñde licht/
º! eeuwig ſeeuen zelfj/
anfepaald:
D! eeuwig leehen zelf§/ ſchoon onfepaald :
Geheng doch Ä# ik werzen mag

Ä

C

2.
>

-

-

M5.
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't Vermelden van den Naam des Heeren

By t licht gehindhoefit / en fin't leeuen hoch./
Bi 't licht geblinddoekt/

Bn 't licht geblindhoekt/ en fin't leeben doob,
4. Alleen holmaakt / En algenoegzaam Heer /
WDien Hooge wegen/ Onnaſpeurik

Ä/

n/
IBien Hooge wuegen / annaſpeuri
Ei geef’t geloof my ſteedé te weezen tot

Een Derrekjker/
Een

Ä

HU

Ä

A

/

Berre

Een Herrekjker / daar ik u mee feorg.
„5. Allmachtig Heer! Dan d'Hooge Hemelſtoel /
Die ſchittert man uw lonhrend MAajeſtet /
TDie ſchittert uan uw Flomk’rend WAajeſteit/
Jš 'é waerelds luišter melar een ſchabuw van:
kom groote taming by my woanen in/
Atom groote taming/
tom WTOdte

Ä # mM Women in.

6. Gnzelbe 3jt bEeuwaige MBerkzaamheid /
EDie uit een miet’t heel al hefit opgebouwt /

Ä,
#Ä
Ä
# ſchepper
zollt
aller Chepſels
Zelf ztt
Ä

Ä

?

eer / werktfjet altemaal.

TDoo2 Wl alleen/Heer /

-

Cat U alleen/ Heer/Luerkt Het altemaal.
7. Uw maam iš Kaad/ omdat gy't ast verſtaat/
GM zeſ zºſt een waarachtig Gad:

Uw. Boozb iß waarheit uän 't hegh tot 't ſlot/
5y ziſt getroiu tot in der eeuwigheid:.
TPäärom wie ſiegt is/ loopt uw wšheid na/
- - -- CDm road die regt iš :
°t MDoo2d / 't geen gn Zegt iš waarheid hoo2 en na.
8. AWIeeten j 7 en wijs alueetend Heer :
TDie 't liſtig Hertälleen doo2gronden kan:

Tje 't tiefert äſeen doojronden kan:
Brademmi iam Hogg zºometuiu Tºr/
TDat ik mag kennen / Wie en Rat gy Zit:

Dat ik mag kennen /

-

TD.at
-

't Vermelden van den Naam des Heeren

Dat ik mag kennen wat ook in my leib.
I . RUST E.
9. P! MBeerdigheid / o Gelukzaligf

GP Eng'len wellušt/ ſiljdſchap/ wišHeid/ Kracht
CD ! 32eU gde aan 't
IBerd docff tot my /

In 't aar

Ä #
of

Ä/

h

tof U gefizagt:

geweme lußt my net als u;

In 't aar

Hemel lußt mn niet als u.
! Gnfealekt / a! Kein / r Zuinerheit :

Ja zelfs in
IO.

CD! Duire han sprecht? Eenboudigheid/
CD ! hundel vºn Holmaakte H
ED! mocht mijn monduitülazen immermeer
Ä2et d'Eng’len 't eig/ Heilig is de Heer
d'Engen 't
Heilig iß de Heer.
Äl2et d'Englen 't

Ä

-

II. Wäechtbeerdi
MDienß Cäo2m ond2äaglijk is /
Als een verteerend vuur / en eete gloeb /
Als een aerteerend huur / en

-

eete gloed /
--

-

MDäar mee gW op de ſtaute Zondaars woed /
AWAet g2immigheib gantšch Unverzetteljk/
Heer / ..
Älºet gºimmig
„MÄet g2immigheid gaitsch Unterzetteljk.
--------

I2.

Flºw CHogeintjenk/ TDe Eng'fen üeeile

En als een wind van uſw IDeuze raaſt/

Enas
Zol dat

Moß uit uwen monde Blaa

zittert al / en b2ilt /

ITaat dar mijn ziel ſtaan

ÄÄÄ/

Ju Ulwen mäam' als
CEen

ſterke Coo2n onberwZikkelijk.

ÄÄÄÄÄngehoo belieſe

#

TDie am een doode Hön
TDie Onn een dorade Und zu Boome hood /
En aan den Bijand
Bij
Hoezemd uit zijn Hert/

Boa2 tiezel
Äºlle
Pao be3ee lieſse/

liebe wät -

-

-
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't Vermelden van den Naame des

Heeren

Poo2 beeze lieſbe alle lieſde wijkt.

-

# CD Ä zelf§ / G angemeeten

Tieſh :
Een afgrond biep / een grondelooze Bee/
Een afgrond diep / een grondelooze Bee/
MBie zoud' Geestijk niet verlievetzin:

-

-

ºp Zulk een lieſde / die omeinbig iſ
D. Zulk een lieſde / . . . . . .
GP Zuſt een liebe/ die Uneinbig iš 2 , . . . ,
„15. G Bader lief / äljk in langmoedigheit /
-

Hai ingewanhen han Barmßertigheid /
GEn wonderijk hol man werdzaagzaamheit :
á hyg'/ en Haak em Zugt ma üw gena/
anneer 'k in Zänden bloedig op den weg/ .

Äul dood
Man wonden
anaerhanden walg'lſ

/

mederleg.

16. Eº košteljk Goud/ Gº! onwäarbeerh're ſchat
Lº! mildheit bie noot uitgegeeben is/
Aan die booz u fiered te leehen iſ /
ZÄ zal het Zetten op een beed’len aan
gTat em haar niemand angetromét kamt van :
-

F#
#Fasse
an
Ä„F
LT

-

UllPTAſ I /

AF

NIL

Ull.

-

17. D goebheids Tee/ En ook hold.oenbemee /
Die maar alleenijk dzaagt denaam han, goed /

Tºie miet alleenlifi zegt / maar waarijk boet :

NDie kend U die nietmee dit Ä moet;
is üeſtenbig in zijn goedigHeid/

#

*

ñ/ en mitwendig/
- - Aan die elendig zm / in eeuwigheid.
18. GP! Schöonſtefchoon /
onheranderljk/
-

-

Mºiens aanſchn is mei minijk flank en wit/
AAet Hair
ult/ en ſchfſmen zwart als git /
En wonderlik hehallig Hood hergerh:
ÄTaat m' in JU haben eer 'k van lieſd’ herſteen /
nt Uwl gemade/

»

-

-

ie trefit my na de ſchoonheid zelver Heen.
-

-

-

I9.

MHeer
-

vermelden van

den Naame des Heeren 32
19. Heer gy Ziſt Goht / JagN 3ft Zulk een God
't Gelulkig / Pnäegripeljk/ Ä al/ En ik het zondig miet7 doo2 minen bal:
Gy fooben woont / maar ik int Zardſche dal:
ºt Zchoon mangel ban uw Heerliſk Heerlikßeen
Wošt my mhm gang wel/
,
En al den rang weltan mijn deerijk heen.
20. Plied ſchepſels blieb/
't

-

Ä Ä lust Ä Ä
d /
l HEYLLrij Lid : //
-

LLUl

L

Ä

Ä tenooit Topzezen
/
E. Sche
/ toming / IHeeßter/ Tiefſte Dziend/
AAijn zele Mºoning/
Jºiet als um honig-aloeſend aanſchijn dient.
21. Zitik of ſtä/ Crekt my in / d Heer!
/

-

-

tomt tot my in/ Komt tot my in / o Heer!
Enzjt gy Eenš gekomen en heerd mooif weer /

-

Gaaf nooit of dnet een Haaštig wederkeer;
CSg komt tog nader tot mijn Ziel üezwaard/.

G Heilé-Zpzingader/
Gf irekt my mader tot uw Hemmelwaard.
22. 't Zien in 't duister/Zal daar uerandert zün

Ä

In 't
der luišter Man Uzaet aanſchijn /
En *t kenlooß kennen waarlfſſ kennen Zijn /

In 't Heilig Kond aan Um Eigenſchajen /
Sta op de ſtappen uan uwe eerſt feſlüit; .
TPCIet m” Ä dan iš 't Zugten uit.

TPoet m' ohertrappen:

23. o JEHOVAH, 'k

Ä bašt de Zaal'g
e na/
."

CDm dat ik al in Hope zalig hen : . .

ÄÄÄÄn Hemel en/

En:

"'t Is thi hat ik my aan dit werk gewen:

k Bing vast Halelujah / de Englen na:
Hier Halelujah /

Daar Palelujäh:

- -

ſteeds

vana

D

ORVILLE.
,

C4

,
-* *

Den

-

A

De

De Hemelſche Arend,
Hemelſche Arena, zijn vlugt

ſpoe

dende na 't doode Ligchaam.

Matth. 24: 8. Alwaar het doode Ligchaam zijn
zal - zullen de Arenden vergadert worden.
GPp de MBis : Van den 77. Pſalm.
leß Wind“ik HCl elende /

I«.
-

A

Arik Buiten God my Wfende /

Alles is een flinkend niet/
TPaar

-

Ül niet en ziet /

ÄÄ
begeerlfjk/
Ä g: zjfoneinhigheerliſt/
WeTZIam is um goed /
Ä
Uw ZOet.
2.'t Ponder ham üw lieſdens volheid /
eeſt mün ziel dooz lieſtens dölheid7
Nontſtoöken en uerzet/
Wat my ieder een fielet/
Die miet/ han de waereld eenzaam/
alleen han U. gemeenzaam;

#

i aan uw feminnºjk licht /

Dat er bloeit uit uw gezicht.
3. Zoe meer dat ik Ui ſiegeere/
Hºef meer in my hoe hermeeren
d'Pnberzadeljke ſüst/
K

-

Wie alleen kän zijn geülust /
et leens te ziem Heeißſaarber
iš tot nog toe/ en Unaarder
Ce hefchouwen eeuwig een;

Als met my te weezen een
Ben wel zwart en zeer onlieſtk;
ÄRaar mijn Zuart is egter lieftk;
Ašmet JESUS filoeb gewit:
Mºtter als het witſte ſuit/
Mºltmn in dit üloed zog dompien:
IWAet uſu Geeſt zoo äherrrmſen/
TD.at
/

ſpoedende na't doode

Ligehaam.

Dat g' als it gaa hoo2 U ſtaan
Il morgt zeher ſchouwen aan.
5-Zºe ºp my tº Godheids-ſtempel/

Än bewoºi mi als een Lempe.“
Äatik geener "geemden zijn/
Shen ºuw / ei nees gº mijn!
Buſ u Tiefde in my neder/“
Än autfang
mtjn Lieſde
Ä haastijk
zün weder:
he tjd/
TPat k regt ken wie gn zit

-

ÄTaat

-

6 Sinti u hei leeren fennen;
Wºlff graag mu laaten mennen/
MDarin Geest my leiden wi7“
*

-

-

Sind in u 'f gezögte ſtil/
Die in u de ſchösnſte Zchoonheid/

–

ºch was hit ſteets min gewonnet/
Boude winden meer en meer/“
In u_nooit holp2erzen Heer.

7. º Aeenien unſ woo2werp:
Ä Wien wetten ik müſnoofcherp/
Lºge my

j in de ſitt

-

Aleš Waf gy van my wit/

. .

ÄLaat u2w üu gemaade komen/
Aš geheele Mºaterſtroomen/
Derze Özie/ ziel/gogen ſeel/
Deggen nimmer 't iš feier.
: Jºaar 'k berlangte zijn onthonden/

W tº Zenº herlošt üan zönden/
net Heider klaär
/
CBALY Ä
at. om
Uit Hörg
Het oag/

„La Haar unbendatulaarjet/
- Jé ºarütkeſke waarheit:
Ja ook

Ä Oneindig

meer

Ašnuierwagt o Heer.
9 Zost my Haastiff uit hees Lterker/
Sº Paimaaktjeöß utze Mºerſer/
WPat u Teuens-wei grast
-

C-5

.
.

- - -

.

De Hemelſche Arend, enz.
en d02ät !
°t aärds gewemel/
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EIm teſtelpen
ºk rüg
k Hig en

Ä

hašt na den Hemel/

t Schip Weüallašt met uſw. min /

Bläašº uw Geest ten Hahen in.
IO. k. Die aan münen lust geen toomen
Poo2 dat ik tot U mag köomen /
WHilt
geen Merlangen meer :
ÄLaat het Hehen zijn o Heer!
Dat mijn Ziele mee mag maad’ren /
TPaar die Arenden hergaad’ren /

Cot het lebend doode
TPaar ik op verſlingerd Hijf.
-

W. D'ORVILLE.

-

Het Eeuwigheids-Lied.
Op de MDüß: Van den 19. Pſalm.
I.

Wagº

deeš Cijd-Go

Än/-

Tal weg gef
Ban hoo? de Heil'ge Schaar ;

A

En dat Het Hemelé ligt/Häar geehen zal gezigt:
CDm te üeſchouwen daar /

JEHOVAHS wezen aan / En in die See te faan /
„ Dan Zhn Gmeinbigheben /
TDan Zal ºf God-do2ätig halk / Gezanken in die kolk /
-

A

g

*

-

«

Eerst wezen regtte ugehen.
2. Dit onhepaaltegoed/ Dan onš Hepaald gemord
IHier op der aard üetat /
Jš als de ſterke wijn/ TDie za ligt dzonken zijn /
Säntsch oherſtelpt en mät:
(raakt
Ja t einheloos eeuwig maakt / Dat d'eeuwig' ziekte
Als onderºt holkontſtoken.
-

Endiebit Eupel erſt / Die ſterft / terwülhy leeſt /
En leeſt in 't Graf gehoken.

Fſſi
-

>

Z.

A-"

-

-f
-

3d

Ä

Het Eeuwigheids-Lied.
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erfal
il ſier daag'itts
/ CDm dat toe
ik 't/ eeunzigg derſ
derf
Itaogtéeerneemt

CEyI ſtel ntet langer uit / JAy hier te Hepen uit :
k hen de to al moe/
CD
uwigHeid köm ras / CPg datik by u was /
*K Zugt na u Muberb2ooten /
-

-

Hoe

S

't TP Eeuwigheid ! Dat gy zo wenſchljk zit
.

-

gW noLalt genDaten.

-

-

-

4. Alšik üw ommegang/ Heß eeuwighrden lang/
MDät Zal Het dan wel. Zjn 2
.
TDan Zal ik wieten wiš / MPat eeuwig ſehen is / -

*t

J

tÄ
Iºlf Ä
H. lll
tid
Ä
%be
tñds mijn tijd
a ſt
Ä
gedagten:
f WIErſtt

En mm daar aan gewen / Eer dat ik daar in hen
TDöo2 een geſtäag Ä
5. CDch! dat de tjdzijn tijd/Bad uitgedient/en wiſh
Dan ons verhuizen wouwi
GPſ anß opfzeeken et/ Wit dit elendig niet /
Jääar 't eeuwige geouw/
TDaar zal # naar gekwjn / CPnš glorie eeuwig
Gmb'Eeuwigheid t'aanfcyouwen/
(ziju /
Em wozden aleškwuijt / Behallen d'Eeuiuigjeid /
--

TBi w'

-

-

euwig, Zuten ſauwen.

6. Daar, Zullen tu' Eeuwig zijn/
- BW
ÄLeveus Heil-Fontein 7
gt Algezºegzaam Goed /
-

is By töntegripeitſcht/Daar alle glans boo2 zwigt/
By Hem die alles dget/
FI Eaar Zºe. Wº
zijn:
*

In

#
Ä

aanſchijn;

m Hebben b2n gemieten/

En ua een eeuwig Zien/ Tal onš Het eeuwig zen

g:
A-

Äger
w„ Die
ÄÄ
Äwerd2ieten.
pün :
/ eeuwlſ zyn
- IBM
eg eeuw.g
En Ä Ä#
A

Trn

-

Het Eeuwigheids-Lied.
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In us/ em Heiligheib/Än ſchoonen Heerlükheib
Riet meer veränderlijk :

JWHaar zÄn ind'Fyperzaa/AAetb'Heiligen altemaa/
CDm eeuwig daar te

Ä/

En in dat Hemels Hof/ In des JEHOVAHS Tof
Ce Ä d'Engen ſtijven.
8. Ik wilo Eeuwughrid/ Cem afſcheid zijn hereid
Pan alles am U min
NBat hier op Aarde is / Als ik ten erſſeniß
U namäals eeuwig win7
TPusik van hierüemeen/ Da d'Eeuwigheid haßt ſteen
En wagt. Op geen genezen /
Cot dat iſ uit de td / Gehzagt in d'Eeuwigheid /
ÄMet Grdt vereemt zal wezen.
W. DORVILLE.
-

-

-- -

-

-

EENzAAM GEPEINs.
Onder

i»

den Lommer van 't Geboomte.

Ztemme : Van den 16. Pſalm.
eere JESU Tehen/ Ticht / ja eenig Al/

H

Jšdanuwhert son? mygantſch Än Z
Aa2n Zieldgold om7 en toet vast väl op bal/
JK ieefalš van U aangezigt herſtoten :

Hogtanš Ziſt gy alleen mijn Heil en B2ehe/
CH W52on Hän Czoošt ! ein Bée man zalighehen.
2. ÄÄÄhn JESUS kam/ Ey kamboazzoekmjn Hert/

Cerwijk alleen zit hier in 't gzoene ſommer/
Iºan 'f dicht geboomt/ h2y/ eenzaam/ niet verwert

özeigeñzºg/diet fert jetjet fiommer 7
e Zagte Koelt lokt Ll met 't lieſtjk zuizen /

ſtom han's ſchepſels d2ift doet Ü verhuizen.
3. Gntledig doch / ontledig doch 't gemord
PDAI.

- --

–r

Eenzaam Gepeins.
Ban a mat my üelet eens recht te ſterben

45

Aan eigen kracht/en ujsheiſ/demº doet
in zuverſichf/ Beſtuuren ſterkte derwen/
sº Edatiſ nu ook niet en kam tekzenken/
MÄjn zwake ze/ Ä Zºner Geeste denken.

K. ÄG die t gekroofité äerjener Fertige Ä
Äaar onderſteund / op dat het niet üezwijken /
cº Feº zÄgend Tammeken ſteed dzaagt er jet;
En aan een MDeeš boet uw ontferming ültjken:
Die 'trookend Pläéwiek nimmermeer uit Zulfflušſen/
d'Almechtige ſterkt # met hefde-kušſen.

5.tom7 goede Herder, wiens fep2deſde zo2g

ſº
.

Derdiend dat Menl

#

u geheel vertrauwe :

ſº Gnzet uw Woord, uw Eer, uw Hert tot fin2g/ Seem neem mº JESUS, 'tzalmn mooit üerouwen.

"Äan Zon/ mjn Schild/ min läoning/ kam her
LtfLIl

– °t

GÄ over my u

wil t geüieb üeletten.

6. Het rommelen van 'é Babers ingewanh

), En Hielt niet op zig oder Hem t'erhermen:
Die fegen al ’t vermaanen aangekant/
Dnthlüchtte's Daders Huis / en lieſte ermen:
Gntleer mtjn

#

toch

Ä

it

Ä/

Ach! JESU kom/ kom/ Kommig weberhaalen.
7. Heht gn van Eeuwigheid op Ä WIEZLN /
Op my gezien met 't aoghan bzte lieſde!
Belet my bau ſteeds van l afte Ä
Matſu JESUS, die die Hardſte Kotſteen klieſhe:
Gy"die herzagten Kund.de ſteenen Herten!

.

TDie uw geäugte Haagheit herben ferten.
8. Heñf gy mooit Zegel op mijn Hert ged2utt/

ſ: En zündaº omit geen lett’ren ingeſch2eeben
Dooz uwe Hand; en is 't my namit gelüft/
ſº Alan uw Serhand
en,hert te geeben?
Pfwaš 't ban
een üünde / die Herduisterb;
Berlangt na’t licht too2 onmacht alſ geklüsterb,
ÄW.
.
I. RUSTr

#Ä

ſº

-

ſ

-

-

-

*

“

Eenzaam Gepeins.
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I.

-

R. US T E.

9. Bieneder uan uw Hoog verheeuen Chzoon/
& ÄAilde Geeher van uw goede Gaben:
Älºhn kragt verteert/k Ken uwen naam tot hoon:

#

do2re Ziele tog eenš laaben /
Ach! wil
Perkwfft mtjn Geest / en faat mu miet verſmagten

In 't angeſoof/ maar op Uhlhven wagten.
10. Bolmaaht zijt gy in goedheid / groote God/
Fontein lan, lieſte / afgrand wañ gemahe/
Booz hen/ble Ä her geeft op uw Gehod/
Big in uw halheid / Heer / tekommen haaden:
Gn Oberwint t

Ä

wederſtreben/

En doet Het Bert in h2eeb en bznheid leben,
1. IAfſn aſgenoegzaäm/groöfen heilig Heer:
Almagtig / Heerſk7 Eeuwig/ vo van MSaarheid
Alwetend / Bjs/ Tegtmeerdig/ die uw Eer
En AUAajeſteit fn anhefmette klaar eid
be MBetten
WDolſtändig liefd' / uw
Als d'Oppermagt aan al uw ſchepzelg zetten
niet / º
I2. Ä
ZU
I Behaagen am
een MBo2m uit j mebedLogen
CEen
gy geen uerd2iet
U tanderwerpen ?
-

-

Än
#

Ä

Ä

In 't Zaligen / En Wert gi miet bewoogen
TDOO2 iet / in 't ſchepzel ? ja die zig onttrekken Herwekken.
TPoo2 ongeloof/ LU

Ä

13 MPel aan han Tiefte Zonder eind' en maat /
IHerHeft nºw glorie/ hebt gº lušt tot wond'ren?
Hier üen ik Heer / holfzengt um b2tjen Itaad:
IHertoon uu Kragt in mög2 U afte Zand'ren /
Älain Mantſche Hert/ trek/ trefi mn togna haben/
Doe my ll kennen / hgezen/ liehen / löhen.

14. Felukkig Bolk dätzig JEHÖVAH hießt
Cot. Fin üezifting / eeuwigjk zerſſonden
Än d'Dceaan der Tiefde/ häar berliest

-

Bg ieder Hert/dat JESUS komt doo2wonhen /
Däar er beziel/, gezuitert/ em fieſizedigt
TDoo?'t Bloed des LAMS, en van Haarzelfs

Ä

I5.

d

–
Eenzaam Gepeins.
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/

Fºmur/ dzoea'ge' Zcheibšmuur /

15. Acß!
die mm ſcheid

-

Ban JESUSäf/ mtjn Godt / ach! kom tog nader
Jaaak my eenhoudig / teer in alt beleid
Deš Herten/ min verſtrooibe Ziel hergader:

Ä

Ähe

Dat zo uw
/ en Godheld
Op dit gemoled / dat ik
üg U Klijne,
dao2 ern nd’len waan
16. Ach! ſchepſel /

Ä
Ä

-

Heft gg mijn Ziel al lang gemoeg feh2ogen;

-

5nheit mj a te ſchandelijk verraan :

Ä

Zatan / weg ledzieger / 'ts gelogen
Al wät gy inflaast! ach! Wie zal mn Zetten
Gp effen faan / en be Uit Uwn' netten.
II.

US T E.

-17. Ach! eigen k! ach eigen zin en lußt/
AL
eigen
/ Werft en elen

Ä Ä

Ach! eigeneer en achting / ſnoode rust
In 't eigen ach! wat heñt gy my gedzeilen
In mijn herberf/ ik hörp Het zal u rouwe
Doo2 d'oherwinning han Het zaad der B2ouwe.

18. aahn gruwelijk / näar/en buijter ongeloof
Heß lang genoeg gezeten in uw hoehen:

Ä Zel
#
ÄDNO2Ä
H # /
Hoe zou
an Ä
WAArheld
JTMLlen -2
Kr
Ä

Är
Hoe Ä if JESUS
Hem neemen, aan en ſteeds aän Hem gewemmen.
19. Ach JESU lief/ t i by my huiten raad/
Maaar gº Heft dierf're Balſem in uw MDonden

--

Googzoek / en zie het immigſt' van mijn Kwaad/

Ach! kom mijn Hert en nieren tog dro2g2onden/
Derß?eek / früw op/ herwonb/ en Heel my weder/
Gy zt alleen fiekwgam getrauw en teder.
2o. Almagtig oming / gript mU üy de Hand
En maak een eind' han al mſn dwaazen wandel
TDoo2 eigen Geeët/ en dempt aan alle Kant,
/
IRAin eigen leben / Opdat al min

Ä

Im waarheit 5M/ in Tieſhe/ in Geſoove

z
Tºr

- -

Eenzaam Gepeins.
GPntfonkt doo2 't Hemeiš uuur / Uerligt van üoben,
21. Gernedert mi/ vernedert my 't gemMed /
En leer mn als een Kindje aan u kleeben /
/ ſtil/zeer üugzaam / Kleinen goch
48

§Ä
at zig aan

uw üeleid wil obergeeilen /

Dat zig wid2aagen naar zijn kleine krachten /

Ä

En d'udele
kan Uerachten.
22, Dp dat ik JESU Hange aan uw Bo2št/
GEn doo2 uw kracht uaO2fpoedg Op mag wašſen/

5n zjt mijn wogtel / frei mg dat ik dr2ät
U mijn Föntein herlaaten / foe my Ä /
GBp üw geleid en't wenken van uw Bogen /
JHaar uwen raad en wil, alleen Ä
23. Gp dat een Zel / die 't alleš heeft herfieurd/

Bo trouwelooš / öwarš / zo ſchüldig en onmatg/

#

Die 't lieſljk jok anha
erſcheurt/
„Doch werd' in Ll/ in uwe ſterkte kragtig
Gm als een Held al juichend''t pad teioöpen/
Gy geeft Haar nieuwe Kragt die op. u hoopen.
24. Ach! Heer/ de ſchaamt bedekt min äangezigt
JK monſter / ik rampzaal'ge / Zoud ik koomen
Cat Gods gemeinſchap / anfedachtzaam wicht
Boud' u/u/u/ Gods liefte aherſtroomen ?
En zal ik zien in wien ik
ſteeken/
En wilt gn Heer boo2 liefd' Ä ert herßgeeken ?
25. Herheimen toning doe zo ’t U behaagt:
I Ret
dan
2te gunšt / daar gn miets in hem Zaagt
°t Geen U7 o Heer! Ä ag am Hem te Helpen ?
En hebt gn ušt u ſchepſel te beſchäamen :
ED Gah ter liefde! Hälelujah! Amen.

ÄÄ

Ä

W

F. van

Boekhoven

4

Zielen-zugt tot Jeſus.

-

z I E LE N-ZU GT
roT

U S.

s

E

J

Ztemme : Van

den 79. Pſalm.

O

Zoete JESU, wanneer zal Het werzen
Dat gº mijn kranke ziele zult gemerzen ?
O JESU, Zal die gy hebt uitberkooren
GPnder 't fehgoeſde zak der Zonden ſmooren?
i.

Tal Heer mjinzig Hert/jäoch langerzoo verwert
-In deze MBildernisſen/
Tonder beweegt te zu / In angevoel'ge pün/
Uw liefflijk aanſchijn misſen ?
2. CD zoete JESU, jeößen dan uw Wonden

Paar kracht uerlooren/ datze niet mtjn zauden
gy üeſloten
Ä kommen ? of Heßt
IWAM Woo! attd uit uwe gunšt teſtgoten ?
Ach! JESU, Ä Ä iel
Zchtjnt
een Cuimelwiel.
-

in

Ce weezen Heel herbzonken:

Och roeptz' in grooten möod/ Ik leg geheetſk dood
Ziſtl trAchten
ser
!jeeſt UWI GLLÄt
Zºete
ste
in
is Äus

Z.

Herlooren/ die my te herkwikken pläcßten 2 h
ºf Heeſt uw gunſt/ die gy my liet üekamen ?
Paar woOnpläatš uit mijn ziele weg genommen?

-

-

.

Apeer !
Ä is Äa
m Zel ZOO Zeer
AT

-

IDI

Ä bän Ü

weg gehzeeuen ? ..

.

Of Äbit uw üeſluit # EPfis uw goedheit uit ?
SPſ Heñt gg my

legen

4.

-

Zielen-zugt tot Jefus.
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4. D JAeen ! die zielwerkwikkende Fonteinen
Uws MDonder-kragts Zal nimmermeer verdwijnen:
„Aog uw üeſluit / n JESUS zal mietfalen:
Cºf ſchoon uw Zchaapješ kwämen afte dwaalen :

dat het aardſchedal
Ä
randert wierd / en äl
TDe Bergen wierden krachtig
JWBet grooter magt üeroert / En in Het Hertierboert

TDer Tee: o Heer Allmachtig.
5. JUAaar 't iš ’t ged2ogt en tobermacht der Hellen
Dat t’ſamen ſpantom mutermeer te heilen/

Daarom/ o JESU! ſaat uw' Ingewanden

Doo2 uweliefdeulammentot my Zanden:
MBantzonder uwe kragt/ WKanik die grogte macht
Dän allemijn htjanden
-

In 't minst miet tegenſtaan/ Bo Hewig kamenz aan /

Jºog al Haar w2eede tanden ?
6. Gºp/ op mijn Ziel/ waar toedit bzaebig Klagen
MDaar toeinklagt aerſeten gantſche hagen;
Die hier / zie hier uw HEILANDS armen open
Cracht maar (alkonje niet) daar in te loopen.
MDaar tole Zolang gedZaalt/ uw ſchuld is al üetaalt:
Uw. HEILAN
’t S& i

IAf

IHy Heeſt

Ä gelehen/

Prºſt :

Äen.

7. SG JESU Tief/ Wanneer zalik Hier fioten
Ä
Ä ÄPI Ä Ä
van ditZºll
nun
bzseiti ch2ejen/
in ſteedº
Ä
Ä
Dätmy
eeuwig
Ach

Ä #
s

Ä Fro

als een dief

Steel gn u?n ſeel nutjn Herte

*t immt Llo JESUtoe!
't Is nu wan't hügen moe/

-

>,

Ontbind gy’t van Zijnſmerte.
A. van Viers.

Lied
-,

6f

het IK.

Lied van

Stem: Ripicavan.
»
I.

O Ik,

-

O ik, Poo2 mm zo ſchadelijk :

Behoeftig Ik, maar in uw äagen rijk:

Ä

gelijk /
In fioošheid is 'er niemand
Ik moet om üwent wil mijn Jeſus derhen:
Hn Zult man Hem ºy nu / noch nimmermeer

Härdon hervérhen/ 1k, gg moet ſternen:
Ik»

Ä ſº Äs

r

zzaak van

MO2ZAaft UAM MU Pºſt

2. TGAT Ik » LII Ult Ul

ÄÄ/

TDat maakt dat Ik na Biel

En dat Ik als een ſchaduwe herbuijn/
Dat boet U/ CD Heer! zo herr“ vertrekken/
Dat is een woa2hang en een dikke muur;
En wil die Hekken / CDm Werre treklien :
ſnoOO /
mass,
eU21eglijk en
sag
TTMt
» ZUÄ
3“ö

Derwacht in uwenhoezemſcjt j.ſchoot/
ºft Zeg u aan in Jeſus naam de dood :

-

Den mek en heemen zal hy U verbzeeken /
Dem nek en zenuw' ban onbuigbaar ſtaal /
Die Zal Hy fzeeken/ en u doen ſpZeeken

Haast een andertaal.
4. Dnand Ik, za aziendelijk im ſchim/ ,
Gni zult eerlang äan 't tºuis Ä t zin /
met een lange Pin/
TPaar zult.

FÄ

Lºw Sonnis hat leid al / leid al geſtZeken/
En dat fieſuit is onheranderlijk :
.
Heer op uw ſpzeeken / of og uw teken/
Bo werd Ik een lijk.
5. De flitterheid. Die wijkt man beze boot :
PI madigt 't Ik, te rušten in Zhn ſchoºt
-

EU magtig Herr ! geef
-

Ik de läatſte ſtolpt T
2
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Aan een Ziele die niet derft naderen

Ä Ä

Ik ten grabe nu maar daalen /
Last Het
op een ander d2eef/
CDf üuig en B2eng

'k WBilduizend maalen/ TPit woozd herhaalen
Sterf Ik; Jeſué leef.
-

P. van Sorgen.
Aan een Ziele die niet en derft naderen tot het

A V O N D M A A L.
AStem: Van den Lofzang MARIA.
I. Jeſus. O Cwiſſfelende JAaagt
-

-/ Poe komt dat gN vertraagt

*,

CDni tot my in té koomen ?

gn zijt fielušt/ Jaa 92ebe/ Crooštem fußt
Ä
el kam dänzonder Ä.
-

-

2. Ziele. O Heer! ik kan miet ſtaan/
Peel minder tof Wl gaan :
JPant

## Ä geen Ä

iet alſ in
H
DIet niet Al in 't ſtof

gro
Dom en u2Oeten.
ÄAalte
een lé
Gelijknzel

3. Jeſus. CD Ziel! Rom euenwel /

Jºãet al dat aul geſtel /

-

Äk zal u wei bercieren:

Ikºzal u leeren gaan/ Op deze Lebensüaan/
Jahn, Geeßt die zal u_ſtieren.
4. Ziele. Hoe zoud iſt durven / peer!
TDie alles möchöntfieer/
JRaakt hen iſt en elendig:

Iºan alle goeb ontfloot / Deſchaamte maakt my root
Uwu' MBoozhon zin

Ä

/

5. Jeſus. tom binnen / als 92indin:
MWBoon in mtjn Huišgezin/

-

Pfwil daar heel herüeeren :
Vom zet u aan den Dis/TPaar oueraloedig is
Al Wat WU mögt INtfeeren,

“

6 Ziel
lSE,

tot het Avondmaal.
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6. Ziele. Ik b2eeš mtjn ſtout beſtaan/

Bou my miet wei vergäam:
ÄHet reden mag, iſt ſch2Oomen /

En Heer / geljk Gy ueet /
Iſt jeh geen B2uilofts-lileed

-

CPm Agn uſw? TBište kOOmen.

7. Jeſus. G 2iele! kom maar maakt/

Mºſer üen iſt mee bermaakt/

Ik zal u Kleeren geeven /
Gy moet eerßt zijn ontülood/
En aan
u zelhen
dood
/
Too
gy me
my zult
leeben.

A

A

8. Ziele. MBei äan dan! Heer ik Kom/

Jk werd uw Eigendom :
Gu ſp2eekt my na mijn Herte/
Gn

Ä

Ä.

-

Äjitſee./mjn 5ood/ mjn Mºn/

Gy'ſtilten ſteelf münherte.
). Jeſus. ÄAaar Ziel wert dit boo? af/
Zoo ik uw lušt net gaf/
MDilt haarom niet verſchlikken:
ÄHaar zijt hier in der #
Dat ik ü op mijn td .
.
.

Genoegzaam alſ herkwikken.

10. Ziele. Äk kom dan op uw wood

Cat binnen in de Poo2t -

San Ägleis 7 jeere!

-

InÄ ban een MÄNe/

-

Heik my uw Scepter toe /
Too Zal my niemand beeren.

1. Jeſus Hoeztt gy noch zoo ſchun ?
Zchoon hat gy niet kunt boelen:
Ik ben geneigt tot u7

W

ZStaa maar een ueinig ſtil/
En laat uw eigen wil

ÄÄ

Ä

„Ziet
: wil
ift
12.
Ziele. WAiſn luštTH
/ 3mtin ſuil/ mijn b2i
»
-

Äher
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#Ä ik

Ziels-verzügtingen.
u tot een gift:

i kam die gantßch verpletten :
Ach! waar ik nier meer Ik,

ÄRaar Heer uw wüs beſchik
Sch2tvik hoogtaän geen wetten.

-

">

P. van Sorgen.

-

.

**

Ziel-verzugingen.
Op de Meis: Van den 8. Pſalm.

O

Grooten Herder der herbwaalbe Schaapen
Die t'eenemaal verloag'ne op komt raapen
Lit d'aſgrond van het grand’ſsos Ä net /
I»

-

Daarthoop'iors ſeit zto gy geen

Ä

hied.

2. Beſchouw mijn zieſ zoo jammerl
erzanken
En in een poel vän ſchuld en ſmert verbzonken/
Begraaten in Het naare duist're graf/

-

TPäar nooit de zom Haar Helder ſchijnſel gaf.
3. SIk wil Zamtjds eens pogen Llte klaagen
D Jeſu Tief/ maar als ik Zal gewagen

Ban mijn elend/ ontf2eoft my fang en hert /
ÄBijn Ziel die iš ramp3alig Zander ſmert.

4. En ſchoan ik weet dat uw aizienbe dogen /
Periault met UW

Ä

medebogen / -

Boo2gronden 't innigſte van mijn gemoeb/
Sedoog mochtans datik U halte voet.
5. Gm doo? uw Ä mijn biepe Herteplagen /
(Zgo verr' als „ik, die ken) Ll vös? te dzaagen/

D Boom des Leevens / Wnen genezend Blad /
Der Heidenen heil alleen in zich bevat.

#6, 5y weet Helaas! dat ik mijn gantſche leeben
gan mijn eigen zum en wil gegeeilen /

et Hoog gefied van ligchaam en van ziel/
ie
opk d2eeven däar fjet haargebiet, 7

Ä

-

. d
/

ve L

Ziels-verzugtingen.
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7. Beri2eemd van 't Hoogſte goed / de waare rušte
Ä ſchepſe / ging ik my verlusten
In 's waere öß ndelheid / engaf Ä ch
jn hergenoegen / ugeemd bän nWeb2eeß.
ap van de bert'le waerebsvoigten
Mºas mijn ſermaakinplaathan Godsdienstplichten/
n Hobaardp in 't cierlike gewaad
MDaß toemaalſ niet hetminſte han münkwaab.
All mat jet
Iſel ſchoon haddTen feminn'llt
All wat tot hoedſel ſtrekte han Het zinnitſk /
Ban wellušt/ en van Hoogmoeb / waſ
Wuenßch/
PDAM ’t

3.

Ä

#

Als een Län U aeriageemd onzinnig menſch.
z I.

R US T E.

IO. In 't mit den Bau bee3 afgrand aan elenden !

wam zich uw Geest in Obertufging wenden;
Doo2 zoo verr tot mm duaas herülind gemoed/
Dat ik vog2 U / o Heer! erkennen moef.
„11. Datin my mind een aſgrond uan Godbloošheid/
Een tºſamenknöopinge han enke üooſheid /
Een bitt're gal/en huilende uaesti /
-

Een Zandig niet/ fiezoeteld als een Zuſn.

4

12. 'k Bindmin herſtand/ de leidſter hämmtjn ziele/
Dal huištermiš7 waarom my nrat fieviele
De Maajeſteiten glauté van 't Heilig MDog2h /
MPaar doo2 nu Geet.'t verlicht gemocd Äood.
13: Dité d'oazzaak dat haanfidbeljke ſchoonheid/
En liefde/ die hoo? 't Heilig oog ten toon leid/
Poo2 mg tot Hier toe noch üerfo2gen zijn/
MDamit t Geršt'lik hat geen onherñooren i2ijn.
14. Den afgroñt uwer Algenöegzaamheden/
Uwe Goedheit / MDjsheid / o oneinbig reden /
Uw' IWAacht / en Hoogheid zijn my Linßekend/

#

Hierom is t hert van Llzoo aſgeſuend:
I5. TDit

my Jeſus dierhaarheid herüoggen

Zoo kºmmt het dat mtm ziele Zander zogen
JAOch Mast Houd aan
-

#

haatejk herfälf:

34

-
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Ziels-verzugtingen.

In Zanden/ en Haar walgejk hebzif.
|
16. Iain wildien holgenß ſind ikgantschafkeerig
Pan 't Hoogſte goed/ in tegendeel begeerig.

Jºat ſchoon enzget hat 'tſchepſel äankomtfiten/
GEn 't geen ’t wellustig oog häar in Kan ziem.
en üešten iš Het enkel hoo2 mg

Ä

Dat 'k leef/Ten wil my ſchikßen om fedelven
ÄRaar 't eeuwge goed/he Ä wan zaligheid/
MDaar tole my# en eigen lieſde leid,
18. JÄHaar Jeſus ſchoanheid en fiemimmelkheben
En lust am met

Ä

gantſche hert te trerden

Än Böbſ gemernſchap 7 als mtjn Hoogſte goeb/
Tºit heeft geen kracht op min amtaard gemoed.
II

R US T E

19. J hinh al mfſn bewegingen fedurven /
t Geloof en regte Liefd' entzeez verſturven /
Nerwond'ring/hoop op Godt/ uit 'thert geweerd
Dan Hem tot't ſchepze en my zelfs gekeerd.
20, AAijn leeilen zºud' ik

Ä Ä
tUt

Beſteeden/ als 't MPapentuig der Göddeloosheid.
Boo uwe hanh my mieten Ä
-

En inbond Het waad van mijn Herwoeste Ziel.
21. Eineindig Heer / in lieſde ongemeten/
Schouw aan/ op um Genadenſtoel gezeten /
n Jeſus wonden 't infjandelijke hert/

at doo; dit alles miet herßzoken werd.

-

22. Berander trºcf Uw langmoedin genade /

Dntmoet een ziele die geneigd ten kwaade/

Hiets boen käm/ als hoereeren han U. af/
in Zich herzaaden met der Bwinen b2af.

23. P Ceehre Jeſu hol han mededögen/
2Üwillig in uw' liefte/ſaa uwn' Dogen

-

p 't zich verberbend ſchepzel / neem 't geweer
Baar meé het gaat zün eigen zielte keer.
24. Taat U niet ſtuiten van de magt der Hellen /
fÄ de Hoogtené Haastig mederhellen/
-

ie zich/ ä Heer verheſſen tegens U
PEOrt

-

ziels-verzugingen.
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kom lok mtm hert van u zog hijsterſchu.
25. 't Howaardig zelfs / 't verſtändminhhandtnme/

't Gemoed zoo omgeneigt, am U te minne/
Beranderd doo2 uſo Göbdeljke kracht /
Kom Jeſu toond uw

tonngljke macht,

26. Boei in mijn Ziel /Fonteine van de Hohen

G tristaltjne Beeke daal han hoben /
àaett leeuenšwater in de modderhuil
Äl2ijn Hert. tot reiniging van 't ZDnden-Üuſſ.
27. Täat d'oggen alſ 't herflind gezicht jmeeren
TPat my uw MBisheid duaas te werden leere/
En maäk mg/ Heer! tot een aotmoedig kind/
Dat mergenÄrust als in ua foezem biud.
x
-

-

III.

R US T E.

28. laaar achwatzegik naehetweberſtreuen
Jºatjn gantſche Wii / Wil Zig miet obergeeben/

Ä. ſus hand/

om

Ä Zijn Ä

Tenofgen/ en teluišteren mäar hem.
29. 't En wil nuet terven aan Het zondig eigem /
ÄN2äar eigen zin en wil vind ik te neigen /
Dm zelfs te Heerſchen / tot mijn eigen rust
Ce dišpaneeren naar Het Haar gelušt.
3ó. ÄRaar groate Jeſu/ Criumphante ktoning/
JMAaak Wan UW Ä liefde een vertöoning
En bwing münziel om tot l in te gaan /
GPntſluit min Hert/ ei/ fälff niet üuiten ſtaan.
31. Blus Ä Wier'ge pülen/b2erkzn netten/
Meilt hem 't filoeddozſtig opzet doch üeleften/

Waaarmaak my Heer meest ban my zeihen vºn/
Dp dat ik dºuwe mit en eeuwig ZU.
32. Schenk mm oprechtigheid / ºeloof/ en n2erzen
Poo2 uwen Jaaam/ en kam min zielgemerzen

Än anaerorchendheit/ in alle dat
Uw' Mºjšheid booz my ſchadetſk behat.

,

33. Läät my o Heer in eeuwigheid herdzinſen
In Jeſus bloed/ metſchuld en fmert verzinken
In d'afgrant tanzjn gºn/ maak my reinJº Pf
-

5

-
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Ziels-oeffening in dicp verval,
AWAett leebend water uit die Heil-Fontein.
34. Ach! Heere/ Heere wil iw toozn.toch ſtille
Als gN niet Heipt / wat kam ik alš uw wille
Zteeds
genade Heer / geng /
Geef dat een ſtoppel
uw gunst Beſtaa.

Ä

Ä

! ach mijn Gad/ üekeeruw's hijand§Herte
SBea2d een Ä paa? beeuwnge ſmerte/
35-

Ä

/ wašch met

Ä inÄÄ
Het Üloed aan 't VCam

't Gntaart gemord/ Ä
blam.
36. Als ik danzien zal uwe b2iſe liefbe/
En wen mijn ſoosheid ’t dierfiaar Hert doo2griefte
Dan Zal mijn Zel Werteeren in het hier
Der Tiefde7 die U Jeſu / ſtand zog dier.
37. Dan zal ik mm U Heer ten offerhanden
Dp bAltaar van de Liefbe laaten h2anden:
Wäöm Jeſu / Kom/ kom/ruk my uit 't berherf:

Teef eeuwig im mün ziel/ op dät ik ſterf.
-

F. van Boekhoven.

z 1 EL s-oe FF EN IN G

V

In zeer diep verval, en vervreemdheid van

den HEERE,
By gelegentheid van des Heeren

A V O ND MA A L.
I»

GBp de MBis : Van den 40. Pſalm.
D“ tjd gemaakt nu weer min hoode ziel/
TSät men u roept tat 't Heilig Feest /

Daar Jeſus Bloeh met Jeſus Geest /
MGerd angeboom hao2 niet / aan die 't gehiel:
Gm'naar Gabé way ontſermen/
TPier Heiland te om-ermen/

SE

by gelegentheid van 't H: Avondmaal.
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Ä

Cot zaen Oné

Gm van hem WAeik en MDjn/
En Bielemedicijn/

Ce koopen Zander geld.
_2. TPe Hooge P2ieter han Het mieuw SerBond /

Die roept daär miet een luide ſtem/
Een ieder die gelooft in Hem/
Gm toete treen met Hert/ met zielen mond
Gm tot. de zub're ſtroomen /
En aolle Zee te komen /

Daar t Wiater bozšt verwelt /
Dooz t dzinken/ en de bloed
Het Hügende gemoeb
Geduurig tat zichtrekt/

-

-

3. Alan 't Hongrig Solk wert. Hier hol opgebißt
Dan Jeſus viersch / des ITeepens BZood/

#oo2 ſºzid
men t leehen van de dood
beeze ſpijs/ die 't Herte recht zerfrist:
Hier mägde Ziel Op teeren /
Äier Ä
Haar Ärn
Heeft zºg zuin're

V.

II

Pit Hette Hof wanmerg
CBp Godes Heil'ge Berg ,
Bält hešte bordzel ZÄn.
4. Hier i Ä däar Het laauwe bloed /

“

Jºan Gades Cambe Badſtraf. s/
Baar t' zjner tib be ziel gewis
Geneezen werd/ die wachtend ié gemord.
De wond is nooitte deerljk/
Aooit, ziekte te geheertjk/
Booz die ſtechts tot hem gaan /
A
Als
men nu Höop'oos leid / TDän is 't woo2 hem fe ttjd/
Dm Händ aan twaad te ſaan.
-

--

5. Hier ſind men't al Yt geen goit een zielontä2ak
TDie leedigmaar tot Jeſus wam/
En't alleš uit zün holheid nam/
-

Pºrr

Ziels-oeffening in diep verval,

Go

Hoe diep zu ook in Haar elenden ſtak;
Die Zig laat obertuigen / .
Dat Hn hier maar moet üuigen
Alan Jeſüš wil en woogd /

Doo2 al Zhn angehal
Geen Hulp outüzeeken zal/

Zoº Hw dees ſtem maar Hoogd,
6. MPaaköp/ Waakop/ Waakopmtjnlust'looš Hert
-

MDat legt

# op

uw d2oešſem neer/

Ä na beſtem van uwen geholp
Heer/

ant Buiten Hem gy noot
en werd/
Än hem isligt en klaarheit/
et Leeilen en de waarjeid /

er lieſde zuiv're B2on/
Al 't Heilig han Hem daalt /
Ziet Heerlikš of Het ſtraalt
TPooz 't ſtikk’ren ſan dee Zon.
7. 'k Zie Ä Heer!'t is dwaze ſotterity
Datik ältf Zwerven üuiten U/
°t Jš Zatans ist / die maakt my ſchu/

MDanneer gy roept/ kam wend umaar namy:
Aš ik t gaa oberleggen/
-

ºf En kam niet anders zeggen/

Als dat het ongeloof

ÄÄn al dit onheil üzouwd
-

Än ziel gebonden Houd :

En hoo2 uw ſtem mäakt doof.
8. Hier leid de g2ond van al mijn ongehal/
Dit fi2aed my uit ie liittºre h2ugt
Pan zondº op Zonbº / ach ſchepik lugt !
-

't En ZH

#

-

-

- -

Ziel hier eintijk ſmoren zal:

t Ziſn Wiederſpannigheben /

-

Die almtjn onheil ſmieden

Ach dozfp2ong han mijn kwaad /
’t Hert iš als oberheert /
En om/ en omgekeert Bit ſtelt mm üuiten raad.
9. Jß

by gelegentheid van 't H. Avondmaal.
6r
9. Jß zwerf hast heen en Weer geheel Uerblind
ÄÄeešt altijd

Ä7

nimmer ſtil /

FSöl eigen lieſde / zin en wil

Sejmº de trägt aerteerten geešt verſint:
TPeez plaagen van mijn Herte
Geeſt öngehoede ſmerte/

Een rotting in t geheent/
. Een kanker in 't gemoeb/
TDie ſteets Haar werking doet/

-

Ä men 't mag boelt mag meent.
1o. FHif jok man eigen angeregtigheen
é m aan gehanden dºo?uº Hºnd/
Ä als ſerſlaagen en uermand/
Gen ſtand heeft m op d'aardºr neergetreen:

**

jaijn fwaasheen my faſt den/
n fiooßheen my teſtrüden/

- -

-

Äet heimelijk geºeb/
Ähn mišdaad gript mg aan /
Endget *t gezielt Wergaan/

Ähn geeßten Äragt ernet-

11. Feñ näare doodſtaap heeft de Ziel herkragt/
Hy Heeſt mün wegen Äfgewend /
Eil maakt

# pad Ä

-

Inbekent /

'k WÄn als Herwoest boo? Satans looze nagt
En 'k legter neer gezonken/

In zonden als wertºonien /
FHerſlingert in 't gewögel.
Han wellušt en ſan aleešch /

Ach dat mijn, ziel verrees
Uit deze modderpoel.
IT

so

#

T E.

Wºge
het ſchepzel
Ä zen
12. tergt
ILangmoedig
Heer!nºberdzaagzaam
3ander enh
-

A

Ätſeerdigwieri Zhn zie verwalt.
Äet wzaak / en töozñ en gramſchap onhekent:
ºde Ä zin uiu Yuegen /
HDie ſan U ſpeekon tegen /

-

Me
- -

Zield-oeffening in diep verval»
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MDie Heeft U zin don2g2ond /
menßck /
MDat Klaagt dan

##

Alſ 't Hem niet gaät ma mensch?
Achſlut my tog de mond.

-

-

-

13. Al Isrels kwaad alaeid van Hem zelten af/
IHad maar mtm ziel na U geb2aagt /
Aaar ach! *t en Heeft Haar mietfiehaagt /
Ce ziem den raad / die my uw MPaarheid gaf;
Dm dood im huile Zonden /
Palſtriemen en Mal wanden /
PDerſtokt en Zander Gad/

Verſtandeloos / reüel/

-

Paar Jeſus eilenwel
Ce alien / ap uw gefloh.
14. Pm met die klamp van 't ſtinkend zondig niet
MDañſchapen / hloedig / walgeljk/
-

En weggewo2pen in de ſijk /

-

Ce gaan maär Hem die alſ mijn dwaaßheid ziet/
Heer opend my de Crgen /

ºk Ben lang genoeg

Ä/

-

Doo? 's Ditiſelſ ſooze liſt/
Die ungenade werk
Mºil ſtellen paal of perk/
Bäch ganſcheljk bergist:
15. 't Jé waar ik zie datal wat in my leit/

Herdo2ven is doo? Adams bal/

-

Dat ik Äampzalig fluenzal/

Zoo niet mtſn zie nän elders werd geizid:
JK Kän miet als verzwaaren
Äl-Rijn anheil/ en uergaaren

SEen ſchaf han Heſche ſmert/
WHoe, 'k langer hier verfilſf/
Hoe'k meer in't Kwaaf aerſtijf/

Tot't eens gefizaken werb.
16. IWAaar ºft

hef

ook weer een goed gerngt aer

ſtaar /

-

Hae Jeſuš/ naar Gods Äaatsbeſuit/
Y.

W

»- -

LKomt

by gelegentheid van 't H. Avondmaal.
tomt roepen 't Jaar van u2theit uit/
Boo2 die zin ſtem en roep wil gade ſlaan :

63

En fce de Hader mede/

Ä
# °tÄ
n wor?
Onderpland)
Äl2et die deez' liefdeſtem

Gehoo2 geeft / en aan Hem
Ä reikt de hand. . . .
17. Geen vorzheding geld in dit h2n Berümh/
Gerade alleen is hier de moet
In

RBaar op men toetreed / Jeſus filged

En hoozſp2aak ſteld alleen den baten grand:
't Geloof geeft Heiligmaaking/
En regte zelfs-herzäaking/
Goß aan tweerhoorig Bolk/
ºt Helpt filinden aan't gezicht /
Hier krjgt de duišt're licht/
Z

#Ä Ä

LN

FÄr

sº

18. Hier juicßt en filreit het uitgehzaogde Geld
't Geldof Haald water uit den Ä
Pan ’t ſteemig fert / en Ü3eekt den troté

Dan Hawaardje / Zoo werb ter neergewelt /
°t Geen Jeſus haa2 geen Moning

MBil kennen / noch he wooning
PDAII ’t

Ä rUimen in /

En t ſterk gewapend Hoofd/

MDerd man zijn krächt Herooſd/
En zhn vermeint gewin.
19. Een Ziel die Zich pän alle Wind ontflaot /
Endat in 't Blersch net goeds en woant/
Jaaaar dat Kuaadaarbig, Hert Wertgant
Ce zjn in zaub en misdäad geeštik dood /
Die moet Hier kamen wachten /
JAet Uitzien en Wernachten
de Ä licht /

#erÄ%
HIBtjstje
it's de plicht

Die van mp dient verricht /

/

Ziels-oeffening in diep verval,
En tot 't Geloof hehoozt.
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-

20. 't Iš waar mijn ziel die iézazeer herknagt

Alan 't geen mijn bwaaß gemaed herlokt/
*k Ben als den diamant verſtokt/
En anherzand' als aleešſelijk verkogt/
rd met geen ušt üehangen /
Pft
Mºde moegt Het Hert herlangen

Raar Jeſus komšt met mächt/
Gm eigen Heerſchappy /
- En Zätans bwingländy
Ceplett’ren dooz zijn K2acht.
2L. IWAaar miette min / gº p2deſd Silwetend’ Sof
IAijn Hert/ ºk hetnig udo U / ik mensch
Daf al uw aloek op d'oude mensch
Cer neberdaal am dat hy met Ll Äj
-

-

't Äé Waar mtm gamtſche erhen /
erſtreeben/
Zchint Ute
ÄAaar IHeer Haltloer utu werk /

Maet MBet of liefbe-duang/.
kom maakt het mn i2W Bang/
En wuerd my zo te ſterk.

.

/

"

*

22. Ik ſind my Heer dat ik uw uñand fien
TPooz mtjn geñoot als bloedberwant
Pan Adam / 'k ſeg mog ſeedé de Hand
Alan 't Heilig regt / dies iſt my ſchuldig ken/
Aëaar Heer uw b2ne liefbe/
Die Jeſis’t hert doo?gziefte/
MDerd in Haar glamts bezeft/
MDanneer haar vier'ge ſchigt./
Ä Hater#
treft
ÄsÄ
§ treft.
#it'ſÄtoniuſ
II.TRUST E.

-

23. 'k Teg mydan Heer hoo2 uw Senaden-th2oon
Beg Amen fathie zaal'ge hond/
PBACir

Ä

Ä Ä Ä Ä/ Zoon/

-

gekruiſten Zogn/
LZag? die Zig ſpOeddetat UW verrzen

zoo. Doe m' ut
-

dood

CE!

.
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#/

En 'kzal uw goedHeld
Aaen löoft U niet in 't ſtof/
àoch 't maare duistre graf .
THerzonden/ ei verſchaf
Jaa eenmond boo2 uwen lof.
24. Nºaak dooz uw üloed en geeët mün Hert ge“
--

„"

dwee/

Geeft ušHeid aan mijn dom bernuſt/
at nu doo2 Gnterſtand herzuſt/

Bedaar mijn ziel en ſtil. de woeßte Zee

Ban ongeſtabigheden :
Wissm Szins Län Heilen "Zeben /
Ei hoom zatmoedig Lam/

-

En maak mijn Ziel hebzid /

Dan Coo2n en zwarte mfd /
Blus wellusts Heete Plam

/

25. MDanneer vak dañmtjn ziel weer komt teuraz/
TDat ik noch do2st noch jonger ſpeur/
JºNoch mtjn herrſgren ſtaat betreur/
If te

Ä

–

fm Jeſus zolek gehOO2 :

TDat ſnoo Heid noch elenden/

-

Äje
Änü wenden/
Die Hoer en tollenaar /
Jä 't geen berlooren waš/
tomt Zoeken en genaš

Ban döodelljk gewaar.

26. 't UALIll
Iswaar uw werkmoet eerst zünvoo: gs
Boo2 al d' mprechte oeffening/
TDetj l °t

In

Ä

iš uw üedwing /

Beiſ-herfond / maar ach

wie zal fieſtaan 2

EPm hier te anderzoeken/

Än hoe herhoolen Hoeken /
Dat Zaad kam zijn gezaait/
MDie weet warmeer ºf gezwind
Gºuiſ van 's Geestes wind . .
ZÜn Hof macht Zijn doogwaait !

--

27. De r

Ziels-oeffening in diep verval,
27. Dewtjl 't boo2 my in 't eeršt een dwaašfjeb
Dat zich woaz U een döode Hond/
(ſcheen,

66

Cer meer lei/ Cm U met den mond

Als zonder Hert te ſmeeken/ zoo verdween
De lust tot alle plichten /
-

'k Dagt 'k zaltoch niets berrigtem
't Gern uit Gefoote ſp?uit:
ÄAndacht 'k macht zoo niet gaan /
SCUt
was maar waan /
Älºaar 'lt wou eeršt wat Ugo2 uit.

FÄ

28. Een Syrišch Beldheer ſpot met den Jo2daan
En met Het water /'t geen Zoo ra

-

Hem ban zijn ſmert en Kwaal genaš /

-

Als knechten raad Henn daar noch in dred gaan:

-

*

Zoo is 't met ons gelegen./
MBy willen uwe wegen

-

Än Äen/Än Äucht
Eerst ſmaäken ander ſchijn
t Tau enkel ſtautheid
/

#

TDit mclakt °t gemCIed Ü

6.

29. Booz t laatt bergun my Heer een open org/
Euzugtendº Hert/ am Zions leet :
Gelukhig die zich zelfs aergeet/
En Woo2 ’t gemern tot U zijn knieën füOog.

Gu ſchijntons te

Ä

t Gnff2eekt aan geest en leeben/
NDie roept niet Äcañod/
-

JAu Bioné Heerltjkheit /
In d'asch hedolſen leid/
Cat Hoon han Äs'relš Gob!

-

30. Het tößt'lt holk / daar Jeſuſ ſeeld in kilomk
Ä leebenſoos als uitgeteerd/
n man den Sp?ing-B2on afgeweerd / „ .
TPaar 't Heesten kracht uit Jeſus holheid b2rank,
De Bºuid kan 't pad miet minden/
MPaar op ZU Haar Bemünden

*

wº

ſ

by gelegentheid
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WPel eer t'ontmoeten plag/
blucht Haar uit 't gezicht/

n methem liefh' en licht:
ºt MBo2d huster op den hag.
3. Ach Ä Honing ach Jmumlanuklº
t Amechtig Dolk de bzoebe ſchaar
irt alſ een Duif in doodsgehaar/

Sº blied haët Heem enzft haar heel te ſnel :
De Satän als anffionden/
TDie geeſt ans hiepe wonden /

En räaſt gejk verwoet/
Gntwaält ſloehmoedig Held/
MÄuk oné uit zijn gewield /
Bertoon uwa Teeuwenmoed.

32. Dmgozd um zwaard/doe Bañel aan zijn ua
eraaken / wzrek eens al den Hoon
lºš Jaaams / hergeld Haar duñfiel loon
Poo2 t uitgeplenghe Bloeb / sch! wanmeer zal
Eºie groote dag genaaken/
TPat gW üekent zuſt maaken
Uw' Atomungljke JAaam
Alan 'tülinde Igodendom !
Ach!
/ Jeſué kam ! .
äoep Geest en B2uib te Zaant.

#

-

33. Helaaš wº zien geen Cekens meer Üoo2taan/
5ekleeh uw Ä meer met Heil/
En maak uw Kodi een rats te ſteil

Poo2 wolf en zwijn/ die mit Haar lušt herzaan:
TPoet toningen Hun' trommen/
Pun' Scepterš en
Chzoomen

#

En aſhun Heerljkheen:
Poo2 ÄéſušÄjken Eer/ als Biºns Opperheer/
Bolhaardigijk beſteen:
34. Giet MDater op Het ſchier Ä; Kruid4
wº Geest die aood en Zuiden Mºnd /
-

Naozhlaas „uw, Hof/ en doe gezwind
De ZSpecerfen wieder fiotten uit 7
CE 2

-

-

TPfe

Ziel-zugtinge.
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Doe Crouw' en MDaarheid fäloejen/
WLaat Tiefd' en eend2agt groejen /
Gnz Tiefſte flank en rood/

-

eer am werd als een Fiee
Beſchik uw Zion ugee/
JWDerk ’t leeilen uit de dood.
F. van Boekhoven

ZI EL - ZU GT I N G E.
Ztem : Repicavan.
I.

O

Heilfontein! Dan 't klaare zuihre Zap/
TPat uwen Hof fiebogtigten feſp2öeid/

G Hut van 't lebend water/ kam! eifpäeid

Cot my uw ſtroomen/maak heezzoute grond/
Cot 12uchtfaar land/ en doe derz' do2re ÜoNm

JAet kracht herleehen/ En vzuchten geeven/
Alan uw wolle ſtroom.
2. Pntwaak / a wind !
Uit Zuid' en JNoa?derhoek/
Boozülaas/ doozñlaas Feez'gantschberwoesten Hof
Pp dat zijn ZSpecerien üötten uit :
Liam Geest van Göd / oneindig groote kracht/
-

-

-

meder op mijn TBiamanten Hert/
Ä
am B2eek deez rotšſteen/ Liami?eekdeez'rotsſtern
Geeſt mn liefde-ſmert.

3. Petkoštºlijk Bloeb
Dan Gods geſachten Boom /
TPat ngoit geen ſchepzel moggliſk heeft veracht/
Gelijk wel bit rampFälig Hellewichf/
TDafrorpt nU nach Olleindice genaab' Boa2 zuſken ſchult/ en d'algeñoegzaamheit
Bal eeuwig flien / Zal eeuwig ülſken /
- Inhaar feeräheid.
4. DJNao?genſterr/ o Eeuwig ſchünend licht!
Gº Zan van waarheiden gerechtigheid/ ..
Beſtraal dees gantšch aerblinden huišterling / E
-

4

zle-zugtinge.

uy

-

En doe hem ziem op. l / W Ernig Al/
Op dat jn al zijn Heil by U alleen/
Doch konie zoeken/ doch kome zoeken /
G ! BMW alleen.

5. Schenk hem ’t geloof/_ aan uw Belaſte ſtem /
En dät uw Woogd doch treffe zün gemoed!
En dat Hy freuend' nad're tot, den Chzoon
Dan Ä lieſde: ruk Hem uit den kui
Man hſeešch/ en ſchepſes dienst / van Howaardy /
Dan Zafans lagen / en's Herten plagen /
làaaft mijn ziel doch U2p.
6. God / die gezegt #
dat het held're licht
Zou ſchijnen uit he dºkke duišternis /
Beſtraäſtoch dees. mm nÄée Ziel/
Bp dat ik mi het lieſtk Ä
Dän Jeſus zié de Helge Peertjkheid
-

,

-

ÄÄ jejÄje Ä
MDiené Trouw en NHaarheit /
Duurt in Eeuwigheit. . . . . .

7. Die goed’ren han zijn Zalig zeil-Perfond
Die daalen neher op mijn doode ziel;
Dant daar mtm onmagt en uerdo2tentheen
Zich' meest vertoomen/ Zal d'oneindigheis
Dali zijn genahe t Heerlijkst blinken uit;
Pan züngenade / ban magten liefde/
't Heerlijkst üſinken uit!

8. D Sferke Goh / Üuig maar mtm fiooze wil
En bwing mtjn Ziel om tot U im te gaan/
Än overweldig 'tongeloohig hert /
-

En„hzeek de monti ap / op dät geest en floed
ziel doo?ſtzoomen tegen ſchuld en ſmer / -

Ä
JAjn Ziel doo?ſtzoomen/
Cegen ſchuld en ſmet.

INAtjn Ziel dos2ſt2oomen
s

R US T E.

9. Ach Jeſus kom!

-

tom f2eek die kop're deur

En 't yz're ſlör mijns Herten / dat huer
Pan uw genaad' my fioome zuih’ren uit /
E 3
4

JA Aak

Ziel-zugtinge.
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Jaaak 't ingewgnd ontroert am uwent wil/
En doe mijn zieſ doch uitgaan agter U/
Dae my met zuchten / en dzoewig kirren/
Uitgaan ggter Ll.

-

10. Behörd my Heer / booz eigen werk en beugt
HLaat my mooit op mſm eigen üeenen ſtaan /
Alaaaf my tot mieten werd gy Jeſus 't Al/
Y,

Ä

Ben TPagön
de zelfs
meder han
man zijn
Hoog Werfeeben C2Can /

Ä

-

m kom berpletten/ TDemagten MPetten –
Pan de H2eende GCICIn.

11. 't Js zeker Heer/ Hier legt ans Hertekwaad/
wil uw hand/ 't booß verſtand / miet aan
dat amhelzen han uw bztjen Äaad;

Ä

# ! toom my Heer/ wat mitoch wiederhoud /
WP

kniet bewillig in 't genäheſluit/
Dan 't lieſtk leunen / En't bzugthaar ſteunen/
Op 't genafeſluit.
12. Auk uit / ruft uit /de wogte Landit kwaad /
Gozd aan um zweerd/ ach! komt kloekmoedig Held/
Gu Kent mijn atjand/ en zijn Booze list/
my hoo zijn Heimeijk geweld/
/

Ä
Help my! daar uw Ä

et meešt

Äht/

Daar my de dooznen Z en de ſcherpen angel/

-

°t TPiepät in 't Herte ſteekt.

13. Gntleedigt Ä Pan allen eigen waan/
Dat 't in Hem zelfš niet als geüzok em ziet /

Herzegeftöjdät auäÄrachig
Ach! grCote

Ä

mäak my toch oprecht/

En leer my üeeuen Hooz un aangezicht:

En uw beweelen/ En toe üetrouwen/
Al min ziels gewicht.

-

-

14. Bernedert. mm/ Bernehert my 't gemoed /

Dp dat uw in2te Handeling
3
WDioz goet keur”/ en de Hand leg op de mond
Dogº d'afgrond van Het eindkomé verſtand ?

-

't Aileen wis/gged em Pppert' Alheſtier: Ach!

Ziel-zugtinge.
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Ach! leer um Hukken/ Grootmägtig Pioning/
Doo2 uw Alüeſtier. –
15. Leer my met alljt/ Ce wachten op uw heil.
»

Uw Geest
En leere

er my in een regten gang /
berkiezen 't regtepad /

-

-

Paar op ik uwen zegen mag Ontfaan/
Wat gn mijn hand/laat mn niet aan U gaan/
Bat gy mijn Hand toch/ Bat gy mijn Hand / laat
IMAm niet Ham U gaan.
16. Berligt my't org/ Berhemel my de Ziel /
Op dat ik Ä # mijne Heertjkheid „TEn ušt daar in dat Jeſus Ärzt
Wert initgehzeid / dat Bader / Tson en Geest
-

-

Han eeuw tot eeuw/ als 't eenig Eeuwig Al

Wºert lof gegeeien/ gedämkt/ verheben 7
Als Het eenig Al.
F. van Boekhoven.

Den regten Pligt eens Christens.
Op de MDs : Van de 1o. Geboden.
CPfte/ Reveille vous.
I. "7eer Heilig/ Heerijk/ MDis/ Alaaarbig/
groot en gried /
-

-

3.

ZºÄ

Almtagtig/ Crouw/en ook Aegtbaarbig/
Mºaaragtig leeben minnelijk Zoet. .
2. La man en boo2 U zelſé en allen/
. TPie U regt kennen ztt gy Heer /

En a wat in Het hert Kan Wällen/
Zijt UM en noch aneindig meer,

3. Zoo zin ask alle uw beſuiten/
Uw. daaden en uw gantšcß feleid /

De Aardº en Hemel Hoogt men uiten/
Al # Heeren doen iš Heerlijkheit.
4. All was ’t dat gy mm woud Sooden,

Poo? Eeuwig/ Än hilft einen goeb/
E 4

-

.

Den regten pligt eens Christens.
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TPe wil
A

elšt / maar 't bleešcß zeer noohe
ÄÄÄ
met my doet.
-

5« tom dan / C Heer! gn zijt de Hooge /

Doe alles met my dat Uſust/
lw u2y feieid dät iš mtjn rust. .

't Zy met of tegen mijn vermogen/

.

6, Heft gg meer eer in 't ander leeben/

Ziet Heer hier ben ik / dood mm b2y 2
ITaat uwe Eer maar zijn herheten /
Mºant dat is gord of fchoon ik iy.
7. TDitweet iſt/ Peer! *l Heß dit verkoren/
Dat eens han Wil met Ute zijn/

-

Seen teken i

Wan een aerloren /

Ä

ANAaar lan een die zal
zijn.
8. All wat op aard' my ban kam heuren

Ban uwe Hand 't is my al goeb,
*ft MGil aber uw üeleid niet treuren /

Ä
9. WDilt
Zoo *

al uw bitter is my Zoet.

# # laaten

onder Zanden /

Ä en mag dan is’t mg Wel/

MPft gy my ſäan/ ja diepe uondºn/
Gfleihen doo2 een zwarte Hel/

-

10. MDilt gg doo? 't duister my boen treben/
Of üzengen in een dor' woeßtjn/
Ik ben met uwen Wlte Leben /
WI dLIen Ä mhn genoegen Zhn.
II. Hoewel ik zondº en Hooze daaden / - A vleeſche Werk gedurig Haat /
Pak lijben/ doheid en heel kwaaden/
*

ÄAn Um Haar

#

miet aan en ſtaat.

12. aaaar wensch han alte Zhn ontſagen /
Boo herr' her kwaab en zandig iš /
Et Ben agk willig an 't te d2sagen,
ALs jet mijn's Heeren wil Zoo is: „.

13 THettſd/hemia.at/ en rok de Witze
ITaat iſ hºtſwillig aan U / Peer :

,

3 fift/gy koomt 7 h wil LU pzzen /

Den regten pligt eens Christens.
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In al uw' wegen einen zeer
14.Al wat uw hand my foe koomt Zendel /

k

G
U

Ä Ä/

TDat/ en miet
zft wacht
t üeginam
en Ll
ookenmin
Zitteende
ſtil./

#

15'k MBil U in alles heilig roemen /
LU liegen / loohen / p2tzen 12U /

Uw.goed in all' uw daaden noemen /
In alle ſtaaten t'aller ty.
16 TDit iš mijn wenšch / º God genadig!
In mijn gewzagt doo?'s Geeštes kracht;
JK Hang Wan Jeſus af geſtadig

Än en doo2 Wien iſt alles wacht.
17. Dok bit / om dat te üliven wienſchen

-

Jk wenschen wil ſteedé WOO2 te ſpöen /
Cotdat ik koom daar Zaalge menſchen
Haar wenſchen aerwšſelem met doen,
-

I«.
-

J. Sappius.

L I E F D E – L I E D.
Op de MDjs : Van den 103. Pſalm.
Jeſus Zoud ik U WOA3taan miet minnen
M jnJAet
al de kragt van ijnj Zinnen:

Daar ik U. Heb in 't Hei

Ä aanſchauwt

Felijk een Bou van Hemelsch helderheben/
Een B2on van troošt/ een Bee Wan ZaligHeden/
Een edel part van 't Hlinkend Hemel-goud.
2. Llw ſchoon gaat dat han Ahſalom te Hohen/
Uuu glanš kam die Wan Zaiomon verdofen/

àÄ/ Ä

it al Wat

Ä Ä

omit kw am Uit ’t COM ZOO Zoete licfde ſtraalen

Geen kus en mag üy uwe küsſen häalen /

/

TPaar uwe gunst mühzienhºlik mee üeſchonk.
3. Deutlik dan uw liefde Heb genooten /
Zso plotsling in min Herte uitgegdaten/
In 't middem man deº oeſfening /
5

Te

74

Liefde-Lied.

Dewijl mijn geeßt met heil'ge innigheden
Bej

Ä

LII

# Ä Ä/

/

En Zºo gehoeld uw zaete troeteling.
4. CDch! mocht ik nu aan uwe boeten ſeggen /
En ſnifikende Hašt zonder ſpzeeken zeggen7

>

Hoedtep uw min mijn Ziel zoo ingep2ent !

Äatjn Ziel was leeg om met uw munte wullen/
„Au is ze bol van lieſte / daar ze in gullen/
Gemoed uw al Haar achting waärdig kent.
5. Jºeen Heer 't en Zün geen herfelgoze woo2den
Iñ zub're frouw met jegte liefdekoo2den/
WDil ik aan l ge-egt zijn en gehegt /
MDat mocht iſt doen of then / Hoe my dzaagen
Gm dooz üewüš Uan lieſde Ute behäagen:
liebe Heer / want ziet ik deſ uſw knecht.
Ik hef geen wi/z' is aan uw wilgebonden/

SÄ

Grenzinlijkheid/ 5 is in uw zin herſonden/
ºt Is zoet/'t is goeb/ wat gy gehied of doet:

Bepzoef my maär/Het Zy indoen sf liben /
In ſzeugt of d2uk/in doefheid of jej /
Boo t U belieſt / küen älles welgemoed.
7. Tjt gy t niet Peer die mm eerät Komtte binnen

Als na den ſaap mſm opgeweite zinnen
Bien 't INAogenrood den verſchen Dageraad 2 .
Bjt gn 't ook miet waar in ik my verluste !
TDeš Ahands laat op 't bedde mijner ruste /
NDänneer münziel zoomet Llſlaapen gäat /
8. Als ik den trein wanmjn verſchulde plichten
TDen gantfchen dag naar uw fiebel wil rigten;
Diet dan mtjn Oog geſtaadig miet op U ?

*t Jß al mſn luštte hoen uw welüehaagen /
Dan ergenš in my zeiben temijdzaagen/
25cnik / o Heer ! uit

grand mj

Herten ſchufu.

9. Boommmrſtanšmtjns bleeſche ſnodebzoosheid/
Of TDuiwels

Ä/

Of

waerelds ſnoode boošHeid/

Cen aal herrukt doo2 kWaade toeherzicht/
ÄK hef geen rušt / vCo2 dat ik aan ua Loeten
–

-

ÄUAhn

Liefde-Lied.
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-

Aajm mišval koom mot Heete traamen Beeten /
Het wzoegend hert wo3d dan eerst recht verlicht.
10. INRaar Zoo WM noch uw'Ägunstes lieſde-ſtraäleu

Le rugge hout/Än niet laat lederbäalen

#

Uw. Aanſc
licht op 't knaagende gemoed/
Zoo iš (geljk de Bºuilofts Hindºren treuren/

Ayunt gezicht deſ Bºgoms niet

Ä

Wieuren)

Ä/

in angſt/ in hellegford
II. MDanneer fan om mjn bzoehe # te troošten /
Tºat Ä ÄLichtKweer Cpbaagt mit den Oosten/
Endat ik ſlechts een ſchittering daar van/
ANAijn Ziel in

Een glimp / een ülink / aan uer mag aan Zien kamen /

Dan is er vooz t verlicht gemoeb geen ſchzoomen/
En niets dat zoomjn ziel vermaaken kan. . .
12. ºk Ben egter Zoo gezet net op die zoetheit /

Efik wil mog wanüeer uw wize Ä
IAy die anttrelit / met Ute W2eden zijn:

Ik min leel eer den geeuer dan't gegeeven /
En hoe gy 't maakt 't is my last om het eben/
Als ik maar weet / gy ziſt en flüft he mijn.
i3. En ſchoon ik dat oök nimmer hier zöu weeten /
- Zoo is nogtans min Ziel met min bezeten/
TDAt zu zicß zelf geheel aan U verhind/

All zaüd' ik nooit uw gordheids zoetheit ſmaaken;
Al Zoud ik mooit tat dit genot geraaken /
Gy zelfs verdient om uülent wil femind.
L4Ä net üloot mijn lušt / mju rušt / mijn

#2PUM

P

d

-

Jarch God daarom ſlechts dathy my lerheugbe/
TPan was Het niet han eigen intereßf ; )

JSeen! 5ad/ als God / Ban zelfſ Zoo oberheerljk/
En in zich zelfs fen uiterſten üegeerijk/
Dit Hºogſtgºedte eeen dat is best.
5. Ps! önº amnzinment ſamen Houwen/
GPm l in uw holmaaktheit aan te ſchauwen:
En hat uw Geeſt in die üeſpiegeling/
/
-

AHer

JL1Öf ClC-L1CCle

Het oude my ten hollen kwam ontleeren /
En„maar hef Beeld uwš HeiligHeids fo2meeren/
Ian God Hoe lief was die verandering!
16. TPan zou ik my dm uwent wii hemmnen/
En üy zijn / dat op aarde hier mijn zinmen/
etš Hofiben 't geen uw lieſde waardig is /
Een, ziel die dog? 't aanſchouwen uwer waarheid/
En wezendheid üan klaarheid/ wo? tot klaarheid
IHerandert naar uw Euenheed gewis.
17. TPanzouik hogatsuwLiehling gunsthewtzen;
Llw Haaters Zfºn mijn grouwelijk afgrfzen/
I hem der wäerden die aan my gekruist?
-

Äaara miniušt Äu tot jejoömen wezen/
MDaar in ik uw geflienis kam leezen /
En ziem het Beeid üw's heiligheids sº
„Witzius,
–.

Z I E L E-Z U GT
Van een verlegen Christen om Gods genade
rijke Vertroostingen.

/

Stemme: Pſalm 6. en 77.
I»

Gf: Poliphemus aan de ſtranden.
er noch / m groot CPntfermer! .

Is

Jš ’er voo2 een naare kermer /
Pao2 een ſch2eijer noch gehoO2 ?
'er noch een open od2 ?

Jºag een moñh berhuilt met zonder/
ÄW2Ag erIl Ziel aerbuilt met Wonden /

Die Wan etter hloejen/ mag

Ä

Die mog uiten
geklag ?
2. Lian 't erüarmelſke Weenen /
-

-

-

L
-

All

van een verlegen Chriſten.
Ätan fjet ingekropte ſteenen
Pan een gamtšch herügijſelt Hart /
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't MDelli gedurig ſmart op ſmart
Dan uw händ wozd ingeſchonken /
Dat ſchier d2onken / ja herd2gnken
Teid in Zoſ een traamentalged /

Jºach aermurwen uw' gemoeb ?
3. Jé er / Heer ! noch eenig Hoopen /
ZStaat de deür uiu's goedheidš Open

Poo2 een zondaar/ die de meešt'
Tigt man allem iš geweest ?
NPilge zin geſch2ei noch dulden
Die hoo2 zoo heel duzend ſchulden
ekend

By U aanget
s/
g' hem wel vergiffemiß ?
Ä

E

Hoo2t GyI met dgohe doren

e nu roept / maar ko2tſ niet Homreu
MDau uw Goddelijke ſtem/

Als GM / tot zijn festen/Hem
Uit Zhu Zanden ſaap Kwaamt wekken ?
sSaat Gu met zijn üee nu gekken ?
Zpotten in Zn ziels-werderf/

Cotdat hy van wanhoop ſterf?
5. 't Zu hoe tz / mijn dzoehig' oogen /

ÄCaat uſu' ſp2ingſºon nöoit herbgoogen:
PHLIUd /

aal

Ä nimmer mAt /

Zteeds mtm wangen leger nat:
MDakker UU / gewonne klachten /

-

Pergezelſchapt Heele machten /
IHeele dagen / mjn getreur/

Tot mijn Hart aän ſtukken ſcheur.
6. Js min God noch te fiewegen?
Hemel ! wat een grooten zegen/

Zoo maar de alberminſte ſtraal.

Ä

Dan Zhn liefte
daAk!
Ofjej ZÜn gUnst noch erblen /

’t Zal my tröošt'lſ zjn fe ſterben

pe
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Ziele-zugt,
Pºo? de boeten van mju Heer;

Streit Hetzjj

a.

Zijner eer.

Z. „Is noch altjdzoef teſteeñem.
't Ss ioch zoetj lºggen wieenen,
Jetſte Jeſu aan j ſchaot;

En„aldaar zijn Ziele-noad/
Än albaar zji ſtaute zonden/
CDU2zaakuäjdie Hardº wondem
tte ſtoten. ÄLicht het hart
„Äoch Äng in zijn fjrÄ“
S: Immer iſt j eher treuren/
Teer/ jä mjn Hartefe EULen /
Wieherin mjm Lenigheif /
Jºet een Zoete hitterjeid/
Al mijn kijaj go2 Gädtief zeien/

v

X

mijn traament eU /
Sim een ſc lºbergiffen. /
TPaa2 een
aaräfche herzonken,
º2eugde d2anken!
EnAsham
in waered-üst
El jem

Ä.

Buiten algej han Än /
waereld galijk ziſm:
Craamen han herſagen zielej
ÄNDet de

Altfd üeter
heufelen/" Dam hernište Äaerelduzeugh/

Die geen ereiling herjej

Ä. GPphan Z. ap mijn treur Harte/
tlaag uuGodºuj b2tehe fmärte/
Äoogljk dat jº 1 Wat Ät/
-

Ätart klagj eſ, dat Hept
machtujer

ÄRaar Heer

MPaar mee zäliſ Äſten laſſen jwel hzaagen/
JWPaar mee loom iſt Ute hao2/
Dat I alberming herſtoaz

-

/

Ä. Famijn tongjet jammer Pſalmen
Llºen Heme dj Weer-galmen/

Maar die tong Heeſt meenigmaal
TDoC2

van een verlegen Christen.
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Doo2 eon balšch omnut herhaal/

ÄÄ
meenig_nd'le woo?ben /
TDie U/ a mijn God / herſtaa2den /
TDoo2 een sinfiezanne p2aat

Ilºnheroo23aakt uwen Haat.

12. Gch! die tong/ die ſteeds moest ſpzeeken
Uwen of / die wäs ontſteeken
Van de Hel/ en ſtak vooztaam
't Had han mijn gehao2te aan :
GEn ik die met open mande/
Uwe uaarheid moest herkonden/

WHef mijn tong U wel Ontzeit /
En geleend tot ydelheid.
13. Och! die tong die Zoud U tergen/
Balik *t dan mtjn oogen bergen /
TDatze doo2 een naar getraan

Jºhne klachten doen ſerſtaan?
Peer ! Zoud

die Gagen d2oogen!

Bn het miet bezelue öogen/ Die/ met hertele ſpiſt verhuld
Crotſten uw' mišfzuikt geduld!
1: Bafºk dan zwuſgend / Zander ſchzetjen/
AUAine Handen uitgaan ſp2etjen ?
Wiloppen ºp een djheſ Ät /
Die geen woo2den uitten
Z
Bei / Helaas ! eñ
en Han en /
Oberºa van zanb enſchanden /

Ä

-

Ä
/

/

-

MDerktuig ban verfügden doen/
Bouden hinteren mtjn Zoen.
15. Heil'ge Fod! hoe Zal ik nah’ren
Uw' troot-rijke Uzeugd-ab’ren

--

DaAr Uoch tong, noch hand, noch oog,
Bich lerheffen durft om Hoog!
-

TPaar Het hart met Zoo aeel zoiden

Oberſtept/ bolzeer'ge wonden
Jaiet dan ſtinkend' CDſſer-werk

B?engen kam tat nue terk:

16. Prº

Ziele-zugt,
16. MDas ik nu een Hauens jonge/

-

TDie met een redenlarze tonge
geroep kam doen herſtaan

Ä

n tot in den Hemel gaan
Al§ 3 in haare Bä2re onden
HDoelt jet lieſde-aier herkouden

-

Gm dat uit Haar teere Huit

Juit geen zwart geteerte ſp?uit.

17 Ehenwel ik moethet wagen.
't Gaa zog 't wil/ ik Zal noch klaagen/
Och! mijn lieb' en d'oewe ziel/
Boö.2 den Beere meder-kniel.
"f Hoop/ ik zal dien God noch Joohen;
Gaä ik dan niet her te hohen
Duizend Fiaabens en noch meer
TDie herhoo2tztm han den Heer ?

-

18. Heer ! wilt gn mm eenwig Haaten ?
Bult gn mg altods verlaaten?

Baläſtoss uw' ſtraffe hand
Blüven tegen my gekant?
Gºch | uaar flüſt dan al 't ontfarmen
Aldat kusſen / dat om-armen ?
A dat fieſſelik geklag . .
TDat uw holk te troošten plag?
I9. Is dat nu gefeel Herdweenen 2

Tin die liefenonken Heenen ?
MBo2d dat wier zolo uitgefälust ?

't nu lang genoeg gekušt ?
Bitſſt er niet ſigöz my dan Zuur ziem
Balik nooit een zaeter uur zien ?
-.

Zal er nOoit een 32edewoo2d

Mºoden in mhm ziel gehoo2d 2 20. Hebt gn dan / o Heer! uergeeten
iš üw' eigen
Naam
H
oe gy boozmaals
plagt
te Heeten
?

Ä

U niet langer aangenaam 2

Heer! die my nu ſchümt te daemen/

-

van een verlegen Christen.
IHeiß' iſt U miet hooren noemen/

RH

God vol van Barmhertigheid,
Rijk van

9Ä.

2I. *ft hefit
iš niet
Defib’ gy
/ ’tmm
wAar /Ä
gezonbigt /
Tof gezondigt
IMAaar

Pan, ſtw Zoone, die de Zoen
VSam deš waereld§ Zonb' Zou doen

Heit gy niet uw Geest üeſch2eeven/
Als eer die han troošt te geeben

Alan een ziel die tof Hem klaagt
Beher zijnen naame Ä •

-

22. Js uw eigen Naam
WAERDIG,
Js uw Zoon, voor ons REGTVAERDIG,

Boo uw'Geest die Trooster iſ
Cat der d2oeven laaffenis;
-

IPaar aan mag Het dan nºch faalen /
Dat wy nauwelijks adem häalen
Ilit een aſgeſchzeeuwbe mond/
Bam uw goedheld werd gejont ?
23. tomt dat al man müne Zonden /

MDe maar Heere! degezonde
Hoehen die de Aaedicijn ?
MPaar F
falſem! dan in pfjn
NPaar zaf flaed van uwen Boone

-

-

Beter toch zijn krachten taonen/
En fehaalen grooter err /

Ä Ä bit Ä

zeer ?

dheid

24. Ei uergunt uw' groate goedHeid/
die hoo2 U te haet leid/

Än

Dat hu met een n2n geklag
Zine reden uiten mäg:
Heer zoa woud ik Uhlel i2aagen/
MDaar toe mag Het U behaagen " -

-

TDat iſt roep/maar geen gehoog /

CDch! Wat hebt gy met my wooz .
ziel Heſtriſden /
Gp dat zy dan zoud Helden/

Ä

25. Gaat WIM ZOO

A'

-

.

ſº

-

TPa!

32

-»: Ziele-zugt,
TDat gy toch verwimmer zuſt /
In uwi Gozdeel t'aller tijd 2
JNRaar wagr foe toch zaa begonnen ?

'k Seef/ ik geef Het U gewommen./
JaÄ Wind Het/ ſterke Ideer!

'k Teg hos? U. de iuApenß meer.

26. K. Zal dat allezins betuigen /
'k WDil mg onder Ll wiel äuigen.

* Gy zijt Heerſcher / ik uw knecht/
TPien Gy onder Heft gelegt.
Ja ſchoon Gy Ä woud blerdoenten /
Aachzal iſt üblijk raemen:
IHant ik my zulks waarbig ken!
Zmoode zondäar / als ik üen. . .

27. MAaar gedenk/ gedenk doch Heere!
Zal dat ſtreffen t’utzer eere/

Dat Sy zog een riet verwind?

Bechten Helden met een kind?
Bal God/ äls, hy is verfolgen /
TP2rage ſtoppes gaän heruolgen ?
dän boo2 l nsch wat
e herügtzelen een Ülad?

#

28. Jš een mensch doch Gods gelüke F
Ofüeoagt Gn bat zal ülijken . .
d'Eer man uw rechtbäarbigheit
Als min Ziel in d'Helle leid? ,
INHoet mtjn dood unlof verkonden
MP mtjn leewen halhan zonden,
Mºnteert /

Ä Entſticht!

Zchaft die duisternis dan licht 29. 'K Zal en moet/en wiſ’t fok bzaagen!
sº Het Ll/'t moet my fehaagen/

ºk Seg en meen het: gy doet uel

W,

ZSchoon Luierpt GU mn in de Hel. . .
t Js wel Hard/ mäarºt is rechthaardi g:
Ik ben ſchand/ Gneere waardig
2jt Gy met my boen gedient/ Zoek
-
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van een verlegen Christen,

-

Bºek uw' eer. Ik hef t Herdfeut,
39. Bº een ſchuldig nienſche echter /

SÄ mºchte tot zijn

Hechter /

ensch
hat bit ermig wärzd/ erst noch han U. wierd gehöozd/
ton ik U. wel oait üetaaſen
-

--

° Alšgnwatmgeergehangen
Zult gy dan Haalen/
ziet;

*

- *k Tüb’ Wie määr iodde zu niet. 3. Änachtans uw recht hetaat zu "Ärºeer. 3and gº han herdwäÄlt Äns
.

Aš gº Zander mi fe doon/
Zocht üetaaling in uus Zöon
een gewin is in mijn Bloet / en

Mºjº hºo? min zönden üdeten 7
Änis 't die tietäälen kan:

Zegt wat ſchaade º gM dan
32. Ja Heer! dan Zal iſt Ll roemen /

Einer ſecht Äechtbaardig noenſen/
Ärte zºamen ſtrafen zoet/
Ä en3ächt/ geſtreng ei goed : . . .

Ä

Düühel zultrº #
'll
TPuühel Zal däit d'inkomºtiueezen
Dan uw“ groote Heerkheid/

-

-

-

„DÄralºrk floch heenen leid.
Z3: Jººr iſt Ülff vaßt in mtjn ſmarte/

Ä

ºe Äian Hér Harte/

Dana Paderike Hart
s. Dathe min'/zoo lang fenart/

#

Zoo ao

ken/zoo tolzogen/

Dan den AWO

nºtÄen lasjen/
Änzº kommerlijke ſtaat“
Cºošeloos daar Heenen gägt

34. Boetſte Jeſu/
vertrauiuen
In dit bitterſte fienouwen/
-

Peugt Ül dan niet langer / Hoe
Gy onk
.

-

wenig

waart tenncle/
2

-

.

>

Ziele-zugt,
Coen die telk / U ingeſchonken/
Cot Het g2ondſdp toe geb2onken /

84

En (al was ’t U gzoote

ºn)

Evenwel geleegt moešt Zſn !

35. Jß 't Ulmog niet Heel hergeeten
TPat gy mat / ja uitgehreten

Afgemattet / in den Hof/
.

Täagt al wiemelend in 't ſtof?

#U

mog miet Heel hergeeten
dat klam ja bloedig zweeten/

Coen gy in ZO Bange mood

Taagten wözſteldmet de dood 2
36. Jé LU miet geheel hergeeten/
Paegu aan het krus geſmeeten/
klaägdet ſchier als üuiten raat /
MPaarom of my God Werlaat:
TPenkt gy mag aan allen derzen?
TPenkt dan Hoe’t met my mag weezen/

JAu mijn feer en zwak gemord
*t Zelle ſopje d2inken mset.
37. Denk dan/ trouwe JWaenſchen-hoeder/

TDenk aan uw geringen B2oeder;
Denk nu in uw h2eugt aan mw /
TDie dit fitter lijden ly/
Jeſu! Woo2 my nader
Ä
n
uwen Pader/

-

-

t den Ch2oo van

Ä

mijn üeſcheiden leed
CoOn Hem 't geen gy boo2maals leed'

CTOCIn

38. Beg hem/ zoete Höozſp2äak / zeg hem/
En met reden Wanderregt

Ä

TPat the reden niet en dult

Duhüle ſtraf doo2 eene ſchuld.
God is

#

-

d'Opper-reden

To de Bo2g Heeft ſtraf geleben /
Is dan niet de ſchuldenaar
Belaer üuiten ſtraf gehaar ?
39. Coomt uw' Pader dan de roede/

-

van

Een

verlegen Christen.

85

Äoch gewerft met uwen Blaede/
SCöon Hemmet uiu' gek2ponde Hooft /
-

º

herbooft
TPat nu Wei de
Ban een alderklaarſte KlaarHeid

-

Alaaar dat eeršt/ im buišt're naarheid /
MDaš met hoo2men-tuig gehult.
En met ükordg zweet verhult,
2, Coon den Ä VU gegeeben /
ie met martei-inkt geſcßzeeven/,
Cºp Zoo ſchoon pier-wit Sattjn/
U kam tot getuigen Zijn :
TDat uw' Bader Heeft heleeden/

TPao2 het geen Gn Heht gelerden /
Zich in all'é te ziſm boldaan /

Bid dan dat Hy my laat gaan.
41. Heere! woud G. Henn dat Zeggen ?
MPaar meeh zoud Hu t wederleggen?
kon Hy toonen in bie Heed

Jets hättegen reden ſtreed 2
Zeker God hie iš rechthaerbig;
Jåiet onbilljk / eer meewaerdig;
Jaimmer eißcht Hn alte ſtraf/
Soo2 een Zonde dubfile ſtraf.

42. Ditzal booz eeniederklaar

Ä

Een Wan beiden moet dan waar ZÜu :

nu iy /
JELU Ä
Ä geen
ſtraffe ZU ;

Igen

Äien
#
regte eben/
TDie in 't Boek des leewens ſtaan /
Ä2aar WOo2 mM niet Ä holdaan.

E>f dat CH2tÄtuš niet

Heeſt / dan zooz

43. Boud dan 't geen ik iſt in deezen/

ÜSeen herhloeßte ſtraffe ueezen
Dan mjn Gods rechtbaarh'ge Hand
G2immig tegen mg gekant ?
Gaat den Heer my Zoo fiedzoeben /
Zlegtš maar Om
te fiepzaeven/

"

3
/

CPf
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Gf iſt
Als

Ziele-zugt,
Hem mag Hange aan/

Ä Ä Är te

Jaall ?

zoo wil iſt niet meer ſchzoomen ?
aat dan/ laat u2n alles koomen /
MDat'er Koomen wil of kan/
K 92eeß er nict veel hinder ban.
Die fiepzoehingzal mn ſterken
In gedult / Gehultzal werken
44.

CDnberhinding: Die dan weer

Bašte Hoop op God den Heer.
5., Baste hoop zal niet üeſchamen
ods fieloft is Ja en Amen.
Enziſm lieſt geſto2t in 't hart

Zalften zächt daar alle ſmart.
WDch! kon ik dat maar gelooven!
'k zwam dan alles weite Hooven.
Heen verbziet mp
Uerd2iet /

Ltd. ik 't in Göts too?ne niet
geen uitberkosren F
Boub' ik God niet toeüehogren a

46j Änik

LH3iſte/ uw herggoten Blaed
Is dat hpa? my alte goed ?
Pat; och! dät iš al mijn duchten /

Al min ſternen / al mijn zuchfen/
ja dat is den ganſchen dag
h'DG2zaak Wan mtm naar geklagt
47. Zo veel afgetreurde uuren /

Än mijns huis fieſlooten muuren /
En mijn matte legerſter/
Bjn getuigen han dat wee.
As iſt ingekeert ma hinne/
Aließ evenweltezimme /
-

Ä“
Ä
chepp' ik
noch Ä
een weinig H
Hoop.

4ß

Enik wil in bit hemouwen

Cegen Hoop en harp vertrouwen /

(Hemel geef hat kniet mis)
>

r

37

van een verlegen Chriſten.

mtjn naam getekend is
Ä TPII Ärn/
de
#Dat
'Demel-Peer Heeſt opgeſch2eben

"

-

-

Ä

Ideel-al/
Die Hy/ na 't
Eens met Chišrus trouwen zal.
„RÄocht min oog berichtet weezeli /
*k WDißt noch in mijn hart felerzen
Eenig ſchzift van uwe Hand /

.

TPat gy mg tot onberpänd . .
Dam uw guñſte Heßt geſaaten /
Coen wg in mjn Kamer Zaaten /
En mü ban uw Zoete mond
MGierd een ÄLieſbe-kuš gejºnt.

50. Coenik aan uw

-

-

-

als fileef hangen

En met nAt betraande Wangen /

(Doch man Uzeugd) met Ältjder tong/
U een Tied der nºrfde zong.
SCoen ik riep / mjn 5od/ mjn leeben /

TPaar s mjn hart / dat s U gegeeuen;
k Ban ſaar. Heel de NBaered uit /
Vtieš mijn ziel masr tot uw B2uib.

5. Coen gy weder / hol oitfarmen /
Alay zo lieſtk gingt omarmen/
/ bleien/
ušſen/
alberzoetſten
lach Ach!
Mºet
den ſtreelen

-

r

Die 'k mßn eepen Hehb vernomen:
En mooit uit mujn zin zal koumen/
Zo ik eenig heugeniſ . .
IHondº van 't geen ſerſeeden is.
2. Coen gº tot mijn ziele zeibet:
am mju Bºuid / my toehereibet:
Wiſm mijn Liefſte / gy zijk mju/ Enik Zalde uwe ztjn. Eeutu'ge liefd' herfind ons bleiben /

TDood noch leeven mag ons ſcheiden/
ºk Mºeet gy Heht ons wel fiezint
JURaar ik Heßh U eerst temint,
53. Tiet

F 4
t

-

-

88

Ziele zugt, van een verleegen Christen.
3. Sijt gy mag niet han die Tiefde/
en gy toen in 't Harte griefde/
Eenig oberflüfzel 7 Heer !

Ziet gy haargeem lefters meer /
Die gu zelper heät geſch2ehen/
Iš daar alles Uitgew2ehen /
geen inbzuk van am Hoog/
elfs boo2 uw alzende Vog F .
.
54. Pind gn daar geen Tiefte panden/

#

out ban tag Uw' eigem Handen /

arüfft alles anberzeert
Daar 'é mm maam in gegrabeert :
uaar / bolſtand'ge minner?
ºIs 't niet
Hy knikt; Äk filif verwinner!
aedt God! geeft gy mog regt
d'Pnbeſchaamtheit ſan uw imegt!
5. ºk tan mijn traanen niet Behwingen /
n beletten mg hetzingen:

#

üeſtelpen het geluit ;
Aſ te vol en ekt mietuit.

MBeg nu MDaered! WHelkom Hemel!
'k Boel k weet niet wat geüemel
In mijn zielboo2 dezen dood/
Och! die bzugt is my te g2oot,
56. CH2ištus komt met al Zün gaauen /
GPm 't Werſaagen hart te laahen /
Dch / hn ſchenkt my Englen wijn.
WHeere! die moet Jaectar Zin:

En op dat ik / poaz mtjn, ſterben /
Piet meerkoºy dees "Zeugt te derben /
MBensch ik dat hef LU üehiel
IDu t'entferkeren miſu Ziel,

Ja köm Heere Jeſü. AMEN.
#

H. W,
-

V REUG.

Vreugde-Lied,

89

-

V R E U G D E-L I E D,

Van een vertrooste Ziele.
-

Stem: Van den 8. Pſalm.
I, TT ušt eenig Hart Ä an alle kommer/
In God Werheugt / fieſcßaduwut met Heton
UILT

.

-

-

Pan zijn genaad / die 't Hart hol u2eugdep2Opt/
En al wat dzuk op dgoefheid heet./
2. Tušt eenig hart/ wel eer han Goht Werftooteu/
Äu met de ſtroom # gOeb
ouergoten/

Ä

TPat van het leed fier dzoeſie ſteurenis/
àiet en heeft dan ültjde Heugenis;

jei gezOnken/
Jaaaar nu met wijn van Hemel-bzeugt üeſchonken/
t NDeſk ziende Zig met Ch?ištus ondertraumt
. Ä nu met Hem B2uiloft Hout.
4. Tust zulk een hart een üzoltſ lied tezingen/
3. WTušt eenig hart wei eer in

TDat klimt met my her flohen alle dingen ?

Ilahn zwang'reziel hol uzeugden-rhke galm/
Baärt boo2 mijn pendees dänken v2eügde Pſalm:
5. poe zoet iš 't Heer! Hoe zoet is dat mennader'
Caf aan de feek van uwe göjeids Ader
Een drup daar Man op anze tong

1.

Ät /

- Endzuk enſmert en alle leed herdzenkt/
6. Hoe zoet is 't dat/ Hoe Zoet 't datmen drinken
TDie plasſen mag / die WM zo mild gaat ſchinken
Cer boo2de toe/ aan uwe lieſde dis/

NHaar aan mijn zie nu neer gezeten is :
7. Hoe, zaet iš 'f dän/ Hoezoet is 't Hannog dronken
Cer keele tole telegger als herzonken
ÄÄe ſtroom , ja Zee Ian 't Gpper-goet ?
-

’t Jst g2gotst/ en't hegt/ en't alderzoetſte Zoet.
za HM Wil/ herung /

8. Täät eenig meg§ch
-

*

5

Sº
ſº

-

Vreugde-Lied,

9o

Alſ Hp zich zet omſtuwt aan alle züden/
„Aet eer ei goet / en als hy Äkuipt
Boo2 al be most ble van Zijn paršſe d2upt.
9. MDanneer Hy Ziet Zijn laštbaar d2aag-mee htgen;

En dat van 't koo2n 7 zijn wolle zolders zügen

Doo2 oberhloet die d'een en d'ander dukf.
Lio?tom als 't al Hemma zu zin gelükt.
10. Ä2aar ik/ o God! wat wozder fiegenadigt /
Alºet uweš Huis weergaloos goed herzadigt /
Gp W wol-op ih nu herlekkert hen/
TDät 'k Buiten U geen h?eugbe-ſtoffe ken/
II«
-

Sº Äng op aarb

-

oft ſchaft ons mietdan quel

UT.

-

In U alleen üeſtaat der zielen wellušt.

Het harten zielen alian uzeugde ü3eekt /
Als gy maar eens een wooºd ban b3rde ſp?rekt.
12. Taat bzw. een menßchaan 'tziekbed Zijn genagelt
Gp wien de fmert man alle kamten hageit /
Ba dat de ziel van weemoed # WeParät :
En't doodzweet doO2 °t verkrompen helle Har#t.
13. Taat bzn een mensch ter feller dood verweezei/

De dood zins ziels nach hoo? Hetmeeste b2eezen;
Jalaat hem reebs de w?eede ſtaak ziem ſtaan/
IBaar aan de blam romſchuldig uſeesch zä fi?aan,

14. ITaat ja een mensch Ä aan een paal Ärn
TIe blammen zien in zu verſchokte wonden:
Za dat des Houts met ſtrooi geſtoakte ü2and

Het (gchaam ülaakt en roost an alle kait.
15. Aaaag dan hr ziel ſtechts in Bethesda haden ?
THat is in 't fad der Hemelſcher genaden;

Fejdupdaar Änjeſjjend Hart/
Perzacht/ bericht / herjaagk haar älle ſmart,
GooitHetzeid
de zielwozd
/ was
my zo weleenalsEden/
heben:
16.
ziek-fird
een't Paradijs,

D Böet / o zoet / a wonder zsere ſtand
Jau God my 't licht Walzin Ä jOnt.
17. De wegnä't hier ſchijnd dan bewegten wenig!
-

-

TBLT

d
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Van een vertrooste Ziel.

Verkükers bgang der Engelen gewueemel. . .
Dan jeeft de # apo? geen toZmenten ſch2oom:
AWAaar juigt luibékeelš / mtjn Zoete Jeſus köom.
18. Geen grooter vZeugh klin in hrt herte groejen/
Ban die geciert ter Bºuiloft ſtacie ſpoejen /
Als in 't gelaat han Ch?istus bienaars ülonk/
GTCell h een bzup van Zhne gUnßt Hun ſchonk.
wzerdheid ölazen!
19. Paar heulen dden
-

ÄCome raOzen

TDe koalen biers die ſchjnen

MPaar op de Zel gerušte bljdſchap ſmaakt /

Ceruhlde viam °t gemarteitligchaam Blaaßt.

Ä

zic naflohen.
20. Binb u2y de Hand / 't
MDurg h2nde keel : de Ziel zal Gob noch loaden.
äſ de tang: 't Hart maakt een fig geſchal.
- MBät wonder trich / God is hen al in al...

Ä

21. Al-rijke God! wasr zal iſt woogden binden Hoet zaet gemot aan rjm gf maate binden/
t Geen in de ſchoot bän uw Jenade bind

Uw' feerst / üYu Zwakšt / uw alberminſte hint.
22. Gy ruft min Ziel uit ’t biepſte van der Helle/

En mäakt dat my noch bood of dutel kWeiſe /
Gern ſchzik / geen angst / geenmagt der dušternis.
MDat dood, Woo2 mg/zoo God min leeven is ?
23. GU doet my in uwi Boon rechtbaarhig normen;

TSie möo2 mp ſp;eeft alſ 't Hartmy Wil ſerboemen.

Ä

mg niet wat mhn beklaager Zeit :
°t CEn
JWAin Jeſuſ is doch mju geregtigheid.
24. IAhn dorſtig Hart bat Ä% Heere! leſejen/
IWAet 't Heilzaam

# vänuſjeliride fesſchen

Enkwjnende verſchaft, gy 't laaffenis;
»
IſRijn God alleen mijn drank en Ä
25. Boo Weel be leegt' han mfjne Ziel kam uatten
Stopt gn Haar vol van uwe Hemelſchatten;
agit Habbº de riſkßt zog uitgelerzen lot /

Ä

/ God.
IWAhn rijkdorn iš
26. GM eert uw knecht, als waar HN UWen Zoone.

- Pº

Sg 3rt uw' ſaaf op Goddeliſken Thröone.
*

/

-

Fr.
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Vreugde-Lied,
Oe ſlegt Hn is;
maakt hem aller Heer;
dIT
maar Göd ié al mſn eer.

Ä

n# i?"

7. Jß mhn gemoedmet naare drük fiebangen/
Gu wischt Het mat isn mtm bekreeten wangen;
Verkwikt mijn Ziel met app'en han genaa/
God is mijn vreugd, ingeügd Zander wedergaa.
28, Al uat mijn Ziel als wenschiijk komt te binnen /

Ä Ätjit Än jedenen of"verzinnen/
All wat gf wenšchof mimenswaardig is /
TPat alles is in Gnd üezit gewiſ,

29. Hy is alléeu de Heer en Heerliſte/

Têe ſchoönšt' / de rijkst/de zoetšt /delieffelijkſte.
TDe... IWAaar 'k üeken 't/ 'ken weet niets wenßch
lijkémeer.
/

MDeet iemand Het F ’t is alles in den Heer.
30. G Die/ die God maar mag in 't Harte b2aagen/
Hoe ras herleert/ vergeet die al zijn klaagen F
Gaat Klieſt zijn Hart / ik wed Ä hind ’er miet/
TPan een met, goud Ä 2eugde-lied,
31. TDe Lutzen die man 't ber

Ä Gošten /

Hen eene reiß ma 't Joodſche Land getroosten /
En holgen tſpoo2 ban 't Goddijk ſter-gelei/
TDatmet Gods MDoozd/hen Godsgeñoo2t-pläatszei.
32. Deräiſden zich met duergroote h2eugde

TDIe Ziel en Hart / en tong / en mand ſterheugde/
Als elk hän Haar allern deplaatſe zag /
TPäar 't Hemelkind in ſiegte Tuiuren lag.
33. ÄRaar älé de zielzoo wo2b han God hereeret/
TDat hu im häar als in Zijn huis verheeret/
Än Haar als in Haar eigen Lempe woanb/
TPaar Hw niet min zijn Heerljkheit vertoond.
-

34. TPaar Hy niet min dret zijn genade boelen :

En al ’t geſpan han 's Ä geešten woelen:
Als tren eerst in Zion mederkwëm,7
En plaatſe in den Zigth’ren Cempel nam.
# MHöe mäg bie dan Mol heil'ge hzeugde ſp2ingen/
En's harten uzeugd üetoanen met Haar zingen e
r

van een vertrooste Ziele.
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En juichen am Haar liefflük ſnderenlot /
Alſ Gob in Haar / Zu weer woant in Haar God.
36. 't
zo üy my / Kwam niet Godé Hand daar

#

ONDILY

-

Het was geenſins in mjne Oggen wonher/

Dat Zo een zieldier hzeugt onmagtig wier/
En Ongetemt/

ſ Ä

Nnzinnig ſchier.

37. Aiwijs zo we alſ alternzeugdend Heere/
# uwie Hand niet ſuonderlik regeeren
Ä Harti Woo2 die ſterkte at te üzoos).
ien maakt die Uzeugd op aarh' mietzinneloos ?
-

-

38. MBel moet ik dan den Hemel mog wat derben /
(MAaar 'k derfzenier) en möetikmogwatzwerben /
op der aard in 't zondº en traamen-hal/
getdit uw Knegt/ mhhgeeher / ten gehal:
39. Taat doch die "Zeugh mijnš Ä ſterkte wezen/

#

-

Teermudaardao nog Heliog Dutyelºgeezen/
„Aogiets antzien daf tegen U zig ſteld.
G! die zo is geharnast haud

# Held,

4o. Taat haa2t mijntongdan aangenaamheitldzuipeh
Ep 't gufſmeid' Härt / en hol vertroosting ſtupen

Cen fioezem in / die ſchierten g2ond geäkt
Jºat Heizaam ngt ban bees verfrisſing ſnakt.
41. Pfzal ik eens (geliſk ik ligt Kan gišſen)
het zoet hol-op weer van dees üzeugte misſen/

Ä

Er iš 't miſn lot dat ºft agter
Pan Thabor af tot aan Gethzemane.

TTEL

-

-

42. To zu het Heer : want wie kam U ſeperfien/
In et vºi feſchik ban uw' gemade-werken |
Geef dat ik mm ook hier in gantsch herzaak/
Iain zaligheid Hangt niet aan dit hermaak.
43. Taat iſt nogtanš hoo2tgaan in Llte fooven/

En laat uw' knecht niet Ziende zelfs geooben;
JRaak mm in 12eugd en d2uk Llfen getrouw/
Cat ik by Ll een eeuwig W52uilgit Hrintu.
HERM: VVITZ.

AAN

Aanſpraak aan de afdwaalende Ziele.
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A AN S PR A A K

aan

de

A F DW A A LE N DE ZIEL E.
Stemme : Courant Montery.

I»

MÄ

Ziel laat uw doch
n dwaaZe Ušſten!
H laſſen

-

Ach! waarom will gº dus uſu hert uerſtakken 2
ÄTuišter maar na Hemi/
# zal uw Unile Ziele maaken
itter als de ſneeuw /

En’t ſteenig Hert gedwee/
Doo2 hem Zult WM geraaken
Cat de eenWu'ge h?ee.

-

-

2. Serhoolde Scjaap Houd Op bandwaalen
ÄLangs Berg en Pal /
Coop/ loop ua em / die u Weeron wilhaalen
-

Inzjn Herders Ftal:

W

Än zal u na Zijn U2y ontfernuen

T2aagen in 3ſſi ſchööt /
Cer Hulp zijn in de modd /
En lieſt

Dill-LTI!!Lll,

JAidben in de dood.
3. Hu is een Zonen ſchilt fiela.antieri
Ju groot geüaar /
Een rotšſteen / dnnte ſcßuilen t’ailen ſtanden /
-

-

-

Dzukt ü’t lüden zwaar /

"

In Hemiš Waarheld / ficht en leebeul /
Uw's Hertenwengch fiewat
MDl hy u riſk'lljk geehen

Llit Zine volle ſchät. ,
4. Leer Cm ban ziol/laat it Bekaaren
Jan 't Hoogſte goed /
ſpoeid u / Ziele öfgM gäat Werloren /

#
Ach Werſtaalt gemoed!

"

Hef uuur van lieſde dge verteeren
-

Eigen

-

-

opwekking van éen mocdelooze Ziele.
Eigen wil em zin/

95

… .

En neem my ganšchijk in /

*.

En dat Wuil ik noch leeren /

Zchatten Woo2 gewin.

Opwekking

F.

v. B.

Ziele.
Pſalm 46. 8. De Heere Liget de geboggene op,
van een moedelooze

de Heere heeft de Rechtvaardige lief.
Op de MBijs : Hoe ſchoon licht ons de Morgenſter.
Is
el Hae mijn Ziel / hoe dus ontſtelt ?

W

# iš jetÄ Ä ZDo kwelt 2

Tüt niet zoo neer gebogen /
Gript moed / daar iš noch Hulp en raad/
-

Gn weet dat God geen wo2m aerſmaad /
Lijn Hert is bal medagen : /

oop ban / Tooy dan
J3a dieñ Heere/ wil
leeren/

-

Op Hem wachten / HM zal U mooit doen lerſmachten.
2. ’t J.
t zeer monſteriſk /

ÄÄ
ker ?

Een

Een terger blan uw

-

Doch evenwel / mtjn waarde Ziel /
F meenigmaal dat gº oak hiel /
waard g' een Godderzaaker /

Zteun maar / Teun daar
ºp dien rotéſteen / HU verſmaat geen
JW Maar
# rukt dat uit zijn ſmerte.

Ä

3. Bie maar eens op dat Heilberhand 7

Dat boo2 de td al was gegrond /
Dat zal / noch kam niet liegen :
MHeſchouw maar eens dat ſchoone bloed /
Dat doode zielen lerheu dset /
--

-

-

Tºs
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Opwckking van een moedelooze Ziele.
Die kracht kan mooit verbliegen:
Teef aan / Ltleef aan

Al die woo2den/ en die koozhen/
Pal han lieſde / Die Zoo meeng hert dao2griefde/
4. MDat bzugt boet u dan moed'loos 3tjn/
-

En wat een ſmert en d2Neue pijn /

TPoet u dat maare zuchten:
Ptom aan mijn Ziel / Kom uit den d2ek /
MBat lfd My Hanger erk geh2ek/

-

f

MBil maar na Jeſus hluchten:
TDie U2iend / TDie diend

Lich U ſteebs aan / MPi maar tregaan /
IAAet uiu Zonten/ Hy get halſen in de aonden.
5. Ll bekr / t i wüaar / een dušt're walk /
TDie meer kwam oder Godes uolk;

TPit jn Guts wijze wegen

# wºtzen raad /

ambid uw

et mo2rell # tech in der daad /
jn deUgden te Onteeren:
-

om Hert/ Gitwert
Uit die ſtrikke/ „En die dikße
JAebel-hlagen / MPit l Zeiſs niet langer plaagen.
6. IWAtjn Ziel gedenk eens aan die tüd /

MDanneer gnºns Wiert aan gebzüd/
Pan d'alderſchoanſte Jeſus /
B2ak hy toe miet in u met kracht ?
Berwon HU u miet onberwacht ?
TPag2 diffaloed zünes Geestes :
JÄin dan/ Zindan
THien holmaakte / TDie u raakte/

GEn üekoozbe/ En u minnelijk hooºhooºse.
7. MDat zacht gy doe mijn ſiehe Ziel 2
MDaš ’t Jeſué niet die u gehiel?

Päond gy Hetalleen ſtellen /
Piep gy doe niet/ kam Jeſus / Kom?
Ei züf my tot ern W52udegom/
GEn unil met kracht neeruellen
-

,

T

l

Opwekking van een moedelooze Ziele.
. . In mM / bat WB . . . . . . .
zwaad zult hinden: wilt verſinken
Al die fochten/ o die vuile wangebzochten!
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8. MBaar Heßt gyÄt ºp gºZet/min Geest?

ÄÄÄ Het meest/

J§ ’t niet op 't

Wilt gº Gods beeld niet d2aagen? „
Isºt niet om maty Gatte zün/

Ä ZWI # º ſ klein 7
Ä goed / En ZOet /

CEn

IAA Jeſuš ſterdste U2agen;

j

Hn zal komen,7 met heel ſtroomen/
Hän genaden/Zal Hy U geheel. Werzaben.

j Ei ſteek jetöod eeis ºzoljk op /
Föds lieſde gaaf den Hoogſten top
Derzonden Heelte üoben;
THaar 'é Hulp genWeg hu dezen Do2#t
Palmeberrp zin liehe
/
-

Ä

Gy zult Hem nºch eens loven/
Ei zit/ verhl
In dienſterken/ Hy Zal werken /

/

ÄSie za keeren/ enzin nahe lieſde meeren,

Overleg van Heerlijkheid en Genade , of
te Zamenſpraak van de verheerlijkte Kerk in
den Hemel » met die op Aarde.

-

Tusſchen een Triompherende, en een Gelovige.
Ztem : Pſalm. 63.

-

Ä Ä Ä# § # 1. WJerheft u ziel! zie daar Gods Ch2oon /
V Är Ä7 Geešt en Ä
T

-

O

„Y

Ein AWAajeſteit verklaret.
Bie baar den Ch2son han’t Heerliſk ICann/
Dat / na Het hän den Bader Kwam/
*
-

Eich daar Heeſt
-

*

verengt

,

–

-

T-

-

-

s

-

--

--

----

--

Overleg van Heerlijkheid en Genade.
Ziet baar den ſtoet van d'Engelen ſchaar/
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Ä

de Cheruktjnen klaar /
Zie
en uöoz häar Heere/ .
Zig
röepen
Haar ſtemm
Cerwi
naam
/
aangeen
AWAet jlHemeiß
geiuituit/

z

Jehobäh Zw. de eere.

2. CEn Ä telkens weber aan/
Den eenen lof iš paš gedaan/

STen einden ult haar" monden/

CDf daar is weder nieuwe ſtof!
EPm aan te Heffen eenen of/
Die Hem werd tolegezanden :

't I heilig! heilig heilig! Heer!
"t. I Heilig! heilig geef Hem eer/
WPanthy is groot en Heerjk;

Zo dat de pošten bewend ſtaan/
Als 't Heil geſuit komt zetten aan /
Is dat nietzeer fegeerlijk ?

3. Booz u o ziel! die Ziſt op aard/
GEn mag met tichaam zaam gepaard:

-

Zla opwaarts uwe gogen/
En zie Het maar als met een vaart /
MDant 'tis hoo2 u als mag fiewaard/
JBaar Zijt eens opgetagen /
Aeem eens een ſmaakje van dat zoet /
En p2oef eens ham dien oberbloet/
TDIen INectar uit de ſchaalen

.

Pan't goed geſchonken aan zijn fchaar/
En alle die Het dak met Haar/

IHier ma eené Zullen
4.

eventrº

kenden ! ?

Äy
Het #
niet fieſtaan;
##

-

Boud ik Ä laaten gaan/
Enzien 't anzigtüaar MPezen ?
Zoud ik üeſchouwen baar Gods Cºron/

Enzien daar Bader / Geest / em Zoom #

S aeen! h üegin

bzezen :
-

- -

-

---

-“

Overleg van Heerlijkheid en Genade.
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Peñ God bog? 't wooºd aan mu gehaozh/
ºet Herft mijn Herte al dooºhoo2d/
Äu zie 'k Hem met mju oogen /

. .

-

Äk onüédagtzaam meteenhlik

Älºg/en meiz. wam de ſchzik/
Des den ik Heel fiewogen.
5. Om my te Buigen Wooz den Heer/

..

".

Än hem te geeuen ofen eer/
Indien ik mäar kanfp2eken:
Ik hzienden Fenmaarſtafen aard/
aarom herfaei ik my onwaard/

-

Än nagt mj jee hertgeken
Jé my genöeg hier huiten Aan /

Än ſtilen kaag té hukken gaan/
En’t zoet geluid te hooren/
Patºs hemies Ä zo wakker uit /

A

Bergeñoeg my datik het geluid/
CHMIn /
Ä. Ä #Ä Äld CHAP
Hap. ſch
« (TLr WUf

.

Mill hert Net

Dok oeſteñt

geenzº ſooº Südj Czoon

Fºſchiet tot u wemaken:

.

-

Än Geest en Kragt herkwikt daar Lan/

En laat my ſiegts Hier üüiten an /
Dil herberpogen ſtaken:

ant/ Dziend/ik fien zo zwak en teer /
JK Buig/ ik äuig myſtil hier neer /
EM laat mm maar wät rušten:
Läat mm maar in ders ülütentran

Ä
Ä
# en ganté//
U ſtillem Jeeët Werluštens
t CD T

º

ÄÄ

E N D E.
*

3,

7. º Deen gU Heft Op Alard/,
Rä hikwilé Ä ſtem gepaard/
Ja zelfs 't Ä der ſnären /
t Geluid aan EP2gels ook daar hp/

-# y u ging

-

-

et gezelſchap op een reg!
U ging WETMATEN : ,

G2

.

S*

-

-

,

.

–

PBef

Overleg van Heerlijkheid en Genade.
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MPel zoud gg nu maar buten aan/
Za herr' en laag daar ſtille ſtaan/
Het zoet geluit ſlecht hooren?

H Seen! Gods b2ienb/gn zuſt nu Hier
Alan onš ook geeben dat platzier/
de Ooren.

En ſtreien Un

8. Ey! 3egt onß wat 'er U dunkt van 2
Mºoud gy ook mief ban nu of aan
Ül hier gaan meder Zetten?
GEL OV I GE.

Pel/P2ienheu God§/ wat dat aangaat /
J acht zeer Heertjk uwen ſtaat;
ÄRaar laat oné Hier op letten/ …
Gn 3jt bolmaakt en böoz God§ Ch2oon /
n God die geeft u mu Een
Gp 't Hoofd Ä Hem te dzagen:

Ä

Dat Zal aok werfen eens mjn deel /
d'aard geheel/
ik Gods wil
#
Polüzagt

Urt behagen.

-

9..'t I met Uwé Hemels Heeren wil /
Te holgen / enzo boozt en ſtil/
U daar maar fn te faden:
Is dat haar # u Hemel zelf?
Gy

z

in 't Hemelſche gewelf/

Äethzucht als owerladen.
IPatiš uw wil/ tw lušt/ uw h2eugt ?
lw fpfs / uw

Ä. die u verheugt

Ist niet Gods wtl. te Hennen 2
s hat niet 't Znet han's Hemels ſtaat
at gU daar teſtens Henen gaat /
TDit vºn den Heer f'arkennen ? . .

#

IO,
dat niet uw gemeene ſtof/
CDm zaamte geeven of op of

Ler eeren uonz den Heere?
IUhr kroonen/ die gy boo? Hem d2aagt
MPaar laat gn bie/'t wert u gebzaagt ?
Boekt gy uvu' eigen eere?

TR IoM

Overleg van Heerlijkheid en Genade
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T R I OM PH ER END E.

G Aeen/ o neen / o meen! ans vziend/
Zulk daen of denken hier niet dient/
AZRen meemt bie in ziſm Handen /
neder booz Gods CH2Oon/

Ä

Ban diert're
eigen
lieben Zoön /
'é Heeren
Als
lieſde
panden.
II. En dan
't ſtrakš met kragt weer aan/
W

-

Dat s nieuw/ bat 'é aud / want ’t maetzo gaan;

GIZiſt alleene waardig/
LH Höning
Den Iofen

Ä
aller eer
F Zu U/ o/ Heer!

2o maakt de Geest oné vaardig;

Ceropen uit met groote kracht/
Gp Heht ans Zamen. Hier geüzacht
lit ällerleije täalen /
Em balk’ren/ Heer! U zelfs tot roem/
En

Ä

Wan u Heiligdom /

Op dat Uw of niet fäale.
12., Enginds za üerst dan weber uit/
Een wander ſchöon en groot geluit/
Der Zaben uit de ſtammen /
Der duzenden der ſtammen verl/
-

-

Die Gnt verzegelt tot zündeel/
Doo2 t üloed üan 't Heiſig Tamme :
Cerwfjl nu een Weel groofer lof
Rich opkomt geeben üit het ſtof/
Uit allerlei geſachten/,
In 't wit met takken in de Hand /

Ä Ä
FÄ Hant
ÄÄ
r/

SOlud WMWI wät groters wuschten I
-

IZ. Reem / uzienten Gods/dat iš vermaak/
Ät iš Het wezen van de zaak/

Ulleen maar boo2 den Heere/
Das Gotte zijn / dat 's 't beste deel/
Dat unaakt den
Weheri; -

vºm

-

°t JRaet

Z

--

Overleg

IS2

V21)

Heerlijkheid en Genade.

t Maret al ztjn t'3jner eeren.
Dat is 't mak/dat ik weerdig acht/
Dan my te werben ſteeds üetragt.

Panztäan hier op der aarde /
CD Ja bat
Hemel hier/

Ä

SK acht nu herber miet een zier/
Pan d'allerminſte Waarde.
I4.
AAn

/ dat is uw lot/ *
##at dat“regt
Ä?
Ä
Hän uſw Goh/

CDm maär Hoo2 hem te leben ;
EM bzienb/ Hef iš een dierhaar deel/
Dät God uit w2tje gunst geheel
Tºus aan u komt te geehen 7 . . .
NBn
't iš waar in 't hol fiezit/
MDI Hehörn 't lang Bedoelde wit
Äü eindelijk herkregen :
et is ook wel/ wſ zijn holhaan/

#

-

Zn na Gmbé raad han d'aard gegaan/

En Hemelwaarts geſtegen,
15 Bet onze Geest die nu is bzy/
Dan 't heeßchen zonhig' ſlaberny I

Dm huß holmaakt te wezen

-

Ce zwemmen in diem Oceaan/

N.

Ce Zinſen zonderte vergaan/
In Gods aneinbig wezen /
IAAar'f lighaam iš geheel tot aard'
Dat is met no2m enſtof gepaard/
Dat Kan mu God miet p2tzen :
-

De dooden/ die nu in jef ſtaf

Zjn/ zauden die ogk ' Heeren lof
Ilitſyzeien vooz 't Herrzen ?
.
16. G Seen / o neen! maar gy die leeft/
lond ook verrigten / 't geen Göd geeft/
Alan Hom u Opte d?agen/
Hit iß uw bee/ bit is aw lot /
M ppgelegt ban uwen God,
-

-

TPu

Overleg van Heerlikheid en Genade.
Bušztjn holhaan on3' b2sagen :
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-

Ga/ Jä dan aaO2t anš metgezel/

Sa./ga heſtelt uw zaäken wie /

FWeldÄ
Ä ÄÄgs
Uit GCI
ſt/ Beſtrt be Hel/
Pnthek Haar listen üoošen fel/
Ä Ä LerL. zit errt w/
5 /

I7. Em Ztt in 't geen UN ZÜt getrOUW/.

En waas hät

Ä verder ziuw

Jºog willen Heenen leiden:

-

Bijf trouw /opregt / ga vlütig aan /
Jºãet alle fragt in 's Heeren naam/
CDm alle

teialeinden /

Alleen zijt meh'rg/ waarde hziend/
Geen Hoogmaed u n 't minſte dient
Än Het Hert te füllten ſtehen ; . . .
Baui han van u ſeelzand geſchieh/
Gehalgt man kwelling/en Herdziet /
tratš gacit hoo?'t terfizehen.
I8. CEn däaram is ans Wuenſchen nu /
Bat Godmet Ä Seeßt in U /

,

sº

-

Geſtabigljk wil werken;

Hjº wegje gerigt/ .
Uw. Hert bewaard/ uwa sog verligt/
Jehoha wil u ſterken/

2.

-

-

En zo uw weg / uw loop/ uns ſtrid/
STen einbe B2engen t'3jner tijd /

-

-

Gm u dan öp fe Haalen,
Bg Hem/hp ons 7 üy a deeß ſchaar /
-

Ä

TDÄgr gg / en
en alle gäar /
Bewand'lem 'é Hemelš Balen.
GEL O V I GE.

-

-

-

19. ãAijn h2ienben/ 'k dank W. von3 ’t ferigt;
Doch meer Jehoba woaz 't grzigt
-

.

JÄu hier Aan my gegerben :

K filif vermoegt mog op dees fiaan /,
n trägt maar bittig darztte gaan/

...

a

G 4

-

-

-
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Overleg van Heerlijkheid en Genade.

Jºa 't eeuwig Godltſk leben :

MDant, dat is doch fooz 's Heeren hand /
Beer diep in 't reine Ä geplant /
Mºie Zau dat konnen h2eken #

Als 5ab zelf troošt en Jaectar ſchenkt /
Mºie ist hie ons dam rued of krenkt/
EPf dzgeſheit tae kan ſpeeken

Ä

Ä

/ mtjne wil
ik /
20. TDüs
Geheel tot God / ik ben oak ſtil/

Bo lang t genatte derben
Der Heerlijkheit als 't God behaagt /
Zijn doen werd van my niet heklaagt;
ºk Leef booz Hem/ en wil ſterben.
Doo2 Hem/ als hy my roept en leid /
SEn eindeltjk eens fot my Zeid /
Üom/ ham/ihuil u leihen
J2a 't ſtrden/lopen / uit hit pah/
Lot my in 's Hemels Dzeughe-Stad/
Dan wäar gg nooit zult ſcheiden.
21, Alleen / mtjn 32ienden / noch een war2d;
MPeet dat gy niet zult zün geſtoo.gd/
Tºatik u noch iet u2age :
löop Zal hebben uit
Als ik
En ik mſm Magen hašt toleſluit /

Enzo kom Opte d2agen . . .
JAtſn ziel aan Goh / hie 'k hef gekent/

Gelieft/ gelooft/zo 'k waſ gewend/
Äu hem mijn lušfte üoeten:
MPilt gy dan wel/ o Burgery !
Cºp 't woogd van God als op een ry
Al juichend' my ontmaeten 2
22. En leiden op na dit po2taal

Des Hemels haarºt zo Helber ſtraal' /

Ja“meera

't aag kam hatten:

Gm my op't woo2d aan d'Opper-Heer /
(Te zetten naar min rang daar neer/
Gmrofi Wan Uwe ſchatten

-

Cr

Overleg van Heerlijkheid en Genade.
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Ce deelen met U. na mtjn' maat /
Enroeping der genaden-ſtaat /
TDepo2tie unf gegeeilen /
met ſtrijd üekmeld/
Als iſt noch
En Godmet zijne Hulp teſteld
-

Ä

Had / Om wog? Hem te leben.
TR ICM PH E R END E.
23. CP Sa/ Ä P2iend / en maakt t2y ſtaat
TPaar Op/terwijl gº u mu gaat
lit Onš gezicht anttrekken;

TDat/ajjehova ansfiel.at/
Dat Op üw ziele wagd gepäšt/

MDy ons op zullen wekken /
Gm met een g2oot geluid en zang/

Zeer blütig/ en met g2oot getzang/
Ll Heerſtjk te amtmoeten /

En leiden op na 's Hemels

/

\

Äm u toºs Heeren eer en ſof/
Gok inzolik te üeg2oeten.
24. En leiden u van zaal tot zaal /
COIt Ä den Hemel Heel re maäl/
2 ult kennen / Ten üm dezen

ül uaeren boo2 Jehova's CH2oon /
Daar Bader / Geest en Bäders Baon/
Dat Hoogſt aanhibdºlſk NDezen
Zig aan Ons toond en maakt bekond; Bant / U2iend / duš Zn wy doch gewend/
De Heil'gen te ontfangen/
Die Handeez aard' en uit deez ſtrfſd/
/

2a ons toekomen uit deez tjd/
En die GAar na Werlangen,

Haleluja AIAEA.

S5

Op

Opwekking vocr een traage Ziele.
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Opwekking voor een traage Ziele
Hebr. 12: 12. Daarom regt weder op de traage han

den en de ſlappe knien.
el ap/pel ap/mtjn traage gerät /

I«.

ºtºs lang genoeg zolaauw geweeßt:

-

Sºnttae u eens ban’t aarbš gewoel/
TDie modderpoel /
En ſtel u Hao2 een anber hoel.

2. Gg zht te eel en hoog van äloed!
Dan bät in als demollen Ä/
Än 't nietig ſtof en enkel wind /
Zo dºwsašgezind/
En pºšt geen Ä ktonings kinh.
3. Bült gy zo ledig zijn en ſtil/
«Dm miette boen uw meesters wil/
Ey denk met ernšt aan uwe pligt./
"t Äs aan gewigt./
TPät gy uw daaden anders richt.
f

-

Ä gy nog

-

langer Zwehen Heen 2
TPäar Jeſus uZo heeft geheen/
4-

–
/

Foomt tät mm üan den Tihamon/
Ik fien een zän/
>
GEn ſchilt Ugo2 u en lebenß-fä2on.
5. Zßt werk ntet Ä en aangemaam?
MDat ſterbeling
doch hegUaam /
CDm uit te bzukken bät genot /
Danza een Gad . .

STe heñben boo2 zjn beel en lat.

Ä

6.
ach!'t iš waar ik Heft mißhaan ?
Skzal weer tot mijn Deder gaan/

Enzeggen Bader / goedſte Heer /
Pºier Hen iſt Wleer /

En

ÄÄÄÄ

\
-

rº. En!
uwe Werft
gunst/
my otog
zalig
eens
ügt!
een gezigt
geZlgt !

Gy
«

Opwekking van een traage Ziele.
Än zt trch een medogenb Bozst/
Dm ä wie bo2st /
.
Ce b2inken uit een liebe fo2št. .
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-

8. Äk ken uw Herten ingewand/

-

-

-

Hae hat Het ſteeds uan liefde h2ant
Lot een die met een moede ziel 7 .
Doo2 U neer viel /
En niet net zoeken op en hiel.
9. MGel zau ik ſterben woöz uw CH2oon /
Boo2 uwe Woeten Gabes Zoom/

TDat's miet geſchiet/'t iš nooit herſtaan/
Eat die vergaan/

Die U tot Honing memen aan.
10. Uwäoed/uw bloed/at biere floed/
En! ſpael mhm ziel tog in die bloed/
TDän wa2dze zuiher en in ſtaat/
EDm in der daat /
N
Ce leben na uw zin en raab,
II. Die daar/ zie daar / mjn waarbe Bo2g.
Al be FoAg.
Alan U geefk

Ä

-

-

ToowerTighaam äs min Geeſt/
Gy wo2d tog meešt

Bän my met ernsten trauw geh2eest.
12. G hat min Hant/ ik kan niet ſtaan!
Dan Zal ik in üw wegen gaan/
EU ! WA

Ä woo2

TPänzal ik zün

met üw äanſchijn/
-

Beel azolijſter / al§ han be wijn.

Z I EL S-UI T GAL M IN G.
Van een gansch ontblote Ziel, die zonder Jeſus

niet doen kan; legt haar voor Jeſus volheid
neder, en ſmeekt hem als ontfermer.

Ä
c. mijn is2g! mijn uifierkoren/
MDis: Van den 77. Pſalm. ,

.
-

aud gg na een wogmken Horen/
-

Die
T EI

Ziels-Uitgalming,

Io8

Die in 't renzaam van de macht /
GPp u v2je gaedheid wacht:
üegeerte wezen /

TDit zou

't Sou ook al mijn d2uk genezen/
Dat ai waar iſt Wing of ſtand /

JK mm dicht by Jeſus aond.
2. Än alºt geen iſ doe of laate/
Än al dat ik min of Hate/
TPat mjn Oog maar op U zy /

En uw Dog altjd op my :
Bonder Ulkan iſt niet werksn/
Zander U. aok niet opmerken/

Zander Il en kam mtjn oog /
JAiet gelo uig gaan am Hoog:
3. Zonder U kam ik niet ltſden/
Zander U kan ik miet
Bonder U kam ik niet ſtil
Gnderwo2pen zijn uw wil:

Än

En wil mijn Ziel iſ anderd2ukt /
En ander lašt als gaat geüukt/
Pion ik U. af mtjn werdziet/
Zonder U. aok klagen niet.

4. Zonder U kan ik dooz zuchten /
JPiet van hier na haben aluchten!
Bonder U miet zijn berülld/
Ä gy goedertieren Ztt;
onder U wierd noch
ooge/

#

Jºão
Zonder

herte nie

ewogen;

F

eenig leen /
Ben en blff ik alß een ſteen,

-

5. Bonder dat gy my kommt hooren/

tänft nietaandachtig horen/
Londer U kam ik niet zien/
MDat ik doen moet of onthlien;
All ſen. ik in buizend maohen/

Ä

ülff liggen alé de dooden /

onder U en kañ geen traan
-“

A

-

van een gantsch ontbloote Ziel.

IO9

Gm U / tot Ll Heenen gaan.
6. Zonder dat Gu my fieſtralet/
En mtm hert ma houen Halet /
Benik düiſter / ºk hen haaßt moe/
MDat ik denk of wat ik Hoe.
MHilt my tach uw hulpe zenden/
Uta Hand tot een Kleine wenden;

Tonder lkan Ät doch niet gaan/
Gp de Koninglijke fiaän.
7. MPaar dat ik my keer of wende /
Än beſchouw aan allen ende/
Bonter U. mijn ernig Ä /
–

Pitän ift niet met allen boen :

-

*k Aal my hoo2 uw' voeten leggen/

En U Zonder woozbeu Zeggen:

Meamt iſt ſchier niet ſpzeeken ken/
TDIe als een arm wur2mpje fen.

8. Jeſus lief! op amjn' wegen/
Ben iſt ſteeds om Wl verſegen!
Zander Illust my 't hier miet/
Mºet is min ziele maar verd2iet;
Bºsnder Llkan 'kniets beginnen;
Zander Ul/ LU niet feminnen;
ºt Ben Om U alleen

Ä

Hebt gy niet mtjn hert üepzoeſt ?
9. GH die 't zuchten Hoogd der armen/

Weilt Wl oher mn öntfarmeñ/
TPat ik U mist langer mis/
TDie
ziel zg dierhaar is:
Ikzaſ U in alle Hoeken
JAet mtjn
herte zueken /

Ä

Endaar U mijn Herteleed/
klagen / hoewel gn t we weet.
16. 'k Lian my Zonder U niet roeren/
Noch my zelfs niet Henem hoeren/

Daar ik hoben *

Ä

leef/
En in 't duiſter U gänkleef:

*
–-

>

*

Ziels-Uitgalming,

Y IO

AAogt ik Ll eens mader vinden!
En my uašter aan U finden/

Dat mitjn dag Ll, Klaarder zag/
Als het Moit te hooren pläg.
II. 'k Meet/ ik kam böo2 al mjn Klaagen/
-

Jeſus lief Ll miet fehaagen/
IWAaär’t fed2oeft geparßt gemoed

Dind in t Klaagen het uag gach :
GH die ziel die 'tzset gepzoeft heeſt/
Beeker als zy 't mišt Hedzoeft leeft /
Die geſmaakt Herft wat het is/
Als ZyI eens naftl U iš.

2. # INächts wanneer ik lag teſaapen/
JPlacht ik in u h2eugt te raapen/

En Hetlond des mº2gens Klaar /
Dat mijn ziel noch fin U waar:
’s Daags ſcheen my üw. Ä rontOnlme/
En's nachts als een hier-Kolomme/

# Ä da?re wildernis/
aar ik mu uw goedHeid miš.
13. ÄÄg elendige Üoſen mäaten./

WDilt my toch niet heel herlaaten/

Jeſu lief/ Ich waaroms t!
Dät gy met een wo2mken twist ?
'k NBeet iſt üen dit lijden weerdig/
GM im al uw boen rechtheerdig;
MDant uw holen is IAajeſteit/

Ät sº enºſe jeerjet.

--

14. MDaren 't niet üwi lieſbe panden/
Die gy / t maakzel uwer Handen/
Heht in müne zielgedzukt:
mM nomit gelukit/
Gf
Of Heeft my mjn hert fetzogen /

Ä

-

-

- -

TDCIen 't Ä aziende Wogen /
# uW tegen oa2digheid / "

Bich op U heeft neër geleid.

15. O Getrouwe Zaligmaker/
IWHaar

van een gantsch ontbloote Ziel.
RHaar
TDie

III

God mijn AW2aker?

Ä fin nacht/
-

klagen acht :

WHeft nu op

-

ºt Schtſmt gy Houd U ſteed verfo2gen/
Pan den Avond tot den A202gen ;

’t Hert is my ganšch afgemat/
En der tegenheden Zat.

L-

-

16. 't Scheepfen romtom in de Klippen /
ºt WPater kamt hat ap be lippen /
*t WDo2d aan alle kant gewand / ,

t Anker ſpoeb ſcher Van de grond /
Ben ik dan alhier beneden /

Ä

-

gogen afgeſueden ?

-

Äk üen uwe / doet met my /
Da het uw firhagen 3M.

17 Ehenwezo lang ik leebe/

tan ik miet mijn Ä oggeeben
EPm dat ik weet ſoo2 gewis /
TDat um'naam Dntfermer iš :

-

Daarom zult gy miet herſtafen /
t. Wäoepen van een gamtšch ontñloten /
TDie gedUrig dagen nacht/

Alleen ºp a goebheid wächt.
18. In U 7 a mjn ziel-feminhe/

Zš allern mſn troößt te hinten /
2o iſt uw noch langer derf /

Ä

Bal iſt r Uffnen dat
beel Antfarmen/
mmsré Heft
-

-

- *

#

*

her MPezen oher Armen;
ſei;
Zonder Üſen
Hoogd min treuriglik geſchzel.

-

19. 'k Ben fiezweken man verlangen /
Dm man U. eenste antfangen /

Dat er tot mtſn ziel een woozd/
Ban U mogte zÄn gefjoo2d /
Äa al zou 'k möoit andwöozd irgen
VW CP mün kermen zwgen/

s

".

.
-

.

-

-

--

Lof der Geestelijke Ziele-zugten.

II2

ITaat my dan maar Zien am Hoog/
JWAet een half geüzoken Cog.
20. Ei laat my o Heer gep2ezen!
Als een Buigzaam leem maar Wezen/
Dät zijn maaker maakt en B2eekt/
Bonder dat 't iet denkt offp?eekt/

Taat ik U mtm ſmert verteilen /
Ä2aar U mooit ern perk gaan ſtellen /
WPhi uw baen iš ARajeſteit/
Ja 't is enk'le

Ä

Lof der Geestelijke “.

z I E LE-ZUG T EN.
Pſ 38: 10. Mijn zugten en is voor uniet verborgen.
I. 't

Sois: Pſalm 77.
Gf: Philidaatje hoe lang is 't geleden.
LÄ van deez' Zielen-zugten

- Gaf my daatjk deze bzugten :
Dat ik als ten Hemel ſteeg
En ſtraks lust fot zugten kreeg/
-

Gch

Ä

hacht ik / of gy maakte/

TPat ik eens aan t zugten raakte /
Als uw hienßtknecht boet alhier/
ÄRetzo innig hemels hier.
2: Ban lernedering en hertrouwen /
Zonder ſtilſtaan of herſlauwen

-

Äst zo geešteilſk een Hert/
Als 'tmn Hier gewezen werd/

Dat eens zo mtjn ziele-tochten;
Anders niet als U maar Zochten;
Ä Achte/dat ik ’t alles won /

-

Als ik zu maar zuchten kam.
\'
3. t Is üw werk deziel t'amtſuiten.

't Peešchen kam geen zugten uiten.

A

-

-

-

-

- --

Lof der

Geestelijke Ziele-zuchten.

II8

A mijn züchten is herkeert/
Alſ 'f uwen Geest niet heeft geleerh;
ÄHaar als die mijn

Ä

doet ſpWeeken/

Taat han't Hels geb2ncht u2n ſp2eeken/
TDat het gämtfch geen eeilen heeft.
°t Zuchten trond noch dat hef leeft.

4: 't Zuchten kam dan kracht en leeben
Alan mijns zels off'randen geeilen:
Jäa/ als 't alles macht antgaan/
„Aeemt

#

-

noch mtm zuehten aan /

Die ik weeſthds zoo geen v2uchten
Alºns gelaöfš Z dankan het zuchten

,

EIm die a2uchten/ in den ſtaat
MDeezen noch mijn toeberlaät,
5. Zal ik meer ban 't zuchten ſp2eeken?
°t Zuchten kam uw

-

Ä/

Zelfs uw' Hemel is een hzucht
Pan een reine Zielen-zucht:

-

ITaat my/ Heer! dan mooit herdzieten
Dit p?ofttºlijk hertvergieten.
Die möout zucht imazd nomit herſltd /
IHier Ä mijn zuchtenstjd7
6: Cat hat ik mäa ai mijn zuchten,
Eens ferf Ä zuchtens bzuchten /

,

ºn too? uſuen Ch2oon herſchin/
TPAar al ’t zuchten uit zalztin.

*****E caLoesus.

Aen enTI
E N, MOveEr hetD HeilI igTLijd
ſterven van
I«.

I

onzen Heere en Zaligmaaker,
JESUS CHRISTUS.
Biel't iß Heeden td

WY #
Tat Ä
geen dagſän

-

Haidentenſcheu afgeſcheiten;

ºzº Meer /
/

Pſ

z

Meditatien over 't lijden Christi.
MBijl de Heer / Zich tot ſterben gaat üereiben.
2. Heeſt het b2döltſk Bethlehem
CPns aan hem/ Gnlängš fälfſdeitſk doen zingen:
Zoo wn Hem nu Uolgen maa / Golgothaa

-

Zal anš haašt tot traanen dringen.

3. MLäat dan Ä losſe U2eugt
Aän die jeugt/ Die noch in den bleeſche woelen;
En in Haar herſtakt gemoed/ Jºãoch den gloed
Pan een Hemels allur niet hoelen.
4. Dies gg die mfi ziel geneešt/
*

Täat uw Geest / IAy zog uaar uw Kruicedzijaen:
GDp hat (o mijns herten
) d'Duden IHensch
mag bifuen.
Eens baar aan We

Ä

g

5. Ä geef dat iſ t'eenemäal
Als herdwaal/ In uw dood en Bitter iden:
SPp bat ik uit traan en Zucht/ Hchep be bzucht

Pan een geeßtelijk berültſden.
waar waš 't aan menſchen üzein
6.
-

*

Ä

EPoit gemein/ IHecht uw lijden te fiezinnen ?
Duš wat ik niet uiten kan/ Seef daar van
Alan münziel t gehoel van üinnen.

-,

7. MSégdan Hltſdſchap en gelag
Deezen tag Eišcht Län my Heel Heeter bzuchten;
Boumtjn oog hier Zonher traan? Blühen ſtaan/
Daar ik Hooz ben Heiland zuchten.
8. JReen/ t iš re

-

dat if treur/

En de deur/ Säm mju Kamer flift geſfooten /
Daar ik zuchten en gewern/ mäar allern
Houben wil tat ſpeegemooten.
9. Foet Hem / die nu amüedacht
IHeld em leicht/ Em doo2 zijn herfſbelt ſp?eeken/
Jaa met wºogdon hol ian ſpot / Bijnen Gab
ÄDoch Waat kritisſen en bogaſteeken.
IO.
k hoch/ a verhbeit wicht /
Bal uUI
/ U niet, krächtig duertuigen/

Ä

L
bie weerbſte mäam/ Pao2 wietz
Tat gn ſcheñt

Alle knieéu moeten Üugen,
-

--

-s

-

:
-

11. Ach

Meditatien over 't lijden Christi.
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1. Ach! wat waar doch ban onß al /
(Aaa den hal) MBaaren vºn miet zöo geüleeben
Än oneindelſk verd2iet ? Zos anš miet

Derzen nasm en wäš gegeezen.
. .
12. Zoetſte maam/daar ik noog kniel/
Die münziel / Booz de ſtraffe # t üeizthen:
En Werleri my dat mtm Hert/ Doo2 uWi ſmert/
In 't geloof met Al mag ltſhen.
3. Doe mp als een Chzisten Helb/
ÄDet Ä 't ist der Zändige gedachten /
Boo heftrüben in uw naam/ Gatze tºzaam
In mju liefhens-gloed herſmachten.
I4. Äuk my Heel als huiten my /
TDat iſtÄ (Als in dzoeſHeid opgetoagen/)
-

-

Aaar GetHzemane gehoert/ Gäntsch ontroert/
Pind een Cºebzon in mijn Magen.

ni CD! º Ä u ihn tkrenke z
LIlltTUÄt / J2LIL
IlſetNLILD KLIBNIT KLEnktez.
Ä ik ham booren aan Ä üeſtaan

Al uiu then toberdenken,
16. Als den Heiland mu den
JPaaken zag / Ban
dort en futter ſcheiten/

Ä

#

Tend HU naar Jeruſalem/ TPaar mem Hem
t ITaatſte Paſcha moeßt bereidem.
ºt Tüßt Hem! eer hy ltden Zal / „,
t Tief geta Ä räimp en ongelukken)

-

Te vertrposten in die nacßt7 Ende kracht Ban zin bood Haar in te 5zukken.
18. Dies hy haar met w

Äé.

-

Zhnen oöd7 Catztjn weerkonsteert herkomben;
En te Houben hooz

Ä

TDat hy is

t Eenig Gffer booz he zönden.

--

19 Pat Hp on/ hoo?'t Hels gegºe/.....….... .
t Eeuwig Wiel/ Booz zu den heefthermoguen
En weer 7 dooz zijn uléeëch enüloet/ Teehen faet/
Die in Adam
geſtOgaen.
20. Jaaa bat Hp haarÄ ilee Meer /
-

-

2

-

ne

-

II6
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Doo: zjn Teer/ Had verrijkt met Hemels ſchatten/
Creeh gy naar dien. dgoeven hof/ Daar Hg 't ſtof
ÄHetzjn Bloedig zweet Zal matten.
21. TPaar hy angſtig en fenauwt /
chter herſlaäüwt / Emmetluider ſtemmoetklaggen/
at zu Ziel in derzen noOd/ Cot'er dood
Iš bedzoeft en zeer verſtaagen.
22. TPaar hn angs de aarde Kruipt /
Bloedig dºuipt / Enn d'alterjoggſte ſch2oomen/
Wäoept a Bader ! mach jetziju/ Laat aan untju
Deeze üeeker zün genoomen. . .
23. IAAaar aléer hy noch beſuit / . .
Hoept weer uit/ Uwe wille moet geſchieden:
Teer min ziel/ uit züngedult/ Hoegg Zult
U aan Hem gehoozzaam üieben.
24. D INAijn Jeſu! iš uw Hert
-

gö vol ſmert ? Duk U. zoº des Paters toorenz
Sjut U zoo aan Ziel en lijſ/ EPns bedzijf/
TDät gy läat dees klachten Haaren ?
25. TPocß § 't wonder Zneen/ a nren!

-

Ä

Heht (WCO2 On) op. u gelaaden/
Alles wat Han eeuwigheid/ MBäß hereid
GTat een ſtraf der üOOze daaden.

26. 't Ghertreeden MBetten-Boek
IAetztjn bloek: All wat Adan doo: Het eeten
R
Doo2 ons allen Had verdient / JÄRenſchen agiend/
Heeft U doen zoo flochig zweeten.
27. TDuš moest 't allerwºeedst geruel
Daſ de fjel/ Ll in Ziel entchaam džukken:

Dp dat gy t verboemt geſlacht / Peer de macht
Dan den duitael Zoud Ontritkßen.
28. Geeſt
Jeſu ) bat u ſtrfjd/

-

Ä

an altzt / Gegen 't Zondig blers leer ſtrñden;

Eafik ät uüfördig zweet? Gooit ierj)
En't herfiooben ſteeds mach mden.
29. En als ik met Zimon / dan
Aieten kam / In gebeehen mef Ll waaßen;
- -

-

-

Zend

–
v
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Zend dan uwem Geest/ o Heer! Cat my neer /
Die min Ziel komt Wakker maaken.
30. JAaar Ziet Ä met groot geh2uis
't NB2eet geſpüiš/ TDie metfäkkels/ ſtäken zwaarden/
Liogmen aallen op Het l;f / (MDat

Ä

Gnd deš Hemel en der äarden.
ZI. tušf gy ZOO / Iſcarioth /
Uwen Göd/ toomt gn hem noc meestermoenuen?.
Die gy ſchandelijk verräat; a! MDat daad/
Zoo Zün zielte gaan verboemen,
32. Boöswicht/ f?rekt u herte miet/
Daar gy Ziet / Hemzoo bziendijk tot u koomen?
Is dan uſu Werülockte zin/ Dan’t gewin
Bao hermand en ingenoamen ?

33. 5aat hermalrdiſte gast/
k Tie den üast / ARäar üſtrop alreed' verlangen:
Daar gu/ om 't onmoozel Bloed / Heeden mget
/

Ll doo? Wanhoop / aan verhängen.
34. En gy / a Werwoede ſchaar!

Bad boo2wäär/ Hem (daar HN met u herkeerde)
Bonder moeiten (in de ſtad) Tcht gehat /
Als HU in den STempel leerde.

35. JUAAar Ä G üoos Tehzaeh!
MDat gy doet/ Ptan dit min als Godheid ueezen :

Die Zoo tafgefjouwen Co2 / Alſ te UCO2

Äan Heeſtellen engeneezen
36. TPaar / daar leid men jem een ſtrikt

(Ach! ik ſchik) Om zñn Handen en Zün ermen:
D! baar ſleepen zu hem Heen: En niet een
Coont zia over hem terhermen:
37. 't Tief getäl wijkt verr' aan Hem/

ºu de Klem/ Ban de noob begnt te nijpen:
Belfšt de ſtautze werd verheert / die het zweert
Eeršt ZO moedig aan dO2ät U2ipen.

38. Duš verlästen en üedIceft
eſloeft / Zoo gekluištert en
Ä
Opperjeer
Hemels
./
2D DIe fers
foegezönden
aSherpºes

gehanden/

- -

, /
Heen
39. Tišt
3 weer
H en
H
-

IB
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39. Tišt / Hedzogen leugentaal /

Altemaal/ Gaat men onber een vermengen,
Eu! wat werb 'er niet hebOcht / en gezacht /
Dm Hem maar ter dood te hZengen.

40. Dies Hoe aasch mem Hem fettgt /
Biet/ Hn zwötigt / d'Snſchulblaat. Ä
g

/

't CEeuſtig wöozd bat zwigt hier ſtiſ/'t Jé zijn uil /
WPnder 't Waltſ gericht te Üuigen.

4I. CD gy ! die/ Zoo hol gehuld /
Hönder ſchuld/ Boo2 uw
mietwiſt ſp2eeken/
Ä
mu üy uw Pader # Ey laat mw
AAT U
uopit ontü7erken.
42. Aaar Wät Zoekt gy P2iesterš noc
Äeer üedzog? Selfs be Ä ſtaat verſeegen:
Lajaphas/ ziet hoe uw lišf / Heeft gemišt/
Wian i bit möch niet beweegen!

F

Ä

43. Jaeen / uw fert (hof fooze njd)

Berst ham ſpiſt: Bjt gºban Gods Zoon Ä
Begf ans (ÜZaagt gy) of gy ’t üent: Hu hekent/
Dit zin eigen naam fe werzen,
z Hier merh ſchijnt het al gezeit
En fiepleit: WPat Hoeft men
meer te Zoeken/
gept een eher ehem zeer/ TDie he Heer
Als een ašteraar herhoeken.
"

.

-

45. Jeder (maar Hy,'tooge wend)
maadenſchenb; Hierde Ä daardeknechten;
Ä enſſaat7 Ehen kwaad/

eder een die

Gm den Heiland te hehechten. . .

"

46. Ach! Hoe bºoehig wierd die macht
Dop2geñzacht:
t doch moet Wºº miet Herdzaagen?

Daar men W (o eeuwig ſicht!) In *t gezicht “
Heeft geſpoogen en

Ä

--

-

-

_43ÄU/Üog? Wiens macht al wat leeft /

Ä moetweeren/

h?llten fieeft: Hy/die 'teeuwig

ÄCh. Hieran beſioobſte hanh 7 Die dem ägand
gänſe helfe mocht verteeren.“ “ “

48 Paar nach s’t miet al gedaan
-

.
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Set hit faan: 't Zweerd han Juda weggenommen./
Foomšch gehied

Ä deÄmacht
man 't doohen uiet;
trt Pilatus koomen.
LILt

49.

r weer balšchl

Ängchlaagt/

Ä / Raar Zſn Leer enuaarztjn Teeben:
Gies ſien Fichter tat ſie ſchaar/ Teid Wöozwaar/
Hy en heeft niets kwaads fiedzeeven.
Sj ſt lt gg Ä Ä iß in - I
LN AIll U
Pt
oo? fanden
ºren/is d'algemeene ſtem/
UEt #
Barrañas gaa uit zin fanden."
5I. Die een Jºãoozdenaar/ een Ä
Häakt hier uit. Hier een Koober ſan jet leeben
III.
g

-

>

MDerd gekoozen Hor2 die geen/ Die alleen
Gnš Her leeben weer koomt geeben.
52. Älàaar Hole Ziſt gy Zoo Uerklinb. –

Jacoßš kind! Heeſt u Satan zog üezeten Is’er gern gedachten meer/
t wel eer
U gezeit iš doo2 Ä.
53. J§ hy t niet (üErkrerb

Ä
Den gº wächt? Doet Hn miet ÄMesſias werken:
-

-

.

Zict gº miet Emanuel/Äſrael/
tanb gg miet zin Gohheid merken?
54. Sé Ä mensch ban hier omtreut.

-

Die jement ? J§ hier niemand mit de Schaaren

Die Hemmet zog weinig ſpfs / (MBonder wfs)
Bag zin Almächt openhaaren? . .
.
55. Gf em Heft Ä gehao2d/ - Paezn
er bedäoden og Ron unekken;

Ä

gejº uit aeythumus held / Lton het Gelb / "

lit den mond der hisſen trekken?
856. Hoede ſtomme ſpzeekt en Fingt /
PBoe # ſp2ingt/ TDie Zoo kreipel Was gefäooren 2
OIE DIL Ä man be mºran / Ä bergaan;
.

de

z Ä # Ä Ä,
- Hoe hn herft geſtift de Zee
BAM be
en fichtig
4

Eh Ä%
A

Äs

-

A

-

ºi.
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den duivel igo2 hem hoog / Hae hy 't Crg
an den flinden košt herſtellen,
58. Is’t uergeeten äl dit gaed ? .
Boas geä2oed! HBat Teeuwin gaf u te fo2ſten 2
MDat Serpent Heeſtu gehaart Chgerš aart /

12e

-

#

GPm zog naa zijn üloed te do2ſten;
59. Jaaar jef bloed / bat u ZOO dUUr/

-

Ähn:

Enzoo zuur/ Jarºch naar deezen op Zal

Tºatmen tot aan sºwereds end/ üwi elenü
JRiet Wengegzaam uit kam ſp2eeken.
60. Zelß den IAigter (
d2eigt).
Jß

Ä

Hem onſchu

Ä
vzt

feſtellen:

-

En den hºoom aan hem herkläärt/ Is Ärzwaart/
't Pannis tegen Hem te hellen. 61. Heht My miét genoeg mišdaan/
Als hem te
fe ſpotten7 ente ſchelben ?
Algt gn dAn zijn
uld niet ? (a Uerd2iet!)
Bal 'tfem nü noch üeeter gelden.

Ä

Ä

62., Ja / O ja! ik ziet
WDan den

Ä% Ä

Ä.

-

-

zal 'f rot der Beulen worden:

Ach! Hae komt (aimy!) wat rouw / Zweep entguw
ÄNet Zoo heel boo2weekterorden.
63. Zchand en ſmaadheid obergroot / . .
eſus ülñot / werd aan een Ä gefºnden :
,
Hu/ die °t alles Heeft gemaakf/ Ztäat hier maakt /
m te dekken onze zonben. . .
-

64. Die do Hemel met een ſpan

-

ANAeeten kan; Hy/ die Ban en JAaan Hoet loopen
Ztaat gehoeit Än hoet en hand / GPm den Band

TSerierboomeništomtknorpen.
65. Hy! die 't alles richten zal /

4

*

Staat höO2 al; Hy/ als meester/hgo2 zijn Knegten

Tſd hier als reiiſaafſche knegt/ Dmi het regt
Jºan Fiº Knegt Weer Cpte regten.

66, MBat geſpan/ wät al gerek/
En getref/acH! Hoegaat nen't fighaam rºmmen

ºp hat uber ſagen neep/ Pan de zueep /
En

Meditatien over 't lijden Christi.
En de rOed' / te meer zau klemmnen.
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67. Daar meed' halt de eerſte ſlag /
Ai my aeh!'t is alreedste aeel geſlaagen;

ſ

Achhaar ſp2ingt het floed daar uit / W32eetienguit/

Ä gy neemt in Ät ſlaan fehaagel.

°t

-

68. Pch öf een der ſaagen viel
In min Ziel / En 't gehoei daar ſan mogt duuren/
CDp dat iſt altijd ärdocht/ endgo25ocht/

MBat gy voo2 m woüd bezuren.

69. Geulen zje gy noch niet moe ?
Biet de roe/Js antßast en afgeſleeten;
Seemt gy noch een ander weer: Ei niet meer /
't Tüf is oher al ua reeten.
. . .
.
70. G wat ſlaan/ wat ſlaan is bit!
-

't ÄÄinſte wit Isaan Hem netmeerte üeſpeuren/
t Is a purper / Üont en Blaauw; Ach! jöerauws
Bietmen in die biepe ſcheuren.
71. Ach! hoe # den rug geſtell/
lºge herheit / Dijn de ſchöuders/ zoo holſtrfſmen;
-

CE Hou op! Hoe huš herwoed; of Hu moet

-

(Boo gº anger ſtaat) üezwünen:
gg maar (o Lu2erd ZSoldaat!)

Ä

HDie

aat / Biet de moed zau u antuallen/

t Js den amüegreepen God / (Berstig Läst)
’t JF et leeuen Län ans allen.
73. En VU/ die deeš WZeedHeib Ziet/

-

-

Bült gy net; TDeeze 5euen Luederhauben;
–
Die niét langer (moeb ban ſaan) tannen ſtaan/
ZchCon ZU WILerne langer Walden.

74. Bºo/ uaak loš/maak los/'t iš tjd:
CD die ziº P die ermen! üogsten enden!

LP min Gab ik ſchgik daar van / NSie doch fian
LÄegt üegrpen uW elenden ?

"

/

75., Ach! Hae treurig Hangt hat Hooft/

Zoº Heroaft / Js den glans der ſchgonſte rageu:
Hote herbuild / Hoe mat en am / en foe ſtram
MHängt dat lüfter aard Nefioogen,
Jº 5 |
76, Jºaa
-

122
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Ä76 MW2aar mag niet Het minſte deel
Belthen Heel? WAag H. ntot Ä doob berwerben /
Err hat gn (tot uw vermaak) hoo2 uw wzaak /
Pem Zoo meenigmaa doet ſterben?
77. MÄUet hy nach tat meerder hoon/
Dooznekroan/'t Purper fileed en Äiebſtaf bgaagen
ANZoet (Helaaš) mfiet Hyal weer / Eben zeer/
Bijn fieſpoOgen en geſäagen?

-

-

8. Jäa zoo ſtfſf/ bat neuß en manh
Blaauw en font; TDat die lieffeke wangen/
L eel mišmaakt Ä Ä en üuil) Au zog auf
met fluim en bloed ſehangen.
-

79. Zoo verhallen en ueracht
MDas 't geſacht/ Dat in Eden werb Ä/
TPaf be Sobheit hier op aard/ Zoo anwäard /

"Ä
80. Diñmaaks p2ikkelt sns he w2aak/
Cm een zaak; Die miet weerdig täte melben;
En Är Ä het minſte wood/ JRiet gehaozh
GPm hr Üooze menschte ſcheiden,
81: D! dat beeze neebzigheib
Du beſchzeit/ Mºienß gemoed en zal niet ſizeeken;
2äl hier eenig Chzišten oog/ ÄÄn d2UOg/
-

A

TDat han trAanen nietzal leeften

82. En gg/ r mijn ſteemig Hert!

-

-

–

ITaat zijn fmert/ U een ſmerteljk doo2wonden:
MDeen am 't lijten han uib Heer / WAaar Weel meer

MPeen/ ry ween om uwe zonden.
83. Bie hier/ hae hat fitter zoet
MDerk gebret/ Teer mtm ziel/en leer ban miſten/
Jaa/berfoejen met er daab/*t Zondig Kwäab/
h'Gazzaak han hit dgoehig iden,

84. Ach! hoe koomt den lher haa3/
*k IMAeen ik hsoz/ Hoe den Lichter töt he ſchaaren
WHoept/weißbituasr u wenéch/ Ziet den mensch/
Tal u Bloedlust.nu bedaaren?
85. Bie/ is nict een ieder beel /

«
-

Meditatien over tºyden Christ1.
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Alte herl/, Pan de zweep en roe doozſneeden?
Zie/hoe breze kroon zjn Hooft/ herſtdoozklooft;
Heeſty met genoeg gelerden ?
86. Tijd handat hºhem ontſaa/
Ei! # ja: Zoo (Pilätuš pleit) ter bergen:
p2eeſt loo2 feder wont enſtag / WAaar acß! ach!
Südalaat Zchnet feweegen.
87. Juda do2ſtig maa. 3tjn üloed/

Blft herwºged: Engp/dgo2ºt geroep enºtſch2eeuwen
Pan de Scaare / (ag verdwaaßt / En Werüaašt)
MPerpt dit Tam Zoo Looz he Teeuwen.

88. Die 7. Ächter / wat gy wagt /
ºt Buil zit bast!'t Äé geen ſmet smilitte w2ßuen :
TDie zog h'anſchuh laat in y; ºp dat gy
Ä aziend zoud moogen äſten
89. Helaaß!'t is al (waar menzie)
Haieuw hertzet/Zoo gewilt enzos doozſaagen
Mºerh 3hn rug noch niet geſpaarb / Aaafhezwaart
„Aet zu eigen Kruiste bzäagen:
90. Ach! daar ſtaut den Iſaak Heen;
WAaar / ſ meen!'t Lal hemmeer als Iſaakraalien:
t Geenamthaerkt aanſtier en ram/ AWAoet it ÄCam
TBoo2 Zn offerhänhº holmaaken,
.
.
91. MSaar nu/ Jeruſalem
Uwe ſtem; Het gejuich en leekerſp2eiden ?

#

iš hit de laatſte eer / Zoo uW Heer /

Alš een bief/ter hood te leiden ?

-

g2. Taaš! Wat halt Hem deeze gang
Buur en fang: Biet Hoe bat zijn womben bzuipen/
En noch pfjnt men hemmet Ä / GPm te gäan /
Baarem macht Untfigeekt/te Kruipen:
93. Dat noch/ſaat gy.'t Bloehig hel/
hu fel / WAach hy niet ren Ä rušten ?
e on t'eeuwige rušte b2engt : En vermengt
Dnze rušt/ met Bemes Ä

#

94 t Äß a meer als 't floate Kruis

Jörds geſpuis/TPat jg Hemzo zwaarzet
-

a
1!

124
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l Ond2aagelijk jok/ Pangt aan 't ülok/
Älàet de Zonden ham öns allen.
95 Biet/hoet Herthem klopt en jaagt:
-

Ä bertraagt/ Achjº Walt! Hygaat fiezſuijken:
Äp Strener/ deeze eer / is Leelmeer
Als 'i Ärzit van Liömingrüken.
96. Ach! maa Zao heel fitter leed /

Bloeden zweet/ Ach! maazoo Leelſlaan enſtaoten /
ioomt Hu tot de dzoehe ſtee / Daär Zhn Kuee
Alan hef k2uis/ (döch moet bergzooten.)
9- Hy/ die Oniangs als de Bön
ÄLichten kon: TPie op Chañoz zºg ſiet flinken:
-

-

ÄUAOet (am onzent Wil heragt) In de lagt

Pan de diepſte ſmaad verzinken. .
98. Zie des Paders Eenig Toon!

Die Zijn Cjoon/ Heeſt van eeuwighed fiezeeten/
MDerdgeſlingerd en gerukt/ Aeer gedzukt/

-

Enr Zoo naakt op 't Kruš geſmeeten.

99. Daar meed treft het hand en voet /
Hge verwoet/ Gaat gy Beulen die boozhooren:
Ei! hit knerstdoo2 bleešchenfeen/t'Zaanenheen/
CP! bat fniſd dad2 Hert eñ ooren.

-

100. TDenkt hoe is Hem nu te moe/
Hae / ach! Hoe/ JÄneten Hemdees wondenſmerten:
En noch bzukt 't inwendig Zeer; Hem Ueel meer /

Boo gaät hem ons heiter Herten.
19I. Afgrond van genaad en gunst /
Ei wat künst! MDatThermuft/ of wijze zinnen /
Heeft den anfiegreepen ſchat/ Goit gewat/
-

Pan U MOoit gehoo2t feminnen. -

--

102. MDerd ditzefs de NAto2denaar .
Diet gewaarF TDoch hae zal iſt werder ſpgeeken
Dan Uwl dOod gewönde für 2gt / Ban uw da2ät /
Daar de krachten my ontñeeken.

93: Ach! Äu iden (waar iſt kom)
JWAaaltung ſtan: tonik mijn gedachten uiten!

Daneſheid maakt my onüekwaan/TSie iſt
A

sºg,
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Zal met Zucht ein traan üeſuiten.
104. Zoete Jeſu tk üeken /

126

-

TPatik üen / d'Allerſchuldigſte beim allen/
TPaar bog? LIMI/zoo Woi gedult/ (Zander ſchulb) In dit lfden Zßt Werhallen.

105. Zla dän noch / mjn ziel! uw oog:
Eens om Hoog: Die daar hängt hy nu verheeben:
Daar/daar Hlied her leepëns-mat: 't Heizäam bab

-

TDat ans Aläron niet Kom 'geeilen.

-

106. Ja/dit filsed en anders geen/
Dit alleen: TPoet u.'t eeuwig heil genieten: -

Dit alleen üetaat uw ſchuld / en verhut
Al Het lange fäloed hergeten.
167. Jau Heer Jeſult is volf2acht/

-

-

-

En de magt / Ban ben huibel is iterwonnen:

IHier doo2 werd ons heil üekent/ En holend
’t Groots werk/

Wl begonnen.

108. Gu alleen/ Heer Jeſu gy !

Zteld, oné uaj / Die dem afgrand Heüt üeſagten /
’s Bader too?nigheid gezust/'t Puur geülušt/

Enden Semel opgeſooten.
102. MSet en Zanden/ ijel en dood/

SZhn ontflook/ Dan uerdoemeljke machten:
AHeeden werd Ons zaligheit / Coe-gezeid /
TD.at Ä 't geloaf herwachten.
-

110. TPieš üuig ik oatmoedig/ Heer;

-

Boo2 u neer/ Laat/ et laat mg toch ferwerben/

Datte kracht an dit uw ü.de/ in my doet
d'Oude IAenſch der Zonden ſterben.

111. Teer my/ die onweerdig fien /
En U ken/ d'Elgen weerdigheit verboemen/
Dat ik eigen willen kracht / Gantsch veracht/
„Ziet als in tºw kruiš mag roenen.

112. TPoe mm (don2 uw idens-Haan)
aards Zenden:
Cot. Il gaan/ En mijn liefde
Op dat ik in haßte Hoop / JAiſmen loop
Hier üeneedeu mäg aalenden.
IIZ. TSA
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II3. TPat iſt daſ in

Ä

–

-

WPel gemoeb/ Uwe komſte mag verüeiden :
Mºeetenb' dat geendzuk za groot/ aach de bdad/
AWAy bam uwe liefd zal ſcheiden.
„II4. En als han den tſd zalzju/
Dat Ä mijn / wechneemt uit Ä dal Kan lijden /
Ei tºlerieen my dan dat ik / Aiet en ſch2ik .

GPm den Jaaßen ſtrt te ſtrüben.
II5. En al§ fkniet ſp2eeſen kan/

--- -

-

Dan/ a han! Taat miſnziel tot U noch ſnikkeu/
En laat dan/ n Heeruw Geest/Allermeest
AWAy met Hemels Zoet uerkwikken,
.
116. Jaeem dän uw verkreegen pand

Tºn uw hand/ Dat gy (am uiu bloed Lergieten)
FÄ wil voo2't äarbs gekwel; 't Eeuwig wel/
t WW doo2 uw dood genieten.

-

MAURITS MAGWITS.

B E E DE

.

Om een inbreuk van de Stroomen des

LEEVENDEN
T«.

WATERS.

de MPjß: Van den 79. Pſalm.
KÄGpGeraan
ban omgemeeten goedheit /
LiCom eindlars diep ban ongeſmaakte zaetheit

ºn opent U/berzeegelbe Fomfeine/
WPaazw.atert een ameſtige MDoestjne
Pº Dee Zoo waterriſk /

*

*

Bloeid over Dam en TBjſ
FDAm

Ä

Ach,

Harten:
! gehoog Het niet /

MPy doen ans zelfs herbziet/
En meenen Ute tarten.

2. GP Leewenh' water/ dat den do2st ſtand
-

"Ä
ef

Beede om de ſtroomen -

enz.
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TDer geenen die allern maar b2inken willen :

.

Stroom kaaren Plied; (gy ſchijnthtſmaa heb2rloren

* ÄF JESUS
onš tot oder Hooft en Toren
bierhaar bloed /
ien kostekſken Ploed /

-

-

Baar huizenden WRelaatzen „. .
Haar plaagen wierden kwht!

.

–

MBM gaan Uné nu ter tiſt

Aandt Bethesda plaatzen.
,
3. Gº Bolle ſtröom/ een groat getal hantaehers/
EPp Zions Heil / die Ä op ua Bebers
Eli Jaapen vast naar water/ als de Biſſen

In ºf gülic zand/ badr zy häar Hoofd-ſtöf mißſen:
toom op uw Geher ſtäan/

Zoo hof als de Jogdäan/

TDaen Joſua die looſben

Ä ſtrakš gedzenkt:
Indien gy maar eens wenkt /

-

-

,

CPfZOO uymaar geloofden.

-

4. G SchÄkkelſ/o heilloos angeloshe/
MDo2d van den Soed am uwen wiſ berſchoohe/
D IHeer! Ä Oné Tantaarenš / om te zoeken

# 2ocht in

winkelen en Hoeken :
et Oné Zoo fang:
MBy willen derze

Jºaar bit

ÄRaakit bie

Ä

e
In duizend ſtukken kerhen/

-

MBy kunnen langer nier
Hef waater van Uw' blieb
CDntheeren/ of wºn

Ä

-

sº
Pºgraaten
hat an alle! Zalanten
greifen/
2
Ä
Ä
bit eifen
Zin Ä end! Het iš alth Man bloejen?
Gy! foe op nieuw de boare ſtamme groeijen ?
/En bzsagen uzucht op 2ucht/
äoom heel de waaterzucht

Dan uw herſmachte indºren
Of leghaar aan be Bozst/

FT

-
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Hert-kalmte van een liefhebber Jeſu.

En laaf haar feifen do2št:

Llw vatheit zal niet „Ä.
HERT-KALMTE vAN EEN

LIE FH E B BE R JE SU.
Gp be Wis: van den 9. Pſalm.
I.

H"

dat het gaat of niet en gaat/
. 'k Taät Jeſus nimmer loš gaan/
Delf, alſ jet onderſt' üochen ſtäst/
ºf Caat Jeſus mmmer loš gaan/
Schoon äliess in roer en rep/
En tºzaamen ſchtjut gezwaoren /
Gm nu geljk nier eenen ſchep/
Gadé Dälk de ruštte ſtooren.

2. Hoe dat de Duivel bleid of waeb/
En köomt als Teeuw of Po aan/

t Zsal vergeefs a wat Hy dort/
Zchoon Hy mit zomtjd§ opgeſmolit

"

*k ITaat Jeſüš nimmer los gaan/

E

–

Boozkaamt met haiſche luiter/

Bp dat ik merdeingelikt
Töu um den totzin duiſter:
3. EPfmet een jöoge eerenbloet/
CPſ met een gaude Zee aan / ,
t Äs al vergeeſs a wat hg boet/
ÄCaät efj nimmer loš gaan/

Tja eer en ſtäat die ruinit met, ſtank/
geld aertaliegt met leeren /
sº
-

A 3jn belaſten die gaan mank/
JAei kam daar Cp niet teeren.
4. Hyº heid de Ziel Op leewering /
eivešten; .
Heel goude

Ä

- -

Doch als gy ſchuſt mäant/mietern hing
Heei

".

-

\

Hert-kalmte van een liefhebber Jeſu.
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Heeſt hy als danten üešten/
Bijn
kraam met poppegart /
Zijn een deel tuſchelingen/
Zijn u2olijkheit herzuikert roed/

##

T32ek Zijn gewenſte dingen.

- -

-

5. TBe MBaerelt Houd hy im Zün ſchild/
Daar kenik derzen voš äan/
-

Hn mag 't fiezoeken Hoehn wilt/
ÄLaat Jeſus nimmer loš gaan;
Als hy bau miet met lišt en jäagt/
Een ſch2ik op t itjf gezanden/

GEn my bog? Äeſus äangeklaagt
Pan

Ä zönden.

-

6. Bus dondert Hu met huur en alam/
Pan lašter Cp mtjn Ziel aan !

-

Jºãaar egter 't road üeñloede Tam/

Dat laaf ik nimmer loš gaan/

-

-

Dit laat ik heftig roepen uit/
Zoo lang ik hier moet zwerhen/
Vºn katjgt my noait ten p2ooi of huit/
Än leenen Ä in ſterben.
Z. Schoon ik dooz u / O ſnoohſte wigt
MDazd aan het Hemels Hof van
Sekwetſte Majeſteit hetigt /

-

Ä

TPaar k2tgt gn
noch loſ ban /
Sºlé dat g! Ziſt der imegten knegt / .

TDer B2oederen aanklaager

.
-

CEen Engel die met duisten legt /

WHaar Püniger en plaager.
.
.
8. MDanneer Henn dit ook is mišlukt /
Wºtoamt hy de Ziel aanranden/
ÄHet alles wat het lichaam dzukt/
IWAet kühen/ kruš en fanden/
Daar kiest hy zijn ſuppoošten op /
CEen holk miet on werdzaagen;
Enzfter uit he foošten öp/
WPm müne zielte plaägen.
-

I

-

.“

9. TSatz

sº

Hert-kalmte van een liefhebber Jeſu.
9. Dan wend hn 't oner geenen üoeg/
TDän weher oder derzen/

Äg koome laat/

Ä

-

Dome u2aeg/

Sän mm is geen fieleezen /

-

Boo lang ’t de Huibel niet gelukt /

Datdooz zijn Helſche Klaauwuen/
ºt Tam init zin CH2oon is afgerukt/
o Zalik niet herſaauwen.
10. Boo lang de Koning Jeſus is

Äs

Cer regterhand
Zoo üen ift Zelter ein gewis /
Dat Hymn niet Zal eeten/
JAijn
Ziel. onwänkelhaar
HOop-anker daar
gefegt /
Aal ſſteeds
ſtaan/
-

choon dat de Zee is Halen ſiegt/
*k ILaat Jeſus nimmer los gaan.
11. Ju Jeſus Houd ik leeben bašt/
In Jeſus houd ik ligt Op /
- Booz Jeſus ſun2d mju zel Ontlašt!
n tilt Lºgo2 miº t gewigt op :
ühem is wijšheid / liefde/ agee/
n Jeſus zijn de paden /
lit Jeſus Wolheid ſchep ik mee
Gemäade boo2 genladen. . . . . . . .
12. Om dät ik woon ſy Jeſus in /
Bao iš mijn Ziel gmraakhaär/
All min verlies iš nu gewin/
CDp heeden iF mſn zaak Klaar/
Oleſus! IAinnaar h2geg en laat/
Bat deeze ſtem opklinken/

Cot dat gy mäntwgo2den laat/
In d'EeuwigHeid verzinken.
M. H. DORVLLLE.
.

.

-

EEN

Gezang van Lutherus.
13r
EEN GEZANG vAN LUTHERUS.

Bertaald ut Het Hooghuits in 't Harderhuits,
Door P. v. S.

-

-

Bois: 's Hertogenbos houd u

conſtant »

&c.

I. Werheugt
u liebe
/
V Ä aus
aan CH2išten
hZeugd' ZSchaar
Ä
Gods t2Wošt'ljk woagd Ä EU WAar /
Ei laat ons nu eens zingen/
Mºat wonder Hy onš Heeft gewzogt /
POo2 wat een
CD ! ?t

Ä

Ä

Pis gekogt.

groote dingen.

2. Als ik in
Duiweis netten lag /
En in de dood Herlooren 7
-

De Zonde die hleef hag en macht
Ä2U fyn/ mM in geboören /
JK

Ä altijd dieper in /

JAAÜn Zondig hert en üanzen Zin/
Enſcheen Haar in te ſmaaren.
3. ÄWAtjn gaebe werken aan mijn ZU /

Die waren gamtsch üedo2ten/

W.

-

TDe b2ße wiſ was Gods partn/
GEn töt het goed geſto2ben /
TDien angst inn tot nertwiffen b2eef;.
SCoen doöd en hel maar böö2 my bleef/
AWAm was geen troost verwozden.
-

-

4. Coen rommelde Godé ingeWand /

MDanneer HM my zag dwgalen /

#m zond
zijn Boön hat berüaar pand/
my weerom te haalen /
Ä wend tot Ä zijns Baders hert /
n red mijn zieluit angšt en ſmert

GEn laat mijn ſchuld üetaalen..
p2ak fjn Ä Zijl

###

zum Soon/

nun t”erfäATINLIl

t
-

sº im F

-

-

-

TDAgit
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Gezang van Lutherus.
Daalt meder uit uw's Paderš CH2Con/
En weest het Heil der armen/
En Help Häar üit Zanden nood:
terft duš vooz Haarde üitt're hood/
In d?aagt Haar in Uw' armen.
-

6. Panneer de Pader dit geüood/
Zo. kWIam de Boon CP aarde;

-

Pºg daalde in Maria's ſchoCt/
Sm PDleešch en ökoed t'aanbaarden:
Vºn was een Heer, Lan grooter macht/
Äàaar ſcheen gering en Zeer veracht/

ÄÄhem zijn Taoeſer häarte.
7. Hu ſp?ak tot my/Houd my maar hašt /
Jß zaiuzeker leiden /
Hf ſchoon boot / Hel/en huibel üast/
Bär Zal iſt vooz u ſtrüben/
MDant ik üen uw / en VW züt mijn/
En daar ik üen / daar Zuſt gM Zijn/
-

-

-

Eins Ä geenajand ſcheiden
8. Äenzal my tappen afmijn üloed/
laen zal my 't ſeelen rochen
En dat om üwent wil / WN moet
TPit basteltjk gelooten:

Ahn dosd die Zal uſw' leeben zijn/
ÄNDiſn Anſchuld maakt U 12t aan pfui
1š Hier
/

Ä

Ä.

r

9. JK gaa nu tot den Bader Heen/
Ei moet nu aan 1 ſcheiden;
IW2Aar gy mtjn tind’ren Zßt te U2ee’n A.

MHil maär miſu Geest üerſeiden/
En troošten in uw ongehal/

Die u in alles leeren Zal /

z

ÄÄ #

GEn ill

IO.zult gyUlidoen
gedaan
geleer /
TDat
en leerenen/ geleerd

EPp bat min rijke werd itermeerd/
Cot Gottes af en eeren /
-

*

Eu

Niet dan Jeſus.
En wagt u hooz des menſchen bonb
MDant die is loš en Zander Wrond:
Dit is de Lufl üw'š Heeren.
19. Febr. 1675.
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P. V. S.

NI E T DAN JE s U S.
I»

Op
de Wes: ging
Digereens
dieZiften
de blinde
Wereld.
AÄ
/

Y

En doO2tasten in den grand/

Seneca's hermaarde Sch21ſten/
TPaar Hw aeel geleertheid Wondr;

Schºne Taf tän Bededeugten/
Dedeu-troost in groot herh2net/
Dºch 't en kön hem niet hervzeugden/
JPanthy hond ’er Jeſus mief.

2. Dat gäf my een groot vermaaken /
En't üebiel mſnziel zo zoet /
TPat ik oak in Aller zaaken
Zaek / of Jeſus mit antmoet;

Zonder hem is mietste deegen 7 .
JW-Raar verdziet dät ültjft werdziet:
Zefs i zeegen zonder zeegen;

.

"

MDant nen ſind er Jeſus niet.
3. Sß 'er kränkheid/ſmert en
Armoed' / Honger/
en pfſn
Do2og/pest
hiere t en /
f een innig of
ziel-gekwijn:
W

Ä/

Ä

Jeſus kam den troost-kroes ſchinken
En herzagten alſ 't Herdziet/
Anders maest m' 'er in herzinſen
MPant men und ’er Jeſus niet.
4. Heeſtmen hoozſpoed / Hooge ſtaaten/
Groate eer / en machtig goed :

EPch! wat kan dat

ÜFIATEN /
-

Z

Cº

Niet dan Jeſus.
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/

En wat geeft dat aan 't gemoeb /
INAišt men Jeſus Ondertušſchen/
TGo2št naa meer Heeft groot werd2iet /
Enten kan geen ringluk blušſchen!

"

MDant men ſind Per Jeſus miet.

5. Js 'er ſpel en herte lagchen/ . .
„ MDulpšch getier / en U2eugt-geſch2ei /

- Hon2d wat van dat kächelachen“
Eens die wijze Pigming zei:
Gy/ o Tagchen! Ziſt uitzinnig/
Ulheid / en gy haard Werd2iet.

-

Dr! Het ſteeßt Föo hüſter hinnig!
nt men hind ’er Jeſus miet.
6. Ach ! wat is 'er in die MDaered!
Pleešcf-ſust / Oog-lust/ zotte waan !

Groatſche pzagt / Wergüld/ üeperelt/
„En dat lächt hen hwaaZen Ään :
MPech o MDaered! laat my rušten/
AI uw lušt is mijn uerd2iet /

MPat zoud my de MSaereld ſušten 2
Pant menbind'er Jeſus net.
7.

#Ä
h
En gezontheidg grootſte ſchat

*

-

leeden /
-

TDat's wel t ürste hier beneeden
TDat ooit waerelbéch Nºensch fiezat /
INHaar is Jeſus miet in 't herte 7 Zoo en ſtift het geen Herdziet /

-

Jºaar Het laat de Zjel in fmerte;

MDant men und Per Jeſus niet.

8. 52oste wfsheid/ Hoog-geleertheid/
Freeg üeleid in 't aardsch Hrd?fſf/
Beetids wiſsheit en uerkeertheid/
Och wat heet hat al am ’t lüf?

-

MPantheel wiſsheit üaard heel ºnlußt/

Ä/
/
Ä dišziels-Uerd2iet
höl ourüßt;

Sc! die

MPant mei ſinh er Jeſus nier.'

-

–

J

9, Is

- D
z-

Niet dan Jeſus.
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9. Jß er eerijk goet vermaaken/
Creft hetal de middelmaat /
TDaten kan men niet wellaaken /
MBant ’t is im Zig Zeifš niet Kwaad/

TDat kan wel natüür verkwikken/
En dat tempert aard§ch Werd2iet/

AAaar Het ſtept geen ziele-ſchzifiken:
MDant men Wind'er Jeſus niet.

10. Ted me een beugtzaam Bo2ger leeben/
JAaatig / eerüaar/Hels en Zoet;

Hoüdmen al de weegſchaal even/
Als een eerijk Heiden doet/
En men wil zoo t heil üekoomen
Cegen 't eeuwig heiß werd2iet/
Dat Zijn zoete toherdzoomen;
II,
-, -

FOen/Lg
F Ä
# pleegen
#
?Er CIO

Jºaä he watze üan het Ä
En men loopt Werkeerde wegen

-

In een yſ'rig miš-herſtand;
Enºmen nieend zog 't Heil te treffen /
Cot verosſing van 't verh2iet;
Geh! dat is eendwaas bezeſſen;
MDant men Wind ’er Jeſus niet.

12. GP Gu Antich2ištſche Zchaaren!
Die zoo wth üan Jeſus roemd;
Gy wilt oberäl vergaaren
ºt Heil/daar ’t niet van daan en koomt/
Ilit uiu” werken / Beehaard/ JAisſen /

Aflaat/ Dagehuurs-uerdziet/
Ging dat naa UWI dipaaš Hergiéſen /
Bor waš Jeſus Jeſus miet.
I3. En / O UN Socinus üenden /

/

"

TDie Gods Boone ſmaad aandoet /
MPant gy gaat Ähn Gobheid ſchender

En de lošp2iš ban zijn üloed;
Gy berloochend anzem Heere/
I 4
-

-

- -

(Trt

Niet dan Jeſus.
Cot der B2oomen Hertsterd2iet;
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MDant naar uw beralöekte Leere/
Jeſus is in Jeſus niet.

-

14: Too men ook in rechte Klaarheid/
Dan Gobs Heimenišſen koomt /

!

En men treft alzo de Waarheid /
„Dat menbalſche Teer verdoemt;

I m in Jeſus net geheiligt/

Ä

zwaar Uerdgict :
Co2 zijns
Dok die Weg is niet geheiligt /
MDant men Wind ’er Jeſus niet:
15. Poegt. m er ook de Godsdienst neewen /

Äaaſe Baligmaañers IDet/
Utoomt er Üu een deugdzaan leeilen /

Jºaa he waereld onſiefmet/
'er Jeſus niet ban üinnen/ , .

.

.
-

..
.

°t tan niet troošten in ’t Werdgiet/
Gnd en Kan geen ſchijndeugd minnen:

NBant men hind er Jeſus miet.
16. AAeent men ook op God te üouwen /
Gp dieu anfiezweeken ratz;
Heeft men_al een ſterk hertrouipen/
Helen Duiwel tot een troté/
Lonber Jeſus koomt niet nader /
CDf bie auurblam üaart herd2iet;
Jaiemand koomt tot Gnd den Bader/
tsomt Hy 'er doo? Jeſus niet.
17. Dch! wat is er ºp der aarde /
Pfin 's Hemels wijd geſpan?

ÄRiets iš er ban zulke waarde/
TDät mijn Ziel hermoegen Kan /

Got alleen is hooven allen/

* -

Eiefian ſelpenmjnjerºziet/
ÄAaar Moft die Zau my ontüallen/

Ä niet.
Ä#
Zºud VW my doch
DELL !
Seef my Jeſus of Ä,
Bp

P8,

-

geehen;
Zay

/

Niet das Jeſus.

-
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2onder Jeſus is geen leeuen/ .
JNAaar een eeuwig Zielwerderf /

Wilmijn ziel aan Jeſus voegen /
TDan Heſpot ik al ’t werdZiet.

Jeſus is myn Ziels vermoegen/
Buiten Jeſus wil ik niet.

19. Heere Jeſus koom doch maader /
ÄRaaf mHn Ziel

Ä onfeta2eešt /

/

Teer my zeggen/ Atäfa Bader/
ILeid entroost my doo2 u\u Geest /

„Aaar U figand min ziel, met lusten/
TPaarom aoel ik geen werd2iet/

'k MDil in minen Jeſus rušten:
-

Buiten Jeſus is 'er niet.

-

N. BARENTZONIUS.

-

E EN GE BED

TO T JE S U S.

Van een zukkelende Ziel.

-

-

Stemme: Helaas! mijn zuchten zijn om niet.
A“
my! dat ik zog langen tit

I»

Een doode ziel noetin mijn ÜWeZem dgaagen !

-

En zao verſliſten al mſn dagen
In donkerheid en ongehöeigheit
MDaar flüft gy nu mir eenig al /
ÄNatjn Bürgt in dit min d2Leafg angehal
JAet Uwe Hulp ?
in ZUcht en Kaagen

hat

Uw. Hert. Uernaak

Wtan 't l fehaagen /

ÄÄÄÄÄhannes,
rots /
-Aijueer/mjn
JZill JLU

2.

AL

! Ulll

Ll

ſchilt/intjn Hººgbertrek! mijn Hrning:
Aanſchouwt doch want ºuis uwer usoning/
Hoedat mijn ziele 7 hanhe htjänd trotz /
Gefaagt / gepfmigt wozd/ en hoe
Änanziele hiſſten is dooz 't bzthen moe!
>

THgaz 't dºtwen van de wzerbt
-

-

5

«yor g
Plg

Gebed tot Jeſus.
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Dies ginß en ueer
JAtju

Ä doen zwieren/

En Henauwen Zeer. . .
3. Hoo? doch uw TGuif die in de Kloof
Der Katze zit/Haar nood en d2gewig zuchten / .
TDoe al Haar dºthers Heenen ülugten / , . .
En taat uw Duf niet ältjuen in degzoeſ.
CD taming! Üoer Haar Ziele uit/ .
geeilen mooit ten Äuit;
MDiſhaar de
JWMäar jaag/ verſintze doch/ aſ doetze3wigten/

Ä

Dood al Haar macht /
En laat haar ſchichten
MDeezen Zander kracht.

4. Aanſchouw/o JESU! Haar gewed /
Gritwaaß d Held in uwe magendheohen /

Crek ſterkfe aan / em wil vertreeden!
ITegtheerdig God / die uw feminde kheit!
Laat doch 't geroep / 't geween / t gezucht/

In d?oenigſeefen ſchat’ren hoo2 de iucht/
Dan die L mimen/en Haar mood en pünen
Poo2 uwen CH2oon
Eenmaal herſchtjnen/

-

-

G Gods eigen Toon! . . . . .
5. En laat mijn Ziel in ſtilligheib/
En in Ll als het älgendegzaam rušter !
TDemp Gymn tochten/dziften Zusten /
Doo2 het gewigt wanuwe filijkheit !
Zeg / ... mijn ziel! ik heñgeen wil/
In JESUS wil en wisheid üen k ſtil/
En denk/ wat JESUS doet / HU iš uw Ligning /
-

Uw.Ä m Huis/

-

Plu zieſ zin ſooning;
Boet is dan Zijn kruiš.

6. Js Jº-US dan mijn alſ in al /
En mat ik wenšch / iš JESUS mſn fegeeren
-

JUAijn ÄmtZ/mtjn Hoop/ wat kan mit Heeren S
al :
*DAar Wel/ Aaar Wlcl/ Wäar wel dau

Sºp,

-

-

AAL

Gebcdtot Jeſus.
I39
Mºaar toe dan noch mijn ugees mijn zo2g/
MDaar toe niet ſi te Zijn fü zog een Bä2g?
MPaar toe in moodZOO wankelſaac't uertrauwen
- Dp Hoop geſteld
Op Zant te houwen /
En ſtrakš neergeiles/
7. Jš JESUS AllgeioegzaamHeit
Jºiet groot genoeg? º zie om in te zinken/
Enal uw dgoefheid te Coen ſtinken?
-

In hem/ in Hem muſchat verbuggen leid:
Hºy is wat my oLit Iust Loo2taan:
Ä mijn Zucht en tochen gaan!
„Aaa Hem üy wien die volle üolheid iš7 en

- CD TDat na

TDIe nimmer ent:

Pn kan miet misſen/
ie zig tot Hrm Went,

8. Ba ulied ik dän/ mtjn heil tot U!
En do2ät en Hügnaa.de genaabe-ſtzoomen:

-

Taaf uit uw holheid tot mm KOOmen:

TDe minſte ſtijk aan uwe gUnſte nu!

#Ä

geef

Ä

Ä/

-

an Llalleeumijn Hoofd/ mju Geest / mjnkragt /

>
-

Taat Schepſeš min mooitin mujert
TSoeuwen wil
INAM ſteeds hetragten /
IHou den müneu ſtil.

Ä.

DE VOLMAAKTE JESUS,
In zijne Lievelingen volmaakende, 't geen

-

in haar ontbreekt.

Stemme: Pſalm 146.
Vf: Philis kwam Philander tegen, &c. I«

ZÄ Ä

zuia’re Zoetheid/

TPeel my Han uw zgerheid mee/
JºWengt een d?opje/doo u\u gordHeid/
In min hitt're zielen-wee/
-

Baf
l

f

I4O

De volmaakte Jeſus,
Balf daar meed Haar doode wond /

ÄAN gegeelen doo? de Zond'
2. Heil'ge Jeſu! enſtel Heilig/
Heilig my hooz Gees enwoozb/
Gp dat ik mijn eewen

Ä

-

En gerušt/ boltrek nu woogt /
TPei met uwe Heiligheid
IN2hne maakt” eiendigHeid.

–
"

-

3. Ach hemmnelijke Jeſu!
MBisſe Tiefde/ Tieſdeh2on!

G Dat iſt doch eens in dees U
- NDell' mijn ziel-dostesſchen fion :
GEn dat eens Haar Lloetjing uiel
Sfn mijn' uitgeb2oogde Ziel!

-

4. Wäarde Jeſu dierbré Heiland!
Die iſt Hooger

Ä

en ſchatt' /

Ean al 't Aardrſfis Bouw- en Beiland /
En Fl's MDaerelds Gaud en ZSchat;
Ei! fiekroon mtjn

Ä

-

*

ANAet uw dierfi're waárägheib.
»

5. CD volmaakte Jeſu! gun my /
TDie geüzekkig en mišmaakt

Ben /te wagden (want dat kunt gy)

THäagijksmoer enmeer holmaakt/
Cotik hen geſteegen op
Der Dalmaaktheids Hoogſte top.

6. Sterke Jeſu! Held in 't ſtrijden /

-

ÄudAas Teeuwi die Oberwint

Alle die U tegen ſtrijden /
Ik hen teder alſ een kind;
JAaaf my met uſw. ſterkte ſterk/

-

-

-

-

Dat ºk min geeßt'lſ werk volwerk.
7. Rijke Jeſuſ ſaa üw' oogen
GPp my arme Bedelaar /
ºfs gefi?ek en oubermaogen
Il hekend en openhaar

–

Fün; wery my hoch iet wat toe
-

-

>

-

Een Ziel in 't Gevoelen van enz.

I4I

Im mill gerätelhk' armCe.

Ä. Jeſu!

goedheid zelhe/
ITaat uw goebheib in mtjn Hert
Tien verhozhen Frond hoözheiben /
Die volkwaab üewonden werd:
En Werdeg dat doodlük Kwaad /
°t MPellt uw Goetheid tegen ſtaat /

9. Vriendelijke Jeſu Christe!
Die de Zondaärs i2iend'lijk nood/
Crek my (die my uaak vergiste

In 't üedzijfwanzanden ſnood/)
Doo2 uw zöete vzienheitſkheit /
Llit Uer Zanden dienstüaärheid.

A. G.

Een Ziel zijnde in 't gevoelen van Gods Liefde.
Op de MBjze van den 6. Pſalm.
-

I.

I

CDſ: Al Brandend in den Oven.
CDſ: De ſlegte dieren Tijd.
jeü nu eens gebonden

*
-

1 Een Balſem aso? mijn wonden/
Een middel hoo2 mtjn ſmerf:
End hoo2 zijn Boon fiewoogen /

-

TDie ſaat op my Zijn aogen /
En treft my in Het Hert. . . .

2. Bin lijt koëmt my üeſchturn /
SEn doet de nacht verhwijnen /
Hy geeſt mijn vollen Luensch /
-

MHy koomt om my te Helpen/
Ein my
oberſtelpen/

Ä

-

–

-

Jaa God woond fin den Mensch.
3. Ik zie den Höog-gepzeezen
Jºu in zijn eigen MDeezen /
Ach! wat een Zoet bermaaß/

Dewlik zelfs ap Heden/

-

Äu Än hejlijehen,"

SEN
/ -
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Een Ziel in 't Gevoelen

En Zie/ en agel / rn ſmaak.

4: De opftag ban zu Dogen
Heeſt ſtrafs mijn hert fewoagen /
SP Goddelijke ſtraal!
De Zon metal haar luister/
Js in uu flaarheid duister /
Gu ſchoonder duzentmaal. .
5, Eg ſteet mijn Herten Zinnen :
Gt dwingt m' Llte minnen:
Än Hoet my Zset geweld :

Uw Gngeñ Zijn als ſchigten:
Simº! *k Zal moefen zwigten /
Pan 1 ter neer gewelt.

6. All wat U kon uerfeelden/
Beer wid han LU ook ſcheelden;
t En Wuas niet als COPU /
Dit kam ans miet fäntdeliken /

Die oberſchoone trekken /
°t En hadde daar net Hy,

.

7. Hier haben m de NSolken/
Wºier in de diepe Liclken /
Zieik zin zoet Aanſchijn;

Ä2aar ºf moet ook baj Hem wijken/
°t En kan naar fem niet lijker /

Haar ſchoonheid walt te klein.
8. Jß Hog. 't gemogelte Kweelen /
JAet duizenden aan keelen/

En p2izen die Haar ſchiep
Äk zie im Haar Zijn goedjeid /
Bijn

ÄE2te Zoetheid/

Än Haar oneindt, diep.

º.
–

9. En al Wat in der Alarden

Äläogt zijn van grooter waarden :
LIaar Kºštelijk JÜRetaal/
PHAar planten / Bruiden/ filriemen /

Ä PAerken
kHaar Schepper roemen/
in Häar taal.
10. Hoe

van Gods Liefde.
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To. Hoe wijs en hoe langmoedig /
oberbloedig /
Boe Heerliſk / Hae Holmaakt 2
oe höl/

,

Hy Heeft Het my feixeezen/
h jeeft mijn Ziel Veneezen /

H. Heeſt maängeraaf...

«.

"

. JRijn zie die wo3d ſchier dzonken:
Vºn Heeft mm ingeſchonken
I
m en oak zijn Melk;
’t Is Jêectar op mijn tonge/
ÄRijn hert als Anhebwong

Mäoept: wat een Zoete teik.
12. JK fäen ook niet fieb2rogen:
ÄK zie Hem met mijn oagen/
Ät rušt nur in Zijn fchaot;

Skkan my zelfs net binden/
Äk laatmig mäar verſinken
Ban derze zoete dood.

Ä

-

-

13. JK Kän nier meer fegeeren/
En niets Zal mp ontheeren/
MDant iſt tiezit jet al:
TDit

man nier Hegeeilen /

IAO

in ttoekomend leeben/
JNoch in dit Craanendal.

F º

Än.

H I4U geeſt mM kuš Yp kušſen;

# Oly

?L

de flani:

Hºyzag niet op mijn Zonden/
Coen hy mſn hert kwam womben /
Endaar ziſm woonplaats nan.

15. Ik hou my ſu gantsch ſtille/

Ä naar zhn wie/
En a wat Hem üehaagt./
TDeufl ik niets Kän werken /

JK

-

Ä#Ä
hy my Roomt ſterken /
Ungeb?Aagt.

TPat

16. TDe äſgrand war mutſq zonden/
s

-
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Innige Zuchtingen van een
Die had my ſchier uerſlqºden
De aſgrond van zu mnry
TDie trok my uit Ä Poelen ;

-

Nu leef ik iy gehaeien/

By treit my tot zig in.
i7. Ik ſtérf haar/ en ik ſeef haar/
ar/ en iſt zweef daar!
Jk Ä
E wonderlijk plazier :
WDie kam dit dachteilatten!

-

Ä at des waerelds ſchatten /
– TDie acht iſt niet een zier.
-

18. Ät kam geen wooºden hinten /
INAijn Schaane/ mijn Benfinden /

Zoo zöet als Hemes lºan :
Gn waart Het die my ſchaakte / "

Ähn duiue/ min Walmäakte /

;

-

JU Rijn V52uidegam en JÜRam.

-

19. G. Kust en My omarmt my /
Gy koestert 7 en herwarmt my/

If mag nu üU Il zün:
-

-- !

Ben in uw Beeld herfio?gen ?
ÄK rušt nu b?f Wan Zºggen/
MDant JESUS is aak mijn.

--

P. v. soRGEN.

Innige Zuchtingen van een

Geesteljk

VERHEMELDE ZIELE,
Om verlosſinge uit deezen aardſchen

Tabernakel.

Op de Weise der Palmen 18/32/ o 46.
L. Y7eg Jeſu! Zeg / HWe lang moet ik met 12eezen ?

in bit IWAezeg Ä
Saaer Ik noch lang in Heilars tenten zijn/

Z aj LaZeemteling hier

Geestelijk verhemelde Ziele.
Heßt Gg dan geen geadelen üan mijn
Änden Aſt hef

Ä #U

geblonden
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pº

/

De ketens daar iſt mede üen gehanden/
Taat die / als gy aan Petrus beed / o Peer!
---

Zoo medr Üan

Handen hallen neer.

2. Ja laat de M3're

Ä Bam zelfš gAan Open

Tatſdaar doo tot l mag Heenen löopen
De y3're poozt be boots/ die Heemen leid
derjeehen zjt:
JPaar faben toe/ daar
Gu weet her wel/o tenner der gewisſen !
Dät ik een ſteen-ui uit de wildernisſen /
Een roerdomp meed geljk gewoben ſchijn/
Gna dat iſt
Ä mag zu«.
.
--gezigt verfiergen?
3. tunt GM nºch langer
Das Amana / Semins / en Hermons Ä
Jan woming Zn / daar’t ſch2ikfºlijk MBiſt gediert
„INAet wšſeift gefizul onmensch'ljk fiert ?

Ä

CDf dgot dan uit

Ä üggelende traanen ?

TPatz' U zao ſterk niet dm herlošfing maanen/
wel /
P Neen Alweetende / Gy hood
En lw Alzenbe oage ziet het ſmel. „
4. JÄoet noch Het Luzeed gezeiſchapher Teeuwinwen
Berw2eet“
doo? Het mšfen uwer minnen

#

Laât
kamen in getagtemisſ?
TPät mtjne ziel noch üy de Tuipaards

-

-

-

IPel roept / We roept my dan eens tot Uneder/
Ik luiſter hašt/ ik riep dan gaarne weder:

Äp uw geraep/ kam man den Libanon /
kom/ iſt Kom/ min Bºudegom/ mjn Ton.
Ä
,

teere duif

Zwerb

geſtaag mdet
5. Ziet Hoe uw
en:
*#
helaas! net leeben/ noch dok ſterben:
weber

Zu plusten

hlugt hier al üeneen/

Mäöndom be farre watergalaen Heen;
„Iſèaar Wind Ä ruštplaats op d’önlaste ſtroomten;
STaat U verbidden/ dort jaar tot U koomen:
Ei! IAAinnaar ſteek uw Hand ter Arke ult /
-

- En meem ICO2
z

Saisºn in/

uu Butt.Auf
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- -

-

-

--

-

Aan de Blinkende Morgenſterre

J E SU » C H RI ST I
dat Hy zijn opgang verhaaste.

-

-

Op de MDjs : Van Repicavan.

-

ÄÄ02gen-Ster!

1«

-

Peel blanker als de INAaan /
Gala ap / gaa Op / en uilt mooit andergaan /

Vom houdſchapt bat de Dageraad Ä AAll/
Ei laat doch Uw klaarheid en Ülinkenhe ſtraalen
In uru' Zpeonk/ Uw terk / dat duister hol/
Eems nederdalen /
Enſluit Het dwalen /
Pau Zomenig Aol,

ÄÄÄht/

Äst Jacobs Helle-ſterº
TDé Baderen die zagen U ban verr":
En zie

wurº /

Ä iſt ſchier

aerwaerr"

In öngetaanbe en duft're wegen /
Gle nimmer IWZenſchen boet Lago?heen fetrad/

MLaatlichten

Ä)

-

-

JAy kamen tegen
CPp dit naare pad.
Z. Ei
Ll uat /

-

–

Ä

-

*

-

CP ITaug herwagten dag/
Die nimmer oog/ als toegeſloten zag.
WPat älff iſt nag in al dit ſpinne-rag
Pan Aard'/ilan waereld / en

-

FÄyan s

Bergun o JESUS, maar dees' eene üee/
AUI BLUI

Ä

ene/

POan d'aude Slänge:

B2eekt zu kop aan twee.
4-

zie/ ik zie/-

-

IWHaar iſt er weet niet wat /
Ä
dergeljk dat ik unel eer fiezat/

-

oš k de Waereld met uoeten trad/
--

="

-

J. C. dat hy zijne opgang verhaaste.
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An Hert dat Huppelt en maakt zg haßt bzriſſt !
gt enſÄ het maakteen

Ä*

Ä

'f waar doolk
„Satan dien AUAoliſ.
TDunkt mg bat al blied.

Ä

dikfie duiſternis /

-

- -

-

-,

-

Äk boel dat ik miet meer ſie ü ſtand miß
Des geenen die uw' Erf-htſant is:
-

",Ä Ä MOg Ä diepten Än
NUI MNLT LINJLUULLNIL
LUT*Ä”
Ä

trAgt
gt;

ant uw begeert / en

-

Gelt miet alſ het plagt.
_6. De macht Herdwijnt/
.
Dat ſchaane JWAa2gen-rood/

5

Derdift
den ſaap 7 de zußter
aan de Dood/
En
ans äl Ä. Zl
e bloot;
De Zon die nahert /die nadert de Kimmen:

Ä

-

Eerlange ſteckt Hy't Hooft ter galbe uit;
g/ weg / Eſchſmmen /

aär kout Hy klimmen/
Als een fišſche B2uid.

P. v. S.

Mediate over de eevenlooze en

doodeſtaat der

A LG EM E ENE KER KE.
Poys: Op den 6. Pſalm. ..
-

-

O

I.

-

-

- -

E>f: De Slegte diere Tijd.
Mazre Bielenlarer /
-

-

G Groote doodegraher/
MPienß baandel iš Het truiß:
Uwu Lierk (mag
zoo noemen/
-

"

S
-

-

-

2

.
--

- Gef

- Meditatie over de leevenlooze
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CPfzonber te berflaemen/

Ä er een

J

o

Ä

vÄ

tnefelfjUlä.)

uan ſchonken /

ng al ſtanken/

Ä Ä;

Bergeefs iš al Uw. noetjen.

"# häuten

wil niet graefen /

een doote MBinſtok bot.
3. Iſaaar dit ié te üeweenen /
TDät deze ſtapel üeenen
Begt datze leeilend' lä
Gezand en welte pasſe/

CD Stof/ º grus Äsſe/
(5a Ziet de waarheit mš.
4. G Beenen/ſteenen/ zerken:
MDel Aan/ toond dan uw Werken /
Indien gm leeilend zit:
Ach!
mijn zeggen letigen /

Ä
MDat zoud ik Ä Verheugen?

-

MBät waar Ä of Merbºld.
5. MBie of u rp komt ſtoken?
D Thuelonze ſpöohen!
Meié is 't die u üeleest /
MDie loopt in uwe ſchimmen ?

---

TPe huivel Godé ſimmen

En apen van Zhn 5eºst. „

5 TDie Geest gebaat man ſonhe/
WDie

Ä

van 't vein gelooſe/

TDie Feeßt die leeblend' maakt ;

En stift niet meer verholen/
- Als buur

#

heete kalen/ : . .

b2am en wat Haar raaft. 7. TOe
er hellen/:
Die zeggen at Haar Uellen /

Ä

Naokomen üblen Zün:

Äenjajiauen:

-

Tºe sagen uitgegrauen/
EII

"s
--/

en doodeſtaat der Algemeene Kerke.
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Ennº rºt gº haarn.
8. EJeſu! Wurzi gefieben/
Endºf deeſonbeſuchen
Een ult utu Bede-huis.
kiº maakt geknoopte zöeepen/
Ein ſtrot mer rouwe neepen /
Aarºuten dit geſpuis.

Ä erns op die ſchanken/
GEn ſtröoi een Handbol immken
v.-!

9. Pf/

GPp 't terkhof uam uw terk;
MDant al die Bleeke dooden,7
De Heihen Geršt man nochen/
Ei Jeſu ! tooi U ſterk.

-

° tºn gek begraben open/
En wilde Ä doopen/

-

ºrtwater/ vuuren Geest!
Haa been op keeneerštpašſen/
E wil het rift eerst wa ſen;
En Het dan zoogeneet

„d Äº Änie geweeken/
GP Jeſus! gamtſche Beeſen
- Crekt gy we üit een Fots.
andeem ſtok doen hijeſen/
-

°Ä
wel eertjtºß Ä
mlandes aah een not
I2. Zend

Ä

-

-

--

- *

-

-

uit de Hoogte/

Wº Aher ſplit händzoägté/
Sº ºder reptop i meest
à l G zielen-layer!
In Weid on jn de klaher

Ban uw üeloöfde Geest,

.

- - -

–

-

-

-

eſ Troost-Lied, aan den klagenden

JEsden sklagenden
T Roos
T-LIED,
Ä Än lee
aat der

“

ÄÄ.
nde üeſteender

agende
-

Ä,
m / Zet u a. In
#Ä
üw. dgük herzoeten /
Ä enÄe
duizend Flelel /
TDie niet Ä Ä en knielen/
-

2«

ZUl

:3

COIN-II: 4.

Jºach kušſen zijnen mond:

4
-

Ähn kragt is niet geweke/
Gen magf Kant Zegelügelten
Dan 't Eeuwaige Serband.
3. All zünde j olen /

-

STen afgrand uitgefizaken /
Bg ſpillen haar gewelt /
Sp

die ten Teehen/

än my zijn opgeſch2ehen /

sº
in mtin räat Weſtet
4. By die Haar Ämen naemen/
En op de wäarheid roemen /

.
&

-

TPat uitterltke Dolk /

Die maar de letter kennen / ,
En Haar niet laaten memmen /
Doo; s, Hemels Heil'gen Colk.
5: Die Zijn wel'hoobe rompen /
„Be Wozmelooze Klompen /
livenzander

#

##

-

Maar Ihza Haast erſchºnen
*

Gat

Beweender van de leevenloozen enz.
Cottroost man al die kwhnen
Betrouw mijn holk / en wagt.
6. TDe Sp2ingbloed her genahen /
TPaar 't äärdrijk in zal Baden/
Da 's Babers Haag üevel/
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En Kan/ noch zal/ niet komen./

Boo2 hat he hand der pzoomen /
Dan. I2* I.
J§ weg: ziet TDaniel.
7. En Ä2ofeš/ mjn P2opherten / Deut. 32
36
Die heiben dit geweeten.
TPan zal ik JYAichaël
Gen Geest des leebenš zenden /
Tat aan deš aarbbooms enden;
Ezech.
ºt Deld hän Ezechiel

-

27: 1o.

8. Zal dan van menſchen krielen/
En Weergehaarde zielen /

-

Geboed met Hemels-merg/

Deut. 32: 43.

Den Heiden zal den Jooden/
. . Dan juichend kamen nooden/

-

Zeph. 3: xo.
Cot münen Heil'gen Berg:
9. All ſchijnen Ä mijn Schapen / ,
ÄÄÄet 't bwägze Soſk teſlapen/ Matth. 25: 5.

-

MDagt Haast een and'ren ſtaat;
-

En't flinken han mtm luiſter /
IHet allerd2oebigst duiſter/
Gaat Ugo2 den

hageraat.

>

N. N.

z I E T HE T LAM GoDs.
Of aandagt op Joh. 1: 29.
Caon: Courante la
I.

Bare.

ie Heeſt 'er een hergerstºlijk oog? –

W TDie

#

weg neemt '#
zig Gots Tam
waerelds Zonden.
. .
.
goit gehandel. Du#
Dien 'Ä waarder zaak Ritwierd
4
-

A

Ziet het Lam Gods.
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Ä

H
üegeertHemelhoog
der ſchouwers
helfen
't geluk
Zender
VSeeKlimt
Duš

IWZet dit gezicht te magen zijn vereert :

Aaaa bit werd eerst hewaart pooz laater töten.
Jåu iš 't he dag
TPatmet herhdem T
Elf hat ſchouwen mag,
2. TPit Tam is vol geheimeniš /
Die 't Ä fi?ein / Hoeſch2ander / niet kanbatten
-

-

-

-

ÄÄté hier h'oneindigkeit der ſchatten ,
Ban d'Algenoegzaamheid herfo2gen is.

###
fielu#t geWee
Zijn lang, aus
'Eng'fen zeifé
F##
Ä Ä)

Cenlogen zien in zoo

Gantschzonberpei.

-

„Ä

ins mede/ . .
- ant hef iš ans heil.
Jagoit zäg men Heerliker gezicht
Als Hem/ in wien der Godheids bolheid woombe/
Haders dengden zog Wertoonde/
TPie
't Afſchijnzel van 't zelfſtandig Glarie-licht:
In dem de Bader iste zien/
Als Zünde Ä Bader aangezicht / in wien
TPat

-

-

Ljn gamtſche IDäam in 't midden is: al Kwam Hn
Üitwendig ſlecht;
Dat dekzel näm #
Als de Ä knecht:
de allerlieſeljkſte zaak;
4. 't
WHet transfelijkstº dat immer oog heſchouwden:
MHiens vöo2-gezicht en ſchaduw' dGuden/
Hoewe Wan herr/gaf t grootſte Zielvermaal.
cht /
**t Jßt Tam/ ten offer een
Jaa's P2ederaads üeſluit : 't wie

Ä

gt zanden-Zoen/ 'f gern Paderſ too2m heuzedi
vermagt

Ä

n
Pa
"ÄÄ
-

-

&

–

–

sº

nach

**

-

sº

5. TSit.

Ziet het Lam Gods.
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5. Dit Lamiš't Tigchaam/ MDaarjeid/Beeld/

Der Cempel ſchaduwen en Offerdieren
Daar Israel piegtig hoo2 moest veren
Den Gob§dienst / die op dees vervulling ſpeelt;
't Jaani weg der offerlamren jok ...
En 't bloed Ä wan ſchaap en ſtier en fisk :
Zoo d'Duden in de ſchaduw hen verheugen:
MDat iſ 't dan niet
Een ſtaf tot
Datmen 't Tigchaam ziet ?

Ä

A

6, t Is hoben al üeminnenßwaard
Herblind' en bwgaze waereidlingen mage. n
Bich aan

Ä der Magen

Pergapen; *t iš Bergeefš Hier ºp geſtaert.
Houw / geešt'lik mens/ dit Lam ſteeds aan.
MDie oogen heeſt moet d'oogen dasr op ſtäan:
Alaaar duinen oogen/ als aan Zhu Dziendinne/
Måaar doo? zijn hert
minne
Uit

Ägen
an

-

-

ommen werd.

7. Bic 't Cam met een üekreeten vag. MDji º °t Ä met uw Zonden Heft doo2ſteeken,
Zto2t ſangs uſu Kaken traänen beeken:
MBaar tae de rouw 't boetheerdig hert üewoog.
MPat heeft t omnozel Lam gedaan /
Zeg / A mm ziel dat et moeßt ondergaan
TDie hoeh-bood? 't zijn uw zanden die Het ſagten.
-

Ä
agte / ÄMit
it doc
dOch

ſº n U gaat.
Wa
me
tm
edogentheid.
8. Ä 't oak
Uwu ingewa
Hend moet rommlen / 'thert als ü2eeßen

TH
TDat

STÄjn

rteñaedziejeeſen;

CPfhy int ſtof/ uit ziel-amgšt / mederleid,

tºntfermdoog bo deme

-

na
GetHzemame / Het Viegchthuié /en Gol
gatha
Cosnt zulk een beerijk ſchöuwſpel / dat de ſuiéter
Der zon hetrekt/
-

A:

Et 5

Gºn
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s

Ziet het Lam Gods.

En treurig buiſter
't Bittrend aardrijk bekt.
9, CD Wie dit Tam Oaß darl
Dat ziels-Oag ſchauw Hemaan
AÄsraël de kop're ſange/

Ä ºhnen /

d niet datieté u dat gezigt ontroof:

-

Piezoo 't Tam Gods ziet/?t i gewiß
TDat het

Ä

em ten Zoen geoffert is,

P Bºalig mag! o Heizaam ziem! *t welk allen
TDie 't oeffenen / doet
Sod Wegeaallen

-

In # Tamš offerbloed.

10. Aanſchou mee met een oog man lieſt'
Hem die ons erst zoo weergaloos hemunde/

Än wien wu al*t heminſk minden/
En die aoo2 onš uit lieſt' Zoo wierd doo?grieft.
Uit liefd Heeſt Inzjn äloch geſto2t.

Ä

komt. Hier herl te KFZt.
De grootſte
Poe morêt ans oag/hoe moet ons HertekZanden -In liefde-blam;

MDant zelf htjanden
Bjn hemimt han't Tam.

-

-

II. Die oak met een aerheugt

Ä/
º

Ä
van de ze geſigt.
TYen zonden last heeft
F
Berheugt u in deez zaligheit/

- -

TDie Goh hoo2 ’t Gog der volk’ren Heeft Hereit /
„Du

Ä

gejuig ign Bionš h2eugderjen/
n dat men 't Tam

-

IAet Zegemten
Ce gemrete Kwam.

12. Dat Tam is

abass Teeuw Moſt mee /

Die B2ullen Kantat heil han zin üeminden;
aar die zin Hater kam herſfinden.
’t Batmoebig Lam ſtraft die met ſch2ikk'jk wee.
’t Lam dat den Helwolf zijnen rosf
-

,

ESlt

ziether Lam Gods.

sg

CDntweldigt Heeſt / en piet Hetſlangen-Hooft.

Ä

tau alles tot den afgron
MDat zoo miet zet/
Paar zig derft ſtellen ...
Cegenß 't Tams gehiet.

- - -

-h
- -

-

-

7

-

–

13. Heer ! geef en Open mM t gezigt/ .
M5en geeët'fjk Hert- en Magen-loos geſoren /

-

IBeb mijn gezigt Helaaß ! Herioren/
Sergeefš üeſtraald my anders ’t zalig licht:
VSergeefs zigt. Lam al openhaart/ .
Zoo gu/o God! mm oogen niet herklaart.

aat doch uw Geest 't gezigt zoo in my werken/
GEn meer enmeer

-

n nug herſterken;
.
THat § mtm ziels-hegeer.
14. JÄaak oak Zoo wevkzaani bat gezigt/ Bat ik herandre van natuur en Zeden /
-

--

>

m *t Tam geltſk / Zoo dat ik mrde

Een ÄCam mag zün/ gamté ma uw Beeld gerigt.
Dan zult g” op my ziem ban om Hoog!

Al i t zoo laage / met een gunſtig sog;
a daar uw zert en Hand dan mee verzellen/

º F. ſ º

W2
W2M w2u te ſtellen

"

-

-

--

Ä. uw raad en haah.

15. ÄÄag ik / ICam Gods/ U. Hier zog zien
Ban zal ik Il ook namaas eens aanſchauuen/
Diet alſ zw/ bie Wol angst en rouwen
In herg of rots uu gramſchap wiſſen alien:
JAaar met de fchaar / die hier uit Zag

Haar uwr homst/ en die doozlugtige dag:

Paar dzoggt Gn al de traamen van de ſºgdomen/
Die Gn dan leid

Kan § leewens ſtroomem

">

Cot in eruwigheid.
»

-

-

JESUS

-

w
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Jeſus Herder

J E s US HE R DER
Stemme: Wanneer de Zon 't Morgenrood.
I«.
ie Jeſuſ tot zijn Herder. Heeſt

D 25egunftigt metzjn Haebe/
Jš d'allerzaligšf die er iesſt
LIe leeüw' en wolben worde :
i Ä tegen 't Kwaab /

-

iet is er ſat onth2eefit of fchaad
MPie dus wa2d Begenatigt:

Têien Feſué weih in 't häedzaam graš/
En leid aan's leesens waterplaš /

-

MDazd met.Ztjn goet verzabº

2 TDie Werderhoud getroüme wacht/
u zozgt nauw vorzzhn ZSchºpen/
Aaenza jem daarom daſ of üacht
Janoitſlüimeren
of ſaapen.
Ä
ed F
Hg kocht zin kubd' met Äaard/
Enſtelt ſooz hear zin leebºn/.

»

MDat is die

- - -

/

-

-

/

/

Cerwij de Huurling trouwºošºt/
MBit Hºzjn Sierh're Schaapékooner
Perlaäten offegeeilen.
3. Dan Heel zijn zudd' ontñzerkt ’er JKen /
tëerdwaaldezaekt Hw wieder,
-

-

Hg tzengt de gantſche Hºop tot een/
En zijn 'er Zwak en feder/

Ägt die in Ähn arm en cºot/
op zijn ſchaudºrén: Haar nºt
Äaak innig hem aan ºf Herºe/.
MDie walt af ſtritkelt regt Hy ºr …
MBieſlaauw is ſterkt Hy/ En Haar Zeer
Perſterkt Henn zelf tätſmerte.

Hugäat met ſtaf enſtem Haar boº?
en zyné

Ä

kennen

Hg wüst Haar dié her rechte ſpap2/
.

»

-

-

»

Eg
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Jeſus Herder.
En boetz aan Hout gewemmen.
2.juſtaf diemt tot üeſtier en tucht /
2oa bat 3tjn tubb' Pem mimt en hugt /
heet de zele-wonden
JJet zuen Bälfem: en Hy dt
jºiet dät het ongebierte

#

-

JWHaar ruktz' uit Klaauw en manden,

5. Hy tekent met

# etgen merk

MDie tot zijn tudi' üejaoren.

An rag isſnel/zjn Hand iß ſterk/

#

erloGLEN.
THus gaat
MDat, Herder lieft zu tao zoa zeer/

ALiš beeze Herher/ die de Heer

Alleen

- -

hanzjn Schäºpen?

A gaat de hel-leeüſu fziešſchenbom/
Dorit raoſthy Jeſus eigendom/
TDie musgen Zeker ſlaàpen.

-

6. Dees falſchen Herderg-wenšch is maar
Berleihen./ Willen/moozhen :
Äl Maar Jeſus leerd zijn Zchaapen ſchaar
TDat ZM geen i2eemken Hoagden.
ZI Anderkennen ſchijn uit 3jn/
Wl
En Heilzaam uaedfel uit
Zchoon wolben zig hedéken
JERetZSchaapen Ä Bertelg fem Heer! -

JAºpen aſ w!
*7. Än
W52eng/ Ä erder ! tot uuu Ztai
6.

-

Heliuolſº ruof noch waren ;
TDie
En laat uw ſtem doch oleral

Uwu Schaapen tſaam bergaaren
D Hoep hoch 't Jood en Heidendam/
Cat ZU Zig met Öntelü’re d2om
alſ Herder/keeren,
SITOt
5e aerk aok groote Hertier m

Ä

Datik een bän nw #chaapješ zy/
JAieté kau ik meer hegeeren.
-

-

8. °t MBeetz

Israëls Heelmeester.
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8. 'ſ Weet dat ik derwaarts uit moet gaan/
TPaar d'onderHerders woomen /

Taar uwer Schaapen ſtappen ſtaan/
Daar wilt Gu Yi vertonen.

Uwu Geest / üña NBoozd/ uw Abonbmaal /
Perſchaft daar 't lieſſlkſte ziel-Imthaal;
TDat's 't leeben uan nijn leeilen.
*k Zal aan uw regterfand dan met

–

Llw Schapen ork eens zin gezet/
TDien gy uw Wilſk zult geeilen.

I S RAE Ls H E E LM E ES T E R.
Ztemme: o Nacht; jaloerſe Nacht, &c.
EPf: Eſprits qui foupirez.

Gf: Lesfrimats ont cesſé le Printemps, &c.
I.

wänden Iraélé /
H“eelmeeßter

wiens Balſem ziele
Z

Gemeest : ja ’t leeven zelfaan booben treber ſchenkt:
Gy 3ſt tot Heeling hän 't geb2oken Hert gezönden:
Pk Bid bat Sy ook aan my elendige gehenkt!

2. Isier legik neer geſtrekt als in Bethesdaas zalem:
Agſtgom7 fiezºek myzelf! ik kam nieftot Ugaan/

Cot mijn generzng hept geen Engel neberdalen;

Gſ meerber paſsen miaeit komt mjn Herſtelte
AAII.

3. Gn anhergingt eens zelf heel wonden/ſtrie
men/ ſlagen:

Gy ſto2te water uit/ en bierhaar Herte-fileet/ .
TDuš Ä g'als Br2ge boo2 Uw bölk humpjn en
PlaIen

-

-

Cot Hun bei 2tſding / mits gy duš Hun ſchulden hort,
4. Gyledigde unoz ons Ä Ä d2oeffemis heker!

„En üwº krankheibHZagt amazonß gezontheid aan,

SpÄ een
meezing zener:

woogd/ ban is aok mijn ge
_

-

.

'k Änºi / 'k en mag/ 'k en fan tat niemand an
Wer gäAn.

»-

- -

>

Israëls Heelmeester.
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5. Iſt weet al dzong deplaag doo2 tinnigst merg
en ſchranken;

-

ÄÄ
gelijk ern wolle zee:
het kwaad tot ill
Zelfmeer gezanken :

Al wa de Hzeuk zoo,
All waſ

MDaar gude Hand aamſlaat/ bat redgy uan Zhn wee.

# ik fäen man top tat teen niet als mäar eene
En Haaft/ en hert / en ali eben Zeer gefiullt.
?kt En Ä waereld-rond verfand,/ noch zah'/
6,

teiſ EL

-

noch pleiter :

Ä

ZULI
7.

et Ämkervuur meer dro2eet er herauilt.

Äs mijn gamtschgeſtel geſchänden en uerplet
TPe zielen is niet meer Ä Heel het ſigchaam 12n/
TLL

-

Behloed en kragteloos/ val ſmerten en uerettert /
Boog' iemand madig zit/ Syziſt Het ook aan mu:
8. Ä. geef my aher in üw hand/ tot uw üegeeren:
Zmijt/ fi2and / daar 't nöobig iš; altem ’t diepe
Zeer U2U OP ;
(ren;
TPorzpell/ruk Äfberoob'/daart Onderzru herzwe
Jaeem weg’t verdogven vlees; dzuk ultgokd'etter
PZMP. - (uerfindſel:
Krom/ en f2engt ban meeuw wiekenen
Ašt ae uw Bloeden Geest; giet algen giet wfjn/

# Ä

TBezuiterten berzagt: antkleedmet uw fiewindſel.
Genees mp

Ä
geewen /

IO.

Ä

'k zaldanook wis geneezen zin.

Gy my zoogezand/ ºk Zal Umſzeihen
-

--

Enijf em Ziel Zal aah uw-bienšt zijn toegewijd.
TFZaldandankhaartot uw roem voo? Ä ſepſen :

MSül Gymy't leeuen ſchenkt/en vanbedoofüeuzft.

T G E NA DI GE R E C H T.
-

Coon: Courante Simple.

. . K zie doo? Jeſus floed een baan /
. . .
Gm tot obs vierſchaar anheſchzoomt te gaan/
Scjoon

1

't Geradige Regt
§Ä ik zo ſchuldigen alaekwaertig zu
e Fechter niet te min rechtbaerdigt mg.
2. God Zif op ZÜn Senade-CH2oon /
Gevestigt op den IWRidbelaar / zijn Boon/
Enzönder Krenk van zijn rechthaerhigheib,
I6o -

MDoºd iſt haar Uan mijn mišdaad agi gepleite

3. TPE zand klaagt my fot doem weläan :

#

Ä

daar wet en Satan nebens ſtaan :
a 'k uind my obert uigt in mijn gewißſ/
waartjeid iš.
H um üeſchuldigng7

Eu 'k

Ä

'k Serherg mijn ſchuld niet / maar heken
at it be daem-work Ä fien /
Dach 'k grßp min Boz terſtand gelobig aan/
Enzeg: die Herft het al Wago2 my holdäan.
5. Die treed al ÄÄ in hoo2 my /
Enzegt / I wil hat beezontſagen zu :
Gm dat mn floed vooz Hemis uitgeſto2t.

-

't Jß regt dat Hem battgegerekend wo2d.

6. TPÄr, op wißt dan de Wäechter 't regt /
Eſ zegt / de Zonde wa2d Haar eiéch ontzegt./
Iſt ſpzeek Hemin/ en am # g2ge U2t/

En ſchenk hem t regt ten leehen mog daar By
7. 't Geen bus des Hemels Bierſchaar haet.
Setuigt Gods
inwendig aan't gemoed.
Gelukkig/ wien dit boo2 Godé CHZoom geſchied!
Gelukkig / die dit in zin hert gemiet.
8. Jk daag op die verzekering. „ . .
A wat met my wil treben in 't Ä :
MDat waar of italsch / wat
uldigt/ molet
PHerſtammen hoo2 ’t geroep van Jeſus fioet.
Ziel-zugtingen om Gods Zaligmakende genade

Ä

Ä

gifte en bewerking.

-

Stemme : Iets moetik u Laura vraagen.
CDf: Waarom zoud' ik met vermakeu.
-

Ef: Vous faites bien la finette.
- Al Bezittent Tigten-Bader/

Gnutputh revoßeibs Ader/

>

Die

-

Ziel-zugtingen om Gods enz.
Die/ het Hoogſte Goed ook ztjt.

Ä

laat de
Pan uw gunst ook op

E6 I

Ä

Ärn/

Bo als gy uw holk herbljd.
2: 'k Ben noodbzuſtig en elendig /
ÄRaar w ſchatfen Zün oneindig/
W52on aan Allgemoegzaamheid.
'k Heft genueg Äan uſw. genade
Cafmin Heiſ/ entegen,'t guade/
MBijl die mooit van d'uwe

A

Ä

-

Z: Dooden Hond Gn/ Heer!' ſerwekken/
Builem wasſchem / naakten dekken/

#

icht in
S5y Kond kranken
-

Ä
/
Ä
s genezen/

Armen kond Gurtſhdom wezen/
Jaid

U.

Ä te wonder is.

5Nemelingen
Gy hond zonden-ſchuld vergeben /
ſchenkt Gn't leſen/

–

-

Pºleesſig maakt gy ’t ſteenen Hert/
WHellenwigten Hemelingen;
Zalige veranderingen 7
TPaar gy doo2 aerheerltıkt werd! . .

#

.

Heer! dit heeft mſn zie ook moodig/
is gehzehkig/ magt'loo / doodig/

Ä h

F

goeds

ÄÄ

*k Ponger'/ do2ſt? / verga en ſterbe
ZO ik ihI Genzmoet derben.

CD! bat hie mn alleš ZW.

„

-

6. 'k Heñ verdienſt / noß pzis / mog waarbe
TDie ugoed’ren euemmaarbe;
'k Ben een mietig aarden uat/
*K MDil uit gunst/ om niet Antfangen /
Dao2 gena genaad' erlangen/

-

WHön veräul my met uw ſchat.
7. Zu.'t niet hingerige zielen /
Heer! die aan üw oog gehielen?
MBozdem leed'ge niet herault!
ÄT

Sjn

zlei-zugtingen

IO2

OII

UOCUS EIlZe

Bjn 't wel riſke / wolle/ zatten!
TDie gn met uſu zaal'ge ſchatten
Günſtig oilerladen zult ?

-

-

8. 't Jé ’t Werkmeusten Angſtig Herte/
’t Geen

Ä uan zonden-ſmerte/

Mºaar in GM uw oly ſto2t /
t Ajm die d2öenig zü en treuren/
TPaar uiu troošt aan Ä geüeuren /
Zondaar § t die zalig wo2d.

-

9. Ben ik Heel hermant aan 't guaade;

't Äg meer eer boo2 um genaade/
Tºie mok ligt han duiſter maakt/
°t Israem-rurter Haa2 uw deugden/

Mäumer dankſtof/ g2ooter, bzeugfen/
Als zu een nu Ä ſmaakt.
10. Zaik U doo2 iets üeledig;
Jãeem dat han my / maak mn ledig

Ban wat º2ugt'foos plaats üeſläat:
Do2m my / ſchik my / üuig my / leer nun /
CDberreed en oberheer my/

Teid my boo2 uw Hand en rºad.
11. Jß fein leem / Gipotteüafiker;
MPoe Än 't maakt / wie weiterſp2aſ Per;
’t Uw is 't: doet wat U behalt;

#/

TDoet mm Za Iºw maakzel
TD.at ik mag uw Beeld gel

LI.

Dooz verankerte geſtalt

D E

H E I LB R O N.
Coom : Courant Monſieur.

. ?f

B

CPf: & Droevig ongeval.
Als een do2ſtig land/

Geſch2ookt dooz jen-Hzanb/
JÄſmagt /
ſnak / mjii ingewand herdo2t/
Älºtjn tºngº Kleeft / ZO datze ſch2omp’lig wir2d/
-

kBezwijk küezwijk ik häi net meer/

De Heil-Bron.
langer
Ä antbeer'/
Do
nog
iſ
ZDie Ä mg tag een d2uppe water
* *
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*

l
s aan
Ä ÄÄÄ
Werſlaan ?
2. GDDs gralºſchap is een glºe
TDie Ä Ä en WOed / En hermen zal in't anderst man de Hel/
Cer

#

De Zonde fzand gejk een buur
fel/
t Geweeten is my gantéch verhit /
_'t MPeik als een hinur diep in mijn Haezem zit:
De ZSatan Blaašt dat mog geſtadig aan/
An my ! ik ſmelt ! ik gloeº! waar zal ik gaan!
3: E 'k Tie daar d'Heil-fontein/
Zoznet / za Koel/zo rein/
+
-

Die zö wol-op met müde ſtraalen uliet!

-

Op 't do2ſtig hert! meem 'é ÄLehenäſtroom om niet
ÄLoop toe/ ſchep / put al wat gy kond/
IHetſtaat u h2y; jalek gelijk een Hond:
E lieſlik hogt ö ziel-berquikkend nat!
Ik wozd van U wiel dzonken / maar nooit zat.
4. Hier is een dierü’re alaed
Ban water en man floed/ ,

-

Die uit de Zhe-wond van Ieſus yuam:
Ja uit de Chzoon van Gob en van Het Tam/
Dzie-ſtralig ſp?ingt die B2on op aart ;
Dät 's kennis en regtbeerdigheid / gepaart
dºaet Heiligheid: be ſtroom der Heerltkheit
Bloeid daar
Tam zijn Hemelingen weid.
5. ’t Geloof is Handen hät
-

-

ëot fjnj.:

Endat’s demond waar mee men 't b2inken mioet.
Geen' mu dat / Heer! op dat ik ſmaak Haegdet
Gnzjf. All wie maar zo eens dzinkt

't hêert Hemeen B2on die tot in 't leeben ſpzinkt;
aaaar hn geniet met hzeugt zu Ziels-hegeer.“

Ja ſtabig üit Hem ſtroomt; Hn, da?t moditmeer/
6.

Äá aapješ
leid º Ä/
/ : ÜU

«

Äſ2et Al Il

vºr.

---

Fº

WPir
>
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-

De Heil. Bron.

TDie Heil-Fontein/ aan s Tehenſ waterplas/
En Ä
leggen in uw ugedzaam graš,

#

-

-

TDanien ik äh en Onüeſch2oomt /
Df Zanne-Ü2and en ſch2ale dzoogte koomt
Em d2enkt gy my met tranen in dat dal;

Gn dºoagt ble / Haar geen do2ét meer quellen zal.

6. TDitgeeſt mijn zie ſteeds ſtof

-

Cot filfſdſchap 7 dank en löf;
D God des anziens / Zaagt Gn my ook aan;
"

–

'k MD mooit weer tot geboken Haken gaan.
ºt Is Iſraels Sping-ader / dir de lust;
't H. Bethlehems Boznput/diede ziel-dogst fälust
Daar wat de MOerell geeft tot Ä
INRaar d2oešſem /ſtk/ en Alzem-pekei is.
-

GODS HERTE, MOND EN HAND.
T«

Ztemme: Aimez chercher à plaire.
2ie dingen troošten 't Herte
In angët/ in nood en ſmerte

D

Pan Ziels en lighaams ſtand:

GodÄ Herte / ANZond en Hand.
ÄHeeſt menſchen hulp herlaten/
Is mergens krägt nograad;
MDanneer ons niets kan fiaten/
Lijn die mtjn treberlaat.
2. Gods liewend Dader-herte
JUNget romnºlen in de ſmerte
TDer zijne: bus onth2and
Seen moehers ingewand:

Pole zou Hy Hen hergeten?
Tijl Hertis Gmgekeert.
Boll Hy Hun mood mietweten/
TDie 't minſte zeifs regeert

sº Ä_nºde

an niet liegen;

Tººze mietiedziegen:
JEHOVA H is 'f die ſpzerñt;
TD

Geds Herte, Monden Hand.
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Tºie mooit heloften üzeekt;
CD! die Zün alte Zainen

Cen gled Wan Zijn terk/
Im

Ä Ja en amen/

IBy telt die in het werk.
4. Gobs Hand hier hy is krechtig/
-

-

is almachtig /
*gTDieWinger
eenš fZacht alles vorgt

Doa2 zijn üebel en wöo2d /
Die moet noch alles dzagen/
Jåieté balt Haar äam te zwaar/
IBM doet zjn weihehagen /
Cot redding man zijn ſchaar.
5. WHatzoud iſt dän vertragen /
Als ik mijn Kruis moet d2agen !
Gods Herte/ INHond en Hand /
Geeft troošt en onderſtand 7
MDant toch Hy zelfs s mijne
Ik ben dezijne weer /
TDuš is ook nijn al ’t zijne!
il üuften Hem niet meer.

/

>

–

2.

's WER EL DS WO EL IN G.
Stemme: Pſalm 16.
I«.

iet aards gewoel en Handel regt feh2Oed/
Bemerktdat als een nest hat kleinemieren/

TDie/ onhermoeit / met nher/d2iſt en ſpoed/
TPan op dam neer / ſterdsdooz mäfkander zwieren:
Ek to2st/ en w2oet/
met al zijn Kragten
Als of zu een hñogwichtig werk holfi2ägten.
2. MBat wro?d doo2 a bit zugegen üitgerecht ?
MDatüzakjens/ dooz een wijdF en zijds hergären /
Cat voozraad boo2 den winter opgelegt /
TDie zn/ tot ſchand des lujaards / överſparen:

Ä

SLi Yuasaan iets ook noch zO aeel gelegen./

Seen meerber tiliſt en zoü men kommen plegen.
T. 3

3.

aren

's Werelds Woeling
3, Aaen woelt / kriselt /en wziemeld onber een:
'Een Herwaarts/ eu biederwaarfs/doo2 malkander,
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Ä. men't bzuk? AWAem Houb zignogitte U2een/

Iſèaar halt geſtaag ham't een weer op hef Ander.
En Zamen 't eens ma waarheid gäaf Bebatten /
mieren-werk / en Hooger niet te ſchatten.
4. TOoch hier in moet hät onbermuftig dier
't Herſtandig Beſchaamen / dat Ä ZO2Wºll
Zijn hooz 't gemeen/termoodbZuff; mits het hier
IWAaar leeft / endus moet zo2gen bso? den mo?gen .
Cerwijl de mensch zoekt / tegens Ä en reden /
AWAaar zelf Belänſ 7 met odertöllighehen.
5. Serheed u een geld-g2aagen gierigaard:
Höe ſlaaft / hoe womt
dag en nagten 2

#

ÄſAet Wat een

doozkruist HU Zee en aard/

AAet ſpilling hanzjn ziels en ligchäamskragten /
Dm wat gewin/ Hae anregt ? Arme mieren!
Die Unverngegt na ’t Goed Zeer Hong'rig gieren.

6. TPaar heeft 'er een de Ätaat zugt in het agg
WHat oberleg I wat ist - wat ondormijnen? MDat_gzuwelen zelfs/ hedgüft º on zig Hoog
Ce Heffen / ter hehoºd'ring Han be zhnen . . .“

Eu als hy mu zijn dielwit heeft verlºreegen/
IHy is een mer/ op Hoger klutt geſteegen.
7. Een ander weer tragt ma Geleerdheibš lof.
GEn waakt / en h2aakt; am Ä fe HOOpen;
Hoe hoog hy bliegt/mogkleeft zinf2ein aan 'fſtof:
de hiep Hy't al Heeſt/ als een mier/dgo2kroopen.
Peer Zal ’er een / een ander oagmerk Kiezen:
-

Doch bus maar tiden arüeiddwaag verliezen.
8. ? EIdelheid! o quelling aan den geest !
Een Heñiellin Ä die laag üenerden:
A wie eens op. Sobs Aebo iß geweest /
Enſtar aggt Op beſchathan 't Hemels Eden /
Die Heeft geleert al*t werelbste veragten.

En Ä,

geerºſtenhig ište trägten.

ſº FPZoer / wäerelhling! met ingeſpañnen
-

Z

-

z-

-

-

-

º

a
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’s Werelds Woeling.

IAA 't ontermaansch/ Hegeerlijk in uw oagen:
MDameer gy waant/ nu is uw wenšch holfi2agt/
TBan hind gn U rampzallgijk fºrdzogen !

-

THat al zal ü/ of gn zufdat/ herlaatek /
Enia de dood zal niefs Il konnen haaten.
10. Bezie my eens dien koning / die zijn magt
Geheštigt Had op Zo veel flord en traanen/
Jaa zo beel möeit' / In zulk ernp?aal en pzagt./
Enzig een pad wou na de ſtepren baanen:
Daar koomt de dood/ en maakt dien trotzen Ceder

CTotſtafen ſtank. TBaar plotst hierzogtheit ueder.
11. Een rthe bwaaš / wieus opgeſtapelt graan
Ce weinig had aan Joſephs Liooren-ſchuuren/
Verfild zig in die boozraad/ o wat waan !
Hy meent Zijn ſchat Zal eeuwig methem buren.
Doch in benachf komt Hem de dood weg ſto2men /
En maakt hem zelb ten ſpize van de wogmen.
12. Beg/ iš 'er in de dood wel onderſcheid
Bau rtkaf arm 2 banaag of Hoog berheben ?
Ban wüs of dwaag - Als s waerelds Heerlükheit
Derbwünt in 't graf/ em einbigt met dit leeben;
CD koºte duur/ Ä Weel prlogen!
Gelukkig die ern fieter goed üesogen.

-

„ 13. Ai had de menſch hier van een regt gezigt!
Hy zou zjn boen met ſchäamt en rouw Beweenen.
P Zali wien Gobs, Geest het oog verligt !
TDie ziet Ä 't mom-bernis en nebels henen.

Laat d'aarhling/ met bemier / Hier andermarren:
TDie Arend uliegt am Hoog / boozüy de Starren.

VERTOO GvAN r VER BOND ,
Uitdrukkelyk met God te maaken.

-

I.

O

Coon: Pſalm 2.
Heere God! mijn Zchepper/ ach! ik üen
Än ſchuld en "# Ä angen en geñoº/
A

4

Tra2
----

-
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Vertoog van 't Verboud,

Doo2 tal-looš kwaad (dat ik noo2 U fieken
Pan my Ä. gantsch magteloſs herlooren /
Ät! dien gy Heft (met hat, iſt was gekommen.
Uit '# IMAriehers ſchoot in die Wan uwe terk)

Än Uw Perfond zo zigthaar opgenºmmen /
En in den Doop verzegeld mef uw merk. . .
2. Helaas! Ik jeh geleeft een lange ſtonh/ . . .
Dood/ºzander
na dat ik nü was mandig /
Dan mijn verfand uit kragt han dat Serhand/
-

Ä

Gelijk een kreng / gevoelloo en OnliOndig.
Heft gy / ult medebogen /

Ä
Ä Ä ſt Ä Ä Ä

JU2star

m ſchuld en tra

M ge

Aat /

»

/

LI

-

MO2 origen
biUiten Taad.

TDat ik/ in angst der Ä
3. TBoe Ä gy my den Hemel eerštter deeg /
En aan mijn herf
e halboening /
En lošſing / die gy hebt gefizagt te weeg/
.
TPao2 uwem Zoon, des werelds heil/ en Zoening :
5m tood mu uit genabe aan die ſchatten /
ÄÄits dat ik die Hoo2 my aanmemen wou /
En doo2 t gelrah' / in Jeſus aan te Vatten/
U tot mijn God/ en goed aerkiezen zau.
4. Cenemen Ä U bzw. aanhiebing aan /
Waamt WM mW Ze
OP ÄÄ ſtraf, gefieden
De S2ſtäd Jeſus Heht gu m' opgedäan /

Ä

En my Helašt/ dat ik däär heen zru blieben,
Ja/ na dat iſ hezeff/ gy hebt alrede
,
äAtſn hert geneigt/ na üw al-OppermAIt/
En dat gehö2mt 7 Woo? Jeſus ,,mtjne Szede/
Jaegter Hem/ op t Heilwoo2b / Uitgeh2ägt.
5. Heht gy my niet/ o lebendige God!
TDcen naderen tot U / Hat ik u

Em/zsnder mijn hekent hrdzog / of ſpot /
Än uüne u2y anbiedinge herušte ?

Dm dan aan Geest Ä. geraken /
Ä
tot mſn troot / en lur gemaad tot eer!
am if met hert en mond hie zefier maken
Par;

-

-

met God te maken.

I69

..

uwenTE
wil / o Heer!
zeanz? uw gezigt
EZigt / .maar
R US
6. Jau dan! JK/Zg onwaardig als ik ben/
T>ge Hier/ boo2 uw'Aziend'oog deez verklarung:
Jk geloof van herten / en üeken /

A

ÄAef open mond/ uw Heil-Woo2ds openBaring:
Dat Jefus ('t kind der wander-maget-maeder /
Die älš een hoek is te Jeruſalem
Alan 't kruis vermogt) Godé Boonis / en fiehoeder
Panºr IAenſch geſagt/ verloren huitem Hem.
7. Ja/ ik geloof dat klaar getuigens /
ºt MDelke gy aan Hen/ God Bader hebt gegeeilen /
Dat asoz de Waenſch in niemand anders is/
MPaß / nög Zal zijn / alš in Ä 't eeüwig leben :
Biet/ beze iš m n Zone de Beminde (Za Ät gº bän den Hemel met uw ſtem)
-

4

In welken ik mijn weltweijagen hinde/

Om Zondaars heil te geeven, hoor naar hem.
8. Als hy tot Zoen, een offer voor de ſchult,

Zijn Lijfen Ziel zal hebben opgegeeven.
Zal door zijn hand mijn welgeval, vervult ,
Voorfpoedig zijn, hyzaat zien, en het leven.
», Metal myn hert neem ik te dezen dagen,
s, In uwen weg (Wan doo2 Immanuël
-, SA'an menſchen heil te fcijenßen) welbehagen,
», 'k Berust daar in ? en antwoorde: Ja 'k wil wel.

9. JWAtjn gamtſche Ziel iſt aan jem toehertrouw/
En maak doo2 hem/ o God! met U verzoening:
Ja / als mijn God im Hem ik U Heſchouw /
DEU neem U aan tot mºne Ziels bodoening.
O Jeſus! ik kies l/ ja ik geloher

Wies wat gy zit/en wat U volgen mag:
Der is mijn hert, o God! ik geef't

l ober/ -

All wat ik hen offeüß' / op dezen dag.
19 Ban alles wat gm haat / if nu hegeer/

Jazndec iets (mins wetens) uit te ſteken /
Ce

wzen

\

Afgefcheiden immermeer;
IL 5

/

Cº.

17o

. Vertoog van 't Verbond

En Heß niet hoa2 dit oolt weer teuerñzeſen;
Daar is myn hand, Ä reikt my d'uwe mede!
Al wat hier
Zal haO2 Ä ſtaan/
Dat ik/ut Jeſus aangehoben w2ede/
All wat ik hen / öfüen gewerst 7 neem aan. –
II. Ik maak/ a God! met Ll/ op dezen tag /
Een Zout Berüond/dct nomit wert ſueggenomen;
GEn ik herhoop / dat / Wolgens dit werdzäg/
-

GU wederzhd§ Zult alles toog doen kamen /

Sü zegt: ſk zalu een neuw herte geeven;
Een nieuwen Geest, in plaats van 't ſtenen hert;

k Zal maken dat myn Wet, daar ingeſchreven,
Door mynen Geest, van ugehouden werd.

-

12. Ja! Amen! Ja! min God/ en fiehen Heer!

Sº hid 'er vºm met ernst (jazo inzonder
Als fk van W. mſn zaligheit üegeer)
ÄLegg / ſterke God,
š
üoošheid ander;
Ä onder’t Zoete jok mſn Halš/ met lusten /
Eºp dat ik / wat gy aan of met my doet/

#

-

#
ZM Ä Ä
Ä mag Ä/
ÄZet Ler Merijell It LIl ULTMEMOegt gernOcd.
II.

R U

FF

s

13 Lóf, eer en dank, o Vader! 3W uw naam /

Die zelfs dit heil han eeuwigheid üeraamde/
Zo wonderijk! za heertk/Zo üekwaam!
Geltkerwijsuw” wysheid dat üetaambe/ .
Gm U op 't Hoogštgenadig en rechtvaerdig.
Geſtreng en goed te tonen/ Hard en zagt;
Än ztt meer als hier dußhel eere waerbig.
Pertönend ook üw waarheid en um' kragt.

14. Hoewonher breed! Hgelang! Hoediep! hgehoog
Ä
aan uy' kroon han Eere za fiepereld/
Den TDiamant her Tieſde my nºt oog /

MPaar mee gy liefb' een Hateijke MDereld 2
Zoº zo; zo lief Ct hoe lief is Zonder weerga/
Des Baders wooºd geen tweede zomeer heeft)

7o lief had God de Wereld (kgammº Her Ä
3C

met God te maaken.
171
Dat hy zijn Eengeboren Zoon haar geeft.
15. Got/niet een Zensch/geen Homingdezergard'/
ÄHaar Peer van Hel/ van Hemel / Beeſen Aarde
Bin eigen Zoon/ Zijn Eenigen niet ſpaart /
Bhn Benjamin, zijn herts-liev en zeer waarde!
# geeft / Hy Ä / uit liefde tot de menſchen/
De grootſte gaaf, die HU bereeren kan;
Tot alles wat een Bie Ä konnen wenſchen/
Ja üowen wat kam denken eenig Naan.
16. Lof, Eeren dank , zy U, o Godes Zoon!
Die God gelijk te zün/ geen roof en agte/
lagar mederhaaldº Uit uwen hºlogen Ch2oon /
Peel lager als onß uitterſte gedagte!
Schoozzaam tot de Kruié-dood aan u Paber /
Dm op te dgen langs uw' dooſtoken Zijd'
Cot Zielen Heil / en herte liefdens Ader,
CDp hat die Zee uithloeje f2eeb en whd.
-

i7. Gy Heft alleen my/boo2 uweigenbloed/

Ä / berkregen;
CD Toon! o Boon! G Tee ban oherblöed!
TDen taegang / die ik nü

Die my Gods Plaek verandert in Godé zegen.

Immanuél! die my (wel eer Zoo eenzäam/
Een ugeemdeling / ja vßend van mijn Hrer)
Nºereenigt met uw Dader zog gemeenzaäm /
TDat Hy my reilit zu liefdr-riſks-ſtaf Weer.

18. Lof, Eer en Dank, zy Ü, o Geest van God!
God man mijn Geest! en leehrn han mſm leeuen!
Die my getöont hett mtjn
Ut/
GEn mp antraert met ſchgikken en met heehen!
TDie
efit opgedaan de beur der Hoope/
En ook de deux van mijn geſooten Hert/
Bao dat iſt na den ſterken Cooren loope

Ä

Dan Jeſus JSaam/daar iſ hehanden Wert.
19. Uw' inſp?aak Heeft mtjn wild hert omgekeert/
Enouerreed öm Jeſus te üeminnen/

Als dahkerſchat/ die rjmaakt; ja gN leert

aan / joe ik nu zal die Verband begünen:
My
-

-
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Vertoog van 't Verbond,
My Davids Deel, en ook Abrahams Zegen,
Cöe-eigenen/ en mßnen als mijn lot;
Ja mtm Ziel verzekeren te degen,
.

F

Pan Godes gUnšt /
III.

eeuwig U2iend met God,

R US T E.

20, Äu met mijn Biel en bollen Herten-lušt /
Ta ver als ſtrekt mju uiterſte Wermogen/
Ik in mijn keus op dezen dag berušt!

En meme voo2/ in uw' aanmerkendº oogen!
Pan nu boo2taan niet Meer te Zijn mijn eigen /

2aar d'uwalleen/ Drie-eene ware God,
TDie mijne Biel tat deze keus guaamt neigen;
Mariaas Deel verkies ik voor mijn lot.

#

21. JK neme boo2 / dat
mijn Hooft en Heer)
Gºp U zal zijn de Zo2gemjner zakeñ;
Betuigende/ met Cotmoed / dat mooit weer

Aan mhme kant / min feilen Zielen maaken
°t Berhand te niet: want zO Heht gy geſpZoken;
Ä2iet dat ik ooit miëfzuiken üil uw woögd/
ja zo veel meer (bus houd gn 't onherb2öken)
IBilik U. hast aankleeben Van mu voo2t.
22. Ook weet gi/ Heer! die Hertennieren p2oeſt/

MPat ik omtrent min bleesch Heth boo2genomen /
GBp bat uw Geršt daar doo2 niet werd' üed2oeſt;
# weet ook dat uw kragt hat ugo2 zal komen
Än my / zo veel uw wüšheid goed Zal binden;
Goft moet (des Ä my bztſtaan nu voo2taan/
't Bernieuwen man dit önderling herfinken /
En’t nemmen uan een Afgeſchrift daar Van.

23. As my de Luzers of Kwaad hermoeden kauelt;
Als ik hier na im duisternis zal wandlen;
Als mit gezigt ham ueele ſchuld ontſtelt
Tigt in die dood/dan Zal my 't onberhandlen

JDan dezen dag verſterßen/doo? 'therdenken/

Ä Ä API Ä # H h

/

in UM/ o God! Zuit mn een afſchzift ſchenken

Ä Weilal.

PP nijn WerZaek / in
-

-

"

. .

-

-

24» JAU

met God te maaken.
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24. au/ ºk weet dat gy ook toeſtemtdit verband /
MDant uw ſch2ift doet mg daar Wän verklaring;

Jh heiße niefs van moofen tot mijn grond;

-

Gok wagt ik een nieuw, Hemel-openhaaring;
TDuš heff ik uw' aanſieding gangenomen
GBp u hebing/ en Za van u Beleid
wagten bat my t goed hier toe zal komen /
n eindelijk uw' Walle Zaligßeid. . .
25. Getrouwe God! äl wät in dit mijn doen
Gehzekßig is/ vergeef dat / tºuwer eere/
En neem my aan in uwem Boom / mjn Zoen /
In wien alleen ik alles nu hegeere:
Enom mijn hert voor al eens t'openbaaren,
Verzegel ik dat God waaragtig is,
«

In Jeſus een Verlosſer te verklaren,

-

Die tot dit werk volkomen magtig is.
Klagten over de aanklevende

V E R DO RV E N HE I D.
-

ZStemme: Als 't begint.

TD2Oebig ongehal/
O TDät my voigt overal/
Dat my aankleeft uits eerſten Babers hal/
I»

Hoe Komt de tº datik herlost zijn zal/Rom.7: 24.
* Bezit mijn Hert/ mtm oög/mjn lipp/
Endget my bikmaals ſtooten aan een filip

Än sºwereits groaten angeſtuimen Zee/

Jeſ 6:5.

Hoekom iſt eens in 's Hemels heil'ge ree!
2. Die d'eerſte Mensch verrried /
Die üaard mn dit herf2iet/
Eph. 6: 16.
Die nog al ſteeds zijn hier gepflen ſchiet/
Bºn
/maar God of/ 3 en dooden
IILL.
An Ä gewis in d' Hell' geſmeet/

Fen

Ei been am my toé te Woerenleed.

E- F

Aanklevende Verdorventheid

I74

Enſmert/ Loo2 eeuwigin des afgrondäpfſn:
oßt mg / die 'k moet dank
ma

Ä

Aar ZHm..
-

-

3. MDanneer ik gaa of ſtaa /
#
3: 2. Poe ſtruikel ik zoo d2aa/
om 7:21 Ik wilHetgoed / hoeleid my't Kwaab zdna :
Hºse jugt mtjn atjand baak/ en lagt Hä! Ha!
Pſ35: 21. Derto2bentheid7 in mine ziel
Koch aberleg/ die vat my by he Ä
Aglagldien audenmensch/däthlersch! Ä
AWAijn gangen / en Wergt my bit treuriglied.
--

-

--

- -

-

-

Mich.664. Als ik in eengen bzük
Poo2
en God my huk /
Dat overdweršt / en rooft myhet geluk/

(Zo

Äſ

't hert ſchier uit den üoeſem

TUkh?
-

-

Dat ik zoo boo2 ben Heere Kwam;

TDan mijne zielſtand als in huur en alam :
Hoogl8:6CD Groot geluk ! te Zijn im God hekent/
TDoo2 God verligt/ Zinkalenhuurš gewuent.
5. Ach God! uw liefhens-pijn/
2Thesſ ITGoet dat ºk geſtadig kwün/ , , , ,
11., Cat dat uw goedheidſ lust/ verhultzal zu
Hoogl. 2:5. In my/en uwe wi / älleen demjn/
Dät uu Mer in mijn gemaed
2a ZM bolmaakt / dat wat my oah amtmdet
Äk mergens wijke van Haar Hoo2ſchzift af/
Ag! maak mi U getrouw tot aän het graf
6. Als ik van 's ligchaams fand
Bebzid / zal zün verplant
-

-

-

Witzeeze doods-vallei in 't Haberland/
En lieſſlºheden aan uw regterhand
Älätſu d2neue Ziel fin U geniet
hergeten al’t Werd2iet 2
al dan

Zº

#
ſº! dat, uw gunst my die toeſchikk;

-

O Christe! leev' in my/en miet meer ik.
v.

--

-

-

A AN HAN G s E L “
-

V A N

-

GE E s TE L II KE

GEZANGEN.
DEN RAAD DEs vRED Es,
Tusſchen JEHOVAH, en den Man,
wiens naame

SP RUI T E Is,
Zach

6: 12, 13. Afgebeeld in een Aanſpraak van
God de Vadër tot den Zoon; des Zoönsant
woord; en de toeſtemming des H. Geestes.
EPP de WDiſs : o Kersnacht ſchoonder, enz.

HÄ

.
wolmaaft / naodzaaklijk MDeezen/
at noLit
Ma waarde wogt
'Hoogwaardige
TD2ie-eenigheid
2D Wolp2eezen/
MOPZeeze
-

Heeft han alle eeuwigheid feſtoten

Zijn roem en luisterte bergrooten;
TDIO?tzhn een Gob. Van Zaligheid.

2« b
Was des Godhelds wi aan aeelen
Der Fondaars zig zelfs mee te beelen
En die te doen in 't glanzig ligt . . .
DIII Äe aanſchijn wanhºfen/
Raar miet met Haar in ſtrafheid hand’len;
Df na der Zonden zwaar gewigt.
3. JW Maar wijl de ZOndaar / van zijn kragten
WHerooft / geen zaligheid kon wagten /
ºf eerst aan Godß regtheerbigheid
De laatſte penning moest bodaan zijn * #I ſcheid niet b2n aan ſtrafen pju/
*

Paar tegen wet en reden pleit.
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4. THus ſp2ak Jehovah tot zu Boone;
† Hebr. Ähn Toon/münf Heerlijkhe/mjn troome
I: 3. Ä uan mijn eeuwig licht/
Iſt dzaag U op een Lioningrñke;

Dat in geen eeuwen zal üezwijken;
Derzoen

Ä ſlegté

mtjn Aangezicht.

* Jeſ 5: 5. Ik wil dro2 º recht geheiligt wezen/
16. En mijn rechtbaerdigheid doen vizezen /
En doen in Ä antzien : ,
Stel gy u Zeiten tušſchen beiden /
ſ
Ä ano2 het
raf # liden/

Ä

Äs

S3 BO ZUlf U.I ZAA
In memlgt”
† J ef #
U am eens
meer teZien.
treden/

Dmkleed met menſcheltke leden /

Cot her verbullen han de MPet : ,
Dm aan 't verifoekte Houtte ſterben /
* Pſ 11 Gm tot uw - eigendom te erben
8.TDie Ä de
Ä beſti

#

7. Dat toningrijk zult gy heſteren
En eeuwig doen U
bieren./

Ä

En zwenken na un raad en wil:

*t Bal ban U als P2opheet ontfangen

Uws MDood 7 endääraan bljwen Hängen/
JAet U alleen zig Hauden ſtil.

8. Gy zuſt Haar uit de

# d2enken

Pan u Uerdienſt’/ en eeuwig ſchenken
*t Genot Wan onze Heerlfſkheid.
Dan zullenwe dro2 h2eügde-zangen

Dan Haar geduurig roem amtſangen
Poo2 die Werkregen ZaligHeid.
-

-

D E z oo N.
Caan : Van de Io. Geboden. Gf: Revelje vous.
I«.
God en Pader/
Pſ 2:7.
TDie my Lºan alle

AÄ

Ä

Heüt Bogºtgefzagt / o B2önnen-ader

Der Heil'ge Tºie-eenigheid:
2.

Zit

Den Raad des Vreedes

177

2. Bie hier den ik/ Hier is uw Boone/
Bp uwen wenken wil hereid/
Ä
P.
kte doen

Ä

-

Ä

gunst en Algenregzaamheld.

3. CäÄhochdefmenſchnietneberbaalen † Job3324.
- Bao2 eeuwiglik in 't naare graf!
JK Zal een hö rantzoen üetaalen/

-

En wenden hemde ſtraffen af.

. .

4. Uwu eišch/ uw unozſtelis zom fillig /
En zog een Gob hetaamijk ugoºd:

Ik ſtel mnzeiten ſtraks jewillig! .

F lain deren Heht gy my doogfoozd. * Pſ40:7.
5. Uw WDet is in mijn ingewanden/
# daen is al mijn ist /

-

En die

De menſchen-lieſä' doet my ontfiganten
En geef m' een ruštefooze rušt.
6. Äk moet/ Iſt wil/JK Zal my Zetten
Crt Heiland en tat JWAldbelaar:

d

-

--

Äk Zal den f ſangenkop zerpletten; † Gen. 3: 15.
En rukken 't mſn ut Hels genaar.
7. Ik zal my met hef uſees Bekleeden/
-

-

EU kommen in sº gering gelaat ;

* Jeſ 53: 3.

JK zal alleen de wijnpers treeden
Ban Uwem Cazn en Fonden Haat. „
8. JK weiger niet de torld te liſten
En alle ramp en Ziel geruel /

*

Als ik ’er heele kän üenziden
TDie ik tot mijn fiezitting ſtel.
9. 'k Zal Haar ü raabſag apenfiaaren/
GEn witzen 't pad ter zaligheid:

ÄÄar jüÄäewaaren/
Em geeben 't lot der eeuwigheid.

Ä10. JK zal/ als Heer en Hyper-ioning/
aar ſtuuren boo2 min Heilig wood:
m Üzengen / Bader! in uw wodning/

Die maa min recht en wetten hoozb.
Ä2

) .

Den Raad des Vreedes.
DE GE E s T.
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SCoon: Hoefchoon lieht ons de Morgenſter.
O Goddelijke INAogentheid /

I,

Deuj g' uw Allgemoegzaamheid
Den mensch willt openhaaren/
TPooz 't Zenden van uw lieven Boom
GPm Zanden duivels kracht te dosn
En Hem te wederhaaren ; T
JM Roet gy / Ban my

IHoog gepzrezen/ Althd weezen/
En

Ä wille

Lian Han d'uwe niet herſchiffen.

2. Jk zal het erſbee / dät de Zoon
Ä
zal tat zijnen loan
-

Herſcheppen en behoeden;

Än häär.be Goddelijke kracht /

-

Doo2 mm zal wo:den Woogtgefizagt /
Jº Zal Haar ziele aoeden

nÄ
Ä%ÄP2inW-fonteine
eik
t DIE rLinL
En de beeken

Ban Gods moo2den uit ziet leeken.
3. t Zal daa min Werlichtend licht

Des Fondaars buijferegejt
Dan merelen fiebztjden/
En maaken aan hem recht üekend
-

Zijn Zonden en zin tiepelend
TDie jn moet eeuwig iden:

-

-

B

Zoo zal/ Hg al "

Bin hertrouwen / äAoeten houwen
In het wenden .

Cot uw Loon /dien gn zultzenden.

4. Skzal zñn Hert/ſcjºon boot en doof
Bewerken töf hef waar geloof
En bašt aan Jeſus fegten;

-

Ikzal weer mäaken dät ons feell

In
-

">

Den Rand des Vreedes.

rs

Ün Ziele leehend fpeeld/
Ebden hem moedigte ten;
Dooz Ä. Ban het wacid /
’s Duibeltreken Äf j ügeeken
„En Hem ſterken
Cegen Zijn heruloekte werken.

s.

-

-

-

5 Jſ Zal hemhzuchthaarmaahen booz 't

Äehº2 öant Kaſjb

Woo2d/

»

Änden Hem weelig g?gehen

-

-

# b2uchten derÄ

:

-

ÄZig wb en zHd werfp2eit *

GÄazijnjeſiefpºejen;
Als
Cot my
. .

*

-

eeren / Bäl ik weeren

Het kwaabe/

-

Dat Än jeju kommen ſchaaken.
6. TÄt Ä Doit fegenſteld
Ä Äj Wän jet geweld
Zn boºjjajte Ätj/
Zä doojj anweerſtaaufire kracht
Äuigen vor jn wetten;
Jaa al / d'Aarb a.
Mººten dulden/ Eſ hem Hulden
2ich Ärn bakte zien geüzagt./

Cºt een tuning

°L ben dagwanjine firooning,

-

Cot dat zijn Äoningräj't legt

eh uiſtreht Än ÄÄÄt

est/

Daär Ä Äjej
Änmeer deaatſfejj

Ämtjajej owermant/

En Äl Ä Kracht benommen /
„Die dän/Ät j“

"therhooren7 Ejger ſtooren/
„ºh Haar weeren
Pan Heteeuwig triumpheeren.
Äl? 2

-

EENe

-

Kommerloosheid

YZe

in Bekommernisſe.

E E N s C H RI s T E N s

K O M M E R LOO SH E I D,
B E K o MM E R N 1 s s E N.

I N

MÄ

God! wat is de Ziel in een gewenste ſtaat/

Die zich ap uw feſtier gerušten ſti verst
Jaiet in eenzagteſtroom Vandoo?ſpaed engaedagen/
„Naaar in eenhol getº/ Gnder Mäampſpoeds hlaagen/
TDie heeſ en laštig Zijn in meer dan een gehal 7

CDnzeeker Hoe daar van den uitſlag weezen zal!
ſtaat geen ſtand / mäar b2tbing eerte

#Ä
PetEll

."

-

-

Hoe heilig is 't te zijn in nw hertrek gezeten/
Geißk een Zoogeling of ſpernkind in den ſchoot
T> Ärrs Zagtkens rišt/en v2erst geenleebmoch
S
ILILHI -

-

Hae wel Wind Zig dathert / datmet Lltºdeſchouwen
Als Pater / leert op Uzig zander h2oes betrauwen;
Dat uwe Hand erkend in alles wat geüeurt /
En zelſ t geen d2ukt en klemt / daarom voo2 wig

heiſ keiirt 2

-

-

“-

.

TDätwoo2’ttoekomſtige Zigniet aerkniestmetzo2gen/
TD.at Heeden neemt Zoo ’t liGount / en wacht hedaard
wat mo?gen
Big
zie daar! du bind ik mm geſted /

Än God tot
’t Nº Se Ä

A

-

-

of/ bit Blad met ültjdſchap

Uleld /

-

Gnweet Het/ Hoe Loozheen mün hieešch welkromp
ban a2eezen /

- -

A

Doog uoözgedachten/welſteenſlagHetzoudewezen/

Ä Uns treffen moegt/maar nü 't'er koomt
„
zÄ.Ä
Ä geeßt mag oiler dNet ſtaanl.
PK .
1 ’t Ween manipt / O
TDie

op aan/

iſt te maahen ;

7 .. :
- -

>.

gern my

Hy

/ of bzoigt/ geLII
eSy!

Kommerloosheid in Bekommernisſe.
Sw

/ gg
Ä
ZAA

18r

Weet/ en ſtiert detaeſtand Man mün
-

LIl»

- -

-

-

DHg Uſtaat uašt Hetlot uno2 my in 't aleešch Bereid;
ſ # bolge maar deftroom Han uw boo?Zienig j
ik mieten wegt waar die my Heeu zäldzi
En

ſº
LUl

-

-

ſ

-

Cot moeite/ of Ä ik weet dat gy zult fälühen
lAijn eenig eeuwig deel / Lu Hotéſteen hänmin Hert/
mijn Fleeëch üezutſkt/ WeWoelig Wan Züll

sº

weÄtmp/hoven't gernikübbenhanofdenken/
JPRN

Ä / en moed/ en kracht van Geest
kümt ſchenken /

-

-

Daar kam geen mangel zijn aan uw getrauſwigHeid/
TPie grondiest heüt gnfoo? 't geloof in my geeib.
Gu Ä yº Zöon töt Haaſi en Stam aaunig geges
LII

"anz

-

-

-

/ en uwem Geešt/ tatſteunſel van münlee

PII :

-

-

-

-

-

-

Ä dat meet iš uitgefzeit
jajujerecjtigheit.

En teffens 't mieuwe

IGogºtjoekejuj

Än zuſt mydan ook een dat Pioningrijke ſchenken/
Eü

Ä, WM my dan niet

man dien üüſlag üeben-

Lll / ,

-

Dirnikniet misſen kan/ zog langikwoonin't aleesch?
*t SÄ M.Soogd uwš Boons ontheft my man die
k
/
2ees

t Geüeddathymnleertſchikteinb'eumddelzaamen/
En't Zauuw göebheit noch uw waarheid miethetamé/
THat my in deezen mijn uérwachting zoud' ontgaan.
Gy_geeſt my lašt/ mijn zagg op Llte lagten ſtaan/
Äu hefit my taegezeidbatgy Het welzult maaken/
n dat jetkrijt/ enlaat mün hatje kra
waſto2me
Ll

-

IK Heh geen zinkens noad/ mju ſtiermau woOntom
Oog :

zaakikhelin't org/
En teffens in min Hert/J?Wiens
Al
Z
-

Kommerloosheid in Bekommernisſe,
Albuß geſted/ Kan iſt minhersſensenmßnſerben /
Cottſdelijk bed2ff al roeffend best teſteeden:
Doch zoo ffn my määr wenkt de Kiemen bimmen hoozda
Ce feggen/zoek ik my te Ä naar dat WOO2d/
2gº herr datmunietéens fiebzoebenmoet ofſpften /
Gfiemand tmn als zot-en losheit woud herwhten :
kommerlooš te zÄn in mijn üekommerns :
iš Hº 't my aanheſeelt / die mjn uithelper is /
TDät sº recht (am hier noch eens fig zeemans täal
182

Ä

te fitten

#

Als altſt noch arüeit Helpt / mp Gods genateb2then
Doch
Wsien 't hol gemalten voozſpord
tOL

#

nUUUr /

Zteroogenniet altßh/ zoo't Hoozt/op Gobs feſtuur;
Ik zwig han't rechfeſa
Ä

Ä

't Geru beenig gronbſag iš han al mijn heilig
rMemen :

---

-

Dat ié d'erkenteniß man mtjne zaal'ge ſtaat /
Llw I lefte unerkt in my d'üithoering hän uw Aaad;

TPacß hierom meet miſn ziel zigzelſ niette troost

sº
Ä. mmingelooſterpaefteſteſſenz
UWlt zullogf/ommtjngeloafterp2defte
ſtellen

MDaär in gº zelsheoogt mijn Ä LII Ä /
EUZegenpzaal im U/ doc2 recht Hepzoefde WPeugt,

aandan/ omin Gos! laät war gy ſchikt mäar
Kogmen :

-

Älºtºn Meest wagt ruštig af/ zelf§ °t geen mijn alees
dpet ſch2oomen /

Doo2 uwe Kracht zalºk ſtaan/en als gmſomtftszend
Äerºingen bän rust/dat wo2d met bank erkend/
Paºlein/ Hoekozt die zijn / ik wif die in 't genieten /
Fedpo2 onbankßaarheidmylaatenlos anfſchieten:
JSadien Unteberiſk aldus mijn zwakheit tiert /
En dienjet vallen Än een musſten elf

Ä.

GU tat Wiens CH2oon ihrer

fL
. Ä Cyzoon in recht/ aa asthettoe

En tat onsangezional mſn

-

nºgº,

Kommerloosheid in Bekommernisſe.
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Alan l niet min bekend als al mijn leeb en noob /
Tºte iß ook niet uerherg/ mäar leg die boo2 U üloot /
Spdat gy my baar van Zoud lang Hoenmeergemerzen:
Düsſti aerfrouwen zälmtjn ſterkt' in alles werzen;
Uw Goest Zal naar uw raad mijn Hand-geleder ZÜn

Cotik/aerlost van't blees/volmäaktuoozuwberfchtn;
Zoo Onder diesmhnziel verraštzigmeerlaathugen /
tuigen /
TDt herszal tegen my tot miſn
En dooz herimnering ian dees geſtaltenis / . .
AWAy toönen dat minplicht de Zeiſs-aerzäaking iš.

Ä

H E T C H R IST EL IJK

MAAGDEN-VERCIERSEL.
Hoogl. 1: 3. Uwen Naam is een Olij die uitgeſtort
word, daarom hebben u de Maagden lief.
-

A" Gob alleen Haartrouwte geeven/ Hof 2: 18.
Atleen net Hem bekommert ſeeuen:,, Cor 2:3
Matth. 5: 44
GeHaat te zijn/ En doch heminnen/
Dalgen God raad/ niet eigen zinnen; Pſal 73: 24.
Altib fiezig/ en miet irre Woelen /

1 Thesſ 4: II.

Een anders moob / als eigen noelen: Hebr. 3:3.
jac. I: 19.
Geeren alleen / en niet veel p2aaten;
JNet 5od gemeen / Zig Zelten Haaten: Luc. 14: 26.
CEen anderškwaad/termoöhmaar melden/ Prov. 24: 28.
GDntſangen leed met deugd hergelben : Sam. 24: 18.
Goeb' tzinden raab niet ſigt verächten/ Prov. 1a: 5.
Än Zonb' of Kwaad / niefte vernachten: Jer. 4: r.
Den kleinen meest haargunst üewijzen / Pröv 14:3i.
Een anders heugd/ zig Zeiſs niet p2tzen / Prov 272.
TH2ištuſ Thden boo2 alles weeten/

1Cor. 2: 2.

Eigen ILüden zeer haast üergerten/

Job 11: 16.

Baar Zoete ſphs moet maatig weezen Luc 21:34.
'i Gefied haar ſteun/ herkwikking’t leezen; Pſal. . .
-

Jº2 4

Ptei

-

Het Christelijk Maagden-vercierſel.
1 Sam. 24: 6.
Wleine Bomben niet licht te achten:

184

Dm boet' te doen geen tüd verwagten;

Pſal.g2:5.

In ſchimp en fmaad gedülbig ültjhen : Pſal. 38: I4.
Gedaane deugdaan Gad toeſch2iſhen : 1 Cor. 15 IO.
1 Cor. 8: 2.
Pan Ztaatte zijn/ als miette Weeten /
Cor. 4: 12.
Derwitt en ſpo hoo2 zoet op eeten:
Deetjds in huis/opſtraat heel zeiben / 1 Tim:5: 13
Sºl wät Haarſchogt / aan Jeſus melden: Phil. 4:6.
1 Petr. 4: I4.
EPnſchuldig zin/ en ſuillig Lijden/
Deut. Ic: 16.
Haar eigen zin en wilüeſnijden:
Pſal 39: 3.
Hecht te hebben/ em noch té zwijgen/
Bar2 träuwigheid andauk te krgen; Pſal.35: 12.
Luc. 2 : 2.
MPeinig Heüben / en machte geehen /
Cor. 6: 10.
2
leehen;
te
film
en
Aerhauktte zijn/
JDomaakt te Zijn / en noch te ugeezen / Phil. 2: 12.
Än 't Ceeden Zün/en TDood te weezen: Col. 3:3.
Perciert U Waaag. Hier mee Wan binnen 1 Petr.3: 3.

Boozal U Gott als B2uid beminnen.

Pſal. 45: 12.
P. M.

scheIDBRIEF AAN dr ZONde, entroUw
BRIEF AAN JESUS CHRISTUS.

-

-

Coon : Pſam Io4.

Heere God / min Ä er ! als ik denkt /
TPat gA mn gaaft mw Ä tot een geſchenk /
En anderHold t geen WM my Heßt gegeeilen!
Jaaijn Tif en Biel / trägt / Tehen / Binen Teehen

1»

Ähiertoe/dan erkenik mitezzn:
Gmeinbig meer uw eigendom als 't mün/

Gehauden / on metalle mime krachten /
Pp uwen dienst te pasſen 7 ente wachten.
2. Aaar ik heken dat ik U biefs ontſtal/
Het pand tat mm uü goedheit aanbehal;

Ta/ kheit beſteet ten ſaafſchendienst derzonden
JEn my dear AAi Werkoppelt en gekonten:
Jºaar ach! mit bit ontiichtig oberfpel/

Szagt müne ziel ſiegts hoot uooz Dooh en
-

)

e

/

er

185

Scheidbrief aan de Zonde.

Deraloekte Dzucht / die man den Duibel aarde:
CD wee den dag! datik soit methem paarde.
3. Crouwlooze Ziel: dan Fod af gehºereert /
Mºre Heft gy met de Zchepfes getoeleert -

MDant gy Zſt waard Van Gof te zu verſtooten?
In Ät eeuwig uuur/ üy 's TDuivels Deegenooten/
@ MDonder van deš Heeren goedigheit/
-

TDatik noch leef in Zßn langmoedigheid !

SPm achterhacht te irgen van dät Crouwen /
MPaar ham op 't laatst de wedergalm is / Äuuwen,
4. IAeer wonder i’t / hat Gºld teriuijl ik ſtep/
verliep /
En tegenš hem Zoo

Ä

TDen öop vanzjn goeddaadigheit niet ſtopte:
Haar met Ueel goetämtjn Üoošheid rhexp?opte;

Dach 't wonderſt is/dat Godzin eigen Boon/
Fijn eenig tind/ zond neder uit Zijn Ch2oon /
EIm mime Zielte neemen tot zijn 32ouwe /
„Waits dat ik B2eek min huile ZEnden-trauwe.
5. G Heer! Zoo ik U weiger dt verzoek/ .
JAaranatha dät zu mijn eigen ulrek /
„Am Jaäwoozh iš Län Herten U geſchonken;
Ei maak mijn Ziel hat uwe Liebe dzonken.
I neeme lag in tegenwoodighed
Pan PU/ o God! TDzie-rene NAajeſteit/
(LDp dat ik mag mijn B2uidegom gankleeten)

Een Scheidt2ief aan de Bonde te gaan geeven.
6. MAet rijp heraad / en welüedachten zin/
Mºerroep ik / Zeg ik op / en trek ik in /

Cºp deezendag/week/maand/kmaarmins leehens:
Eens en boozal / al min toeſtemmug t'evens/
TDie ik wef eer minliefſte Zonde gaf:
TPaar is den W52ief/ ik ſcheide han L. af/

GP ſmoohe Boel! eu wensch u meer te haaten/
Als ik u ooit gelieft hef uitermaaten.
7. GP Jeſus Lief! die my zoo her eerst lieſt/
Dät gy min Biel met wedermin hoo2grieft /
JUNijn W52uidegom / trek my tot U naa Koohen /
Gref
AWA 5
-

Seheidbrief aan de Zonde enz.
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Geef dat ik U uaag leeuen / loouen :
Jaa/ U alleen/ mu 't U Zoo welgebiet/.

Ä

van mijn Hert/en Ziel van müne Ziek.

Daar is mijn Hrt/ gelief’t Llte lieben:
Pk MPi U/mjit Hooſh/ in alles weer üeliehen.
8. Bao helpf my God/ de Bader/Zoon en Geest /
Enzoo ’t nöch öoit geüeurt/ (de liefte u2eest/)
Tag ooit (han 't Bleeschift alles kwaads vermoede)
Zoo ooit (het welk he goede God werhoede
Too 'tooitgeheurd / dat ik/ dao2 TDuivels Haad
„Äoch Ä inwillig eenig kwaäd/
Dan nu afaan iſt Poogüerouw üetuige :

-

-

GDch! dat mtjn will Haö2 uwen Wn ſterbs üuige.
9. Zoo oot mijn viersch / 't welk wuederſtaat

Tal in den ſtrid Hetmeeſter züngeweest; (Geest
Pan nu afaau hetuig ik voo2 uw ooren/
Dat ik / zoo ra mtjn Ziel / Zal ziem of hooren/
AAijn.ontrouw aan dit Heilig Crouwwertlond /
Cof U/mtjn ILief/ met naabertauw / terſtand/
MDeerkeeren Zal/naa zoo een ziel-werkrachting/

Dit's Ät opzet/ en 't Zal werzen min betrachting.
10. Aileen maar/ O. mijn trauwe 52uidegom!

ANAaak m getrouºu/ en Haal my wederom:

Zoo Haast mijn Hert van Ll zai zijn geweeken /
Mºou my te rugg' van Ooit mijn träumte üzeeken:
THat uwe Geest het pand uan anze Crouw/
Diem Echten Band anfä2eekñaar t’ſaamen üouiu/
Wäoom/lieſſtetroošt/maäh’ondertrouwmytrouwen/
-

Hae zullen wy dan Leuwig W52uiloft houwen.

ERDIGE
GEDACHTEN,
BoETVA
in tijd van Krankheid.
N Stemme : Als een
CDſ:

utgeſorten Baſem.

Ä de Äi ziet

Pag. I.

begonnen.
NJoot
I. N
jkeEeuwig
zen/
AaachtNPeezen/
Onbegrüpeli

Die

Boetvaerdige Gedachten enz.“
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Die mooit geest en Heeſt frdacht /
gemge
EM nooit
haO her
g gep2ee
obera
een Heerſc
Zijt
l/ Zzen /

Dän dat is / af koomen Ä
2. Gy/ die 't goede wilt üeloonen /
TPaar foe gy anß herte neigt;

En Het Kusad fe ſtraſſen dzeigt;
Doch felmoſt gy te herſchoömen!
Die herſlaagen (met berouw)
Immers tot U koomen Zouw.
3. Ik/ helaas! als Kram gehosgen /
- Heel fielaaden en Belast /

Woom/ aiſ d'alderſmoobſte gast/
TDie niet weerdig üem mijn oogen

(Schoon üenautmet dzaeſheidF-traan)
Aaar den Hemel op te ſaan.
4. Ik/ gepijmt doo? 't overtugen Dan een dzoef üeangſtem Feest /
Die um Heeten tooren hzeest / . .
loom / Heer / my ootmordig fittigen/
En mjn Ziel (met rouw bekleed)
ÄNRaaf Häar tat deſtrafgereed.

5. NBant ik hef uw wet vergeeten;
Groateu Liechter/ ik heken/
TDat ik daArom weerdig üen

den poel te Zijn geſmeeten/
Paar men aan de lioud' en H2and /

Eeuwig gloeid en Klappertand.
6. TSaar de Uyo2m Zal eeuwig Knaagen/
-

F

Daar muen Zander dood te Zijn/
Aitijd ältift in ſterben pfjn/
Än die woonplaats aller plaagen/
Die uw gramſchap tot, ernſtraf

d'Gnhekerde zönbaars 'gaf.
7. Ach! wie iſ t die miet zal beehen/

Die (gewerken uit zin plicht) . . .
ſ

Denkt hoe gy in 't laafst Gericht /
ÄCaen Zult näa verdienſten geeileil;

JDie

133

Boetveerdige Gedachten

WDie hoch is 't / die kan üeſtaan/
GPaar Wulee in 't regt Wil gaan.

–

8. Dr. hlüft ſteeds in mm gedachten /
(Dies ik my ootmoedig ſchaam)
TDat iſt gantFch fäen anfiefwaam

Jaaar Het mmſte goeb te trachten/
Als die/ nietig en veracht/
Ben in Zanden hoo2tgefZagt.
9. Ziet/dt weet if a te zaamen/
# het Kwaade U mišhaegt/
atik mreßt hef nagejäagt;
Dies my/laaš! miet kam üetaamen/
:

(All die weerdig fen uertigemt.)

„Da uw Jàaam te Zijn genormt.

1o. Boo gy mg bän mit Vergelden /
jàaa dat iſt wei hei verhiend/
Allergraatſten meiiſchen U2iend /
IIoe Zal fk uw loſ uermelden:

SPs ik (naar verdienst betaalt)
In der hellen hen gedaalt.
11. TPöch/ Hae zeer ik üen üelaahen /
JAochtans iſt elendig mensch/
Koom/ en Zoek mijn Hoogſte wensch/

/

Cot den afg2ond der genaade/

TBaar de läßt uam mijn gemoeb.
Eeuwig in Uerzinſten mdet.

12. Cot den plaaster aller ſmerten/
MPaar bog2 al der Zielen pfju
Haaštig KAn gemerzen zijn/

Cot den troast der dzoeue Herten/
Die in d' allerhaogſte mood
- ÄRooit den Zondaargantsch uerſtoot.
13. Hier is 't/ hat ik Wil met Zucßteu

Gaän beweenen albe vzeugd/
Bau mir unbedachte Jeugf/
EU hoo aan de Zonden Fluchten /

Zoak/laas! met derze reis“

-

Gas

in tijd van Krankheid.

189

Gaa ben weg van alle bleié. .
14: Spaart dan doch min junge Hagen /
Bºrek mit / Heer min leebenstzaat/
idee aleeſchelijken Ä
ie mijn ziele möet heklaagen /
Zoo Gº aar (duš ontiered)
-

Pan hef Hoode ligéhaan ſcheid. ,
15 MPeterhout dan uwe roede /
Die gn awer mn aerheft /
Tiet Hoe mu bewzeeze treft
Denkjae dat my is te moede/ , ,
MPfl ik Ll/ waar heen ik keer /
Die als ein hergramteu Heer.
--

-

-

-

-

–

-

«

16. Denkt joe thert my moet fieklemmen /
Tat uan angſten jaagt en Klopt !
Pijl mtjn Zonh' uw Garen ſtopt.,
J. wat

## moet Het zwemmen/

IDj Gn/ Heer! (te recht verſtoo2t)
INämtjn fikäagen miet en Hoo2t.

.

17. 't Is te lang Het dog gegeeilen
Alan

j

Zondern 't gemeen :

MPend / ey wendet elders heen/

JZaar Hem/ die mijn Ziel dret leeben

2aar dat onheulehfe Cam/
Dat mtm zOnden op Zich mam,
18. Die aan Zijn üeñloede leben /
2ºoo gemat tot zwhmens toe/
Diep doczploegt met zwjeep en rot/
Bos doozhouwen en dan2ſneden /
ED! zie dat gekraonde Hooft /

2oo darzp2ikkelt en bsazklooft.
19. Zie zijn ſmertelfjke wonden /
MDae Hy/ onder 't“ w?reh gefpuié
GDašf genagelt aan het truis)

-

Bagd gelasterten # Onden :
ScH! Jedenkt dien 52oehen d?onk/

TPien mem Hem booz . 't laatſte
-

*

-

ſchon „
-

6)

Whr
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Boetveerdige Gedachten,

20. Hoe/ zoud gy my konnen Haaten?
.*
Als gy maar gedenkt äan hem/
WHoe Su riep met luider ſtem/

Mºaarom hebt gn my veraaten?
Lººp bat my mooit (in 't terau)
Uw genaad' verlaaten zau.
21. Boo Gn wilt dasr aange

Ä

en/

Mèeet iſt zeeker en
TPat mijn troošt hoo2 Handen iß Aſº

En my uit gemaah zult ſchenken/ V .

Alles wat ik nu / o Heer!
„ . In Zin. Aaam/ Bau l Begeer. »

A 22 ÄÄÄmº verhaſte krachten/
* Eu mßm ziel / die (zeer üengut)
Zchier bän bzuk en angst herſouwut /
Äoch op uw' genade wacht
Taat uſu Geest / (in deeze

/)

AWÄn/m God! een Crooster ..
23. TDoe/ ei! doe my ook gekelen/
THat Ä min Sader Züt/ "R
2tjd;
TDoo2 Dem/ bie my heeft
Taat mjn geest geſtählg
.
n/
En als buurig ztjn gefaat

JAaa het geen U meest

Als een maedº en dozſtig Hert/
JAAA # heil ged2reben werd.
25. Gº! Zoo ik dat mag uer
Pader/ Zºo Gn mm Herooge“
En niet langer Ülft Wesſtocº

Bullen nooit minippenzºº
ÄAaar vermelden t'ailer tºt.
TPat Ey Zoo gemadig zjtº

26. Zie/ dän zaliſmeº
-

Dallen l/min God!ten,

anben/

Dzaef

=
-

-

-

–

in tijd van Krankheid.
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D2oef gezucht en traanenvided/
Zal ik op den Altaar fi2anden /
JDan een nieuwüekeerde ziel.
NDieng üerouw U wuel üebiel.

- >

M. MAGwIrs.

HIET AANKLEEVEND ZIEN OPZIGZELFS,
en den Heere Jeſus, by wijze van geloovig Me
diteeren, opgeſteld, door een die liever
.
wenschte Zonder gezicht te zijn, als
zulk een oog te misſen
werden
gezangen
Kan
et
op de wtze uam Revelje
EPf
Ä
de Io.
g
H »
-

Ä

I»

-

Gf/ Pſalm 118. twee Berſen van een.
MÄ
laat ik boo2 den Heere

*

U eens üetašten in den grond :
IWAaar ach! Het ongeloof Zal ’t weeren/
En

Ä ÄÄÄÄ Ä

2

n dwaa

-

ged?ag Zal wander Helpen.

Iſèijn groote ſchuld fzengt
TDit Kan een Niet

•

Ä

Ä

in;
oberſtepen /

Too iſt dus aan mu zelfs ürgin.
3. Die däar / Allwijs/ Balzalig ioning /
TDüs wend ik my van't Schepſel af/
Eu kruip / al üebend“, näa üwi wooning/
Ach! dat gy mm een

antwoo2d gaf.

–

4. Atjn Ziel/ gewoon in 't woest te rennen/
2ºgt boo2 min 's Pionings harren neer/
„Au Heel fielušt zig zeifé Le kennen /

Gegrand in Haaren Opperheer.
5. Wätjn hart ſind zig / Heer! meergezonken/
Ju ſchaämt' en in Werkropte lacht /
-

Cerwijl het Jeſué Tiefde-honken

In Haar bebzoozem ſtaat verwacht.
6. Ik koom / o God! Inaar zie mg Koonnen/
TDie °t

Ä

tiefpegelt in den grond/

Äu dºfft mtm hoot op 's leebens ſtroomen

Endzdait/Eu wend naar 'é Hemels rona.
2

7. Äs
-

-

".

"

-
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Het aankleevend zien op zig zelfs,

7. Au! op münzel / lang taegeſkooten/
Dm my tºomtdefiken wat 'er ſchult/
Boom Iaat iſ U nu erns, onthlooten/
Hae iš 't dat gy zoo bikwils pguilt ?
8. Df 'er dän geen k2acht/ noch leeben
Än Jeſus meer uw B2ubegom 2
Gf Heeft hy U geheel ſiegrehen /
„Au ºn / Uerhoögt in 't Heiligdom ?
9. Böl ANAajeſteit van Hemeiš Geesten
Beglanšt/ gegrdet met Heil op heil;

Certmij Zn op het Feeßt der ersten
Derzinken Zonder fiaak / af peil.

-

16. Lou zy nu aan geen wo2mpje denken/
De maakſte pier / her uitgeſtroopt F

-

SPſ zou Hy nooit een toeknik ſchenken
Aan een/ die rp zijn goedheib Hoopt?
II. CD neen / duš ſpZaakelsozé züchten/
Die uit een zeer fehlent gemord
Boo bikinis ma de truispaal hluchten/
Gf't gekje Haar ik weezen moet.
2. GPfkont gy nimmer traanen iaaten/
Jahn ziel! üetuiF het boo2 den Heer!
CPfzal 't ontkemnen u wat üaaten 2
-

-

-

EP neen! die ſtrop üenauwt te meer.
13. It wou graag wijzer ſtuk behand’len /
Ä Peñ lang gendeg mnzelfs Herpijnt /
Ikzal al Zagtjes Heenen wandeſen/
Zchoon alles uif het Ä herdwint.
14. Dan foond min Klacht noch dab'er leeben/
Het ZU Hoe 't wil/ Man binnen wolont/
Gºf heeft my hat natuur gegeeuen ?

Ei lieve Jeſus! mn dat foant.
15. MDat Zijn die opgekropte traanen 2
Dat hange zweet / de iust tot U 2
MDat is dat op uw woagd te maamen 2

Än
-ik Jeſus lieſde mis ?
IÖ,

-

§ Dat HUMPElooß omdoolen

G
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en den Heere Jeſus.

CDſ zhn die daaden doove koolen /
TDäär

NVI

I7, ÄJ

n

ÄhÄ #

WI

st

/

zoeken / mjn Wer wagten

A.

dahen nuddel uten in /

-

Enduizend naare hoezem-klagten /
Geheel ontüloot Wan Ziels gewin?
I8. Jé al dat
äl dat klaagen/

Ä/

Jš al dat fileten 7 liebe Heer!
Al Raar Ballast woo? mtm zielte b2Aagen?
CPfſtreit het tot Jehovas eer?

19. Bijn dan die opgekropte zuchten /
MPaar doo2 ik alš een wo2mpje Kruip /
Enzoek my zamtdste herluchten

Als ik u Heil Helaäs ontſint!
20. MPat zin die ſp2aakelooze tochten /
Die mijn verkleumt/heangst gemöet
Da dikwijl ". mijn knien h2ochten /
CEm Uielmin

2I. Heer

Ä buš

Ä

te umet Z

emmer van mijn Herte/

Uw oög/ dät aldoogſtraalent lichf /
5etuige Wan muſm azeugt en ſmerte /

Ä

Alan Wien iſt eeuwig hen
22. Gn Kend
dwaaßheit faller ſtanden /

Het zwäk gezºgt ſan min gefzek /
C51 Kend den afg2rand miner Zelnden ;

CD Sterke Held ! doo?

Ä treft

23. En ſcheur my fan de Swarrelpoelen/
Die my fieletten/ tot u eer

Ce leeien of uw gunšt te urleſen :

En! overheers mm meer en meer.

Ä

-

een mietje leeben;
G1 ziſt mir äl/ o Heil-fontein! „
24. TDole my maar

TPöe my maar hoo2 uw waarheid leeſen/
STot dat ik hier niet meer zal Zhn.

25. Bie daar's mijn ſtaat/ Zo Ä ik Heenen
CDp mašt of plank Han’t 32ee-aerhand;
JW-Raar Zagt / min Ziel!

#

nk met Benen
Den

Het aanklevend zien op zig zelfs,

L94

TDen modder/ die Zch op den grond
26. Dan 't Hart WertCºnd/ Uwu doode hachen
Alleen / Ün menſchen / en oher al;
-

ºk Herhat Het weer hao2 Gobs genade/
gefizek beſchaamen zal.
- - 27. Jau op mijn Ziel! „Zaa mtjn Dzindimme /
ºt Js lang genoeg getobt / gefreurt/ TDie

wil hämmert af Aan üeginnen /

En wachten tot den Hemel ſcheurt.
28. Jß derf / ik wil Het miet antkemmen/

Dat God we am een wo2mpje benkt;
Belet my 't Heil boozünte rennen /.
Dat hy zog ſzy my Zamtfdé ſchenkt.
29. Jk ſchat een Härt dätzich mag uiten
Dao2 traamen / ja doo2 Zucht Op Zucht /
Al hiſſt werzeekering däar üüiten /
CD/ dan geniet ik echter
30. JNRäg ik maar aan Zijn boeten leggen/
En weenen in mijns Babers ſchoot;
„WAag ik mijn ſmert aan Bader zeggen/
En klagen als een ſind zijn moot.
ZI. Ja # ik teder Hem mag zoeken/

#

-

-

Die tweerbºg is / al hand ik niet;

Tzocht in Winkels / emin Hoehen;
TDat Zoeken zelfſ üaart geen verd2iet.
„32. Die haar
n Homing ! Hoo2 Het Klagen
Dan een die dood flüft Ä uw CH2Man /
Die 't eeuwig op uw wor2d zal wagen/
SA

Ä ÄÄÄ

33. Schep m

-

ngstenb

mijn Ziel! in angät en b2erzen

y

En denk/ ik rol na 't eeuwig toe
zers /
Het eeuwig dat mM Kan geneezen;
Wäom/ Had2/ ik hen de fd almoe.
* et moet er uit/ Waarom gezweegen 2
-

-

angeoobig Hert/ T.
Zeekt Jeſus/Heit gner ietweg tegen 2
ZSchoon't alles niet geflonden werb ? "
Alſ fieeft

–

,

-

35. JK

K9
en den Heere Jeſus.
35. Äk Kruip dan Woogt / kam ik niet loopen/

Mºjº

Per

Ik zalan
En Houben
36. Baar
Perheehen
tan iſt niet

Ä/

Het

# Hoe’t wil:

uzerzend hitven Hoopen /
mº in Jeſus ſtil...
wel dam/ öngeloobig klaagen/
toning/ daar 's mijn hand;
Woogt/ Gy möogt my d2Aagen/

-

Als Balling tm Het Baderland.

37. En Zou ik dan Ä verlooren ?
Äk p2oteſteer dan op U Gloed;
GU

Ä

-

et met een eed gezwodren /

Zie Saar 's mijn keur/ doe wat GM doet.
38. Jºãeen daar

Gp niet tole geneegen/

Äk weet het wuel/Tik oñderſch2tf't/

TDat ik in uwe wutze wegen

-

JNoch einenwel he üwe ültjf.
39. Jºãoch hand/ noch Ä zal my ſcheiden
Dit zweer ik/ Ä / en ik ſuit:
Fß zal my han Ulaaten leiden:
TBit leih 'er op/ en't moeßt 'er uit. AMEN. J. V.T.
-

ZU GT E E NE S C H R I S T E N S.,
na zijne Cntbindinge, en om by Jeſus te zijn.
I» Wº ZÜub ik met Wermaaken

Jºiet na min ontfinding Haaken!
Boud ik ſchzoomen aaa? de döod!

>

Die min ziele zander traagen /
/
Zal tot Jeſus
ſcjodt.
TPaar ze rußt in

Ä
Ä

2. Pch! oft geen. dat ik herwagt/ yuam
CEn God mijn hegeert” in Acht nam/

'k Bau dän overt zonden pak/
Dat ik mag Zanoobe d2aagen/
„JRooit üehdeten werr te kläagen/

INAaar eens rušten met

Ä

3. MPat zou ook bit tid'ſjk leeren

Jºy Wooz WZeugh of wellušt geeilen ?
-/

-

-
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Zugt eens Christens.
TDie 'k hoo2 mijnen Jeſuß kooš;
WÄn wiens
ÄLiefſjkheid die ongemeen is /

ÄÄ

B2eeden

*

Ä

--

altIOé:

-

. MHaereld! Tal uw uzeugd is holheid /
ik henk aan deeze Holheid 7

Ä H2eugd :

Alan

ZSchoam gy my No Ä tae lachtet
JAet. uwe boo?fpoed ik herachtet /
Als OrzOet findeez' geneugf.
5. Hadde ik al des waerelºs ſchatten /
En uat hier Het Hert kam hätten/
MPat zoud' my doch Helpen dat ?

„

--

Als ik misſen moest den geene /
TDiem ik houde maar alleene/
Booz mijn Hoogſte h2eugd en ſchat.

6. *k Sout in Jeſus/mjmen Heere/
JAReerder rijkdom / Weſlust/ eere /
Als ik in de Waereld laät :

Die üoo2 h Hemel kiest heez aarde/
tendze üeiden niet täu waarde /

In Haar gantšch herſcheide ſtaat.

7. 'k Boe/ n Jeſu mm üeuangen/ ,
„I Met een innerlijſt Herlangen

JAa uw tegenwoo2digheid:
Dm verlost han 't Hardsch gewemel

In äänſejouwen in den Gemei/
Ämmer en in eeuwigHeid.

8. Laat uiu knecht eens gaan in i2erhe/
(Tat die

Ä.

Wagr ſan alrede

Jé een booap?oef in mijn Hert;
Die zag lieffelſ man ſmaak is /

TDatbaar bn al 't aardsch vermaak is
Enkel kwellingendeſmert. . .
9. Jeſus die mn duš fegnadigt

MDanneer Zalik zijn herzadigt?

'fi Zegge booz üw Geest 7 ei kom:
A

-

-

Gy

Op 't eenzaam Christen Leeven.

-
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Gn zegt / ja / ik koome Haaštºlijk :
LITT
Jeſu

#Ä

Ä

je

Amen! Heere Jeſu komt.

Op't eenzaam leeven eens Christens.
1. t

AÄ

eenzaam leeren

je efjºmint/
ÄNaeer vermaak en bljbſchap geeben/
TPan de MDereld we bezint/
IAits Hy noot alleene leeſt /

Äéft.
2. IAimmer is men minder eenzaam/
TDan Uerzeld methem alleen ;

TPaar men methem/ zB gemeenzaam

Ä

Enzo h2n/Houd

LM ree’ll :

MDeg dan wäereld ! al min lušt/
Ztrekt tot afgeſcheide rušt /
3. In een toegeſloote kamer/
in 't eenzaam u2tje Welt /

Haakt en flaäkthn äängenaamer
ÄMaetztjn lieſderiſ zoet geweld /
Dan haar d' ndle waerelf wred/
TDie zijn Geest niet kend of Woeld.
4. Maijn Beminde/ hohen maaten/Zo ontzagk rein en kutsch/
MD zig niet. N2aag binden laaten,
Byzhn B2üd in 't aardšch ged2uis:
CDm Ä daar te kušſen /
Hu Wil met Haar zijn alleen.

5.

ond ik Ll in 'f Herte ſuiten /

ÄLiefſte Jeſus! na mijn zin:
Jºimmer guaamt gn weer daar huiten/
JAaar gy iſt er eeuwig in:
kom dan / Heer! en moon hy mu/
Dat mijn zieſte agede zu.
6. Llul gezeiſchap sº inn nzeugde
-

»

F

Z

**

-

&
-

-

ÄNrrr
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- Op 't eenzaam Christen Leeven.

“

AAeer als al de waereit doet:
TPie my mooit alzoo berheugbe/
Iſaef haar bleßend bitter zaet:
n afzang nu/
## Ä
Ä

Hier am
In

>

«

.

-

Zoo aan U verkeeren/
EFÄaatikmy
mu Ä U- Ä n/
goed Wegeere
en geenÄgrooter
ift Äg H. Ä k/
n ſteehš/ na de regte ſtree
Jºãet Wl in mijn
Zeek.

Ä

.

.

.

-

-

8. ITaat my in der menſchen ma2berl/
Eenzaam zün/ en ſtam en dom/
'k Hoüd' al fºuw en U ten Hoogdeel /
Utom min zielen-b2eugde kom/ .

-

25em ik ſchoon van 't aardſche ſcßu /
*K MSeß een tong en Hert Woo2 Ll.

9. Haar men herr' wän 't aard.ch gewemel
TPuß m 't ſtil üegunſtigt werd/
(
Krfgtmen 't Hert. Haast in den Hemel/
En den Hemel in Het Hert/
Hegeer gern meer geneugt /
W

Ä

Hier hy leeft be ziel im vzeugt.

Den zwakken Ademtogt van een Amegtige
Ziele , in haar Geestelijke fiaauwte; vertoonende
hoe een opregte Ziele, die van den Heere in doo

digheid en ongevoeligheid verlaaten is, in haare ei
Ä magteloosheid - by haar zelven legt en wor
elt, omte konnen doorbreeken in een heilige en
yverige beweginge tot God, en tot haaren Zalig
maker Jeſus.

"

,

-

Op de Mºs: Van den 79. Pſalm.

I. MYch dat min, oog ban traamen konde bloetjen!

OÄ. 't 3ltig natmn
--

Teger kon üeſpgoe#

I99
Den zwakken Ademtogt enz.
Bch dat mjnert ten regte was verſtaagen!
TDan zoud' ik Ll/ P. mijnen Gold behaagen.
Och dat min üange ziel! In wee-moediederbiel/

En Heftig Kande treuren !
Gch dät ik mijn gemoed!

-

Gefſt men Kleeb’ren daet/

-

n ſtukken konde ſcheuren!
2. TGät was mijn trooštin dit verb2ietig leehen!
De d2oefheid zelf zou my herguiäking geeien/
Detiaanen zelfs die Zauben pfze Weezen;
De fitterheid die zoumtjn ziel genrezen;
ÄMaar 't ongeüzooken Hert/ Bzengtzonder ſmerte
(ſmert/
En doet gerustheid augtén;
Bedwelmtheid in den Geest

-

-

TDie d2ukt my allermeeßt /
En Haart

Ä

ZUgTell.

-

-

3. MDaarom/ o God!aat gy mijn Ziel herlökken ?
En waarom doch mijn Hard gemäed verſtokken

Gelijk een ſteen? Ja Harder dan de Katzen/
Die 't Hardſte Herthan TDiamanten trotzen.
Ä zwaarder lašt/ Eenmenſcßetoegepašt/
§ 't ongevoellg guhnen /

TPaar

Acß! onheimeegt fe Zijn
- Is my de Zwaarſte pijn/

-3

-

-

En doet den Geest werdwijnen.

4. Mºat zalik / Heer wat zalik gaan Beginnen?
*k En kan/ eylaaß! niets op. mijn Herte winnen/
Wºn Hert als ſteen/ ſchint üvven töoznte tergen/
Bitſfonheweegt geltſk Jaetaale Bergen. . .

MPaar hat ik zitt” of ſtäa / MBaarbatik ſegg of gaa/
Gf wat fk wil betragten;
MDat hat ik bye of laat /
Älºn zielen hind geen Baat /
„
Alain hert wil niet verzagten.
5. Inhien ik wil tot uwen CH2oon genafien
AAet Heilig huur/ om U fiekent te mäaken

IWAtjn ferten wenßch/Ä midde
-

Ä 4

-

lan

gelig ſ
E3

>

Den zwakken Ademtogt,
CDch Peer ! dan zijn 't maar Hertelooze reden :
2OO

Offchoon betongeſp2eekt / En of beſtemmeſmerkt/
't Hert kam Zig niet üeweegen:

LÄ Ä

Gefied

/

O blºſt my 't hert gezet
Geißk
Ple

Ä

Ä.

,

6. Indien ik wil Bam Godes wegen ſp2erken /
Cºm 't killig fert met yver aan teſteten; TDay meld
tong han Gods gehemenisſen /
àaar ebenwel moetik mijn herte miſſen.
Allſcßnt hat kleine Tit/ Däm'É Hemelš vuur verht/
All wooghen die mm doen hooren/
Gantéch KEagtig Umgeroert/
Beweegt en aangehoert;

ÄMain hert blijſt als te hooren,
7. Al holgt mijn Ziel de ſpooren van de Schaapen/
CDm Hall Ä buur een honkšlien Op terapel ;
Al Ä ik my hy die han yver blaken/
’t En ha2dert niet aan mijn herſtelbe zaaken.
-

ÄWAtjn

# als Hš en Ä 7 Jß kouten hart by een:
an Zteen gefmolten wezen ?

Dat ook Het FIs de blam?
JNRaar of dat iſog zo kwam/
IWAm Ziel wil niet genezen.
8. Indien ik wil mijn Herfe weer gaan zoeken
Än 'thiep geheim tan Ä jze Goeken/
Dat feilt mit öok. Och! in die Seiligdommen
tan wel mün aog'/maar miet mijn herte kommen.
°t Derſtand hegript den Zin/ Ja zit *er finnen in ;

«De Her

Ä kommen

ANAaar wat ik immer

Ä

Äwerken;

Herte flüft ZG ’t

aš/

Geſlooten als de Zerken.
9, Indien iſt ook wil mijne haeten keeren:
Cot Hades Huiš / am daär han Hem te leeren:
Een Warnabáš en kam my niet vermaßen/

Een Paulus zelfen kan mijn hert niet räken/
-

-

-

-

- - -

-

-

-

Al

Van

een Amegtige Ziele.
/

2OL
r

SYl Kwam Gods eigen Boon/Gezegentuit zünCHZoom/
„Najn Ziei zou niet bezeſſen;
't En wäar hy meerder Kragt /

Pan hohen methem bzagt /
Dm mijn gemoedte treſſen,
10. MDo2d ik gemood om 't Heilig B2ood te eeten
Boo komt een romp aan uwen dišch gezeten /
JWAaar zonder zielt die Kan Zig niet Hegeeilen
Cgt uwen LÄ daar CHZištuš Zit verheehen.
TDetekens han’t Herfond/Die nuttºikmetden mond:
ÄÄaar uw genade fragten
TPaar ültjuik ndel han;
-

TDies iß ook mieten kan

Jahn plicht aam ll betragten.

11. Jndien ik öok wil mſn geſagten wetten/
CDm mijn gemoed te heter Wast te Zetten/

Ja omnmtjn Ziel met ernt op Godte besten /
TPan aliegen die man 't Posten tot het MBesten.
Ach mtjn gedachten Heer! die warmen gints en weer/
En zwieren met de MBinden:
CDf / Zoo F noch mat ſtaan/
JNoch werd’er niet gedaan:
*k En kam geem Herte binden.
12. Uw.goedheid/Heeren kanmijn Hertniet trekken/
Uw oo2dee kän geen v2ees in min verwekken;
Uw troošt'ſik heil en kan my niet Verkwikken/
Uw. d2eigement en kan my niet Ä ifiken.
MDat gº felooft em d2eigt 7 mijn Ziel büſt Cngeneigt /

Zykan haar niet ontſtellen!
(Zoº iš Haar kragt herooft)
All holgen haar am 't Hooft
De Honken van der hellen.
S.
13. Altrekt gy mm / o God / met lieſde-zeelen./
Al komt gy my met uwen zeegen ſtreelen:
„Noch kam münziel daar, uit gern honing zuigen
Dokkan mſn hert zich doo2 geenplaagen füigen:
Alſtaat VW 't ligchaampfat/ En al de leden mat /
„25
Cºn
-

A

/

.

Den zwakken Ademtogt,

2:2

GEn treft met feile blagen /

Efzo VW t ſtraffen ſtaakt;
AWAtjn Ziel werd niet geraakt
ooz Zegen noch boo?

Ä

I4. Älºaär boten dät; gg Jeſu hefit ged2onken
Den üitt’ren telk/ die wäš ingeſchonken
Ban uwen Gah : Gobs hanh heeft U gehanden/
Uiu Zielen IThfom anzent wil Ä
Ach wat een immig leet / Aš U Het Bloedig zweet
GMuam rollen langé de wañgen :
Hoe rep gy in den road;
Mijn Zieſ is van de dood
Van alle kant bevangen!

15 Gy wierd terſtand/ Za winnig als zy konden/
TPaar Heen geſleurt/
edelt en geüönden:
„Den Heeft daar ma Ü Kleberš uitgetagen /
Gehaont / üeſpot / gegeešſelten heſpöogen :
TPaar wierdeenKruišgeregt/ Daarzttggäangehegt/

In 't midden ſande ſchºnehen?
*

#

in depfjn/
En wierd geacht te Zhn 7

TSÄÄr waart

Een Pºince ſan de Baeben. . . . .
"Ä
wäš-mog’t minšt. TDeš afggonbé ſterke
LN

n met gebguis dien Held op 't Tif gehallen:
bange # riep
Höhen mäten;

#
Mijn God!

Ä

mijn God! hoe hebt gy my verlaaten?

Gabš toozmig angezigt/ Heeft Hemeen Helſche ſchigt
Diep in he Ziel gebzeben :

Än ſchzeeuw.de ohérluit/
Hñ hieß den Adem uif/
En Heeft den geest gegeeilen.

7. Den Heme zag 'f / en é hanhaar geweeken;
De Ton herſczok/en heeft Haar Ticht vier teeken/
Dae üeefde d'Äarh/ enguam in mood nanüaaren/
De Dooben zin uit haaren äuß getaren:
"De Boozhang fcheurh' in tween/ Panhauen tot Be
NLe’II

-

-

.

TDe
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De ästzen zin geklohen :
Een Heiden die daar ſtand /
MPel diep in 't Hert gewand/
TI Z
Ö«,

Ä Ä21kt !Ä#Änd
len/
Ja ſch2ikt noch andermaalen

LD Bonn' verbergt

Äh Ä uw

gulde ſtraalen/

LP Aarde heeft! g Mäatzen wilt doch ſcheuren/
MDant noch en wil min ſteenig hert miet treuren/

IWAßm Hertišals eenſtök/t Söelfminder als een ülak;
Ja minder als de Ä
@ch! meer dan Ä Hert/
TDat mooit geüzoken werd/
Gch! kard' ik u üeſch2eſen.
19. J2aar aléik/ Heer! ñklagten uit wiyieten/
Booz uwen Chgarn/ en boenmin tragnen bieten/
MDanneer ik wil mijn ziele gaan hemoejen/
GEn met geween mijn tagten laaten alGetjen:
A

Dan Wind iſt allermeest/ TDat gg my uünen Geršt
Ce üšter hefit ontrogen.“
GP Heer T miet eenen traän
Utan uit mtjn Oogen gaan /

AWAhn ziel fälift anfewogen.
20. CDch! Wat een Klem / dafik zoo lange dagen
Een doode ziel moet in mijn Ä Ä
*k Eukan/º God! mijn Hertmietdoo? doen ü2eeſen/
JRaar tühſt/ heaas zoo half gehooren ſteeten.

ÄÄÄju ziel in üarendémood/die urzſtelt met de dood/
En laat mtjn kragten tutjken :

De bzucht en ſtaat miet ree:
TPaar kommt wei wee op wee/

AWAaar al he wee’n bezwijken.

Ä erlaaten 2
GSM ſtelt U aan / aiš die mijn ziele Haäten/
-

21. Hoe hefit gy Heer! Hoe Heht

GW Haud U 12eemd/ gº laat mijn Zwafike fragten
ÄÄ
TWIT #
Ä ÄÄ Ä
e doIMOKOU
gript
Wa
Zu Heeſt
mijnmmHert
Ä M1NIMULYAst
U
sz
Lllº

AWAlſ Ziele die üeugiest/

EU

2S4.

Den zwakken Ademtogt,
En al Haar Kragt verliest /

Zu kam niet meer verlangen. . . . . .
22. Ach Heere! Helpt/ ach! doetmy weder leeben/
Ach Heer! waar is Al groote kragt gebleehen?
Land gy dan/ Heer! geen booden meer herwekken
Hocht water niet uit harde Katze trekken ?
kian unen Hamerſlag / èlet doen geijk hy plag /
Gf iš zijn ſtaal aerſeten ?
CDſ iš üwi goedheit uit ?
CPfis dit uw beſuit ?

Gfheit gy my vergreten
23. Och neen!'fénkännietaan't hermogenſcho2ten;
Allmachtig God! wie zoud uw hand herkozten 2
-

Een Hšch vergift dat ſteid mn dezep2angen:

t Is THzäaken floed/en_gift hanhooze Stangen:
TDäär is eentowermacht / TÖie mnde zielterfirägt:
ÄRijn hert is weg genloheñ:
Dch Heer ! dat Üoos ſenijn/
TDät moeten zonden zjn/

-

-

-

-

-

TDie zoo mijn Ziele fooden.
24. Ik Weet hef Heer! 'k en hoeve’t niette gišſe:

Mºat dat Het zy/ getuigt my min gewisſe.

HAiſn zonden Ähn mu hohen Pt Höoff gekommen:
Mºee my!, ach! 't zijn onrekenhaare zommen;
INAijn Zanden op een rM / Getuigen tegen mM /

Ä hef

-

üerkeerd gehandeld/

k Heüft uw gebod herſmaad /

Ik heähe vzoeg en laat

-

.

ÄlAijn lušten nagewandeld.
25. Aš uwen Geest my dankwam anberrigten /
-

End2eef my aan tat mijn herzuimdepligten:
mjn Ziel guam Kragtig oberreden
Dan Hethik/ Heer! daar tegen aan getreden,
äJeff mijn gemoed herkragt/k Heßuwen Geestuer
Dies is HM weggeweken:
(AWIt
'k Heh uven Geest üepzoeſt/
Aš

-

En bitterlijk fed2öeft: “ :

Jºu immt HM *t aan mp wzeken. -

26. JK

-

–

e
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26. Jk Ben / o Heer! ik hen die ſtraffe weerdig/
Uw MÄegt is regt/ um Gozdeel is regtheerdig.
IFAmpzalig Ägt wat megt ik tog üeb2twen 2

„Du moet mnziel zo gamtsch verläaten üben.

Ä. ik U geh2eeßt!

D Geest man mijnen Geest!

Och leeben aan mijn leeben!
WDat Hefti ik U gewergt ?

-

ABae Heiß' ik U getergt /

"

-

En Wan mn wegged2eeilen 27. Bergeeſt my/ Heer gedagten/woozden/daaden/
En Hoozen aart / en neem my in gemäahen ;

Deest mn herzrent / en wašcht mn in de Beeken
Wan Ljzistus Bloed/en zufiert unin gefgeken/
Dntdeht in dezen ſtaat / De wo2t’len han dit quaad
IWAaar meest mtjn fioezem-nukken!
To wil ik eben dan/
*

-

(Ten festen dat ik fian /
TDie pologen uit te ruftfien.

28. Och leertmn/ Heermtjnboozenaartfetemmen/
En laat mijn bleesch nist in de Zonde zwemmen;
JºRaar bood doch meest in my die guaäde ušten/
Die mm mag liefst en diepšt in 't herte rušten.
Behalten die ik zie/ Teert mg ook kennen die/

TDie in 't üerüoggen groeſen ?
Geeſt Nok in dit getaal Z

Te kragt om die boozal
Daar hinnen uit te roetjen.

-

-

Ä

-

29. MBit IU dan
noch aller mM erftarmen/
En laat een huurmtjn Koudeziel Herwarmen :

Herfºijzelt / Heer ! die g2endels man mijn Herte/

Ä

Enſgeekt Het ſot: ºk en
boo2 geen ſmerte/
Dzuk mm h2nmet U Hand / Gnfroertmtjningewand/
En doet man angſtig woelen:
v

WHedweimtheid Zonder angst
TDie halt mm allerfangst

Pe! dget het my gehoelen.
30, 'k En hidd'/ o Heer!

genaangnam sº

-

-
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à MBil uwen troost noch aan münziel mietfmaaken:
ºk En wil nagtanš den inbloed der gemaden /
Dien zaeren troošt in 't minſte niet verſmaaden.
MDant/gglhoegrootiš't goeb/TDatgy Uwtind’rendget,
TB Bader han de MPeezen/
Dat heil en

Ä

Dat gy Heft taehereih/
Den geenen die U ſºgeezen ?
31. ANHaar’t Hemels-fi2ood den Hinherentoegezonden
niet hoö2 zulke doode honden.
En werpt
Die tid Ä boo2 my noch nietÄ
TPat gn Ä L Ä zoud' laaten hooren,
E>ch Heer! diezoetebzeug / Dieherten ziel verheugt/
Jš Heel van my herbwrenen.
Dch 't Heil ! dat Hemels Heil /
Jšnergené Woo2

Ä

-

Dan langs der Helle Heemen.
32. Boo2 °tſteenig Herten ié mooit trooßt gerezen/

GBp angst komt troost / op Kwetzen kommt genezen /
Geef die den troošt die heter u behaagen,
Iſt / Heer! ik hidd' maar ſiegts am dzoehe ſlagen
Seeft my maar ſag op ſlag/ Doodatik’t voelen mag;
PGerüztzelt U2M mijn heemen:
Taat vºn een Helſchen glaed

Perteeren Beeßchen Bloed/
GEn fitteritſk doen weenen,
Ä Ä
w# Ä

uezonden
en;

erſlaat mtjn Zel / en geeſtze depe

Doetuwen #ſ my in die Wenden kleinen:
Doet my de Ziel en't gamtſche Tigchaam üeevenſ
Perštmn met uw gewigt / CEnhoet my uwen ſchigt
WD2U diep in 't Herte d2then /
in ?t Ä
zÄ

Y

Alleen en laät my niet

Zoo angehoej Äjſen.
-

w

Ä

naf my dan de magten an der
ÄÄer ſchzift en angštte grande willen Wellen/ GP

Van een Amegtige Ziele.
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Gfzo de bzaak / met al zün üooze Geešten/
Alain ziel feſtreed met Hebget
eßen/
Pfäl Het Heisch geſpuié/ JAet g2.auwelſk gedzuiš /
JAn poOgden te daen ballen./

Ä ook Ä Ä Ä.
Alºn In De Ziele gUam

-

Ä Ä
Äsas
ut
ſtellen
35. JAaarhoe/
mjn Ziel?
Zult gy God
Wetten ſtellen
vÄ
g: hem am Ä Ä der heilen?
Heeft dan Ü hert in heiſchen angst hehäagen ?
Pfheit gy kragt om zulken ašfte dzaagen?
Hoeizoefitgnhaar uw heugt? Gfſterkt'erheilofbeugd
In tſchakken han de ſaaven 7
MDat ſlaafſche ſch2tk ooit gaf
-

Jš zondº en Zwaare ſtraf/
n plaatz' han goede Maahen.

-

Wekken

36: CDch neen mijn Gad. Ä2aar gy Kond Iligt wer
Uit duisternis / en goed uit 't guaade trekken.
J g2oup' uan maar aan deeze ſch2ik te denken/
JAAjm ziele heeft / en 't doet mijn leeben firenken.
itan't net U wil feſtaan. Heer gaat myzagter aan;
IWHaar mag ’t niet anders weezen / T.
Derzwaart dan mijn uerdziet:
MDant lieber zo/ Älš miet
AWAtjn drode Ziel gemeezen.

37. Ja Zo Nok Göd zijn aanſchtjn woud“ bedekken;
En ſcheen zu gunst my Heel en al t'anttrekken;
All wištik itet waär hän den ſchzik te keeren/

Ä.Ä Ä
ſteſ Ä liet Ä Üetli
Ä-WO2ſtelin
er Angst mtjn Zielhewing/
Ä
an God herſteeken;
TPeš egter miette min . .
IN

CDch dat waar mijn gewiu /

Äogt mm maar 't Herte i2eeken.

38. Albligtte dan/ al ſtreek mjn Tiefdaar Heenen/

#ne Ä
So dat iſt moeßt

ſteenen/
duthe kirre ;
# een leggen
TPgt

l

-

08
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/TPat treurig hert waar han de regte IAAyrrhe/
/ Een teilen uanzhn gunst / Bereibet na be kunst /
LBm mm hrt hert te ſterken;
CDch wei verfzizeit Hert/
Aild gm Ä ſmert /

-

-

MDät vöoºdeel kond gn uerken?
39. Gelukkig Balk/ die midden in de p?angen /
Dan Helſchen angst/ verſchaft ſchijmt engewängen/
Gy Ä geen nööd/ al fchümt gnte verzinken:
Eſ han God§ hand een trümel-heik te d2inken.
Och! dat my

en God / Uergunbe Zulken lot/

'k En zoü geen angst vermtjden:
Als maar mtjn Hert dod2 pün
Gehoelig konde zu /
Hoe willig zoud' ik liſden.

-

40. Geüzoken Hert! Hoe Zoud gymy doen hyngen/

En’t lauw gemcred ten Hemel op doën ſtigen;
Gch dat alza min ſauwe Hertens-tagten/

---

„WAet ſterke b2ift ten Hemel bliegen mogten:
JUAijn Zieimer Arends afügt/Bau zweien dor2.de Tugt/
By zoud' haar gäntsch hervloeken/
Dm mit den in den mood /

In 't p2angen han de dood/
Godšaangezigtte Zoeken. „
41. tommt danmijn God/hallaangelijk de Leeuuen/
Döet h2n mijn hert han ſchzik en pfſne ſchzeeuwen/
Derſcheurt/ merwand / doo2ſnijd min ingewant:
Doet buur en blam in dezen üGezemtzanden:
Gchboeteen zueert vanztaan/TPooz Herten Ziele gaan/
ZSpišt my met enkel Alsfein/
Dzenkt my met fitt’re Gal!
TDät’s bro2 mijn angehal

Een hosteke Basſem.

2. Perüzelt/Heer minkragten/mergen Beenen:
Ärgruiét min hert / geijk hermaalde ſteenen:
Stºt Ä im ern boſheit Langetuigen/
-

Perſtaält gemoeb doeffmeiten Heer/ en üugen
>

-

-

. .

en
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THzft
dandoet
den hamer
züft Ja
toe: werplettent
En maakt mijn ziele moe/
mijn hert
Dan zal mhn angſtig Hert
In 't mit den van de ſmert

Zich op den Heere Zetten.
43. Gºp op/mjnziel! ültjftmietmeerleggentreuren/
Ik hoel"t/ ik hael 't / wat dat 'er zä geheuren/
Jk voel een alam man hinnen äangefteeken/
Jß voel een huur dat krachtig boo2 wil fä2eeken.

Ach zog mijn Gohen Heer! Geeſtmy't gehoelen wrer;
Gy boet de wieke glimmen;
Pntſteekt die honken woa2t/
En doet / geltſ 't Ä /

Ä Ä Pt # ſ Äs

zº

verſtepen/

. IBAarzCodien angst/mijn Zielzoud' oberſtelpen
tLlond

# dan

ern Jºãeester om te

Ä

-

Als 't alles fieeft/ en als de posten dzeunen;
ÄLaat dan uw hand my krachtigonderſteuuen,
Och Heer! Ukleen’ikaan/WDilt Hyniet üan mygaan/
ZSterkt GM mtjn ziuakke krachten:

Döet dan wiatu ſehaagt/

*#

mp maar endgaägt/
-

an wiſ ik 'tal verwachten.

OP J. E SUS L II DE N.
4

Ztem : Courante la Bare.

-

I. Wolmaakte Heiland! groote Held /
V GU die met Ziddven / traanien en gehedeit:
ZAlleen de
mper hebt getreden/
Golgatha
Dp
/ dafhlaedig Dozlogs-held:
EM gun mijn ziele dit geſchenk/
/

Datik uy

den teſtens awerdenſ :

elendig leben
IWAet hert en mond
ANAaA eere geeben /
CEI dat iſt

in

En aermy de Zond.
2. Ik Zie/ o & ºwn,

- -

-

-

-

an her ſicht!

-

-

Op Jeſus Lijden.

S2IO

Dat WM ooz dzie van uwer jong'ren oogen/
Cat angst en dºmeſheid wo3d bewogen /
En werp U zeif " Het Ä aangezicht :
MDat Helſche pijn doë2ſniſt utºr Hert!

TPat gy düsangſtigen Zoo üeeſend wert.
GU ziſt be Teeuw uit Judaäš ſtam geſp?oten /
En legt gW / Heer !
Jºãet Angét dmgoten /
Als een wo2m ter neer ?
Gg
Bedgoeft tot in der boot/

-

Ä
Gy Klaagt üw Jong'ren

-

/ maar het kam niet fiäaten:
Het ſchint dat God Ll Heeſt verlaaten/
Poewe uw angst Ontijdig werd Bergroot /
Gg valt uw Bader weite hoet/
En zweetdoo2 angštzeergrootedzoppºlen fäloed/
-

vº.

die is’t aneimdig mededsgen

erßergt Zipn Hert/
Enſluit zijn ſagen

ÄÄ
ſmert
"I
ader ! Zou ’t niet moog
4.

zjn/
-

Der

Heeker ban uw liehe Boon te Keeren ?
Gf wilt gy Hem tot gruisberteeren ?
En gamtschherdzinken in uu tooren-wijn/
Aanſchouw medogend zijn herhziet :
Doch Hoot hy hib bat Uwe wil gefchieb/
-

Itantdan beſtaän met uw gerechtigteden?
Perdunt zünfmert /

En toont hem Heben /
-

Ä Ä

-

Ho

't
S
eue Äeſu ! tjoe Zal 't gaan ?

°t

5.

\

-

Dees lašt en kunt gn langer niet herd2aagen/
Zchoon d'Engel Ll Kamt onderſch?gagen/

Het ua helas ältſt op uw Hals gelaan/
D

Ä. g Zelepijn !

-

Hoe kam het licht hier an aanſchouwer zu.
De Oedheit id hier alſ het waade/

-

je nCoit mišteed /

nagt ongenabe/

-

-

Ert

N

Op Jeſus Lijden.
En#

h

Tr

e leef.

-

„.. 6. Geem wonder dat gy Jefuß Klaagt /
Uw ſchauders to2sſen al dees MHäereldÄ zonden/
TPe bloek des MBets / te zwäar behanden/
TDie is’t Tam God§ hat gy alleenig d2aagt.
Gn kant Utegens 't Helſche Mäat /

-

„ Ei udert den ſtrit met eeſ berg2ämden Gad/
Gy treet de TBoot / die fitt're Bo2st met poeten/
En Gades ešch
-

Die wilt gy foeten
JWHet den dieren pzijß.
7. MBel Hoe/ mijn Ziele zweet gy niet
Taat gy, op d'aard geen floeh'ge traanen italien?
Gy die grootſte Heer ham allen/
* müwent
wil bušangſtig iden ziet.
Gedenkt als gy ztjn klagte Hoogt/
TSie uit zijn“ fange ziele koomen hoo2t/
Dat hu het äſ uit lieſde Ät gedZaagen/
-

TDätgy zoud zijn/
Gods welfiehaagen 7
-

En Äruzid han pijn;
„ 8. PZStöute Bandaar / wie zu zit/
Die telkens noch nw booze lust Wiſt fioeten/
Wtom hier ein ziet hier Jeſus hzoeten /
En wat Hnal dm 's WDäerelds Zande iſt
fwaade/doet Het goed/
Taat doch

#

Valt derze Jeſus am genaad tenoet;
Gewi zijn klaagen zal uw ziel heb2tſden/

-

Ääär wie Het laat/ .
Tal hy kaštjden
Äet zijn eeuw'gen Haat.

„ 9. TDoch Ll/ o Jeſus dank mit Hert/
En in den Hof den ſtrid Holſtreden /
Dat gy ado: my zN üloedig hefit gefeden
TDie mn

Ä

aan d'eindelooze fmtert;

Eeeft dat alttd uw angst en pün
„NAjm zieltat üoet” %“ Asire trooät mass
a

2

-

Samenſpraak tusſchen een leevendig

ar2

En hier dooz leer / de zomben te vermüden/
Äa die niet doe
Booz dat ik ſtrijde
Cot den floede toe.

Io. TDan weet ik/ vziendelijke God/
Dat ik mog Hel Ä Düvel Heñte v2eezen /
Alaaar dat ik Uzai eigen weezen /
En erben 't allerhoogſte ziele-lot;
-

ZDe liebe

Ä/

-

ſtaat my fi

Dat ik alhier in t Hof hän

-

ëhen ſtry /

CDp dat ik namaals uit Uw mond mag Hoüren
Gmtfangt den p2tſ /

U tre hefchooren/
Im Gods Paradiš.
Samenſpraak tusſchen een levendig

CHRISTEN, ENDE DODE WERELD.
EBp de
Chr. I.

Wº

den Ioo. Pſalm.
Ä relb:. Van
ſtaat wat aan een ZU/

En maakt de plaatſe ruim hoö.2 mg;
Ik Wil den toning maaken gZoot
TDie my van uwen ſtrikontſſoot.
Wer. 2. M3ie iš zy / die dat woo2d daar doet ?
WDie treed my daar zo met de boef? ,
MDie roemt daar ZG op Haaren P2iend ?
En naemt my maar een Berelds kint.
Chr. 3. Ik fien 't die als een röok-pijlaar
CDyklimt uit uwe fooze ſchaar;
Die liefiſk op zijn liefſte leimt/
Die dooz Ä kragt my onderſteunt. . .
Wer. 4. MSat Heeld die fijmen Hoop zig in 2
Bu acht haarſtaat een gzoot gewin/
-

-

–

-

*

Zn zouden met Onš ruiten miet/

Bü ächt an lagchen maar uerd2iet.
Chr., 5. Het iš Ols miet maar ingeteeld/
GD MPerelbº! wišt ºn wat het ſcheeld:

ven in Gods ongena/
Leſee
unst/ gelijk iſt ſtaa.
in zin
Of

-

Wer.

-

Christen en doode Wereld.
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Wer. 6. TPat is mog al uw aude taal/
Zo Zeggen zu doch altemaal;

Än Zijtmanvan
öuds ook zeer veragt./
een ieder ſchier Ä
Chr. 7. Derachtte zijn/ a bat is niet :
MDat meent gy dat men u amtzief ?
Deracht te werben om he beugt /
TDat is

º

-

-

A.

rechte Zieleb2eugt.

Wer. 8. Sa höe wiozd gy niet al geplaagt?
MPat is 'er dät gy niet ai d2aagt F
t Is onger / näaktheid / en genaar /
Berd2ukt te

#

is dat niet naar?

-

Chr. 9. JK Wüerd geſterkt in al mſn kruiß/
Het zal mäar zijn ern ko2t gedauis/
Saſmaatte
mſneer.Heer /
Dat meem ik dzäagen
aan als voo;
groote
Wer. 10. Ik ben lieber Hoog ge-eert /
Daar men eens lustig üzašt/ en teert;
-

## Ä

ÄÄ

U#t
le dOO2 het gantſche

A.

eid/ id

*

erſP2LlD.

Äs

Chr. II. Een klaar fiewt
Die met een Ä tn de Hand .
Bich zelfs herhid/ as of hy Had

Lerſtand/

CEen Integrijpelijke ſchat.

*

- -

Wer. 12. Uſu Haoft dat hangt gelijk een Bies/
Jk zie u menigmaal zo tries;
GEn ift üen altijd wel gemoef

MDat is 'er dät my guijnen doet ?
Chr. IZ.
n
vloeit niet uit min ſtaat/

#

„JAAAT Ult

ſterhš hed2eben ruaat;

Pºet treuren geeft
meerder zoet/
Jß gy geniet met al ua goet/
Wer

14. TPat leben ſtaat my doch niet aan/

„Man bunkt het moet er

Ä

WIMAN ;

*t Bermaak dat Hau ik aan de Hand /
Em UrIeg my made meeßte trant.
/
Chr. I5. Delaram
aan God gefaat/ LO

woz.

3

ºt"
>

Samenſpraak tusſchen een levendig

24

Cºm dat gg Ä üeuel aerſmaad :
Uw deel Zal in dit leeven zin / .

.

5M Vaat haät ma de plaat der Pfjn.

-

Wer 16. TBatig uw werk dat gº werdoemt
Die menſchen / die men waereits naemt:
GM acht ernander niet-met-ai /

-

En houb l op met wat gekal :
Chr. 17. Dat ſº laßtertaal / dat doenwe niet:
MPI fpzeeken als ans Gnd gehied; . .
Gaat Ä eens naerſfig in Het MDoozb/
-

MDat bloek daar Hodz u wo2d

Ä

Wer. 18. Ja! ja! het zal net my wei gaan;
Ik weet hiel Hoe mſn zäaken ſtaan;

Ä alle Pligten waar/
n haar toe Henik altjd Klaar.
Chr. 19. AAin i2ienden Hefje anders niet ?
Lºan ſtaaje lošſer als ern riet;
Die dingen zin zoo üüſter klein;
-

-

-

F

moet häñfinnen zuver zin. .

.

er 20. TDat weet ik wel mijn Hert is goed
Ik weet ook Haemen Hidden moet;
t Geloof dat hef ik wonder haßt;
TPen Hemel is nº toegepaßt.

-

-

Ä

Chr. 21. TDen
Heeft U zog Werüſind;
MDie weet hoe haaßt hn u verſind ?
Bezat gº maar uan ſinnen licht /
# roemde nimmer gp uw plicht.
Wer... 22. De Schzift weet ik zoo wel als My;
Sud hef ik lief7 ein hn lieſt mm:
Sp Hem hertrouw kältid vast/
-

in Ioe het

Ä dat

HU helašt.

-

-

-

hr. 23. 'k Hoo2 mpg äl wgo2den uit uw mond/
Die Koomen iit een Walſche g2ond :
u kent uw bpodeſtaat doch niet/
Bat zomben Ä er die gy ziet.
-

Wer

24. ſweet dat iſ een Zonhaar ſen/

Äſa weide

Ä die ik ken:

*

ºk Bib Gal hat hze my hergeeſt/

MBie
-

Christen en doode

Waereld.
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WDie Heeſt er ooit holmaakt geleeft ?
Chr. 25. MBat 3jt gy in uw Wogen riſk?
- Gu züt een armen Swaaš geliſk 7
Die maint te Hebben hat Hn mist;
5m Züt ook mög geen waare
Wer 26. Om dat ik Juist geen fjne Hiet/
En heugt mijn ſtaat däm daärom miet?

Ä

I hauw doch van geen fijmelaar/
Äk ſchuwze Ä
dat niet raar ?
Chr. 27. Petjomt hier op de maam niet aan;
God moet U man Uzelfs ontſlaan:

Gn maet op nieuws gehören
/
En U eens zien geheel onrein.
Wer. 28. Ho! Ho! dat is mog töß gemoeg:
TDat is als nu nag alte U2Oeg;
De mog?denaar dat waš "er een /
Wºeeft CH2tštuš daar miethoo2 gefeem.
ditizenben zÜn zog bergaan!
Chr. #

Gch wnt hettoch eens recht verſtaan:
God ſnid uw leeren Haaštig af/
TPaar äliegt gM Heenen als Het kaf.

-

Wer. 30. Määär wat hefit gy doch meer als iſt ?
Uw. leeben duUrt ook maar een Fälik:

Uwu rampen zijn doch allergroot/

GEn op Het isºtst dan komt de doob.
Chr. 31. CZ JK Wien Hier ham God gehaart /

Die heeft my booz zijn Kind verklaart /
Vºn Heeft het opzicht over my /
Tºatig wät groots/ gelooft het h2y.
Wer. 32. MBel hefit gy wel een n2m gemoed!
Jß God te zoeken damizoo goed.
GEn hefit gy meer als iſ fiezit ?
Mºat oozdeeltgy ? komt zegt mm dit 2
Chr. 33. Ja! ja bit werks zelfš een loon /
En noch verwächt ik eene Kröon:
Al wat gy hefit # by my mier /
Het üaard maar kammer en verbziet.

- -

-

-

-

-

-

G 4

Wer

-

es

Samenſpraak tusſchen een levendigenz.
Wer 34. Ik zie/ gy komt niet obereen

Äetmn/ we ſaat my maar met Uzeen;
Iſt blind geenſmagk in al uw wert/
En daaröm Blifik in
perk.

- -

Ä

Chr: 35. Gy jeht het eſſenwel gehao2t/
A nierd gg noch Zazeer verſtoazt:
Äſt merk l aan als naar geht eit/
En baaram oherlang herfoeit.

Wer: 36. Ik zal l dzukken waar ik kam /

Ä üied Ä nieuws den ſtrid weer an /

-

an ik U Wangen in min net/

Fan uw Ä ontzet.
lagche met uw dZeigement/
haet gy ſchoon al
NL

Da wo2d
r.
-

-

37.

e booz mnis / is meer als gy/

K er.iš een
Held / en ſtrid vorz my.
38. Gy hebt boozheen Zo niet geweest

/

MDel Zºt gy nu aan my ontgeeßt?
ÄZu Ziſt gº ham mM
-

Ä

-

MDel jeßt
et dan zo verüeurt. At ferruwt
Chr. 39.
nu mog Wel/
iſt doe
rtwa
Äa gy Zht mM nu gedacd/
-

Ä

#

Ä

Ä

Ä

WGn Ä dat ik U antalood,
Wer. 40. JUAaar Ziet eené wat een ſchromegkang
Hoe aangenaam herſchijnik thans!
ſº Het eer / Ä en Hooge ſtaat
Beg keurt gy We die bingen guaat?

Chr. 4. Ä. uw glans des my doof/

-

JK geef uiu bietjen geen gelaaf;
jn luiſter iš zo overgzoot

Enhie bunrt zeiš tot nähe doob.
H. KRAMER,
-

- *

-

-

.

..

-----

l,

De Geestelijke Pelgrim.

-
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JKE PELGRIM.
DE GEEST ELIVreemd

eling op aarden,
Pſalm 112. Ik ben een.
verbergt uwe geboden voor my niet.
Coon: Van de Io. Geboden. CPf: Revelje vous.

I. L ſoe Zucht een Pelg2im in Mitleeden /

H GelijkPader
een Balling in 't 12eend' ILand :
land Uerd2.even /

.

.

TDie Uit

Pašt hoöſen gaat, doo? Bré en Band.
2. Hy zag den dag Zoo dikmaal klaaren/
Ented zo menig auondſtond/
# normt een heele ry han jaaren/

--

.

–
at fn zich anderweg fiebonb.
3: Ach henkt hy hoe lang alºt mog duuren/ .
Dat ik münf Bäders aangezicht /
heel boo2gezüchte uüren/
#anſch
j ouwen
mag in eeuwig licht.

't
Bader! vziend'ijk hohen maten/

4.

Berliet een Wageber ook Haar Hind/

-

JAach Zult gy 't wo2mpfe niet berlaaten/
TPat

# Op

.

Aard' in 't ſtof Behinb.

5. Äſmöer het nu elendig ſukken/
En Zuchten onber b2eemde macht/
zo deerlijk zoektte d2 ükken /

Eie

#
aat

*
-

jet echter gaad en acht.
S . En züft
hetal in guaad anttrekken/
Gelijk de Zoete zomneſchtjn:
-

Een cierlijk floempjeweet te wekken
Uit mištZ en ſtank en ſtelt het rein.

7. En

gart met fchaane geur en herwen/

ſti ineerasil man be guure lucht:

g g2geit Het leehen uit Het ſterben :
a geeft de hood een ſchoone v2ucht.
8. P Deigzim! troošt U onderwegen/
ſchijnit gº mag zo Werr' han huis /
et Ä 3g Herr' niet eens gelegen:
III *t eintje Holgt de rüst boo2 ’t Kruiš,
CD 5

-

9. Hoe

De Geestelijke Pelgrim.

s13

9. uy
Hoe inwillen
Als
't Zaliuy ons eens /verheugen/
ch

Ä

-

Daar Eins geen uands raaken meugen/
Als liebe BWIeder Hand aan Hand.

fo: Gaan wandien dooz der Engelen kooren/
En ſp2eeken van de Pelgrims reis;
En wät ons Sod daar Heeſt fieſchoren /
Lijn
Jaaam tot of en p

Ä

k

-

i1. Dan za het ons däar nie berauuen /

TDat wg hier bös2 een ko2ten tid/
De ydelheid niet Luiden trouwen/
TDe Haašt bergaande jdelheid. . .
12. MHeg waereld met Llydel wezen/
Gu zt ons Pelgrims weelte min:
Höe ſchoon gn oné wozd aangep2ezen /
1 zetten uut anzen zin,

-

»

-

-

-

„…

i3 TPaar iš Per een tie wn üeminnen /

En die feminnensweerdig iſ;

.

Die ſpeelt ans altijd in be zinnen/
Bijn trouw / en lieſd' is ons gewls.
I4» Ä Zal zijn minnaars niet üegeeilen /
säk é Ä / o waereld doet:
Die Haar nºt endje itan Haar leben
Perlaat en

15.

Ä

methe hoet.

–

Haar hn/ die ans Het Hart doo2grieſde/

Balons na’t uurtje han de dood Geršt regt omhelzen met zin liefde/

-

En Zetten 3agt in ziſmen ſchogt.

16. Hier ap zo Willen, wº Het sagen/
En boen Pelgrimmagie boczt;
En oné hier onderweeg zad

Saagen/

Als v?eemde gaßten toeſehgogt: "
i7. Aieté moet ons opdien weg bekooren

Bañ ſchooñen ſchijn 7 of heiſern/
Aaen ſluit Zündogen en zinooren/
/

äen gaa hetal maarreſt Ä
18. En of ons langs deuzer e wegen /
PHeel

B

º.

--

De Geestelijke Pelgrim.
Heel ſtrfſt entegenheid ontmoet;
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TPaar iš zo Weei niet aan gelegen./

Jaa ’t hifter / p2peſt men fest Het Zoet.
19. P Eeuwig Ä baar WM Op Hoopen/
Gy zijt het duizenbmaal wel Wiaart /
Dät um het al om U herkoopen/
Ach Häderland za ſchoon uam aart!

Joe zal uw mº?genſtond Opdaagen
ontlooken oog §
an denkt men om geen regenülaagen/
ÄSog ſto2m / die bohen obertong.
21. Almoet men hier een wenig ſtritten

#26.'s Pelgrims nieuw

GEn zukk’len in Het 12ernde land ;

-

TDe zaal'ge hoop kan ons herhitben/
En ſchuigen 't alleš Aan een tant.
van Godes Herte/
22. Eà Bonneſe

MSamneer gn aanfZerkt in 't gezigt;
Iyae Balzemt gy des Peggins ſmerte/
En alt geleben, leet # ligt ?
23. Een Hand hal losens met herlangen/
Jºer ach! en Zugten boo2getzagt:
Ce Wišſien / en daar boo! tomtfangen
Een eeuwig goed ? we hem die t acht.
24. Hoe memig is 'er al in Luzeehen

En rust zoo liefken zoo zacht /
TDie dezen weg oök Herft betreden/
En ons in 't Baderland herwacht ?

25. Hoe hziend'itſk Zal de welkamst wezen/
Dan leſe Bºocders ander een ?
Hoe lieſtik ſchoon en uitgeleezen/ F.
d? Pnthälingen ? en al het geen.
26. MDat Wangerlaam Woºd uitgeſp2oken/
WPanneer het Bareberlijke Ä
TDoo2 *f Heilig liefde-huur

intſtooken/

-

Colt een fontein IIan rede werd.

den
ÄÄÄÄ" vºn

27. W5M 't ſp2Leken zal Het mog niet fil

Om op een ſchoone maätte dahen

ÄRet

De Geestelyke Pelgrim.
ÄDetonuitſp2eekelijk geluit:
28. Poe zaet za 't woogde Jeſus tollen
TPoo2 of Man ºf Hoog verlieft gemoet/
CDch Jeſus ! Blom wan al het ſchoone !
CDch Jeſus! B2on van alle Ä
22O

-

2h. GS Heereit: weg met ät uw weelbe /
Gn werdte klein

Ä reuwig

groot:

Meat zou nien veel van d2af verbeeiben
TPaar God ºe zielte Ä mood.
30. Een

Ä

riſk'ijk overgaoten

Flaet omnadenkijk goed en zoet;

-

Ä

By
Wän ſpeegenoten /
TPäar eift den anderen hin ontmoet. .

3. TDaar ekzich in des anderen deugden/
En ſchoone gaben Hoog verhld/
Daar een fontein vän bolle treugden
Geduurig weld in eeuwigheid.
32. TPaaram Il
op der aarden /

Ä

MBeeßt maar geduldig/ ſterk üw moet:
Mºet grdate geed is Hoog Wan Waarden
TPaar
de Pegzims reis om doer.

#

33. Hetzal zolang miet eens meer buuren /

Äoo2weg
ko2tal geduurig af
°t ſmel heriopen Wän de

-

Uuren /

GTot dat de Bleeschklomp halt in 't Uzaf.

34. TPani dºziel dekouw ontblöögen /
T?ie aar anthie de L2tje lucht / ,
En Jaren lang heeft neergeboagen /
MPaar in zy weelmaals Heeſt gezucht.
35.

Ä aude Huit / men #

e

niet fLLUTel.

Hm utº herlies / en zwaren fand /
MPat üeterš mag deziel

Lºnen

º't Ä Ä
drº
„36. Del Petgrims troost u on

/

>

LLIl

All ſchijnt in noch za wijt man huiš s
Det is zg zerr niet eens gelegen
San 't eindje holgt de rušt . ao2 't Krnis.
-

-

-

37. TPan
-

Een begeerte om ontbonden enz.
37. Dan halt gy in een wolle zegen;
Ä7
al bit anereltiſche geb2uis /
Poo2 °t filmed ban Ä onš berkreegen/

Saber in zün armen t’huis.

A
<
º.

.

en begeerte om ontbonden, en met Christus te
7

zijn , want dat is verre het beste.
I»

Op de MBtze : Van den 77. Pſalm.
A”
Hadi doch mijn hegeeren!

-

Äläogt ik eeiſwig daar verheeren!
TPaar men afgetrakken leeft/
En een Heilig voo2werp heeft:
Jeſuſ lief wilt my hereiben /

-

Dm man alle afte ſcheiden/

WDat my hier man U fielet/
PCIerd my doch eens uit dit net.

-

2. 't Leehen isher zaetenheerſ:
Äo2 min Ziel oökzeer üegeerlik; “
WPaar ’t Gadé Geeſt in wendigeerd/
Mºoemen hier met God herkeerd;
Hoe God met de ziele handelt/
oe de Ziel na üohen wandeld/
ae de Ziel uan eige g2rand /
vergaat in Gods Berüond.
'k Ben verlieft op uwe zoetheid/
Alleem wezendlijke Goedheid/
TDie

Ä aan

-

my Heft fetdand /

TPie dit Teemen-Huis ticwrand.
l

Äk herlangte zün Gnthonden/
* TPaar men U diend zonter
Ä. zanden/

FÄ Ä

:

erMen Intjn gewin.

4Gafmniemand Arends-uleuglen/
Niemand zou mijn ziele teug’len /

a

Izaubliegen 7jäiſ
Plaats haar ºk eeuwig

g.

Ä

/

en mogt /

'k Wöuh' mm ziel am Höog üegeepen/ TPäar
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Een begeerte om ontbonden
Daar iſt mogt met Jeſu leewen ;
TPaar mijn
is en mijn ſchat/
En Het einde Wali mtjn pab. „
5. GP dat leewen färben wolken/

#

choander dan hier in de kolken /
aar 't al ülink van Heilgheid/
Äš de Ziel in

Ä
. Udlkamen /
-

-

,

men

ILL

eſus lief! a deel der n2oomen!
äar's de ziel miet meer üed2oeft :
CDm dafzy niet meer üehoeft.
6. MPijl ik hier noch freu in Zuchten /
TPoe my Ä na fügten Walucijtell /

-

TDoe mü wanb'leu/daar gy zit/
fl ik hier üen in den ſtriſb;
Ach wat doe ik hier heneben /
Bal hier nimmer zin te v2eben/
Pant hier maar een klein begin
Jé ign't Ä ik ZOek en min.,
,

7. G! Als eens des htjands ſišten/
Äähne ziel niet meer hetwišten /

- Hiet meer bgingen tat min ſmert/

# mijn loo Ä fert /
än Zal oak geen Eclipſeeren/ .
# uw lichtmeer doen ontüeeren;

.

ies roept mijn ziele met geklag /
CD Heer! wanneer komt dien dag?

8. Dat my hier 't ligchaam der zonbett
Diet meer houden zal gefonben/
Daar deziel dan 't a sntalucht /
TPaar ze
noch anderzucht:

#

J.Bogt min Ziel eens 5jn herzadigt/
Enten vollen üegenatigt/
Sn mün ongeñooge wi7
Zijn Hereenigt met uw wil..
. 9. CEeuwig in Gobs wil aerſſonden /
. Eeuwig lernen zander zonden :

- -

-

A

Eeuwig in 't Holmaakte ſicht/

Te

en met Christus te zijn.
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-

-

ÄTeeuen hoo2

FÄ /

-

Ä

TDAar
ZichH ZOn er rustem /
Eeuwi mijn Ziel
im #

ob herlusten 7
Daar jet licht Heel ſchatuwloos.

Ä

Än mijn Ziel
Ult
1 o. Mºo?t de toning in

m ſchoonheit

WHier heſchöuwt/'t Ägern gewäonhäd:
WHaar Het is een zielsbanket /
W52uiloftſ Wind’ren Udo2gezet;

* MBo2d een koxte tijd genoten/
En daar na weer weggeſloten,
ºt I meeßt vooz de eeuwigheid /
Poo2 mijne Ziele weggeleid.

11. Baašt uw Geest eenſ in de rad’ren/
Eºp dat ik tot U mag madren /

MSamt he aarde wo2d een ſašt.
Doo2 een U2eemd'ling em erm gast.

JÄu miju zel in 't aardš gewecmel /
SEen gezichte uan den Demel

#

gekreegen / mtb Herdw
#t Ä
de Bon

12. Alſ ik denke / Höfe daar Üoben

U be zaal'ge Geeten ſooben/
CD dan ſchijnt miſu ziel verault/
AWAet een ſmertºlijk angedult/

GPm dat zu noch uet de Englen/

Ä" /

Aare ſtem mief mag
aar zu noort Het lieſtijk lic
ANAišſen zal uan Godaanzcht.

1# INHocht ik met de

". . .

añgeerhen/
Ä
ik met de Godgeleerden/
ie geduurig ſtaan hereid/

–

U een geehen. Heerlijkheid !

Wanneer 3al i in de Kringen
Lied des Cams ook mögen zingen 2
Heere! h2eek de tijd eens af/
ſ

Geeſt mjn (gchaom aan het graf,
4. C

Een begeerte om ontbonden
14. Pfis Het mog zo und wille/)

- a24

vÄſ Ä/ Ä
TPaet mw Zeggen / 't

ſtille:
my goed /

MPat Jehöwa met my boet/

Ä booz U Buigen;
Geef my hier dan uitte zuigen /

ÄLeer my

-

- -

TDatik uwe fien en ültjf/

Jeſus lief! met zielen lf.
15. Schoon ik hier op beze Haaren
Ä een weinig thds moet baaren/
°t, Anker Blüft in *t Heiligdom /

B. min liebe Baubegom;
Diem kdoo2 t gelooſ oniwatte /
Dienk dooz liefde waerbig ſchatte:
TDit's de kabel/ die Het

p

Pašt Houd tegen ſtrand en klip.,
16. MDjl ik hier zitin uw ſchaduiu
Duizendmaal herlang iſt na U /
Cot dat eens die tijd genaakt /

Dat mijn Ziel in u geraakt /
Eèm eens eeuwig in te zinken/
Enten wollen fe werd2inken/
Daar deziel U zu geniet /
TPatze miet gelooſt/maar ziet.

17 P! MEat is de ziel ſerwandert /
Dien gy Zo Heft afgezonderd/
Gm, dat het it zo behäagt /

ºt MDo2mpje dat geen näam end2aagt:
Zo veel oberſchoone trekken
Pan um volheid te onthekken/

Datze dat alleen herkiest /
Endaar alles in verliest.
„18. JWahn Ziel is Ä beelte enge/
Äeſušief wilt my Haasttgenge,

Ä.#
Ä1 ziel
ndlge
meer

Hier
»

#

V

’t ZCete oogeublikkem
z!

-

-

en met Christus te zijn.
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Tat God komtºmßnziel verkwikken/
Baar ik vnd hef is een ſtaat/

Ä Ä

Ä Ä/

TDie
/ enÄ
19. ITaat ik hier A
geWennlen
Em U nader leeren kennen:

-

Jeſus lief doo2 uw gena/
Acht ik alles dzek en ſcha:
Jºãocht ik mehzigen verheilen/
Jaocht ik met een heilig leeben/
Ztredá in uwe wil gerušt/
Blfven Hier zo lang’t Il lußt.
2o. ZSC
ofifi nu gaa öfüllbe;
CPfik Zink / en of ik dzijae;

-

-

CPfik ſterf/en of ik leef;

Gfik laag of Hooge zueef;

THits min tröošf/dat geen hijanden

Ä Ä Ä, ÄÄ/
AIIt

II

Än rechterhand gehat.

21. TBits den roem van uw genaade/
Dat een töning met een made /

Dat een Agendegzaam God
MDozd een, wompjes hee emot;
TPit Zal zin Het eeuwig wonder/

-

En daar hoben en hier ander/
Doo2 die geen / dieñ gy verkiest /

-

Ä # daar in Ä*

vREUGDENZANG den BRUid CHRISTI.

Ä

I.

ZStem:
Onlangs geleen , &c.
m Ziel nu b2d
ingt/

M"

fin

Ä # Äs Ä /

jeh ſtof minuziends of üit fe Kweelen,
aar my de WTiefd' toe duingt.
JÄtjn iZend die geeſt my möet/

Y
-

Enſp2erkt uvm ſtemis F/
-

-

Vreugden-Zang der Bruid Christi.
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Uw geſtalt” mm heualt mu zeer ſchoone/

Ä en Zoet.

IHein/

-

- -

2. Hy roept verlieft duš uit;
GM mêemt nijn Hert/ o W52uid!
Hoogl. 4: 9.
Dat doo? ºtlicht / em gezigt van uw oogen/

Ä ſp?uit,

GEn uw

Än kušt (als Crouwš-berüond)
Än met Zine reine mond/
Hoogl. 1: I.
my in alš bziendin / met herlangen/
ot en Bond.
iſt TDüibel /
. .

Ä

3. Eertthé was ik Werdwaalt /

Jeſ 53: 6.

In Satans net gedaalt :
Dch mijn Zand. mm daar Hand wäst gelangen

t Handzoen heeft hy hetaald /

Col. 2: 14.

H. dzoeg in dzoehen ſchijn
I Petr. 2: 24.
m welherdiende pſn /
. . . Jeſ 53:5.
CDnherdient Heeſt mijn aziend/ſtrafgeleden/
Op dat ik vºn zouzijl.

.

4. Äk üen jeel u2n geſteld

Rom. 6: 22.

Uit Hatans W2eed geſtelt /

Gal. 4: 6.

Dusibly utroep h2n Aliſia Bader
ÄLof/ BzedenhN2šten Heid /

-

j Hooffaffeen
Eph. 5: 4.
hen 5jn beeëch er fren/
ié mijn/ ik fien zin uitverkooren/
j # is min Ä äns
H
6:3.

Pn

5. Hoe
Diet! iſt täen
-

-

-

- -

-

m Ziel duš kin
Ä
Ä
-

-

. , Pf. I6:
9.
1 Petr. 1: 8.

Ik en Zal Booz den Wälintet meer h2ezen/

Gadé Baane ºf my ºn :
Än 't Zoeten Gok in 'tzuur/
Rom. 6: 22.
In 't water / en in 't Huur :
Jef. 43:3.
Geenen noot is Zgo rroot / datze ſcheide
TDegunšt van mijn partuur.
Rom. 8: 34.
6. Een tratºring han Zijn Hand
•

IHeeft mm Aan Hem ejnf /
Tereeh 7 mmte cieren
Keed isHaderland,
ºf MBitte
In
't eeuwig

T

A

s

Openb.
Ä8.
pen Io:

Vreugde-Zang der Bruid Christi.
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Eem flinkende Tieraad /

/

.

En hzeugden-riſk gewaab /
Än kröon geeft Godé Boon uit genade Jeſ 61: 3.
-

Är: „
Eºn Är.
j „7.
Najnziel wilt roepen uit
#

Uühzeugden-rſk gelunt /
den Heer die in eer heeft Lerkaren/

- -

#

Än ÄrÄut/
* Iſt ſien ſämliefdekränk/

-

Jeſ 62: 5.
-

Hoog as

TPe td halt my Hier lank /

Och wanneer! Zalik Heer/teregtſmaaken /
Baſmaakte hem als d2ank Z

.

.

.

8Äuge in jmjoed/
Een joefje van difzöer/

nºtaandägt/ºmteſcheiben/ 2 Cor 5:4
Äesºtrº
Pan't ydel blees en üloed.
Lom/kom gewënſte td
Dolendigt hier mijn ſtrijd/tom doch/ datik Ä fer herhuizen / _ 2 Cor 2:5.
En eeuwig zün verhitſ.
c. J. wITS.
-

Imnige Ziels-uitboezemingen,

van een

Öhristen, roemende in Göás Verbond, te

gen Duivel, enz.

.

-

-

-

-

-

ÄÄrg

Achshoe genoertk/ en Hoe Heerjk
1. A
I# mijn geluk/ als ik in d

Ill noch herHeerlik/

GEn Horzünhongheid üuig' en huhk !
2. BLAUdº Uwe of/

Po2št/ aerouden ?

Fajmjnefde/Ät Ätzeugt jerauben/ .
SÜls H.

Ä

licht/ San uw gezicht
--

eſchoüwde/

Äh
mmÄn:
prº
„H2een ! Teen ! ik Ä
11 / trAtš de Jel/ "g God en erfdeel normen/
ETI

III.

U

II

1

1.

1U

-

-

-

B 2
/

-

-
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Innige

Ziels-Uitboezemingen.

Of ſchoon het quaat/ Way ſteeds verraat/
En wil verdoemen / .
Ärg hael ik ſpZuitjes van uw zaat.
4. En ſchoon iſt Ä Op doe gºoeijens
Ä weet ik / dat iW Hand, die uit Zal roejen
Bul wat uerderſt / Al wat Uerſterft

-

1 heſnoetjen/
Cot dat mijn ziel Haar lust eens erft.
5 Saat Zd Het, gäat / My Zuit welmaaften /
Pat ik/ als 't tüh § / Zalte rušteraaken.

Ä U

-

Houd my maar ſtil/ Stuit mijn üedi /
En rigt mijn Zaaken/
JPiet Maar Ä dziſt/maar naar u wil.
6. TPoe wat ulust/ iſt zerIgſlegtš Amen;
MDat Kanu
Zelmeer fietaaumen? MDazd' ik verwert/ ºZWelt mijn hert ?

Ä

Atom my üeſchaamen !
En / Jeſus lief/ genees mijn ſmert !
: Jêietš maa
en rampſport zwaarder/
-

Ä
an dat ik u/mijn Zcherm-Heeren bewaarder

-

CDm mijn gemak/ CPoit tegenſp2ak/
ÄNiets mäakt my naarder/
THän dat ik uw uerßond berligak.
8. EU ! laat mm doch mau U miet duaaſen/
-

Op dat gy my niet weer en Hoeft te Haalen /

ÄÄ de wagt /

En laat uw k2agt
šch Wernläalen !
n leidſter in de nagt.
Biſt Ä
O).
ät iſt uwe hulp mag wachten /
„Waaak dat ik Ä met ingeſpanne K2ägten
IWZ

-

Paarbiger ſtel/ Dm Ll üewel

Steeds te betragten
Cat Laozhehoeding itan mijn gue.
9. Ik geeh' Het op / ikkan niet werken /
Taat uw gena
Geest en kracht verſterken/
RHOed / en üeſcherIn / TPek/ en aeruierm

Ä

"In met Ulu blerken /
Let op mijn ueerelooš gekerm.

II. Stier

II. Ztiert
Al

van een Christen enz.
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em boe my open/
Ä # mijn Mang/
het met de dood üekopen; .
nÄ mtſu gemoed/ Doelt op het goed /
En ſmelt in Hope; .
Gu Ziſt mün j in tegenſpNed..
,
- Ä. Ä over my U heil-lämp lichten;

E

Ä

wit min gang tagen jene richtet

Doe walſche rušt/ MPi/zin en lust/
Jºet ſchaamſte Zwichten;

Ach was dieſmaº

:“
--

ºts mitgehºst...

13. Buigt gy mtm wil/ wil die niet üugen:
ÄRaakt my geluk de Kinderen die Zugen.
Ach! dat ik Zag/dat müu gedzag

.

º Ätmagt
WetUügen/
dºlt

-

men doo2 uu Geest hermag.
14. MDapen gy my / rn ſchaew mm boeten/
Bo tree ik döO2 7 min ütand te gemaeten;

"

Ärg ſeen ºn / uſuliebe mond
Lian 't al verzoeten.

-

Eenminmijk wooºd maakt my gezond.
15. TDCet met mijn Ziel naar Uwe Hehºlagen ;

aat ik mtjn lot geen mogenblik fiekſaagen; ,
TDuurt Hette lang / Balthet te üang /
WHept WM ’t nº d2aalºu/
. . .
Bo loöfik

met Pſalm gezang. . . . . .

16. tomt dan mſn bleesch mit anerdweršſen/
Boeltt fjet
eešt tot ongelooſ te peršſen/
ITaat u2j de Hel/ IMAet uu üehel
Geſtadig ſcheršſen /
Ik liefen loof U ebenwe.
17. Taat bleesch en bloed bzy t'3amen ſpannen /
Gm, mſn geloofte ziften en té ſuäunen /
Gy rnimt het ſpoor/ Gn licht my hoog /
-

"# Bielš-tyrannen!

God hoert Per my heldhaftig doo2.
18. Boutº deze keir my doit üerouwen /
Neen! meen! ik fälüh' # deze rotäſteen üQuiuen.
?f EeU

#

Ziels-bemoediging tot het Leeven
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-

't Eeuwig Berkond/ Jé al de grand
Ban mijn fertrouwen/

-

Dat/ eer iſt was / onwzikfiaar ſtand.
A

ze-F often
tot het Leeven op de beGods.
ät Zoet Ä # F my.
-

I-

op de Ziel gepaßt
BQegften
Zijn Ä Ä) Ä gW

-

laßt

Lºnder 'tüzuisſen aan de Barej/
Än rumäeren van de Tucht
annte boo2 haar ziel kam garen/
Croo gemieten met eenzucht.
2. Alle

Ä UAn

-

•

ÄZedicÄn /

Dak het doodelijk fentjn
Wàaar deziel van Ämten
Paß het trotze angeoof
-

Wrigt 't

Ä /ZUo

--

Waak Aan 't Holſen /

Jaet Zºoigt weer tot een roof.

TV

3. Mºo?ht genieten uitgeſteld/

-

Paaf wozd dan het Hertºntſtelſ :
En't begind al raste twisten:
Äaar 't Geloahe jegt: zwijgt ſtil;

s

God is Amen, 't zijn maar listen
Van uw zinnelooze wil.

4. Ziel! wat doet gn u te ko2t/
Paar U aangefmaden

Ä

Puik han Ed'le TD2uine-trošſen/
Wie nu rp ter persſezjn/
Beter als in Eéco wofen;
Ja er bloed hän_ÄHelfen Meijn.
/

5. Bult

# de Mäiſieren

God§

Tººº? Het Gngeloove / trotz

Ä/
en die Heil-fonteinen./
Ä der MBellušten alaed/
-

eioften dus herkleinen /
Croeßel mäaken met den Goet?
God
- -

-

-

-

-

s

-

6.» MDaß

-

op de beloften Gods.
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6. NDas 't niet Heter als een Lind /
Dat zijn liehe INAoeder mind/
Alan he fo2ſten Zatte zuigen

TDer vertröºsting/ in den mond
-

De geloofs daar Heem te üuiren
š /dit maakt het hert gezond.
7. Als anzinnig/ onhermoegt
CDp U Bader / en mišnoegt
Cºp zijn huis een waad geringte
Bºengen 7 of Per Ä ontfzak/ .

#

-

Eñ in plaats han zies genugten
JW Maar een Waterloozen üak. .
8. Bjn üelaſten dan maar wind/
ÄLetterflanken / rnhemind/
ILedige en perguthe worzden 2
-

!

Äpzeeltbewäarheid Teugentaal
Heeft ze lušt tot ziele-monaden
Doo2 een opgefmukt onthaal 2
9; Foei! dat ik Coit onbehogt
Poedſel hoo? mtjn agterdogt
Cegen Jeſus trouwe lieſte
Heh geponden : en tat wooºd/

-

-

-

–
–

THat mijn Hert weleer dorggrefde/ -EPngelrohig aangefjoogd.

.

.

.

-

.. .

.

10. MBeet / Wat Göd goit Heeſt belooſt
In zijn Boom / Un Heil en Hooſt/.
-

häar nimmer in Kanſeilen;

Die verhoogt wil wo2ben in

a

dAfgrond; die men niet kämpeilen
Dan Jena en trouwe min.

-

- -

-

-

II. Gaät dan’t Gulden Bonne-licht
Pan Gods i2iendelijk gezicht :
agter MBölk-Gr2öffnen -

Ä
och ziet

jem 't geloobig ſog.

Doo die dampen Ä wen
ZSCHONn / geltjl den Wiegenföög.
Z. Zielj dänverj God/
-

-

..
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Geloofs Aandacht.

Allerüosten beel / uw Tot /
In
dat Zal dagen

Ä.

Eens bie blonde JAoggenſtond
Ban des Heerem, welüehagen /
IWHet Biolen in de JAoind.

GTE LOO FTSTAA NTDTATG FTT.
Over Openb. 3: II. Houd dat gy hebt.

Äöfk/Het welke God

Courante la Bare.

I•

VÄ

ebt tot uw deel, en zaligheid verkoren,

In Jeſuß! daar mieté ban te hooren
Allé CDog/en

Ä

lušt waß uw heeritſk ITot/

Nu hebt gy uwes Vaders Naam
Aan uw Bog2hooſben!'t welk alom de Faam
TDCa2 al be Eng'ſen tooren rag verü2eide:
CBp dat Gadé. Eer /

n Jeſus fiebr
ot uw

Heil hermeer.

2, Nu hebt gy Jeſus tot Propheet,
Dat MBereldlicht dat uwe duištermisſen
Perd2ift: uw Starre am niet te mšſen

JAa 'é Hemelšpaden tot uws Bands eet :
Gy hebt een Altaar, Priester en
De Beste Voerſpraak, die 'k uit duizend ken.
Van alle Koningen de ſchoonſte Koning;

En's Lamings Geest
Coand zin inwaning

Als 't is Pinkſter-Feest.
3. Gy hebt met al de Heilige
Het
kostelijk Geloof ontfangen/
En ültjft dué aan
ÄTippen Hangen,

je

Ä

Dm/ Älš JÄarij/ zijn zin te kennen / beié
Gy hebt verlosſing doo

#

WGMed /

Dat u dooz Hel7 en é TGuiweis macht üehoed.
GEn

Ä
P

.

A

TPfe

Geloof den Heere tot uw Herder;
Hem
ÄOp zigAP Üerber

JPaar
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Geloofs Aandacht.

JNaar Jeruſalem.

4, Jeruſalem dat üoben is/
TPäar God uw Pader iš/ uw aller Aareber :

:

TPaar Jeſuß iš uw oudſte B2oeder

Cn hoo: hem alle uw B2aederen gewis.

Ä

#ÄÄ

Gy
Ze
En troošt met

Hel

chap alš Un Zijt Üeb2eešt:

Ja met een woogd; Belöfte vän fjet leben
Hier in gena/

-

Endaar beneben
ge
Bolgen Zal hier na.
“ 5. Bozalig Boik Ä eenß/Het weiß
.

1 Wergewisſen;
... hasten Änzig die Än.

* Dat zu zo riſk zijn/ºt kam niet mišſen/

- Zu dinken troöštuit dees Genaden-Keik.
* Äaar veele denken 't mietoo? haar:

-

t Js heel te groot hoo? Haar anwaerbe Schaar!
Maar hebt gyniet verquikkelijke ſtonden
-

Weleer gehad
In Jeſus
wonden?
Daar
UZiel
dronk zat?

-

"N

6. Ach ziel! is u den tasten grand

1

TDer dingen die men Hoopt (daar op gy fouwen

Mond) 't toevlugtnemend vertrouwen
Airt duizendmalen werkeltk gejont?

Of wilt gn de heloſten Göds

Herzrgeld fluo2 den Geest (ſy weet wel) trotz
En angelobig/moedelooš veragten?
ºt med2ighed
ſ Hoogmoed t'agten
ZAlſ
Als gm tegenpleit?

#

Ä

-

-

7. En heeft de Geest, die in U woant/
tu Jefuß niet wel
als uw Behoeder
ü11Ä Po2št / P2opheet / en B2order

Ä

I

nie aAnminnigheden äangetoomt ?

heeft U zijne Heerlijkheid

etwel verlieft gemaakt; tat danküaarjeid
Z 5
/

-

-

ver

-:
-

Gelooſs Aandacht.
Verruät / doen fmelten in een vloed Lºan traanen
Dan lieſd' en h2eugd!
234.

-

-

TDie 't Heilpad ſanen

Lot Geioofen TPeugt.
8. Tijt gy mooit hoopende geweest ?
Dat God Zijn Berk genatg Zal uaenden/
DOO2 u / in ſpiſt Wan 's

Ä WHendel

:

-

-

En maakte u dat in God niet anheizeešt ?
Ge Heer/ Wiens goedheid ecuwig is,

.

"

.

Die trouwe God, Zal zeker em gewis
Bemauwt in mood / en dood my Zijn Het Teeben/
En doen van kant
TDat my doetheeuen

Doo2 Zün Äechterhand.

-

„

.

-

9. Houd dan het geen gy hebt 2. JÜRijn Ziel /

#pan in de kragt han't geeštelijk vermogen/

Geloof en Liefd wil’t niet gebogen

-

Dat willens uiet van dit Göed ontfiel.
JAijn Jeſus! ik Kleef u agter aan/ .
Iw Fiechterhand doe my onuzikßaar ſtaan:
dien ik duizendmaal bezwijke
MEYant

Ä

ao2 Gngeloof

Ai wilt niet wijken;
Deem min Hert, tenroof. . . .
Io. TDan Zal ik in um Heiligdom
Ll tot mijn troošt aanſchºuwen / Heer gep2ezen /
-

Enzien ü ſterkten Heerſtk MBeezen.

-

Ach kwam die tijd maar dikmaal wederom!
MDant toch uw goebertierentheid . .
(WHeel heter dan Het zgete leſen) leid
„Ay tot mijn ago2regt / Om u eer te geeben
Hote langš hoe meer Mijn gantſche leeven
Heer. hettigh
Zy Ä

Ä

II. 5N ZUlt

-

ziel met hettigheid

En enkeiſmeer / met Carw en Ä herzaden;
En ik vermuld met uw genaden/
DP
l Herteljk en Lol uan Igojkheid/

Klagte over den Kerktwist.
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„ºp 't banšſen han de Znaar/ dit Lied
**litgamen/ tot een ſpÄt van die 'therſpied/
Ik houde aanU vast in Duisterheden,
In ſtrijd en Nood;

Gy zijt mijn Vrede
Jeſus! in den Dood.

)

d

KLAGTE ovER DEN KERKTWIST.
Quo ruitis! quave iſta repens discorodiä ſurgit.
- -DÄ van den IWAtterkroon
-

e Foome/ n top geſteren/

/

Crapt teizerš met Onb2aaghren Horn;
Greep ſtaut maar Paulus TPegen

En Petrus Seutels / host den CH2oon
-

. Dan Chzištuš zef beſto2men;
't MPaš ſtof tºt terk-hervo2men.
2. IAOch
Heeršchzuge ſtif en ſterft /
TPaar elf dien hoogmoed lästert:
Zu b2ingt in on3 herho2mde terk /

Ä

Cewid van deugt herüastert; .

- -

.

-

ZStookt Burgerkrig in 't PS2edrperk:
En magkt

Ä langš Hoe grauer:

Ä Äd ÄCo2Ä
’s Pemelä zaali

, 3. JUZLIl

Seen Grondleer

ſe

y

U ſchtjn ;

."

krakeelen /

ºfi Derneen fin Beza of Calhtjn/
Die Hier en daar herſcheelen/
Df in Amſgoog / en Auguſtijn/
Cyrillen of Ä
Geen tWeedzagt / dus gehoren.

J.

-

-

Y

-

-

4. MDat kniffelt men om ºf Heil-uerfand /
TPat Grad en IWAensch fiebzedigt ?

DnKunde/ zweeg der Herd?en ÄMond /
A3ad min Gods toon fieledigt :
Eni Zoo geen plaats noit open ſtond
In 't ampt der P2ebilſtoelen/
-

-

-

-

>

s .

. .“

t PH
’t HAIT

s

rxlagte over den Acrktwist.
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't MPaaruitmet al dit Waelen. . .
5. De BZoederhaat/ hol onüeſcheid/
Cerektien / mochte

Ä/

Saar doo2 den Arm van d'Pherheit
Belfs 't terk-heroep in duigen:
't Äs äumšt am kunst/ Ä mem Zeid/
Duš ſtrtien CH2istuš Helden /

Tats graad met goed vergeben.
erk-ſchandaal! o nz’ren Eeuw !

6. D

D TD2oeſhed aller P2oömen!
EP Gadsdienst duurt in twist geſch2eeuw/
't Ismet U omgekromen.
Hoe wäsch weet mag de Phariſeeuw
Zijn Eerzugt te vergulden!
an God om hoog Het dulden?
7. WDie kam den weg doo2 dit getier
Lotzede-Beet'ring binden?
Zal in Gahs Huis dit u2eemde Bier
FRiet JRadaß eer herſtnden 2

Peeg Jeſus dooz de Zee-hanier
Zijn Doll net onderſcheijen /

Bän’s Afg2onds Aargd Terzetjen?
8.Leen Dausdom/dat zijn welust ziet
Alan Onze terk-geſchiſſen/
Geen Zecte/ die jaar kanš ſeſpiet/

--

Mºetischt dezen ſto2mte ſtillen
De Hel kon/ fijde in onsherdziet/
Geen Üozer lišf fiehenken/

Om 's Hemelseerte krenken.

-

9. Dch Boeders ſaak dit tunstgedºuis.
Boud Zalems Äuur en Daken:
Enſmood dien huištwist in Gods Huis.
zelfs herzaaken:
ÄTeer Ä

Teer netzigheid van CHistus truis/
Em P2ee met waarheid planten:
TPat pašt Gods Dzee-gezanten.

voLLENHoº

JOH:
»

.

.

.

..

-

- LE
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geloovige Zielen, enz.
Degeloovige Zielen, die treurige Sions zijn,
De

werden getröosten opgewektin haarafzijnsſmerten.

Op de MOze: Van den 12. Pſalm.
I«

o
Is dat de g2ond
om
Is thaar

Sion! Van u weemen/
dat gy zo gehoelig klaagt;

Dat gy uw B2uidegam ſän rondom Heenen
JRiet Zien en Kond / Hoe zeer gy na Hem W2Aagt ?
amte dzaagen/
2. 't I waar dat Halt Zeer
Än mißt daar doo2 weel zoetigheid en hzeugt /
Sogtans moogt gº maoit twiſſfelmoedig klaagen?
Terwijl God roepf / weest fäller tijd berheugt.
3. Gnheit doch aan U Heer de Hand gegeehen/

Ä

't Berouwt u niet / gy opend noch uw hert /

Doo2 Jeſus Bloed en Seest hoo? ºf lichten leiten/
TDatdoo? Hem aan zin Bolk geſchonken werd.
4. Gy fifft noch ſteedé ma zijn geneerſchap jÄgen/
Geloof en lieſde kleeft jem ächter aan/
ZU Kan alleen u zuchtend hert doen zwgen/
IGéen Aards genat kam uwen da3st verſäan.

5. Hem niet gemoeg, te liegen ente u2eezen /
Tsuw verdzief geſtadig en uar Ä/
EM wenst mit zei geheel wooz Hemte weezen/
EM gº temint al die Zijn B2ienden Zijn. , ,

6. THit iš zijn werk öok nu gn ſchºnt verlaaten/
En Hu heeft üy h' onuankelfaare Czouw

Sezüöoren baf in geenderhande ſtaaten /

-

Hy agit Zijn gunst aan u doen uñken Zaun. . .
7. Als jn zu licht dan van uw Ä HAalen /
Doet Hn 't ten goeden ua zün wiš Beleid/
Pm Uin tjds weer lieſflikte beſtraalen/
Gelijk hy dät U flaar

erft gezeid.

8. TPit waš Het dee man äl Gods Gunstgengoten/
Die oak baar aber klaagden als gy dºet/
Bn waren nochtans man jem niet herſtadten/
W2aar maesten namaals zeggen 't was ans noet“,
9. HM wil hier doo2 maar uu geloof hersen,
-

-
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De Geloovige Ziele, die treurige enz.

ºy ziet u wei / fchron gn hem miet en Ziet /
ÄLäat 't duister u ſan miette zerr üch2oea.eu /
IHy die gelogft iš Zalig / niet die Ziet.
o. Detekens van zijn taegemegen Herte
Wijn ultgedzukt in zün onfeilfaar MPanzd/
TPäar ſpzeelit hy Hän uw u?ede/ ſtilt uw ſmerte/
Almert gy ’t niet / uw zügten werd verhag2d.
11. Uw. iiaam ältſt reuwig in zu Hertgeſchzehen/
Schoom gg die in Zün Boek niet leezen kond /
Terwijl gº Hem hef Jawoggd hebt gegeeven !
En met Hemzit bereenigt in 't Verhonº.
12. OTPat Berbondſtaat našt/ºtzaleeuwigduuren/
Derbergt Hn Zich hier woo2 xen ko2ten ttt /
ÄÄ leeren lang) na weinig uuren /
-

Zult gy Hem eeuwi IZien jeel

Ä van ſtrtd.

13. Herwagt die td met ſtilheid en verlangen/
We madert bast en elk dag iš er een?
Dan zult gy licht hon? buisternis dutfangen /
Eu nöoit meer klaagen dat gy ziſt alleen.
I4« Ä Ä zijn kragt maar trauw / wacht u UNO
LILLI

Dan Jeſus af/ tot' MDaerelds kramery /
Daar doch geen Heil is bos? u oot te Häalen /
GM zut Haast hy Hem zijn vaO2 eeuwig Ä
i5. W5ld am Geloof º2nmeer als am t gehoelen/
TDAar

Ä UNLILT

hier wand’len 't is heloaft/

Beklaagt Hoo2 God üw angeloovig waelen/
JBerpt al uw zº2g b2fjmoedig op üw Hooft.
16. Hoop op Gods Aaam/ verheuguin't gelohen/

ILeef op zin MDaoºd dat Laßt / ja eeuwig is /
Cat In Zult leeren Ün t genot hier üoben /

TPaar In nOrit meer Zuſt treuren am ’t gemis.

17. Bend milde HeerjuwBalzeſsichten u.äärheib/
Geleid Het duš tot op het Hemel§ch Feest /
Däar ’t Fy u Zu in onfewölkte kläarjeid /
PCO2 eeuwig al Het twijffelen generst.

.

-

AMEN

aº-Erº
--------

Het

H Ä

weergalooze

gOed , enz.
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W E E R GA LOO ZE GOE D.

Voor de geene die den Heere vreezen wegge
ge

legt , Pf. XXXI: 20.
ZStem: Hoog ornhoog mijn ziel na boven, enz.

O

Hoe Heerlijk / En fiegeerlijk
Iſ dat weergalooze goed
Dat gn dezen/ TPie U 12ezen/
Heeben wilt in oberhlord.
E 3alig zinken / Teebend herbZinken /
In die iristalline bloed /
I»

-

-

In die tristalline alaed.

2. De Heele ÄAenſche/ trügt

# weniche

Pod2 zjn Geeßt en Tigchaami fleid?

Ä ÄÄ /

Ä

-

Kºſt de volle Zaligheid . . .
–
WHem Heuglijk lichten / Eeuwig berichten J.Net een glans han Heerkheid.
„Maet een glanš han Heerlijkheid.
*

3. En

# do2heel 7

-

trigt Het aro:deef

Ušt gants
Ä Äh
ſuitille
UI DIL

L

-

Än 't genot aan Za

--

En de Hartstochten / Dyaangelochten
Biſhen in Szdeñtikheit /
Blüten in o2dent
„4, 't ILfdat ſterſk / en verberſtijk

Ä

In heeſjÄÄÄlt

-

-

Tºgo2 de Bozmen/ in Heel Do2men
Äs veranderten Wernfelt /

º“

Dat aarb§ verderſtk/Zal Haast anſterſüß

Luisterrueerzſtgeheelt 7

\

-

Ejerriſſ Äer Zßu geheelt.

-

5. Het gezichte/ Het gewichte /
Än de wizen zamenſoop
–
Pan Gods deughen /, wol han b2eugten Zien zu teſſens op een hoop;
Heerjk uitülinken / Enzº Herzinken
Te*
Leezend' / ſterhend in dien doop /
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Het weergaloze Goed voor de geene
Tehend' / ſterbend in den Ä
6. TPaar zu kennen / Bich gewenmen
Aan de wijze Bºehe-Mäaad/

-

Endoo2 peilen / Zander feilen/
ºt Heil dat Haarte wachten ſtº/
Ä montſermend/ Bf niet erhermt /
utzenden berlooren aa /
THuizenden verlooren/Ä
sa“ LLIl ºr

-

Ä

/

n Ian ?

eren vºn gena

MDj Gods wegen/

Ä 't tegen

TDéelte ſpellen d?A.

-

Enzniedeesden 7. Gebuurig b2eešhen
- *t Eeüwige Herberf Hier ma/
>.

*t Eeuwige bererfjºº.
8. God de Pader/ Den # Ä
Pean Haar leeben / s MPereits
en Hoekſteen /

#

-

Heaare 52ondſteen / Hooft
x Ensemodens Afg2ondé peil/

Tºdaaraanſchouwen

En op hem Bauwen/

Gp dat onüegzipell ſtei/
Gp dat onſiegzipelijk ſteil.
“RÜST E

9. 9alſche MDereld/ Hoehepered
AAet Blanketzel /„glamé en Ph/
A. uw luister / Tegt in 't dušer.
All uw
Eer/ eu ÄRacht/
Tºit TPeealleene / GEn anders geeMe
Ä man wzoomen Haag geacht?
* NHaare goed alleen geächt /
't MPaare goed alleen gesucht
6. Zieeens teder/ Biele/ meder

FÄ/

In den afgroñd aan uw Niet.

Hefºu Gogen/ MSeer om Hooge

Ä

Äo
# ##

let
d niet d
3. an
Die Ü
Uerliest
/
2rl
geſchonken/zeihen
MSie wuozhniet
d2Unken?

wie verliest 5 c zelnen niet 2 :

11 Godes

die den Heere vreezen - weggelegt.
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11. Godeß Boon/berlaat den Chzoon en
Begt/ leg daar mhm HeerliſkHeid!

Doo mtin ſterben,7 Zult gn erben
Zondaar ! deeze Zaligheid:
IIge groot endierhaar ! Hre anwaardeerhaar
Äs't hat gy hebt weggeleit/

Ä t Ät jeht wejeed. .
12. d'Eerſtelingen / Ban die dingen /
JFlaauwe treiken van Gods W5eeld/

t Gnafmeetljk/ Gnuitſpzeeklijk
Iºan die 't Hart en Zinnen ſtreed/
MDie kam uitdzukken/ Bonder verrukken
°t Heil dat Jeſus medebeeld/

-

°t Heil hat Jeſus mebedeeld.
13. G bie hzeedte/ Dngemeeten
CD die diepte Zonder gtond!

-

CD dfe lengte/ Bonder engte!
CD die Baſſem in mijn MDand!
TBit Oberdenken /

agt Tigchaam krenken/

IWHaar het maakt de Biel gezond /
°t AWAaakt Het Kwfjnend hert gezond,
I4. toom toch MDaereb/ die zao dingerelf

Än 't hektſ der zichthaarheen /
Ä” uw P2aoje/ Hoopt het mooje
op malkgar fiy een:

at zal ’t weezen/ BU 't Hooggep2erzen
Deel 2 met God té zijn gemeen!
TDeel 2 met God te

gemeen !

15. All uiu waaken/ Auw h2aaken/
Bozgen/ Hehlušt 't Hart duo2rd.
Gunßt en CEere / Äas herkeereu

In mišngegen / afguüßt./ſpjt :

En kommt ſy t mišfen / 't HSzoegend gewisſen
Dan Zht gy uſw. zzeugde kwfſt /
uw hZeugde kwft.

TPan 3

„16. Als he tonig/Aan be MDoning
Dan uw Teemen-Hütte

gept/

Bg
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Het weergalooze goed» voor de
2at Ioozzelter / Plwen Beeker

Ä
zjn lang ºpgekrºPt.
TPent dit a Blinden! Ä

gecne

-

Bezinden

Eerde beur wa2d taegeſtºpf
Eerde dood den weg tdeſtºpf»
II.

D E E L.

4

Pois: Och dat ik yoor ueeyº
I«

mocht.

är wie man u den Heere U2eest /

G Länderen Gods! WÄt onbedeeßt /
Taat Geest en Ziel en tagte rtzel :

Bpuliegen
om dien,
Godfep?
Zeil:ÄTat /
2. God aller
deelen
Deel / UW
üwAarºšch
Erſdeel/Faaonarch
iš Jehaha
MÄt
vanGod
Heebe

-

-

IDAereld

Ts u gejl/ Hoe ſchoön üepaereb.
3. Gerfeeld ü een üezitter Man
Ält geen op Aard genoegen kam
Perſchaffen / Zonher Gotteyreezen: Boud ge in zijn ſtaat unten Weezen ?

Z Gºeen een ſtraalten uan bzt Waeb/
Een krnimken, uit dien daerialord /

Een golfen uit de Purpºre A52onnen
5 Aanhºengen / als des MDaereits Schat/

Pan t Heiſfälard meer eneuten kann."

-

En die günst uan Ilaenſchen. Pat
JÄtoch een eedig WBoºm teachten
IAet ai zijn troté bed2ff en PZÄgten?
6. Meatºs uzieñhſchäpº mietdan Eigenßaat:
Schijn-lieſde S als Hefekten Haa/
-

-

Beizö/ geweinstheid / laštºren/iegen/
Dermist /zeerminzaam n Äen.
7, lw Jeſus is alleen getrouw
In lief.de/zander natierona/
Sprecht/ ſtandhastig / en feſtenbig

-

.

Bich zelf geljk. H goed oneindig. „ ,
8. Der Üohen togº.dee han die wijs

Ban waan/ utherlen herben pº

-

-

die den

Heere vreezen weggelegt.

Jºa Haat mf liefde/ ſchaäde of Loozheel/

h met hoozoozdeel.
9. 't Perüo2gen leeren met den Heer

Elk Ziften / wannen

# heelen

*t

Inbekent; maar meer

A

uwfeurig Zien van
Zijn eigen halk Woozüy.

#

Jºaašten ſplinter
ÄHinter!

IO. CD mAAre MPinter HAn de terk!

_CD M 're tijden / waar išºt merk
TDer
t merkt man Jeſus Schaapeu/

Ä)

Die naar de ſtem des Herders gaäpen?
II. TPaar eigen zin Zit üafen aan /
JWZOet Jeſus zin wiš Üuiten ſtaan,

TPaar eigen eer alleen üedoelt wo2d/
Geem toeleg hoo? Gods eer gehoeid wozd.
2. Wie kent foch recht hit Hoogſte goet!
Als kleine! med2ig han gemred!
TDie fig zich zelf

Ä antfildat is /

TDer MDaered ontießend / gedood iš.
13. MDiens Hoogſte goed iš God de Cer
Ce geeilen Hartelijk en teer /

Dooz al dat gñed aän Hem geſchenken/
it Jeſus Heil-Fontein gedzanken.
14. TDie op 't zement Wan Jeſus W5loed

n Heil üouwid. TDoo2 geloof gemaed
Aa Hulp uit Ziet han Jeſus üoben /
Gp dat de lišt zijn kroon net raonen
15. TDie üy zi

Ä

verlooren is /

En echter wederfigoren is/
Endus dit goed in h'Eerſtelingen
Bezit/ en acht hoo? alle
16. TDie vee gefizüik han Jeſus maakt /
Uit Jeſus krächt naar Jeſus, Häakt /
Dooz Jeſus Geest üezielt/ fiewogen/
Behindlijk kend Zijn onhermogen. . .
17. TDie wachtende dem Heer verteid/
En om zu äfztju treurig Ä /
En alš Hn Weer von 4
Zingel /

Ä

zºg

-

- -

-

244 Het weergalooze goed voor de geene enz.
Äa Wrei aan º2eugben Op kam ſp?ingen.
18. TPeš werp u/
in loöchening
Ban eigen lušt en alle ding /

Ä

GDotmoedig neer booz Jeſus voeten;
Hy kan/ ja wil uw ſchulden hoeten.
19. JK üid u/ ſtaa wat ſtil/ Hedcar
En Koom dan als een Bedelaar
Als Hijgende dit goed fiegeeren:

Berlrochen al uw h2eemde Heeren.
20. Uw eigen kracht / wil/ zin en lußt /
Uw eigen wijsheid / balſche rust:
En laat u han zin licht üeſtraalen
Bebkuingen / toömen / en hepaalen.

21. De God van Algenoegzaamheit/
Deuolle ſpzing van zaligheit

Tieſheñhend is/gemaadig / goedig.
Gereed u 't goed te ſchenken ſpoebig.
22. Geloovig Hart / beſchouw hit

gº/

TDooz t onwaarbeerlik Hartenhloed/
Dan 's NBaerelts Heiland ü verwozuen/

MDaaram hy willigis geſtozuen.
23. An Züig toº Zoefen Honing uir
Bees Teelen-Blöem/ en Tente-ſp?uit/
Als Chzisten-Bßen met verlangen

Ä am Ä Ä Ä

-

-

em. iſm
24. Hier ſp2ingt UCO2 al die do2tig z

TDie

Een B2ontan rood en witte MBjn/
Zoo lekker als ooit Cong Hon Keuren
Tat troošt hoo2 al de eeuwig treuren.
25. De Bader had het taegedacht /

-

TDe Taon het wienſchljk aangefizagt
TDe Geest herzegeld dSEerſtelingen/

–

En boet u na de holheid dingen.
26. Ster-Gag hier op. Ja fälff hier ſtaan /
-

E

En Zie Grads wijze wegen aan

AWAet lust/tot. uw genegentheben
Herdzinken in die zalighedem.

A

-

- ---

27. Bes

De Geestelijke Vergenoeging.

..
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27. Beſchouw daar hy uw walgliſhheid/
Uw. eBnmacht/ Ipel/Ploektdaerdigheid /
ºt Pelku voözeeuwig mogt doen Heeven/
Jeſus miet um Licht en Teeven.
"?
28. TDie 't Hart tot Ä toe verſtift/
Aß § Tenheng Looze-tak herguikt/
Perſferfit uit zñn bif zuib're ſp2ongen:
TDit's Aectar op Haar dgooge Congen.

-

Ä

’t JRieutu DeräAnb/
29. Dmhels dien
En kuši zijn üleeke Käoozemand.

G Artzenn ſooz alle kranken!
Ey leer mgmtjn Perlošſer danken.
36. Cot datiº in 't onnaakhaar Ticht
Pan Aangezicht tat Aangezicht

>,

Pem Biel-uermoegend mag aanſchouwen/
Derlošt ban onlust en henguwen.
-

DE GEESTELIJKE VERGENOEGING.
I. ?t

reine Dieren. _
Stemme: Onnozele
Hemesch Tehen /
enoegzaam
Polmaakte zaligheid/

IHeeſt my nu ſtof gegeeven!
Ce weezen uitgeſzeid
Cat U mijn God' mijn Heere/
Cezingen tºuwer eere/

Ä j ## ÄÄ.

Haardie
°t W5e aL gM beim

-

ZftT.

CL

maak iſt nu met vermaak;

Aarhſche

-

laaft;
ooz u ik 't
Zalig eeuwig leeden/
#eft
# my Heer gegeeilen /

»

-

/ genoe zaam Fad/
Loon/ mjn Tot,
Bj m Schib/min
dat ik ušte/
-

2. Het

Ä

Poſz dezen dät iſt dagt
EA 3

.

.

. .

.

(Te

-

“

-
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De Geestelijke Vergenoeging,
STe werzen mijn ziels-ruste/
Iš nu aks miets geacht.

/

»

Hu Schepper in münzimmen /
Dmhels

Ä Ziel met minnen/

Zeg d'Algendegzaam
Jš uwÄ /uw
Wºijn Tſon / min
Die my vergemoegen
Emmiſile Klac

Ä

God!
Toon/ uw Lot/
Lot/min Schild /
wild/
-

.

Uwš Aanſchins Licht verheben
Lot my / is t zalig ÄCerben:
TDies

###

verfiltſd/

Pm hat gy haar ültjdſchap zit:
Z. Ä holmaäkt 7 is hohen
Pao2 my han U. hereid : . "
Dies zal mijn Biel Ulloaben /
TPie daar mä gratig heid/

Dm u holmaakt te fmaaken!
Mºie zou haar na niet Haaken /
e is min Biel verfºld/
Äm dat gg Haar ültjdſchap zit,
GD Hoe groot is dat goed!

-

-

Dat gg bie ÄBenšch aldset /
gemoed
met zijn

-

F

-

v2eeßt; op Ubetrouwet * *
In Wºgarheid op U üouwet.
Gu Algenöegzaam God!
Ä Zchild / mjn Toon / mju Tst,
4. 't Bölmäakte daf ik wachte/
§ het hol üezit/ *t genot
PHän Ll die "kalttd achte
Alain Zaligmaakend Göd,
Ziel / min ÄCf/ mtjn Herte/

Ä

-

-

-

Beh2th han zondº en ſmerte 7

-

Bald'Allgemoegzaam God /
Palmaakt Heöfien tot haar. Trºt,

Ach! Änmeer koomt bie dag

A

Eät Tif en Ziele mag/ "

-

Per

-

vergenoeging

De Geestelijke
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Perlošt man al’t geklag/
Derheertjät zijn en leeren/
Om God zijn errte Ä.

/
Ä Ziel is 11U. Äh

at WM jaar tºt

Zht

CHAP ZHT,

5. 'k Bälzeker wolmäakt üaben
Uzien en mimen Heer?
U dienen zingend lºchen/
Cot mijn
en uw eer.
Gelukkig
TDie eeuwiglijk reedé zingen /

Ä
Ä%

-

W

't Solmaañt Hallelujah!
En niet ruštei nicht en dag/

.

Ä
GP Baal'ger zielen ušt!

CD Austelooze rušt/

-

TDie allen Onrust

ºt Dolop wan Haar begeere/

# deugt/

Haar uZeugh/Haar eere.
IWAy Wan U. in U bereit.
J. HUUR.
zoete ZaligHeid!

º

Een yverig eeren
voorneemen
, om alles ter
Christi te doen.

-

Bois: Pſalm 146: 1. Wel op mijn Ziel, enz.
I»

CDf:
Ä Ä Ä"
Wºr Äenke
/ eeš Of ſº
MDat ik dichte/ wÄ' Ä

-

* 7.

-

Pºlt iſt

šÄ

#

et klein is en gering/

Zal aan U/ em t'uwer eer/
ÄUAaar allerne

Ä

–

»

Pſal. 45: 2.

of oöit fieb2the /

Col. 3: 17.
2 Cor. IO: 21.

DI Deer !

2. Jeder Beek ut U haar Zee gaa/

-

Eccl. 1: 7.

En alNeit tot U weder in;
Gy ztt d'Alfa en d'Omega/

Openb. 1: 8, 11.
hEerät en Laatst / Eind en Begin:
Jeſu / geef en neem hoch al /
- C4
JPat
-

-

-

}
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Een yverig Voorneemen, enz.

MDat ik heben zingen zal

-

3. Alles Zahan U üeginnen /
WDooz ell in U zu ge-end:
IBant iſt UCIel
lieſde flimmen
In mtm herte bašt
ent/

-

-

Rom. 5: 5.

ÄÄs
Ä
Zaette

TDie mg geeft zoa rijk'l

Ä# /
4. Goede Jeſu /

CMIt

LILIU

H?

Eerik recht de lieſtjäheid

/

1

fP

OOg.
g1.

Llwer Heil'ge Tiefde wište/
MBierd ik jammerljk verleid;

7: 7
7.
7:

--

Eph. 4.: 21.
# MBaerelds bzeugde was mtjn lußt/ Eccl. 2: I, 2.
e my nu maar maakt

Ä

V

5. Kalaoetmetgrooteſchaamt etragten/Jer,31:21.
TPat ik onhezuišt zoo lang
IWAtjn Gedichten / mtjn Gedachten/
Beden / reden / en gezang
Ban de MBaereld Heß gehad;
'ft Ben daar ban tot walgenš Zat.
6.

Ä

-

2 Cor. 7: II.

en beklaggl

Js my bºphele wellußt ſmaak/
Iſèaar behaaglijk ende graag
Jºeemt mijn Ziel in U vermaak:
Jeſ. 6: 10.
MDat ik am U zoete min Tijd of doe/ ºts na mijn zin.
7, Tiefdekan Weel lašfen bzaagen/ I Joh. 5: 3,4
Zchoon ze zuaar 3m / met gemak/
-

-

En bezög lichtbeerdig klaagen/

Matth. 11: 32.

CDm de zwgarte ban uw Pak /

Coonen dat Haar lieſde niet
läecht van Herten en geſchied.
Z. eD Frºnteine der Genaden!
Ailer Zoetighedem B2on /
AIA ſ al um groote daaten
Eſ um deugd Üerh2eiden kon
IRA mtm Herten wenschen wil/

Pſ. 84: 7.
Ačt. 2: II.

1 Pctr. 2: 9.
Jeſ 62: I.

Rimmer zoad ik zußgen ſtil.
9. JWAAak

Memorie of Ziels-opwekking, enz.
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9. ANAaak my alledaag hekwaamer / 2 Cor 3:5, 6.
Cät uw dient/min God en Peer /
MDant mieté i mW aangenäamer//

Pſ. Io4:33, 34.

Danal daf ik hier üegeer /
TDan dat ik u nacht en dag/
Tieuen / loohen / leeben mag.

Memorie of Ziels-opwekking tot volſtandigheid.

RÄ

aan mtm ziel! roet aan met moed/
Geſtadig werk koomt noch wel eens ten ende/
2aar 't fitter p2oeft men fest het zoet/
Be hzeugd koomt Heßt naar Szoefheit/ en elende/
IÄoe äan mijn Ziel / roei aar met kracht/
Gy Hebt mw resije haašt holüzagt.
Wäöefaan noch eens / ſchoon tegen winden;
Gy zult de Häben noch we binden.
Äöei aan/ de Ztuurman ſtaat aan 't Äger /
U 's üinnen Boo2d/ die u zal Helpen/
Schoon 't
eené hoer /

ÄÄ

hn MPoo2d / die "t alkan oberſtelpen /
Gehied maar; en gy Zijt gerušt /
MDanneer uw Sturman u eens kušt.
Koei aan / af laat de FKiemen leggen /

Dijn hand en hart zal u wei 3eggen

-

IBat dat uw post is: 't geen gy moet /

Eer gy Hemin de Hallen groet.
# ziel dan/ ſchep doch moed/
Een oogenflikje 't alberzoef.
Boei aan mijn ziel in Hoop en Ä
Een uurtje Hooz denCH2oonzal'talhergeeten weezen?
Mäaei aan mſn ziel/ Wat traantjes afgetapt.
Eem grepjen oder/ en dan Heen geſtapt/
En gu/ die 't leest / roei nok zoo voözt.
Plw Stuurman die Ä Boozd.
Enza baar eeuwig üimmen ültjuen /
Aiolei Än

-

TPit wil/ em moet iſt

Fºſsett
L25

EEN

Een klaagende en vraagende Ziele,
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ErsKLAAGENDEesvRAAGENDEziELE,
Troostelijk beandwoord als een Echo; door haar
Bloed-Bruidegom de Heere Jeſus.
Vraagende Ziele.

O Jeſu Heilige B2on/

-

Echo.

mijn ziel u h2aagen maet/
At tIOet.

CD Hertekemer ! zeg : hoe üen ik doo2 min Zönde/
Gefonden.
Die Banden voel iſt wel/ maar zeg Hoe "g ik a2n/
-

-

-

-

-

CoO2 mW.

Jaaaaktgy my b2n/ rizeg Hoeleefikdan zoo dAukki;
- Gelukkig.
Hoekan’t gelukkig zün/ daar

mºwgº/
. . . . . 't HWWIED. . .

Jštiwijffelengoed mijn Sod/Hoekamikdan Hertrouwen?
Dašt Houſuem.
ANAhnk2agten zijn Zoſlap/tatkweltmijn Ziel hetmeest/
-, Alain Geest.
D urelde iſt uw Geršt/ zog Waarik b2n hanſmerte/
In 't Herte.
D'tHerteišzooomrein/zaeenpoeldaar
-

-

wºÄ
*t Gefriedl,

JNatjn God iſt Heü Het udoit of weinig Onderbanden/
Uwu Zonden.
TD.at ziel-uerderbendkwaad/ maakt datik uÄ j /
IL

-

IIL.

Hoe kam ik alleden / ach! de zanben nun herleihen;
-

MBilt ſtrijden.

-

anº Ä /

Hae an ik ſtrßten/ baar ik Heek

#H HEI.

-

Sykend/maarhoetmijnziel/uwkragteenšonderwinde/
-

-

-

W5emünde.

Ben ik van u femind/ o geeft mijn zet danßracht!
Halü2acht.

AHeßt WW'talrerbs aalſzagt/Hoezalmijn zielditmerken/
- MPeer Ä
-

-

UL

Troostelijk Beandwoord als een Echo.
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I Uwe ſterfite aan münziel alleen gendenzaam i;
––– + +

TDat 's wis.
“ IAAaar zal mſn zieldan ſtil in rušte op. u Höopen?
-

*

*

-

Dok loopen.

-

Dok loopen in Watperk/ mag ik daar u2aagen naa/
-–

D Ja.

Ä

– –

Ärg

woozd han Ja / wat
Ä
III
le Hellig,
waji/ waar leid die weg / mju ziel die wil
ICO2t.
Het MDog2d.
Dat lichtſchijntin mijn ziel/ tot noch tole niet ontſtee

CD

-

º

ken /

--

-

-

-

Gefä2eken.

-

Gefi2eken doet mijn ziel/dat ik net WCO2t Kan gaan/
Creed aan /
IKtree/maariedertree/zooſchijmt
:
º,
Ik Zal wijzen.
'Als gn mijn Teidsman zijt / duaalt ban mnzie wel
-

-

"Ä

*

alet WILEY/M WILIllDLL
wander Pop2d
Ätal
ZU !! Wie
Ule fi
U2maj
Hn Ziel
" " aerder
/

wº Herder.

Ik ben eendwaalend Schaap / met zonbepakömzet7
JRietet.

-

-

Tog dit ooknieten let/ wat moet'erdan noch weezen:
ſº?eezen.
Hasenz Jºãoch
gee ÄÄ
LILI2 ?
-

3 MDat H2eeze moet Hetzju! C.
-

IAEAD.

-

Etwaad Henik / want Hetgoed ſchijnd uitmijn zie ge
aloben;
. . MPi dagden.
TDood ggdiendzoezem Heer/mßnzielHeeſtleehens
-

Ä
Gerušt/ ei Zeg op wien / Werkleart uw doch watna
der /
Ä.
Die iš een wZeekend God/ bat geeft min zielgeen
n kroošt.
* troost/
Ä /Ä Hoe kan’t zijn/ bezon.de
my han
INDÜn ijden.

LTU t.

-

PIN

CHLIDICI

is;
mw denm Košteljk
kostejs;

-

maar ach!
bat my
ch Wat
°t haaf
ÄRaakt
an.?
-
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Een klaagende en vraagende Ziele,
’t Mºai
i2U/wat
dit Gods
gunstgenooten
? bierhaar goed/ üzengt
Gntſtooten.
Gutketent ook mju ziel / o Hemels *Ä/
w

f

DIUl,

W

-

Gnkoomt/maartoteenzel/bieduizendenišſchuldig;
»

Geduldlg.

-

Geduldig is mju God / ºk waar anberš lang Ä
Ewgeerd.

GU Heft Het ja

geweerd / wat zal ik u fewzen/

Zeg waarmeekaneen zie/
-

-

-

-

- -

nama AAU
Ä. PI2!Zell«
Ä
J2a flohen.

Mañoben wil mjm ziel./maar’t neesch š noch ZUG
Aardš ;

CSpwaardß.

-

Ä
/ Zoo wenst mjn ziel/ ren
teſttgen/
-

Hemel Heen
Derkrigen,

MPaar daſ? verkrügt een zie/opaardenzull

Ä?
’t GPCIOf,

1

Zonºº min Gab een fiooze zielmet’t hier geſºffe
werken

tond merken.

-

Ik merku ſterkte Heer / maar mijn sºg.klein/
TPIII.
Dokºri/mocht ik mijn God/ hier hantierzejerº
„Weezen.
Oet u2eezen.
Münbgers is ſaaffeljk; Heer! zeg Höeit Ä
4

ſ

't

E

4.

't Gefied/ o! hat eišcht ſtrjb/enikhen zwakenteber;
Al Hueder.

-

*

-

-

-

POO2 al.

-

Maar ach! mijn ziel die legt gebompeld in Ä
*t Bal enden.
Zal 'tenden/ maar mijn God! ikleefenüfhier gast/
A-P
CDntiaët.
°h waarikernsantlasthan albit Aarb geweeme;
TDen Heme Pubegom/wieñzengtu
WG211i
Den AHemel.
B2uiddjarjj
Äſt alleen.
3

-

-

-

-
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º CP Bloedb2iend Zeg aan my/wat doet men daar Igo2

|

ding(ENZ

Tof zingen.

-

-

TPaar Hijgt mutm Ziele maa / maar Zeg Hoe düurt die
IHeel lang.
-- - „Zang Z.
Matjn Sozšt Hoe is 't fiegin 2 ſpzeekt 't Ä
Heilig.
uners beilig /
s
: Die Zang moet Heiſig Zhn / maar iéſer wel

Ä

--

/

-

-

--

-

LL1.

TPat d2iemaal Heilig Tied / klinkt mooit im aardfche
JAeen! hoben.

johen

Teid haben niet bien weg/ daar gy nu met my
G Ja 't.
,
ga.at/
Ä2
Als ik uw Po2st omhels / Hoezalik

º

. . Än n2eeden.

-

- -

PUw B2ud is mu volhaan/ Haar ziele danktu#
H.

/

-

Met zweeg de lieve Bruid, haar Ziel hield op van klaagen,
Haar zoéte Bruidegou, had nu voldaan haar vraagen:
Duszongzytotzijn Lof, tot troost in haar verdriet,
Met Lichaam en met Ziel, een zoet en vrolijk Lied.
º

P R 1 N T v AN E E N.

N A A M-C H R IST E N.
TNen

Ä

Godß in ſchtjn/ in zijn beß TPuibels
Ceelkind. . .
in 't Hert Haar saher hoerig

ÄÄas/
sº Fºt gantšch miet.
In

LLltlIDI,

Gefioorenſfechts

°t

Uit

Lº

«.

-

Hy'ſgokeen MSonder/dienab'Pelooptzonberh2ees.
#en Engelin demond. Een Komp/daär’t leewen Äf.

dies werk t geplaastert' grafiſ.
Ä
Eenhertelööze Tub'. Eºn MPalfin’t Schaape Kleeb.
Half Hemels MDandelaar: # baarde waereld treeb.

Tiou Rubüelt Bºdelaar; joewelin waaneen

Ä
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:

Print van een Naam-Christen.

vºj /Perkens-maat/
MOIllilU-

. .

aertzeemd uam Bader,

.

.

.

Een Cempel van het Beet. „Än Acha Ät
Eendwaaiſterin hekerk. Een Plakaan't heilig Laab.

Ä ºCraamen-h2ood/ enlicht 'tztjn eeuw

Jºod'
gekost ä.

- -Fº
By tºzoomten Lazaom/ en loškop/ daar
men ’t gšt” is.
-

ZnOa'

*

-

-

Een änd/ infenniſjust: iniaosheddu üelb ſaan,
Dep2aaten/ tibbenniet: niettreurt/ enweeuen kam.
MHy Ä zig Gods/ Gad hem een krachtig Beliaen
Zoeker :

-

-

-

Een EIHeraar / daar ’t geld; Een terkſtijl/ halt

e

?Er

Ä

in Tof: Bog-fraete Phari

rompetter Wall ztjn
: Bog-fraete PJarzeer:
Een
am
Mettjet

Ä jej

trºs-wood: jen

Ler

Een

3

guten Afgodmet een gouden, abertrekſel

#

CELIl
/ daar in dedood ſchuilt andereewens dekſe.
’t Jé Jacofis fjne ſtem; maar Eſaus ruige Hand.

Ä Plant.
Ä Zander ſtem mišHaagt hem: wie kan 't
*t Ä Burger-recht hem meer als Salems zal ür
iOOrell.
°t SÄ Hw den THuivel-Bant/ daar Hyden wreg Hem
Een ſchoon-Mekleurde en mochtans

Het

LIDLPII«

-

ALUlf .

-

-

--

- --

..

Gena-tiſts-ruišter: Zchaamtlooš Schuld'naar/hoe
m Hem maant.
Beeldget Hy/en doetaniet. Hyleftheflešch van üuiten,
Bijn Geeweltoond een terk: zijn MDoonhuis Herbergt
-

Ulf EI.

–

-

Hnwaakt/enſaaptzigdogd.zy leeft/enlechtin't Graf.
Hu ziet/en Heeft geendog. Hyband/eniaeſt geen ſtraf.
Ä Hatistoozn. Zün Sader

Ä

Tiſ: Beul. Biſn tieed de Boek, Buſchgift 7 koomt
ſterben naader,
-

-

-

-

"

-

.

-

-

*t TZylt

/

Print van een waar Christen.
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ºt Gntwaakt geweeten raakt of niet of haléchte i2ee:
Dewaan of wanhoopſto2t zijn Zielin't wee weelºwee!
Gebuchte Goedheit/ die genaadig zft en ſtrenge /

Geeſtlehen aan zoomeen'gJRaam-leiend'doodetrenge.

TD2uhelkopf hert / die zig ma Christus Christen
nDemt;

TDat HU dien JAaam üeleed / of eeuwig Zn Werdaemt.
W.

-

ÄGIUS.

- PR IN T VAN E EN

W A A R

C H R IST EN.

Eºn maakſel
Gobé / daar Goud / geen Bloed p2ts
LILUI
Ä
išd iš
Een alaj

ie met Haar B2oer en Bader rein ge

PIA.ATD S.

Gekooren eer Ä iwas. Geüooren meer als eens,
Ä is ern MDonderwerk; Hys wat CDngemeens.

"Ä
# # Pleeëch.
U t'Huié iš.

Een P2eemd'ling ſchoon

CEen heftigEdelman/ wiens waapen dußfield Kruišig.
Een Duibe zauder arg. Ern Schaap van Jeſu Ztal.
Een MDand'ſaarfooten Zon. Een MDaereldstaatzeßal.
CEen arme Bebelaar; en oberheerlſk toning.
Een huišgenoothan God/magtäns Godéeigen woming.

#

Een Cengel handeGeest. Een ſteunſel han het ILand.
CELul
in ?t krom geflacht. Een Begeläan Gods
III.

Een Gast ap Craanen-fzaod. Een Krachtig Zelfs
herzaaker

Een toper zander gelb. Gok als Huſſaapt een waker.
Een ANAangeliſſt een Pkind. Een Burger / maar on
LOWI

Een WBoºst'laar met be Jºaonb. Een Baajer met
Het OOg.

Een Ägeper Zander ſtem, Eon

Bergvarº:
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Print van een waar Christen.

Een Gierigaart optijd. Eenſcherpe Zombkafs-Wanner,
Die zander wieuglen bliegt;wien Herr is byztjn ſchat,
WDiensſchatsveeze Gods:wienšeur Hetnauwºejad
Tün
zjnäWAan. Zijnkleed zijn Dudſte M52oe

ÄF
LT.

Bjn eigen winst maar ſchaa. Gobs b2te Stafx zün
ÄRCeder.

–

So Ä zijn

- -

eenig MBit. Gods MPao2d Zijn Tie

en!PUH
Ä
noemd Hemdwaas/ben Henel

TOe

waar

Alſterft Hi Fongeling/ nogteld Hy Honherd Jaaren,
PHU

Ä geen goud/maar God.

3M ZUchtet ma her

AATLII,

Wiſniestewijnkoomtlest. Gantschkoštiiſkiš Zindood.
zegeming zijn JRaam/
ruštin
ſchont,
Zchepper/ die kond roepen àiet/

#
Sº
s

zy

Of ?t ÄLT lº,

Ä
-

Jaaaakt zulken grooten Jet/batnueen Zondig Rietiš,
VDerauld met Christi Geest/wat Christinamenoemt.

Too wozd' uw' Heil aan anš in dns war ans gerdemt
W. VELINGIUS.

P R I N T VAN E EN
BEP ROEFT DISGE.NOOT,
I«.

AA N JESUS TA FE L.
hier een graage Gaßt/ Aaa't geenHymoot

Z“

gezen

#

/

Zoo da2ſtig als een Hart/ bat mautulijkš aam lan't
-

ulien heeft/

Ä Košt/
sº2. Bg

enoodigtdoo2 de mood/ noch meerder
Die teffens waärdišt'zaam/de MDjnſtok/en
-

Print van een beproeft Disgenoot, enz.

-
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2. Ihgišuitduzenteen/ die aanztmet tweemonhen/
En miñßt eet met die wo2d in jeder een geuonden/
Een Arend op eenijk/ regt Geestelijk Pleeschgeznt /
soºº/ die ſeel fmaak in ſchijn ban wzeedheit
hind.

3. Bekleed / geliſkeen B2uid/ metp2onkhan Tam
mer-Uellen /

"...,

#
-

-

aandr Cafel ſtellen /
Dus derfthn/ anders niet /
zelnen / eer hy ſpijs of d2ank genaakt/
Wºn p2aeft
't eerſte wagt/te meer hem'r laatſte
GTe

#
nº Ä

MAAkif.

4. Geld

Ägº geeft Hy miet/ Hygaat terlieſde
AAli

--

-

-

ºn teert ten Košte han Caliaria's fietaaldheid;
3 Blind /

ºpe/ en

Terminkt/ arm in gemoled / en

gCed:

Diet Jºãephihoſeth aan/ ja Tahits ſtem ts zaet.
5. TPaar zithn/ en hereist; is ſtil/ enholgewemel:
Cyans op den äruišüerg; ſur geblogennaden Hemel;
Vºn rušt; en arüeid; juicht / en milde traanen ſto2t ?
-

LIE

"# º eet /

en dzinkt/ Hae meer Hy nugter

RZD ;

6. Hybäšt/terwijlhyGaſt/ is riſkijkflegemadigt/
- trügt enkel fi2ood;

#

ULt

Ä

#

Dergabert Jºanna in een goudem Herfen kruik;
Dindhoningineen Leeuw/wijnaaneenboozneſtruik;
7. Hy's in Europa een onſtrafhaar menſchen-eeter/

En hänzhn God. Hnis een weetmiet/ en fetweeter;
CPp Jeſu Gob en

Ä / iš Hm tegast genood /

En macht man üzood geen Gad/ maar uän zün God
zijn üzoob;,
Ä y daar Hw leeft / Hu hind gewin in
-

r

8. PH

Lr UEll

ZHn B2Ceder allerlüd / PM gaat zijn ſchatten Erben ;
JFeeßt op ſtagn/
IHet Cestament is
gelijk alſ eigen äan iat
't Geloohe tagt het

Äsº/Ä Ä
/

9.

458
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9. Riet kam hy eeten/had Hyniet aleer Ä
Doo2 eeten leeft hn fest / o lieſde angemeeten!
ºn eek / en wo2d geſterkt/ enwiehegzipt he uſ
Hët geenhuat/nut hy/maar hem Werteert deſpº
1o. Tºe Cafel ziet Hu aan/en Wind een Koštej

/

WGCIedfad/

-

-

TDaar 't roode floed ſneeuw-wit maakt feder/ die met
WGCettºad/

-

-

-

Schoonhymooittekens eišt/ die doo? Geoche ga
2och g2.jpt hn Master op dees feek'nen Jeſus aan,
II. Ä ſ d2inkt zich indess maalttdood/e
leeblen

Ä

Een plant in all's tezünmet
HU feſteilend/
ºn w
miet/ of woozd/en ſchzift van Godz
is :

Niet rušt Hn echter / Loo? 't Papier hersegelt i.

#

I2.

g

ert / am Hert/HW wind

Ä#

test”er

Ontſtert den B3uit'gom’t zijn/ enoffert’t 3jn/a
P2iester /
Fer
/ die zündee / aan 't Altaar duübei
-

B2aaf

2
-

Die 't Alitaar Heef en al / tot Bielen-ſteum herſind,
I3. TDie Hem Onthaalt / geeft hem den mond/ en
tretze Open /
Ziel
-

Ä

-

hy / maar gunt een niet üeſchaamen

Open ;

Arch ſchenkt hy zichte zien/ gekruistin Schildern/
Daar in't ontwerpuan gaf: Hoeſchoon
Ä.
I4. Ä gast die Doppt den his/gelijkal Cores (F)
alle/

Snis een Cafel-iziend / em werd Gmthaaltten holen
Dieguizig at/ei d2ank / 3ich in 'tminſte oberlaat;
TDie 12öltjk leeft op aard / de Aarbe graag nerlaat
15. Än treet uan Ciafor af/eu at Hº am teleeaen;

Buzaſ Hy eetens u2ucht / en leerens ültjen
(*) Gedachtnisſe.

sº

/
- -

–

aan Jeſus Tafel.
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Zu gaat hy ſeeuen/ am te eeten eben ſtaag/
Gods wil fé uolgen /is zijn maaltüd alle daag/
I6. Hu hongerd nimmermeer / en Hongerd t'elker
UUren/

Zuthn den Hemelp2oeſt/ kanhy'ermietuit duuren/
„NRag

j 'er noch net in/zy dääd ban in

in ſchoot/

Pº_jougst een etend/wiozdeen b2äagend Hisgenoot:
„7. Detafellaat hu/ mäardzaagtalhetafellaahing/
TPat iš den Cafel-Heer / met Zich tot zielš-herzahing;

Lºus is zinkost bezogt/ Än Feešt ältid bereit ;

Ä Zhn verwachting zälgheit.
18. Hnleeftenſooftenlieft/ veelbieriger alſ Ioaren;
Dijn ſteinisheiderder/ diekracht Heeft most enkogrenz
ſÄ zijn Woo2'fkruiš/ doo2 CH2istuškruiš
Ä
Zijn ſchät

WILHArt

-

Een Lam in zagtmaed / wozd een Teeuw die Äeuzen
LArt.

-

19. De waereld is Hem Hoogts gekruišt/ en Hyder
waereld/

Penaakte Jeſus hem uer fioohen goud fiepered/
Zu leeft/ mäar nie meer hy/zinlieſſteleeftinhem/
En Hn / a was hy reehš in 't Haieuw Ä
* Gfzijn gelaaf hezuee/ en Hy zijn plicht her*

-

ofte/

-

"ºn denktäandeAnondmaals uerſterking/

en helofte /

G Hoepthn/ als Hy't zöet Herkauwt wan'tjongst
LIlffs A

-

Geroepnen zalig tot 'é Lams Bºuilofté Anondmaaſ.
W. VELINGIUS,
}

.

.

V

-

ſ

2

TWEE

--

- 260

TWEED EAAN HANG SEL
v A N

-

GE E s T E L II K E

GEZANGEN EN GEDICHTEN,
D

R.

O

Q

R

S C H U T T E.

't Geringſte en grootſte Koningrijk , of aandagt op
Matth. 27: 27-3e. en Joh. 18: 36.

ie Gobs Zoom han Zondaarš Hoonen
A_4 En beſpogen en beſchimt/
Elk Zal hier zÄn gauwheid taonen
Die ten top van Hoosheit klimt:

Pft

'k Die Gods Toon van Zondaars Hoonen /
MBelker dwaašheid waertig waſ
Ä dus in 't end te loonen.

CDnl

Zch2ei ja ſch2ei een zilteplaš
POän lilafgeperſte tragnen.

'k Zte God Boon ten toom geſtellt
In een ſpotgewaab : 3m waanen
Dus zijn ioninglijk geweld
Alg geweldeloos te wzaaken.

-

ÄÄaar / elendige! By Zal
Pon? zijn eer en troënrecht weaken
Cotüw' onbergang en Mal.
Hg is yooz t Begin der eeuwen -

- -

San den Dader zelf gekroomt:
TPurft gy anhezonnen ſch2eeuwen /

Dat Hy hier geenpzagt uertoont 2
't Aſk iš miet Län deeze waerelb 2
°t Jš niet met een halfchen glanš

Väu verganklijk gard Kepäereld.
-

A Reen!

"t Geringfte en grootſte Koningrijk.

26L

JAeen ! zhn Wähkštroon iſ de trans
Pan be azuure ſterreñogen:
CDp de wolken Zult g Pem zien/

TPaar Zal Haašt Zün allermagen
Aan Godé rechterhand gehien.
Alaoest/ gy dit / o Jeſus! iden
WDoo2 deu Zandaar / die den Da?st 2

Ban 't heelalzoo ſmood heſtrfſden 7
En naar 't kroonrecht hingen do2st
Chanš Kan ik my niet ürdwingen
In *t herrukkend zegelied/
TDatge on

Ä

-

A

Belfs uw troon en kroon üerſtiet :
Ja 't is Sions gzoote ktgning

't Tºnguerwachte Szouwenzaad/
°t Jé de Bo2st die 's Hemels ironing
CDm een eemen Hut berlaat.

Bulk een Bo2st kan 't al H2abeeren,
Bulk een Pioning Heeft

Hert

MDſ nu beemde en Harde Heeren
't Ig
Scepter die u tart.
Hier kam k met IWHoſe trappen
CDp Egyptes kroon (a)/Ten ſchulu
Pan Egypte

Ä/

-

Ban de ſchatten van Peru/
Itan ik hier 't Heelal uerſmaaden
traonengoud is enkel ſijk/
JAATM're

gewaaben
Ä / p2aal
Ä rijk ;

Gaudetraonen /

MDat zin 't doch als Wäookpijlaaren ?
MBouw eens

Ä die mist

een damp

Helleſto2men zielé-gehaaren
Blaazen op de lebens-lamp
IWAet herſtuihen al die dingen:

ºt Goude kalf iš fluks wiat ašch/
IArngelklompen /
-

gen/
Äelin
Z

-

CEE JLL

(a) Heb. II: 24-26. Jof Outh. II. B. 9. Hiſt,7 §.
-

\
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't Geritgſte en grootſte Koningrijk.

#

de Bajert waß.
MPatztjn 'é Hemels onderhaanen 2
Alle Posten die geziet !
Hier maet”s Nºaered glorie taamen
Boo2 bit Goddelijk ijksgeſied.
ZSalomo kan 't nooit verliezen

-

taat HW Ün Adonia :
.
*ft Äl
diengt alleen herkiezen.
At's de keis Wan Joſua.

#

-

-

Dat's min wit Hem frouw te zweeren /
Dat's he wet ſan 't Heilig Blad :
GoD TE - DI EN EN Is RE GEEREN,

Gobte dienen

mm ſchat:

toom mjn Heiland néem dit Herte
Eeuwig uöo2 uw Hijks-th2oon in :

-

*k Achte's MBaereld ſmaad en ſmerte
Bn mijn Jeſuß wöo2 gewin;
Ptoom umet uw wolk hier zetten /

-

Coºn t Saphierwerk (a) van uw boet/ Schaf uw Boºſtelijke wetten
wº
g Ä Ä gemaed.

Ä Ä

MOntdegeCin Israëls gezangen
EPp

-

-

-

*k Bºal op aleugeien u antfangen
Pan mijn Hoop en treh're Zucht. trom Die-eenig Ä /

i

-

-

TDie 'k in 't huur der MBalk-Koloni

In Haar ganš en rook kan leezen;
Bäder / MDöo2d / en Geest / ai koom:
toom toch zuiveren lichten warmen
't Duile ein filinde en Kaude hart/

Äpom my met uw wolk beſchermen/
2ºoo ik Goit nu blammen fart.

*k Zal dan in uw glorie deeſen/
"Zal hedekt zu met uw Hand:
'k Zal 1 gzpote Äjkš-fieheeleñ/
TP2Aagen
min ingewand,

3) Exod. 24:

Sº

CHRI

Christus Hemelvaard.
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f

CHRISTUS HEMELVAARD.
-

Stem: Triompheer & Batavieren.

1. 7ingt nu i2olijk Engien ſchaaren/

Zing nu vzölük Sions volk;
Ster-uog uiet meer op die wolk/

#
Juicht Pem avan uzeugde naa/ . . . . . . .
nu opgelaaren;

Bingt in'iaam Hallelujah/ Hallelujaß / Hallelujah.
2. TDät Gods üolk met Bsge-zangen
Hijnen God en Peirao2ßt eer”:
s |
Ä
zegep?aalent
ueer.
Zel en THood neemt Hu gehangen;
N
.

NHänt Hu foete 's NBeereits ſchä/
.
Bingt jeml dan Hallelujah / Hallelujah / Hallelujah.
3.’ſ Hoo2 geen w?eede wölben huilen
Äeen! die Heßben uitgewaeh.
*k Tie mijn kruišhelt wol van moeb
Den Güffergthanš verruilen
Booz Het ak'lig Golgotha.
dan u2y
ujah/ Hallelujah / Hallelujah.
-

-

Sº
Ä
4. Hoo2 hoe ſchaat’ren kliff en duinen /

-

"

Jesus Is T DIE TAL BE HE ER scHT,

Ä

Slºt geſchapen
om 't zerršt:
Zions ſteigerende kruinen
MPedergalmen boo? en NAA / . . .
°t P2olijke
Hallelujah / Hallelujah.
-

Ä/

5. 'k Tai dan ook mjn toning zingen/
TDie zoo wild zÜn Wrenšpaai Zet;

°t Bal dooz 't goud der Delt-frompet
Bijn doozluchte glorie w2ingen:
AWAaar ik Wacht IP ZU genaa . . . . . . . . . .
*k Zing daneerät Hallelujah/ Hallelujah/ Hallelujah.
6. GÄNan Heilpo2st läat fog booſen
Daar Gn zjt/min
Zijn ;

Ä

En/

264

Zucht naar Hemelwerk.

En / Hoe ſchoan de waereld ſchijn/

ILaatze uw glans toch mooit verboven:
fan Zingen b2Oeg en ſpaa
ÄCoof den Heer Hallelujah / Hallelujah / Hallelujah,

*ft Fal

zUCHT NAAR HEMELWERK.
Ztem: Est nouvelliſte politique.
I«.

W

ie zou tochooit zhn geešt verſtaaten

Alam ſtaf en aard daar moeite en anheil wagt s

WDie zou zoo diep naar rampen graben/
TPaar 't Hohenmaanšch aan Hemelingen Past 2
Halige ſtaat!
CPnſterffelijk genoegen !
TPaar t ruštelooze zwoegen
JROoit de v2eugdeſtoo?d :

Tejerºsjej
Eeuwig/ eeuwig gloogd.
2

Poe kam ik in Het ſtaf gezonken.
U immer vuur antſteeken op 't Altaar
Aards-Engel doe mßm Ziel ontbonken!

Djſeeſt een goed bän Heil-begeerte naar
d'Eenige Ü2cm /

-

Enºt, Paradiſche woonen:
GP Goddelſke toonen!
Cheruſijne ſtof!

't Gailemtal van's Heeren lof
In Het Hemelhof.
-

3.

NPil ik bit hier op aarde zorken/
Dan zie ik mg te deereljk Fedzukt/
En moet het ſtof üeneen ferhoehen

Gaa in Het zwart netzugtingen geſäuft.
Hei

De beroerde Ziel in 't waare Kanaan geleid. 265

Heilige God!

4

Aiſdoe gy hier feneden
INAijn wäggelende ſch2eden
Eens onwzikhaar ſtaan;

Leer my hoe op 's leevens Baau
Zioniten gaan.

-

-

De beroerde Ziel in 't waare

K AN AA N GE LE I D.
Hebr. IV: 8, 9.

Stem: Wanneer dc Hemel geeft zijn zegen, enz.

Wa

I. Zang Grave.
hergilt my / waar Zalik aluchten !

'k Jadet vor? Gods ſelle gramſchäp duchten;
Die doo2 mſn zanb'ontſtoßen wozd.
GEn ach! wie Zetdien huur-aloed psälem !
Een Berg-ſtroom/ die in 't nederhaalen
JAiet bloeit / maar man een ſteilte ſto2t.
Helaaš! Gods gramſchap iſ aan 't flaaken!
SEn zäl in 't end te feller raaken/
Bºſpoelt my afmaar ’t togde meir. (a)

---

-

II. Tegenzang. Adagio.
PDerlegen ziel! daar s hup gehanden /
Een Silead in Jeſus wonden:

-

JWAtjn duite 3g hier ZAMItjes neer.

De ILand-ſtroom ſcheurt (b)/ ſtrak zult g! rusten
JD2oef of uw E§kols d2unden lušten.
-

MA 5
III. Toe
(a) Ik zinſpeel op den loop der Jordaan, die in 't doo
de Meir valt.

-

"

(b) Ik doel op het ſcheuren der Jordaan, om Israël in 't
Jand der ruste in te laaten, Joſ III: 16. en in 't voorgaande
en volgende op 't gezicht dat Moſes gegeeven wierd van 't
land Kanaan en GiHead in 't bijzonder.

Delt. 34: 1.
>

Geboorte-zang.
III. Toezang.
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Ja ſp?ing nu op ban hzeugte en juich!
En filim ap Aefia: beeš haleiſen

Pertoonen tanaanš eerſte weiſen.
Dit 's 't land wgar van Gods Doo2b getmigt.
„ IV. Slotzang. Adagio.
Die Hemelwijn boet mu üedaaren 7
Dit ÄRanna Zal mjn Hart üewaaren.
-

-

Geboorte-zang, van een onherboorenen.

Dº

nu de Geeßt dgo2 zuib're Zucht

Ged2eeven / s Heeren werk
Beſpiegelend / zich zélf onthlucht
Enſtig daa2 ſtichfen zwerk/
En hliege op Henſelbeeren boozt /
End2inge in 't Heiligdom:
De üjde dag man mijn geüoo2t
PerſpZeid Haar glanš alom.

Perſp?eid Haar glans alom/ en lacht
GPns foe met bzoli licht;
Dch! werd fiy’s Hemels gunst herdagt
De Hand aan onzenplicht: .
-

Och! dat ik recht zerlegen riep :

MDät of fi t eenig Al/

-

-

TDien Gad/ die me in 't verbo2gen ſchiep /
reng hergelden Zal !
Ja/ 'k zie hoe's Hemels milde gunst

F

-

INAy eerst in "t leeben figogt;
Biſi wisheid my met zoo heel kunst
Als een ha2duurſel wzogt/
Feen gogen/
macht ſtopt
ooitſtomp
zijn oogeleén
Bijn
nimmer
/
-

-

X

Beſchauwden bwars dooz 't duiter Heen

ſn angeho2mhen klomp,
lºhu ongevoºmbe klomp ſei toen

-

Als Laas/ die runten ſtolt/
>

-

JAaar

Geboorte-zang.
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-

AAaar dit was.'t opgeWonde kloen
Dat ſtraks wierdutgerolt. (a)
„
Boo wierd het ſtofijk beei/ dat meešt
In 't oog isopt / voo2tgebzagt:
Iſaaar wie/ üie melh den Zuiv'ren Geest?
MDie peilt de denkings Ä
MBiekend zijn aard en dagſp?oug recht ?
Hºge hoog "f verſtand ook zweeſt /
Gods adem/'t wierd dus we teſiegt/
Alaaakt dat be Ä leeft.
Zaa wonderfjß üen ik gemaakt;
Zoo h2eestjk was Zün werk;
MDie recht in die gedächten raakt/
-

-

-

-

&

PDind daar in paal nach perk.

-

® koštijk denken / däar een ziel
Zig zelfuerliezen kan!
.
Mºänneer men hier aan't cſren hiel
Mºat fomm Kwam baar niet van!
Äàaar die hier recht aan denken zal/
WAoet gn/ die reuwig leeft /
Ä
wijl een ſtifle bal

-

-

Plw werk verplettert Heeft.

-

Wu werk / dät eerst Zoo Heerßk ſtond/
Jé jämmeritik misniaakt /
int dat de Hofſlang Booz den mond
- Il

# Hart geräakt.

-

--

aom San/ herſtel my naar uw feelt/

Eat Goddelijke ſchoon/
Die gfans die eigenaartig ſpeeld
»

# ºf

weezen uän uw' Bosn.
w! ſchep in my ern ander hart!
Ä min dom verſtand;
Aaak dat mijn oogdeel niet herwart /
De wil niet meer gekant;
Jºijn lichaam net meer dientüaar ZM
/

–

-

SAAII

(a) Zie Pſalm cxxxIx: 15, 16. vergel: Nieuwentije
Waereldbeſch. XVII. Beſch. $. 15. bladZ. 297, 298.
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Jeſus Volheid.

,

Alan d'ongerechtigheid/
2Zoo wierd dºt azolijk jaargety
âlºet reden nooit ## eit.
Ä2aar 'k hierde/ filijder als ik plag/
Een twerderley geñoogtedag.

J E s Us v o LH E I D.
Stem: Danſgoadi.
Le

» -

2.

*

MDat Heerliſh/
MDat hegeerlik/
Zielshermaak!
ik maar Jeſuſ auurigliá Haak;
ik # ſn'/
Miº de Infill?

Tſ ſien

Ä

-

-

Daar iš mtjn ſchät/ en mjn eenige ušt
Daar iš het middelpunt man mſn rušt.
2

ü Soel een dºingende
.
Hemelſtem;
z
Die my zoo krachtig moodigt tot Hem
*k Soel een bwingende

TPie mu enz.

Dat hart en vog
Pliegen om Hoog:

-

Jaa dat ik alles als ſchaade vergrh: /
Jau ik uitmeemender goed herwacht.
Daar iš Heiligkeit ;
G.

TOaar is heiligheid/

sajäge
duster
sº gt
Goddelijk
daar °t duišter
Hoo2 s
Zivi
Gaddeljk licht/
licht enz.
šter des
Zom *k Hem aanſchauw/
-

Tag

°s

waerelds

Dwaasheid.
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Boo *k op Henn fiouiu/

Danien k Loo2 geenen ahand Berbaart;
TPan wo2d de düišternis opgeklaart.
4

Bin ontferminge/
–

Zu tiefcherminge/

net my ſtaan/
En in den ſtrd gemortiger gaan:

En in den ſtritt erz.

-

-

ºy is mjn Bo?g / .
-

Tºien ik je zoge“
Pan mijn Heil en hat eeuiuig fietrouw;
Hg ié de Wastigheid die 'k fieljouw.

's WAERELDS DWAASHEID.
Of aandagt op I Joh. II: 26.

Ztem:

A

table avec mes amis.

-

-

I

Ä H üeste Heel
In Zhn begeerte heeft gebonden;
lk meent hat

"

LT

O
v

Ä

ºn denkt op 't Hemetſche niet heel / . .

JAAaar zo2gt en ſaaſt en zweeten zwoegt in ’t ſijk der
Bao dürft Hy de Fodheid herſmaän/
En is met nietig ſtrafte U2eeden :
Dochze ziet van Haar thZaonaldat waelen üemeben
En acht am al hien wind en waan
En la... cht en3-

-

-

2.

-

-

Hier durft 'er een het bleešch zow bul

Perzo2gen tot hegeerlikheben:
TDematigheid / een koperen zuil
Ban't tibeliſk leeben/metzijndert'len Hoet Hertreeden/
Duš meent hn op roozente gaan/ ,

Ennioet dooº ſcherpe döonen ſterben/
Doch Hoezalig iš hn die maar eet om te leeben:
Eñ lacht met äl bien uuien Waan.

Enia.cht enz. “

3. Een

's Waerelds Dwaashcid.

27o
V.

-

3.

-

Een ander Houd hoo2 't Hoogſte good

Den wellušt han zijn 5ertele oagen/
En't onherzaadeijk gemord

Idoa2 den ſchoonen gläns want Zilber opgetoogen/
jn JOudzucht is nimmer Woldäan/

H. b2oomt man marm're pzaalgebouwen :
Äl2aar hy denkt niet wat f à hem de rijkdommen

Mºie lacht niet am hien Blindenwaanz (tzouwen;
MPie la... cht en3.
4.«

INRaar zoo het hart dooz eerzucht Blaakt /
TYan kan Neen ſchät die lut verzaäden/
Lerwijl het naar den Iljksſtaf Haakt /
- GPſ 't goeiſend purper van üeñloedekrügšgewäaben.
Gntrollenze d'Orelogswaan
Hy ſtaat naar kraakende Taurieren. ..
En een ander wil’t lijf op het p2achtigſte cieren:
-

ÄZaar 'k lach' on a tien Iraftfchen waan.
JU Raar 'ft la... Ch’ en3.
-

5.

CD anbezomme MDaereldling?

Die zoo naar dudelheén moogt Haaken/
Als of ’er al üw heil aan

/

-

En Zulk een dwaas genot u kgn gelukkig maaken;
Gy meent naar Het feste te ſtaan/

-

Plu ist die kent noch perk noch paalen /
En gedenkt hat er niets in die göed’ren kam Haalen:
JWRaar Kach' mm ulu' verkeerden waan.
Äl2Aar *ß la . . ch' "5.
-

-

Iſlach am wellust / goet/ en eer /
De 't agg maar niet hef Herte raaken;
IK lach om alles uat 'ermeer

De Waerebüuiten Goden Chzištuš mag uermaaſen/
Aſtaat Het Zoo Heert

Ärjd)

En met geleenten glans Frpergſt/
-

R

Verlochening van eigeneer.

27r

ÄK uerheug my in God / die ueemser dan de Waereld
Ä2et lachen münen mand herauld
JWAet la... chen enZ.

VERLOCHENING vAN EIGEN

eER.

Ztem: 'k Hebuzoo dik gezwooren.
I,

-

-

\

- -

Aºgºº

ſchoonheid! ...
A TPaar Zich mijn Ziel geriet :
Aanbiddeljke ſchohnheid
In Wiens üezit minio.. On leid
Aanhiddelijke ſchoonheit . .
TDie ſiegts een niet herkießt /
“-

-

CDnn dIArull alte tMLINEM

Gº ontegrpeliſk a 1? EH anfegrüpelhlt al!

-

GM moet hetief onttraonen/
at eigen iet hat Zal
Uw. eeuwig altoch Hoonen .
Bao ’t Loo2 uw macht niet ha..ll'
En in uw al Lerbſwijne.
TDit is / dit iš de Kwaal
MBaar aan ik deerlijk kwine :

-

IHoe do2/hoe doodëch/ Hoe ſcßaal/
-

Hoe mager zu nutjndaaden
Ät iš alles uitgefeert
Al’t merg is doo2 de ma...den -

Ban 't eigen Ik herteert.
MPech Zielverderbend eigen/
Gº ſuipt in al mijn werk/

Loo walt mm 'é Hemelé d2eigen
En gramſchap

º

Teſtert!

*ß Heft aan de ſnoode daaden
Se lang den toom gehiert :
*ſ

Peñ
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Verlochening van eigen eer.
ºf Heß dooz die ſnoobe daaden /
Die mu mu zelf Werraa...den /

n
“Ä Ä
beel erntſiert.
ziel teÄÄ
ÄÄ

°ſt Jºãoeßt u alleen fedaelen.
gooh!
JºAtin God
INAffn God mſn Hoogſte goed !
*k Naoest u alleen fºrdoelen

ÄAhn God mijn Hoogſte goed !
MDat helpt tochal dat Woelen

Dat too? zich zeiben w2ae..t?
Ach! kon iſ t Zellef zocken
Eens onhenebelt zen!
Ach! kan ik in be joeken
".

Ban 't Hart my zelf verſpién!
geef dän krachten
°Ät.
ot zelfš-Wernchening!

S

GP Jeſus! geef dan krachten /
En licht in donkre nach...ten
ijn gezangen /
n Dichtušt/m
Ä
a
Ä FÄ
en doe/
nº

Zel

m weg/ en gangen

MDjd ik aan Jefuß toe.
KLAGT OVER VER VREEM DING.
K

aar hind' ik nu mijn Tiefſten Jeſuß weder /
Die ka2ts uan mu werb afgeſcheurt ?

Hºclaas! wat lot halt my te üeurt!
'k Cag Zgo gerust en„Zoºgelooster meder /
Endacht miet am mſn Zielewziend/ .

.

GP neen./hn wierd uan mn naar waerbeniet Hemind.
2

-

'k Jºaºst u alleen / min eenig gl/fedoelen;
Ey Ziſt mijn Gob/ mjn Hoogſte goed:
-

JWTAAT

Klagt over Vervreemding.
JPaar ik zie dit waggelend gemoed
IHeld aan de Hand ernmeenigte man üoeien/
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TPaar ik mijn Hert aan obergaf/

En och! die ſteeen my van mijnen Jeſus af.
3.

ºfi Baldan op 't nieuw zin aangezicht gaan zoeken /
'k MPerp my Woo2 zijne Uoeten neér :
IAfjn
uš iš mtjn Ppperheer;,

'k MBil, huile ſust enſchepfels-min hervloeken /
Foei! dat ik ooit afzuerben dozst:
TPat Heeſt mju arme Ziel te deerlijk üemo2št.

#

4.

Wton ik nu eens
Cyramny antuluchten!
MDou my mijn Heilbo2št Hulpe bién !

En naar Zoo'n ſnooden ommezien.
*k Bucht weer tothem; maarack ! ifikanmietzuchten
En Zoo Ä dit zomthös gelukt /
JK Ä Haaßt mijn zielop 't nieuw wo2b wegge
*

LIUHT.

Ä
-

5.

erm Heulegen
#wzogt!
Lge !

CD TD.at
mogtÄu Het
dan mijn fian
im

zoekt my / die maar uniet zocht;

-

*K Ben maar alleen om uwe hup uérlegen/
Zoo ik U trOuwelOrlé Uerlief :

Gy filft alleen getrouw / en gy berlaat my niet.

Ä

6.

«

die ſtaale
Ach! fi2eek
mijn God! zweer
Ül /Ä
datdan
: Haeſen
iſt een
j I
Ik zig t

Ä in uw armen neer !

Taat heimljk kracht en leenen in my aloeſen/
Gn Ziſt alleen mijn Heer en IHoofd;
Zoo wä2d het geemde uuur hoä2 Hemelmingedaoſt

a- -

.

.

&

-

Bits
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Bittere klagte van een Ziel die haare

B I T T E RE KLAGTE
Van een Ziel die haare

verhardinge

EH VEfWTSEIN

dinge ziet.
Stem: O Kersnacht enz.
1. Wferſtanh k my te recht op Klaagen/
-

A

V Al 't land Zou van mit

klagten wagen/
Hoe troogteloos mju toeſtand is;
NAaar ach bit Hartzoo woest en woelig
-

Äjñt Änd enjobjongetoeig/
2.

Ei ziet a ſuim'rend zün gemis
jajn Godik kam nie tot n uluchten/

„AIch 7 Zgo ik ntoet / "er Onder Zuchten

INet dir verſteent en ſtamp gemoed;
MDat dat ik immer mag kegeeren/
Y
NBaar dat ik my ooit heen mag Keeren
’t Js niet naär God Het Hoogſte goed.
3. Foei! doodelijk en Zondig Herte! .
Hunt gy uw toeſtand7 zoiber ſmerte
ANAet anherſchillige oogen zienz
Jºeen ! Heiland/ oope iſt doof daar Heenen./
Zaa gy de rots/dse 't Harte Wernen,

Dan Zalt als vater tot uvièn;
4. GP Engel hañ Gods aangezichte/

#

TDie in den Luurpilaar my

Lºge ſtaat gy nu/ Helaäs! van ber
2ie in mintent een macht van Kwaalen /
I usel gern gloed van lieſde ſtraalen/
PDAm U/min zan en mO2genſter.

5. TPaar moet iſt nu met Angst ſtaam kernten/
CHIn my uw aanzicht ao antfermen/
Creſt met mm Op/Zend fril en ſpoed!
JÄn Jeſus! "kzie mju je Zonden /

JÄr Ängt niet uit uwe open' wonden

Een milbe Bºon vanzuſierend äloed
-

6.

H

verhardinge en vervreemdinge ziet.
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6. LP Zuiverend älged: o zalig wasſchen!
* Sp?eng offerašch en leeuensplasſen
Die faog herüjt domreinigheid/

Dan Zal ik uit die B2on geréezen
Als 't Hagewitte ſchäapje weezen
-

Ö

-

ehen aan de wašchter ſcheid.

. Mºat toberkunst/Heedooit mitju zimmen
’t WAls Haagelijkr wuil fieminnen /
13aar oder zich mijn ziele ſchaamt !
ÄRijn God wºrut gg Het man my weeren/
MDaud gº op 't nieuw U tat my keeren
GC! dat gy met uw Geest eens kwaamt!

8. Biedaar!k hen doodig en elendig
In all' mijn daaden anteſtendig ,
Boo ge ap my ſnooben nederzier/
JAHu Jeſus ai! Hekt medeboggen /

Aauſchauw met uw ontfermente oogen
Een alte üza en lilend riet.
-

S2

-

g. JK

* Spreng-offerasch en leeyensplasſen. Die loog 8c. Ik doel
hier op de aloude wetten van ontzondiging. Men mengde
de asch van de verbrande roode vaerſe inet fontein-water

of leevendig water, zoo als de tekst heeft, in welke loog
1nen Yſop moest doopen, en ſprengen 't op de Tente, 't
gereedſchap of ligchaamen, die verontreinigt waaren. Zie
de wet Num. 19: 17, 18, 19. Ongetwijffelt was de Aſchs
van de vaerſe een voegzaame zinneprent, 9m afte beelden
de reinigmaakende kracht, van de zoen-offerhande van den

H. Jeſus, die na deszelfsopoffering noch geduurig overblift.
Het Fonteinwater is. een ſchildery van den H. Geest, üe
Bignaal door water afgebeeld: door welk geestelijk water,
en verdienſten van den Heiland aan de zielen noeten ge
ſprengt d. i. tot dadelijke ontzondiging toegepast worden.

Paulus ſchijnt my dit zoote verklaaren Hebr. 9: 12, 13. Hy

had in 't i2. vérs neevens 't bloed der ſtieren gemeld nie al
leen de sſche der jonge koe, maar ook de beſprenginge
met de zelve tot reinigheid des vleeschs. Hier ſteld. Hy

't hived yan Christus en den euyigen Gestiegen over yer 3

-
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9. Jß moet doo2 min beflaagt Zºerven
Zoo laug uw

Ä htzyn öerben

Beminmetjke Immanuel!

Ejizit er ſtrah dan ºber
Tja mºedeloö./ zog dof im neber . .
10T

j Sod gn ziet het immers wei!
wil het ü in handen geehen

S. jt alleen/ gº Zitheteten/
Gazit de

Äh

en de weg:

Ä hou ik ſtand / ik Ä met Är
eg Jeſus / zeg mün Beºjº.

Hier heerd üw Sülammºth ÄÄÄ/
1 juw 52uid nie aan Haar ÄF

"gHerſchep
7“jº net weg met widerſchºerden/
he ente en minnensthd;
Pöe Ämtjn evens-Zºn ÄÄÄÄ!
Hge Äu bezwarte macht Ä
So werd mün geest
lºº.
12 Eu/ gy aléenmin ÄÄgºg;
Llw geurig * offerbloed pleit krächtig /

Ärzauten wieröok klimmen doen ; F

Enzt mü redder enºni rº/
Äeen als Priester in üwºdº/
Mºers gn mju lošgeld en rand5sen
,

-

13. TBoe

* Uy geurig offerbloed Fe. Ik noem, dus de offerhande
van Jeſus Christus opt ſpoor Yan Paulus Eph. 5: 2. daar

Hydit Boemt een offerhande of ſpijs-ºffer.
jkt eenze
vertaalen, en ſacht-offer Gode tot een welriekenden reuk.
Hier van geef ik nader reden in 't vervolg.
Daar't zout en vierook klimmen doen. Zout wierd by

allé offerhanden gedaan om driederlei reden zegt de beroem
de Theod: de Haaze, om 't vleesch voor 't verrottenen
ſtinken te bewaaren, om de ſtukken, met de nieren en't

vet op 't vuur gelegt zoo veel te eerte doen verbranden,
en eindelijk om den zwaaren dalp van de koolen waar op 't
vleesch gebraaden wierd wegte neeinen. Zie Bib. Brem.
-

Cl.

verhardinge en vervreemdinge ziet.
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13. Toe mg U zielš gemeenſchap ſmaaken/
Fnziet my naar de Bºuloſt Häaken/
Dät vet uol merg / dien reinen wijn :
MDat Kan Goit ſmaak of Woedzet g
Sän

Ä die Wall Ä Ä Ä!

wº Attall

WILrtilllkli”
??r ZUM
ZS 3
“)

Cl. II. p. 554.

Doch meest

.

tjk Zijnl !

14. Taat
-

ſchinen de twee laatſte ein

dens hier in bédoeld; want ’t verrotten kon hier geen plaats
hebben, niet in de flacht-offeren wijl die aanſtonds

verbran

wierden; en noch veel minder in de ſpijs-offeren will
zout daar die uitwerking niet doet, noch behoeft te doe)
Ik denke dan dat menvoor al op den reuk en ſmaak heeft
te letten , cn dit laatſte 't geen men doorgaans nict 9P

merkt, dient niet over 't hoofd geziente worden; wÜ!
men in den offerdienst, dat van andere reeds is dpgemerkt»
een volledige tafel heeft te begrijpen, daar de ſpijs Voºr

de opperſte Majeſteit naar behoören word aangefigt - die
kan men klaar afneemen uit Ley. 3: 16. Pſ. 5o: 12, 13. Mal.
1: 7. Dat nu zout tot vleesch en meelvaden of koeken be
hoord om 'er de rechte ſmaak en geur aan te geeven wect
ieder.

Zoo is dan 't zout een zinnebeeld van die Godde

lijke en hemelſche wijsheid, waar mee de H. Jeſus de offer
hande van zijn ligchaarn, al zijn woorden, daaden en over

leg, zijn gantſche leeven door, en voor al in 't uitſtaan van
een allerſmertelijksten ſinaadelijkst lijden beſprengt heeft.
Echter kan men 't zout in deeze Goddelijke Verbondsmaa

king over zijns Zoons offerhande gelijk in andere Verbonds
maakingen aanmerken als een Vertocg van de eeuwigduu
rendheid van 't Genade-Verbond, daarom 't Zout des Ver

bonds genoemd Lev. 2: 13. Wiergok wierd neevens Oly,
behalven het zout 't geen by alle offerhanden kwam, ge
daan by't ſpijs-offer, ja dit ſchijnt een hijzander kenmerk
te zijn geweest van 't ſpijs-offer, gelijkmen eenigſins kan
afneeRhen uit de wet Ley. 2: 15. daar men dit cerst belast

vind en dan achter aangevoegt als een reden: 't Is een ſpijs

offer, En hier uit ſchijnt my eenvoudig te kunnen verklaart
worden de wet Ley. 5: 11. waar in cenige Uitleggers een
grOOt
-
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14. Taat U mju Pferdienst üehaagen/
Die als uw vat uw naam moet dzaagen/
Dat P2ieſterampt is g2got hoo? my:
ÄAn Boogep2iester ziemtjn gaben/

ºfi ÜDil woaz uſoguen/ ſläaben / d2aaten ?
Gén fchat in zulk een dienst my b2n.
-

15. JWAOet

groot geheim zoeken als wierd hier verboden, by dezond
offeren Cly en Wierook te doen, 't geen by alle de andere
geoorloft was. Waarom men verder meent dat die effer
handen waar by men wierook deed, alleen gezegt worden
van een liefiken reuk voor Godte zijn, terwijl de andere
en vooral de 2ond offeren van die eer volgens hunne gedag
ten worden uitgeſloten; dat aanleiding geeft tot ſpeelende
en aartige gedachten. Doch de grondſlag daar van waggelt,
want men vind deeze ſpreekwijze uitdrukkelijk ook van het
Zond-offer gebruikt Lev. 4: 31. Wy zijn dan van gedachten
dat die past op alle offerhande gelijkze ook in der daad van
alle offerhanden gebruikt word, en dat die welriekendheid
van den wieraok in de offerhanden daar die plaats had, en
Van 't zout dat in alle offerhanden vereischt wierd, en van

't offervleech of yet zelf dat gebraaden en verbrand moest
worden, haar oorſprong trekt, welk laatſte onlangs van
een vermaarden Uitlegger deezer verborgentheden niet kwaa
lijk is aangemerkt, zie Ley. 3: 14-16. Maar ondertuſchen
houdenwe vast gelijk uit het gezegde blijkt, dat Olyen

Wieraok noch by zond-offer, noch by dank-offeren, noch
by brand-ofteren van beesten gedaan wierd: maar alleen
, 't zy ze aanhangzels waren van de
by de

Ä

lacht-offeren 't zy ze op zich zelf beſkonden.
Indien 't nu niet ongevoeglijk is, gelijk Godgeleerden
willen, dat de ſpijs-offeren inzonderheid 's Heilands leeyen

endaaden afſchilderen gelijk de flacht-offeren zijn bloedig
idenen kruisdood vertoonden, zoo zietieder Iigt dat de
erck hier zeer gevoeglijk , zijn vuurige gebedenkon af

beelden, die hy overvloedig net den Oly van den geest
der gebeden. overſtort , God dobrºt vuur an eenen heili

Ä Ä

heeft

Ä

in dat
VOOra ſtaat.
7. 2 gehockt
- ºh,?Dº

A

telkens tusſchen tredende voor
rljk Gebed
geen'R
Gebed 'ttg
Hoogeprieste
gepriesterljk
-

verhardinge en vervreemdinge ziet.
15. RAoet ik dan in uw Woo2Hof wandelen /
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ÄRoetik gewijde zaaken handelen /
\
'k Dind al mijn lušt in beezen lat;
Ay! ſtuur mün banden ſtuur mju Woo;ben/
"h Ben zelf üw offer/Krijg uw Koo2den . . .

Bind m' aan deez Alltäärhoozmen vaßt!

DE HERVATTE TOENADERING
Pſalm XXXIX: 12, 13, 14.

#

-

Mn tragnend

I.

dog

V

Zchiet ſtraal Op ſtraal / Feljk een Pijl om Hoog;
ÄÄtjn traanend, Gog

-

Ä2ikt umhn Gad: geddog
TDat maar een fcfigt /

-

Gntlast an beaarde en't bzukkend zondenſwicht /
Dat maar een fehigt
AWAach treffen uſw. gezießt.

V.

2

Schiet vleugelem äsn
IYAijn Zuchten / flukš moet gg narar fooien gaan;
Schiet bleugeien aan/
Gy zült fiu de Engeien ſtaan.
ÄÄaar äch! iſt ſto2t
MBeér ſchieltjk meer/ iſt voel mutjn inlucht geko2t/
-

-

Ä2aq Ach! ik ſta2t
Cer neèr/ Paš Aangego2t.

S4

Z. Hai

't Is dan een geurig of welriekend offer in allen opzich

te zelf't offer»leesch niet uitgezonderd, maar een bijso.
dere geur word daar aan bygezet door 't zout van Gödde
Iijke wijheid, 't geen 't offer met een duurzaam maakt;

en, door den Wierook van heilige en Gode aangenaame ge:

bede, door welke hy op den grondſlag van zijn zoen offer
tusſchen tre3d voor de zijhe,
V

-

De hervatte Toenadering.
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3.

-

Pal bal mſn ziel/

-

Buig u intſtaf/zinſ weg/ fiebeku/ kniel /
Pal imal mtjn ziel/
Ztraft Ä t u.”t zannewiel:

-

Eren blank alleen

-

Dan 's Hemels uuur afſpattend maar üeneén
Een honk alleen

/

Berteert en mexg en heen.
4«

Helsaß mtjn God!

IAAijn krachten Zhnte janumerliſk geknot :
IHeläas mijn God!

-

Ik beef uodz 's Djandß rot.
GM raakt my aan /
En 'k meende u ſtrakß te holgen Op uw paën/
Gn raaft my aan /

Maar 'k hf van verre ſtaan.
5-

/

-

Staa Bondlust / ſtaa
Än 't inidden van de golſten baar ik gaa / (a)
Staa Bondlušt / ſtaa;

-

Ofik koom al fe-ſpa.
Of zou ik blién /

-

En't erreſtand han Jaeño (b) ſiegts Bezien ?
Gfzsu ik ultén/
- En nimmermeer 't hº weßr füën !

Armzalige Alard /
Egiptiſch ſook (c) zoo boobeljk han aart /
Armzalige Alard' /

*

-

my ban zor waard' /

-

at is dat goed !

-

't Seen mm min Goh mijn goed Hergeeten Hoet /

Ä is dat

goed S

Siegts Wat Hräukert raet,

-

G

(9je sie z. @Derz - ONun Ä

De hervatte Toenadering.
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s

mn in ſſlaap geZušt
Heeft
Uw. toberd2ank
ZU /
Dušt!
ED

Hoe wo2d die blam geülust!
Dit dooh'ijk Hert/
Berluidmet kwäad 7 herauld dooz zonten ſmert/
TDit dood'lijk hert /
Herft zich zoo wth ºrort.
-

-

x

TPaar legt het kwaad!

En is er dan üOo my / mijn Gad/ geen raad ?
TPaar legt Het kwaad
En ié er dan geen üaat

Jºu baat geen üoet /
De Ranker ſchijnt verſp?eid tot in Het ülorb,
JAu faat geen foet/
-

PoO2 mijn Herſteend gemaed.
.

9.

Het aarben hat
Perfiga men/, als 't onreinheit in zich had/ (a)
-

IHet aarben Wat/

IBierd Mantsch Amrein geſchat/
PerüZeek my Heer /
Ik ben uw vat / maar ai! Hermaak my weér/
Berßzeek my Heer/

Permaa
“-

MM LOf Uw. eer.
IO.

-

MSaar Zalik Heen ?
MDaar hlucht ik met mijn traanen en geüeen ?
-

MDaar zalik Heen ?
JK alié tot U alleen :

Ä

h

ESMfI ! /
k et ſlot/
GTat
Jº
JWRAAr Open NW Den tOegang/ h2eek et ſo

Cgt U 7 mju God!

Beſchouw mjn
(a) Lev. 6: 23.

dº

lat.
II. Jºãjt!

De hervatte Toenaadering
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II»

AAjn lot en Jeet

-

Dat klaag ik l/ die Myn OnTrennen Heet /
IWAtjn lot en leet /
Bag äl gg zeif we weet.
't Gefied intjn kling /

-

Palt am op 't ſtaal ván s, Hennes Zoltering/
't Señedmin Hling/
Palt om als ik het d?ing.
-

-

I2»

Ach INAajeſteit !

-

Hier ſtaat'er
een die om
Ach NRajeſtet!
. . genaade ſchzeit/
x

Pergêef
\ Ätaijn mijn
harteonürſcheib/
loošt
Y
Bjn Äj ferwºhl 't gezicht Lanſchaamte Bloošt/
IAAijn Harte loot
Tijn zucht/ om hulpI
>

-

º.

Seliſk de bloed
Pan Wied2on't huil ſtaag mengt met EPfſerksed /
Geltſt be bloed

Hasarºt doote meir (a) zicß ſpoeb/
BCC alaei iſt aan/

-

Hºet amtjn huil/ En Jeſus floes Bekaan /
Zoo aloei ik aan /

Daar Il mijn CPceaan.
I4»

Hier zink iſt meer

*

Hier dompe iſt min Ziel in 't loeſenh meir /
Hier zink ik neër

TDi waterzuihert weer
Dlolei Zilra/ (b).

Poei leeuenšne wanneer fK traager Waa/
Doe Siloa/
Dat ik maoit ſtille ſtaa.
(a) Zie Mich. 7: 19 Ezech. 47 10.

15. Ban
-

Kb) Jef, 8: 6. en Joh. 9: 7. met Hoofſ. 7: 37, 3s.

De herwatte

Toenaadering.
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I5,

a

Dan dºingt derz
t/
ÄRijn Äeſué a dit aardsch gewoel ontalucht /
TPan d2ingt

Ä

-

ZUcht./>

CoEU dag? MDoik en Tucht.
Ä Jonathan /
Een gladde pf/ die voo? Hem ſp2erken kan/
Schler Jonathan /

-

-

II

aobº wº

-

'er lan/ (a)

An zielen2ind /

-

-

Seen Öäsid ſiegts/maar Dahibs Heeren änd/ (b)
Il2hn Ziele 2nd /
Die my äan U werüind;

Jß Zie U ſtaan/

-

Gy zieher boe waar naar mijn Zuchten gaan
JK zie LU ſtaan/
JAijn Oog ſchiet OP U äam.

-

I7.

MAin traanend OOg/

-

Schiet ſträal op ſtraal gejk een pil om Hoog:
ANAijn traanend Mog/

-

Ilºikt L. mijn God; gebogg
Tat maar ern ſchigt /
- - Dntlast man die aarde en't dzukkenb zondon-wigt./
Dat maar een ſchijgt /
-

JAag treffen UW gezicht.

-

(a) I Sam. 2o: 34--39. (b) Matth. 22:45

H E I L I G

L AG CH-E N.

Ztem : Elk meent dat hy het beste decl.
I«

-

Is Jeſus
zelf mtjn zieten-ſizient/
ZDAII
mijn U2eugd in top gereezen;
En Wogd hy recht man mg gedient/
denk dat niemand mn ap äärb geljk kan werzen
Hat Fied my de waerelt dan aan

MPat hied enz,

Neat

-

Heilig Lagchen.
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MDat mag ze ap Haare ſchatten üogen ?
Dat geflitiker Ä mg ai tr dikwis ür 2ogen;
Jk läch... ik lach öm al den üblen Waan /
Äk lachom al dient d’len waan/
Ik lach... ik gch om al dien üb’len waam.
-

2»

Foei my ! dat ik mijn Zielzoo lang
Aan d'üde hzeugd dogst overgeeven/
MDat zijn Haar u2uchten zuür en in2Ang!

Tu ſchenkt een naaren döodinºt mudden van Hetfeeven;
*k Begeer nu dien weg net te gAan ;

-

'k Begeer enz.
.
O neen | k kies den weg naar hoben /
Dar verfilid iſt mn in nijnen leidsman te loaben /
Enºk lach om de aarde en al Haar waan /
En 'k lach enz.
Mºrg MDaereld/ met um delheén/

Gn künt geey ziele-ſmert herzachten:
'k Dil zufk een dzek en ſlijk vertrrén/
MPa ºr bannoch heil/ noch Heul/ noch hup / mm ſtaat
En zie 'k uw' herleidende paén /
En Zie 'k uw' enz.
- *ſ

#

(te wachten;

Ä op met, mün Cogen:
-

PPII

THan behind ik dat ºk uwe mächt hen onttogen/
En ºft lach am al dien yd’ien waan.
En klach enz.
4.

Li Jeſus ! wees mijn ſchat/ min goet/
JAin lušf / mjn
/ mijn
/ mijn leeber/
Äl in eenigal / die mijn gemoed

Ä

Ä

Prhöhen't Gmbermaanš/enälztjuglanšdoetzweWrn;
Zoo Zalik naar 't Hemelſcheſtäau/
Loo Zal ik enz.

#

in uw liefte

er

-

herzinken ;

-

#

-

ÄuCENT een
d2uppel
dan inendiealHeil-zee
aertºinlien:
*l
Nm Zal
de Aarde
Haär Waaz
/
En'k lach enz,
GL
-

---

-
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-

-

GEVAAR OP DEN

zoNDEN-WEG.

Ztem: Tree voort
mijn welbeminde.
I.
-

A

-

-

WÄn mijn Ziel/

waar Heemen?
Dit is een ſtikfirig pad/

Dan licht noch glans feſcheeneu /
JÜNet üzein ein floed üeſpat.
°t Äš alles zwart en naar /
En blol Uan dCodg gelaar.
-

2.

En durft ge op Zulke wegen

Bso ontekommerd gaanz
Gins Huild het
u tegen :
Hier ſchiet de hofſlängaau/

Ä

De Hofſäng die den Weg?st
Deš leebens kwetzen bo2 t.
3.

Ai! zie de tratſche üochten

Isan 't roodgewlamdevel /
TDaar KOOkt in mergen wachten
IHet heet fentjn der Hel:
NHaedgilt zijn tong! ik ſch2ik
ÄZu ieder Wagenhlik.

-

-

4

MDaar Zal ik fest antaluchten
TD.at my de TP2aak niet beer'?
*K AWA.Net. Hier haa2 alleſ duchten :

Ai my! daar mal ik neér/
Daar leg ik Bloot / en ach!
Äk ſch2oam den festen ſlag

En 'k fien dit pas dntweeken/
Älºy gript een MDautheer aan;

-

MÄmº
Äſteeken /
MPaar krig ik Hulp van daan /

-

Hg

Gevaar op den Zondenweg.

#U išdo2ät
geheel aerwood/
naar mºhn

ülred.

Chans ruk ik al mtjn krachten
En moeb wel haäst by ern/
En raak naar mijn gedachten/
JAn uašt weér op de teen
Too denk iſt niet te Wilien/
ANAaar zelf Het Hoofd te flien
Helaas! *t iſ ydel pogen
De atjand ste ſterk/
Iſt ſind m

jaast

üed2Gºgen

INAet al bat eigen werk:
E meen! ik Hou geen ſtand/
Dit eišcht een
Perſtrekten mn

er

Hand.

Goduleuglen

Cen Beukelaar en ZSon:
dit TDier beteugeen/

"Ä

e“
n zag Ä
ik mU/Ä
ten ſptzt º/
Pan't Dndter 7 haaßt heugid /
-

9.

min

Gob wil my hea2iden /
VSan 't dood'll TP2aakenſpoog/

Ai/ leer mijn hing'ren t ſtritten /
ÄNan Hand den Gorelog/
Uws ſterkte grip ik aan
En laat Wl niet Weer gaall.
IO.

-

Ä uw dog eens wende /
n Äruiswas hözt uan buur /
*ß # met U bös? een Bende/

Ä

Emfpzon op Schang en muur.
EIL
-

ook zwoeg/

wº Heil is my genorg.
DL

-

-

«-
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-

DE GE JA AG DE ZI E L.
-

I«

h

H"

loert de bljanh ap begangen
Pan's Heeren diergekogte holk/
GPm Hen/ bemehrt hoo? ren wolk
Ban zwarigheén / met ist te bangen!

Loöſchzoomt een hern tkreupeiñoßch
erwart/ ago2 huizend felle monden
Pan wollen offcheurzehe Handen/
En Wenßcht op eht ſchgift Zich los.

d'Onnoogle duif bie in be reeten
Pan mäare Klippen kirt en zucht /
„JAgch pas de blaauwe pil ontalucht/
MDagd aan den Haak nageZeeten:
Zoo gaat Het een Herboare Ziel/

ZÄ manwelijks de Bel ontºloien/

Strak zend de Hevözt # Boden/
Em Zit Haar bgiftig º ehiel.

GD Heilvo?st Jeſus! die neel ſterker
Eau derze ſterküemagte zit/ „
Tao gy Zhn net aanſtukhen rt /
Taat dan h2y uit zin duistºren Kerker/
En heir han ist en dolle wzaak
Op 't weerloos valk zin uitgelaaten;
Läat Heu de ganſche WHaereld Haaten/
Gy doch verdrbigt hunne zaak.
4-

Tor iſt ins Regerelbs Hegte fanden
ºoch hier of daar gekluištert ſtaa/
Ali käat die Falſche TDelila

TPaar hel en hleešch meé zaamen ſpanden/
JUAW nu niet, meer doo2 enkel

Ä

-

Dan ' MDaerelds kläatergoud üetcaeren;
-

-

G wºan

De gejaagde Ziel
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O waud gy eens mijn Hart beraleren
TPan zau Het Heel LU eigen zijn,
5«

Iaacht ik mju Heiland U. maar binden
Pan al Het Aarbſche oß gemaakt!
Zoo gn mür Zugtingen niet wzaakt /
Si! maak mijn toeten as der Hinden.

Danza ik ut een teet're dzift/
GP Jeſus! mn tot U üegerwen;

Gy zitfjet ſeeven van mijn leeben/.
ènfſang my Zellen tat een gift.

Jeſus hulp tegen

verwoede

Vijanden.

Stem: Hoe loert de vijand op de gangen.
I«

-

Wº

fierg ik my boo2, zulk een Wrede
Ban 't Helschen anderaardſche Mitjk 2
Dit Hooze rot neemt nooit de wijk /

En treft my meest niet op mijn Hoebe:

IAijn aleešch ſpant met bei TGuibel aan/
En dürft my trouwekooš Werraaden /

TDit ſtgo2t min allerbeste daaden/
En leid my af Op flinkſche paën.
-

V

2H

-

MDaar Heen / verſtaald gemoed / waar Heenen 2
Bemerk eens recht waar ’t u. aan ſcheeld;
EPf
ge in 't Kwaad doen al vereelt/
En wiltge uw GG2 Hier niet tole leenen 2

ED toomelooze dift / hse zal
Dat weig'ren u eerlang fekoomen!
Of Heft genu niet meer te ſch2gomen
Gewišu AAalit een Zwaare aal.
3.

-

-

Ach!
konb ge uw toeſtand rens fiezeffen ?
CEN dagte/ ZWIC iſt niet antWäää/

Z

Jeſus hulp tegen verwoede Vyanden.
Zal my Godé lang-getergde W2aak
Gm al mſn euhelbaaden

289
-

Ä

Dat treffen traf noch kogtſ mjn hart /
IMAaar ſchtjmt nu weer in roök Herbloggen /
Zoo Hauh een dwaaze lust min' Oogen /
Perblind en in Haar net aerward,
„

. .

-

4«

"

Grbuchte Hemeſuo2ét! hte booben
,
CPP ’s Gabers thzoon den Zcepter Äat/
Hefitge matt fetsgaehs in my gezaaft /
Täat 's Biandé lišt dät nimmer rooten /
EP meem Gy eenß het üolwerk in
WPaar mit bit Heir mº Kolomt

Ä

Gy / GW Hunt Hun 't getueer antwzingen /
En mäaken dät ik overwin
5«.

-

INAijn Jeſus ! 'k wil hao? U niet beinzen/
oo gº / in Zulk ern Ä/
Way niet verſtrekt teu beukelaar /
K-Bäl eerlang uit het ſtridperk Deinzen,

º

Ach! een

Ä ſchigt

Sie 'k op 't üenauwde Herr reeds miñken
JK zieltdog in anmaß're ſtrikken /
Bo gg niet zelf mjn

sºgen Llgt.

E> Zag iſt üw genaabeſtraalen !

.

. .

- Wºchten waared/diege uw holt
Belooſ/ dooz zulk een zwarte walk
Ban Ziesharpten mederbaalen !
Dan zoud i. "t eigen tegenſtaan

-

Eul MOMit in ſtilte laaten rušten /

Dan Zou 'k een her uam dºlle lusten
JUAamumgedig uit bit Hert verflaan.

«

Toe

Toevlugt der Geloovigen tot Jeſus.

29o

TOEVLUGT DER GELOOVIGEN,
van de zonde en den Duivel, tot Jeſus.

-

em: Het best op aard, enz. ,,
rouwfooze ziel! elendig Zonder ſmart /
In '§ Zätans ſtrikte jammerljk verwArt /

NHaar is uſu hoop zo anberwägt geüooren ?
MPaar Ä die trauw zºg plegtelijk gezwooren !
Jß dit de weg die Zirns wölk betreedt /
To Gnu zelf miet met u zelten meet 2
2.

-

Js ooit uw hoet uit ketenen geſaakt?
TDe

Ä

nſter / die damp en nettels WI2Aakt

# Hert doo: 't buišter Heengsüzoaken
g' u Zeif een nietig Huur Antſtooken ?

In 't aaß'

CDf Heßt

ſp2anken ge u omgogt 2
Erken met wat hoo2 ſp
neberſto2t.
Eer ge in 't bederf amm
'k Bie nel een huur/maar miet van Hemelmin

F

Een and're dzift heragerten Zielsgehaären!
CEM

rt my doo2 duizend ziels gelaaren !

Ba ſchökt Op woeste en angetente Baarem /
Byt Hooge ſtrand een aangeſchonnen wZak;

Enkzügt in 't fest der Barning krah op, krak
4.

-

-

-

-

Zo alugt een Schaap in't Bosch of donk're Kloo
Pan Amana / hod2 MDalaen Heet op roof/

Er ſtaatfenart / en Ziet de boöd hoo? oagen:
ZD wozd iſt man min atjand aangenloögen :
En bleesch / en Hel/ er waereld7 Knelt mijn geegt:
'k B2eeš älles / maar ik h2eeß my zelten 't meeët.
5.

-

-

WPaar herg ik mm/ in Zo heel tegenſpoeb/
Boo2 s Standslist/ en Büſtºren eüvelmoet

WPaar ſchüilikfest/ſtaateens Hods w2aakaan't woe
Dog? ſtizm en ſuinden ſteile waterhoeden 2

(den

ÄÄÄuaddit riet/Vans Hemels TPander God
Doo? Hagoſteen/en Bläſen auur geknot

>

-

Afgodery en Zondendienst gedoemd.
-

*

-

6.

-

-

291

-

-

“

-

k Blie naar Gobs Boom / uit zulk eenfellenglueh,
„Daar in Ciras hän anwaardeerfaar flaed

g

z

Poo2 d'eeuwighei een heilth2oon ſtaangeklonken/

Eºſtaa min von

zingen an die jej

Bob Bonn /de/Zoo men Hem eerhiedig hust/

Enſtozmen ſtilten heete ulämmen äušf.
AFGODERY EN

zondsdienst GEDOEMD.

HÄ

oe hef ik eed en trouw berüzooäen!
MPaär išmtſn God mijn Heiligdom : . . .
Een blammend lemmer keert # am! (a)
JWain Eden legt Werwoest/ en ik herſtoolien/ ,
in 's leeiſen. Boom en 's leebens bliet/
TDie onder 'é zemeis zum Heen ſchiet. (b)
TDie (c) Sihon iš uermoddert/ al zm Bzounen
Geſtopt
ltſkt fitſnaa/
-„Erº äkelig Akeldama (d)
Hoe Heß ik
ütter kwaab herzommen!
Fej Ärgt
wogt bereent

Ä
ÄF

-

.

aaer Esphe. (e ſº

en bootsgehrent.
GP zonbenunil dat my zog ſang dort ſteenen/
Mºat hefitge my aſ goeds Heſooft/
Hoe Ä Län al 't goed üerooft /
-

C2

Majn

-

-

(a) Gen. 3: 24. (b) Ezech. 47: 1, 2. Openb. 22: 1. 2.
(c) Een fontein by Jeruſalem kort onder Zion gele

zen, zie 1 Kon. 2: 38, 45. (d) Hand. 1: 9- (e) Die
was een Dalonder de muuren van

d.

Ä

ophet,

i. Tommeldal genoemt, om - dat daarde afgoden

Aienaars hunne kinderen met trommelſlagaan den Moloch

Topofferden, t wierd naderhand verontreinigt en was vol

ſtank en doodsbcenderen, Jef. 30: 33. Jer. 7: 31-33. 2K97
23: IOs

a92

Afgodery en Zondendienst gedoemt

#Ä
LII # / geſch
/
Aaan
zielzon Bašch
taant/Ä
haarglasuitgeſche"
Jahn Jeſuß is van mºbzent. (f)
Jºan Jeſus iš veruzeemt/ Hoe kanth leeben !

“

"Äu eeehen uan mtm zier ſehe. ()
Ä't doodig Hart am 't lernen ſchzei _ _
Meetanooit fröošt/ Wie Äg geeilen!
Äm
enkel deeze
klagt Werneemt/
Haaijn Jeſušis
Wall my Werb2eenlt !

Hge kan ikooit die ÄÄÄpen!
Fiejozt, nach Hengelº P º Zº/

Fje Ät uwé öogen 2afmaar mp/…
Ärºt uitgehongerd rºſgeber/

TÄjaleen opÄenirs bºdſch toppen; (h)
TPoo2 hoßch en

warzen zwiert.

-

ukten 't my zijn aangezicht erre hinben!
zÄmy udo. beeze 5Änd Ari neer:
zsa Dagandis mju regten Heer.
VDal

Ä

Ät die mjo könd verhinden/

Ä
ziel:
Mºr
Kniek.
W32eeßÄ
nooz uWl
GodsÄ
arken #
HolſtenhandG)aanſtukken
Äh bG)aanſt
9al ſchepſehen ut

TT

v

Jeſus daari

-

Jš niet dan Hemeltergend Kwaad/
"Ä
Än je Ärfin't eind noch moeten üllfiken /

Ä es dat God noch- mensch gelüht /
-

-

(f) Hoogl 3: 1,

A§

>

, (g) Hoogl. 5: 6. (h) Hoogl: 48.

(i) 1 Sam. 5: 4. , Met het vermorzelen van 't hoofd der
belſche Slang word haar overleg, met 't Verbrecken der
hander de uitvoering Vernietigt.

-*

-

Afgodery en Zondendienst gedoemt.
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3ls Fod en menſch
d'Arke wüſt!

Än

Jºeen! Iſr'elš God laat zig niet ſtraflooš Hoonen/

Äſ

Ä

WPM
in Uw jet
En werpt u ap um d2.empel Om/

-

Koo moet menu Herhloekte ſtükkenloonen! ,
Äl2hn God! ik ſchzik (l) booz 't Heilig hier
Wlte anders u Tºyº (m) hier.
..

-

s

/

'k Balu met lieſde en met ontzag omarmen/
Skzucht in dees gehangenis/
TPaar al min Heil nog anheilis /

Aaaar och! ik käm/ ik kanniet recht meer karmen/
ÄÄn Harte iš Hard al§ Abels (n) ſteen.
Ai ſtuur gy hier de WHondkiši Heen.
X.

TDe Sandkist dfe

Ä van Sodß wetten/

Daar 's Hemes wuet en heilberhönb/
„ ,
toom daal mſn So2st en läat uw wolk zig zetten/
TDe grondſtag iš die eeuwig ſtand :

"ÄÄÄÄÄÄ“
TPe ſchaáuw der Eruºpen deſit,
verſtopt gy my h za njº t nieuw weer hibben/

Ä Ä den th2gon (o)
tjen Ä gená; en God de Boon/
Die Judaß Teeuw en Tamiß ſtaatint midden; (p)
# ÄU #erlaage
ÄenST.Zielen
Ä
# / . XII.
3 Wacjt.
“

TBALIT

(k) De Engel des Verbonds, die in een ligchaamelijke
gedaante zich vertoonde in de Wolk- en Vuur-kolom, en dus
esn fchets gaf van zijn Menschwording, zie Exod. 14: 19,
24. 33:22, 23. en 24: Io. Verge. met Joh. 1: 14. (l)

1 Sam. 6: 19. (in) 1 Sam. 6: 12. (n) Op deezen ſteen
wierd de Arke gezet, 1 3am, 6: 18. (o) Openb. 4:3.
(P) Openb. S: 5, 6.

Jeſus Al,

K94

en 't Schepſel Niet.

-

XII.

-

WPaar koomt/ op hat ge my niet moogt werdenken/
Daar kommt geen bäg / hat 'k Ä. IIOLIT
MIJN JESUS en de zande doem/

TPaar koomt geen dagdat'k Ä Ä ſchenken /
Die Huizentmäal my moem
En huizentmaal m Ä u verhind.
-

-

II.

-

#

Agent
ook Klaar
ÜW KIND
fieliehen;
TPan gy my
# Zor
zijn alsist
denuw
dag/

V

Tat iſ U WADER naemen mag.
Taat zulk een oag (g) alſ Betrüs nug ook grieilen/
'k Mef dztemaal U verlöochent (r) Heer/

32aag d2iemaal naar mtm fieſde (s) ſueer.
(q) Luc. 22: 16. (r) Matth. 26: 5. (s) Joh. 21: 15-17.

JESUS AL

- T SCHEFS EL NET.

Stem: Almachtig

I

ºder lief.

Uit Lodenſt.

hen aan t zalig uur toen Jeſus 't lieſden-Cog
Pp my huil

Ä Jaiet

-

Bal meehgogen Waffen iiet/
H
En
herte üoog. Het b
H
geſp?ong de
peilfontein
tolen in Het bo2 gemoed;
waäre
leeven-wel/
WI

Ä

Ä

-

Boo2 wiens oog ih Ä ſtel.
„Gn, die mtjn Zanden Koet:
Geeſ be loog der zuib'rende
Geef ſalpeeter. 'k Bid U. wašc
ÄÄn toch op mhm her / In die Koop'ren zer
Än Het Zuib’rend hloed/ In een traanenbloed;
-

Daar eeršt min trooštfzan was.

F

Ihzoek
u Jeſus lief ſznek u
ÄLefdené CO2ſp2ong / eeuwig
Tiefdens

Ä#

e Son/ he tä heun
-

-

ſchat

Heil:

F.
PBIL

Jeſus Al, en 't Schepſel Niet.
295
ae
heugliſk
iš
be
min
/
die
gy
Het
ſchepſel
fieb
/
H
met Ä)

"ÄÄ

TPiep gewo2teld in 't gemoeb !

«

-

Jºijn hert een wankend riet/
Sind Zhnſteumſel hier alteen /
. Bind in Uzig weite bzren.

Ä
#i Ä
Hoogſteerten lugt!
g # ik in barn

#/

munnen
te zeien TUšt !
bal.

Gyzjtmy in den nGadeenſchut/ een ſchild/ een ü02g :
Ä beß Hemels felle
?
SÄ feſtegt mijn Zaak /
–
EU Ä
n ſteun in Zo2g. . . . . .
Sft ſchuil in U/mijn rots / die mergens rušte hinh :
All mijn pligtwerk / al mjn doen /
Ltan het mag're hert niettoem Z

s

-

-

Ä

Ä laat myI krud en blind.

Ä bloed ino2 mg /
#
Ä eſUF Ä
je z
Äe UF 1. UllgCIe
Al Nijn ZALT /
#

U

eſuä maakt my b2f en ält :

#

vºn m nun biſ Ä" sº
ſ

* -

2.

- --

- -

-

º

-

AA't ſchepfel is een Jºiet/ hat in den nCod niet Karat
/ 't geele
- /
Taat de Ziele do2 en koud /

Äzilher

gº/

En Zander troot Of raak. . .

. .

MPaar bliegt dewelluštheen waarfilzft bewereldſeeer!
’t

likkert mäar eeu Magenhlik.

't tlagtergoud /'t geen’t eigen IK
CDmhelshe/ blinkt niet meer.
Bieb mºuwe hulp niet aan /

Ädele ſähten/tis gehaan.
Jeſus is mtm A5Zon/ Jeſus is min Bon/
Jeſus is min licht / Jeſus 't Ä

't Seen thert vermeešt'ren
-

S

4

-

ll»

Lente Zang.
r/min Heilanb/kgeefhetu/
TebaarEeuwig
Ärsºne
offer iſt het öſ;

296

'é WBarrelds dienst geef ik beſchop/
Pan d'aarhe wärs en

-

Ä

Pfſchroermocheenband/ bieiknietterechtkonzen?
A! Pntheit die aan min oog /
-

-

Jºeem die uit Het Ä Äs
TDat ik my äan Koom flien/
En om uwe hulpe ſmerk:
p my dat it my herüzerſt,

-

Jeſu zü mjn wacht/Jeſu al mijn Kracht/
Jefuš Än mijn Ä4 Jeſus mijn genot.
Dan roep "T IS VOLBRAGT.
LE N T E-Z AN G.
Stem: Ach Amarillis, enz.

-

I. ZAN G.
winter / die de figomen/
-

BÄ

Bloemgewaš en lagchend g2gen/

JAeren / poelen / Beeken ſtroomen
Leištºren boºst metſcherpe roën :

't Lentſaizoen doet weér Herleeuen /

't Ä ſtroomgeweld /
't Broen van lußtp2ieel entzeeben /
Bosch/en ". en duin / en heid.

I. T E GE N-Z AN G.,
Grenkau kgn thans dten auurgloed doofen /
Die 't al booztintelt wat er leeft :
J WOel de Boomer-zon reeds ſtoohen

-

Het bloed dat anß in d'ad’ren zweeft.

A't Aardriſſ wozd dooz milden reegen
Bau üloem/ en gras/en kruib fiebzugt.
Petflaemperk hol aan duizend weegen
Dat ademt nºzzº

-

*s mneft pok miſſzeiantbanjºn

- TAasz
-

-

Leate-Zang.
TGoo2 den gloed der waare Bon/

297

-

'k Moest met leebend groen my taoijen (a)
Aan den Zoom der leeuenš-ſizon :
Zi moeßt Zig die grand amtſluiten/ , , ,
Bloem entzugten / flankie deugt / (b)
En gpregte baaden / ſpzuiten
Uit de pas amtlooke Ä
AN2aar die tüinbzeugd legt herſchooben : .
-

*

*k Boel geen Tente tn 't ingewand/
Ä tegenbloed aan faohen /
Pk Boel geen ſpZankels aan dien H2and!

.

*k Pael

II., TE GE N-ZA N G.

. .

Dat s Izres wijngaart (c)/daar miets goed§ han
ište ſpellen/
Ä Ä dem Tandman miet/ maar aan dem ak
er ſcho?

-

-

En ach/ wie wert of Hy # meerrm uzalkwellen:

En öfgemiet erlangin't ſloekhuur (d) neberſtszt.

Ä###
Ä # / (e)
TDat Hyzeſs eens grede uzugten
mmtjn tore Ziele kweek' :
B#Ä Ä Ä e/
-hoo?

J2Len.
J2Een ! jk
k Zal tot Jeſus zuchten

TAat HM zeif min

L

rei"PT

DI

-

Ltdom minZiezonkoºm een haalen (f)
In 't heizorene gemoed:
PtCom / O milde

.
.
Ä" (g).

tgom eens Zuſbr- en Häoozbewind! (h)
Seef uw wä§dam/ geeft uw zergen/
Dat mem rüpe

FF

hind'! (i)

AAN
(a) Pſal. 92: 13, 14. vergel. Hoogl. 1: 16. Pſal. 36.
ge:

(b) Hoogl. 2: 12, 13.

(c) Jeſ 5: 2. (d) Hebr. 6: 7, 3. (c) Hoſ. 1o: 12.
Pſal 65; 1o. (f) Mal. 4: 2. (g)

Fal. 65

10, 11, 12,

Haf Io: 12. (b) Hoogl. 4. 16. () Hoogl. 5: 1.

298 Aandacht op een vliegenden Leeuwerk.
AANDAcHT oP EEN
-

VLIEGENDEN LEEUWERIK.
Ztem : Papillon, vole, vole, vole.
-

N

-

-

ie 't Opgeblegen gingen alogen
vo-gen
'k Zie’t opgealogen alsgen wºlogen/
vlo-gen /
Teeuwerikje / Klimt Hlt om Hoog;
't Klimt flf am Hoog 7 daar’t kleinder in mtjn Dog
- Zweeft maär # Hemels fioogen.

*t

Z

-

-

Zoete Leeuwerik /

-

-

„'t Waneit my zao dat ik
Umaar volg met d'oogen.
ºk Be 't opgebkogen/ enz:
'k Ziemy in do2re heiten ſtaan/

-

>
-

Tangs den ggond ülff iſt zweehen /

houd den Arend aan,
*k ANAoet met blerken van 't Heilgeloohe ſtaan
?t

FOttend

Em Om Hoog leeven/

/ Än
weh.lLL-WL
ll

En am Hoog leeben/ leeben.
lee-Uel.

-

-

II.

Dat mjn Heil daale
Op
Är er nuneg den
Dan sº
Hemels top /
II O

PLttle JMI

*k Blieg tot U dp/ en ſtig naar
Zar iſ ºdem Haale.
Tiefberſke God!
Balig deel en lot/
-

-

WPat*k mju wensch fepaale: TDat min Heil enz.
Eenig Al! ušt, bän mijn gemoed!
- Äußt die ik fieboele!
Dierbaar ICam! uw herzoemend bloed.
-

«

Aandacht op een Vliegenden Leeuwerik.
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* Is min lucht en licht / daar ik leeven moet/
En den 12ee Woele

En den v2ee/

i

--

2ao ik mocht vallen/
Zoo / enz-

„Buineweikje üans Hemas Gerst /
Hef my weer op! ÄÄÄhn ziel/ Hoe du fieberst!

"# nU niet metallen;

-

-

lief het bumme zwerk/
TPgo2 met deeze alerk:

-

- -

-

Taat he TPonder knallen/ Boo ik enz.
Pieg dan aoot naar de foohenlucht /
82h uan ſto2m en wahnden:
Blieg dän boozt / zingende in uw vlucht;

Ä

lilapwiek daar /
van Het naar gezucht!
GM zult God binden /
GU ZUlt/enz
-

GEESTELIKE ZEEvAART,
Of reize van een Ziele naar de Zalige
Eeuwigheid.
-

Stem: Bonjour belle bergere.
-

I. Overtuigingen eerſte

övergang,

kt doßfer ap de golten Ban 's WHaerebongeſtuime zee
RHaak in den alard fedoluen/
- MDaar krig ik de Hee? .
..

IDu wijkt/ nu wijkt het ſtrand /
'k Ziegern duin mögzand /
Zaa het Ankertigten:

ºk 2aek anaan mu Baberland/

-

300 Geestelijke Zeevaart, of reize van een
„Au daßkt / nu wiſfit het ſtrand/
'k Bie gern duin noch Zand/
JAgch min haken lichten/

-

In 't fiebweimt verſtand.
II.

't Geloof om meer licht ſºneekende.

EP Jeſué ziele leeben !
. .
Jan ſchild mtm Ban en eenig licht!

-

“

fe ſicht aan my moet geeilen;

Uw Godljk gezigt /
TPaar ’s Baderš Heerltjkheld
Haaren gloed OpſpPeit/
Teenºt Geldof Zijn glanfen.
W5ekoogik licht ina Mºseſteit!
TPaar s Baders Heerltıkheid

gären goed rufjet 7

º

ban & Hemels tranſen

'k Heñ u läng herheid!
III. 't Geloof in 't duiſter worſtelende.
MDaar treft waar treft gy langer / ,

G Hems-oog dat kogts nog ſcheen!
Het Roo2den halt my wZanger /
TDan immer bCO2hren.

Jk zie noch zOn noch maan
Mog geſternte ſtaan/
TDAar fk op kan UIgel :

f

T. mis de Ä der Hemelfaan.
I zie mog zon noch maan
Äoch geſternte ſtäan
Aan de Hemelüoggen:

-

«

–

Ach! ujaarland iſt aan !
IV. 't Geloof in 't duiſter vertrouwende.

Joe Zalik 't ſcheepje ſtieren !

tºnpaſs weg entland herſchuilt:
WPaar ade rot dooz t gieren
Pan ſtoAmwinden

u

-

-

Ziel naar de Zalige eeuwigheid.
noozbſter duurt/
geenÄ
All ſchoonÄ

Ä

A

/

sor

º

-

-

Gy kumf ſchijnſel geeven/
Zon dir ſchip en winden ſtuurt !
l ſchoon geen noozhſter duurt/
/
mtjn

Ä.Ä
Ä
tuUrt WM
-

LULI

TPie uw Dog Begluurt.
V. 't Geloof met verzekering vertrouwende
't Gaat Wel! ByI tennt de Baaren

Ban't ſlingerend angelooſ weer glad;
Hu dret den ſto2m fedaaren:

-

.
*t Gnſtuimige nat
Van waereld/Ä en Hel/

2ºwtgt op Gnds üevel:

-

’ſ Zal niet afgaan dzthen /

-

Zoo ſº op dt zwaard maar auerhel/
En waereld./zonde en

Ä
Bal

Pft

º/

-

Op Godi hebe.

-

Jeſus fluen

TPien 'k mijn mood Uertel.

VI. 't Geloof van eige krachten afgezet.
Gren raefüank dOet my Karmen

ÄÄ

ſpziet
VOan
# en ſp2i
Zaplichten: 't truiš / min mašt
-

TPit Zeil wappert niet.
>

GD wind uam 's Hemels Geeſt!

MDaan nu’t allermeest;
'k Zpoé met volle zeilen

-

-

Fs

-

-

Lét
Ämjn Bºuhlofšfers
Hemels
vann:'s daar
Saar'
CD windWeſte

WSaay nu 'talſermeest:
'f Bäl den Trond hat peilen/,
Jºergen boo? Üetzeest.

-

-

-

382 Geestelijke Zeevaart, of reize van enz
VII ’t Geloof den wandel beſtierende

Fiaemt de Gndheit Pamuuren
Bed2eenen in de Ztuurmanskunst ;
God zal mjm härteſtuº/,

Man ſtroomis zm Änjº
IAAjnroer is t geeštejk ct;
't Mºos?d dat wijst min Plicht

TSaar is Waereits flanke

En Farning hau in min. gez.ch
Äjer is t geeëttſkic
FFHoºd dät wuſst minplicht
ºk Äöem met ähte klanken

Hem die 't werk verricht.
VIII.'t Geloof vertrouwende in den dood
’ſ Zie dooz den herrekker/
Pan
mijnpalgeloof
Haahen
;...
Ztaa
mjn de
zielſ
Ährer
Y -

Haiet an der Hoe 't tal.

-

G Seest hat in mn Hand!
Dierflaar. Onderpand!

'k Bal geen

Ä

iden.

Manjeerde dood deeskiel termant/
(º Geest hat gn mijn Hand
Dierbear onderpand! „

Hier is t ein Wanſtrüden
Hier 's mijn Daderländ.
IX. 't Geloof verwisſelt metaanſchouwen.
Iſt dztjf op Zagte gaben
-

Dan 's

Ä

geſtreeken zee;

Ingečnen hoed üebalaen;

Ä
Ä # de Ä º/
Hier i jet ZAll I TTLIND /
".# Ä Ä

-

-

tazmen mºdeten zwigten.

Mahn

Änant

--

T

Zucht om volkomener Verlosſinge enz.
Zalig ſtrand
#at išAl Het
’t leet lerband /
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-

Jeſus zal ’t weer gten:
*k ZStap Hier WäÄt te land!
*

Zucht om volkoomener Verlosſinge van de
Banden der Zonde,

by gelegentheid van 't

H. A VON D MA A L.

K L IN K D 1 c H T.

-

-

ofiebt Sozét Jeſus myzindierfregungt neer aan

Ejſeffenſ entſtanrauw7 dezºnj
-

deerfi're panden;

-

# wagt men appelen en flešſchen uitztjn Handen /
Im op den Hemeweg gemoedigt voogt te gaan.
Mºie zau noch zammelen deez Herbarn in teſlaan/

Ä

do?re zanden 2
Die datt gewo2ſtelt Heeft in's
- Wie zauniet in een gloed hanenkle liefheonthZandon/
-

Die in de gunst van zukeen Baubegommag ſtaan ?

Maaar ach hitzwerfzeñhertišnauwelſsheuogen Ä Werk zin aandacft weer Ä;
En wijd den TDzekgoon ſtrakš zijn vue lieſde toe;
D Jeſus! hekt mm ſtanbuašte trouw boen zweeren
CDfziet

Ä

UN

Ämijn ziel booz t ſchendig af-Hoereren

En ſtaaf üfu hefluerflönd / ik fien 't afzwerfen mor,
N

-

DER

-

-

»
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DERDE AANHANGsEL
v AN

-

GEESTELIIKE GEZANGEN
EN G ED I C H T E N.
Z I E LS-UI T GAL MI N G.
Ztem: Pſalm. 9. Heer ik

A“

I.

wil enz.

z

dat ik u leeven mogt!
ch! dat ik u in Waarheit zogt /

JAet eerfieb in UW Äſ
SÄg Po2st en Heilrijk Pioning /
-

Ä

2. Ach Sat my uvm
Verfztſelt woo2 üw Eerthzoon f2agt /

Ä/

TDCle

met uw' Geregtig jeden /

-

>

En hell bekleed / uw weg betreeden.
3. Beſp2eng my met uw dierflaar äloed /
Gntſteek in mg uw lieſtegloet /
Geleid my bodz u
naa fioohen /

#

Zoo zalik U met ültjd

"Ä

•

»

4. Gmuang mg mef Hefbzeugdrijk licht/
Dan uw Hoagiuäerdig aangezicht/

Eºm u/ o Heilmazzt met Uertrouwen
In uwe ſchoonheid aan te ſchºuwen.
5. Perciert min Geest met Äh/

ÄÄet ostmoed/ wſjšheid en üeleid;
Beduing mintonſ en andere leben

Ä untjn genegentheben.

Em

.

.

„6 Peersch 7 Heilig7 Heirhoggt oder mg/
Eu maakt my fiooz uw

Ä

U2t ;

Bau eigen ºffen äardſche j
-

-

T3
l?

*
-

-

Ziels-

utgaming-

Z05

Die doo? Haar kracht mijn Ziel Ontrušten.

Ä

#

7. Her
mW /
liefbe-Bon/
Teef in my / reine lieſde-H2on /

IAaak my harmhertig en Zachtmoedig /
In lieſde en b2rde oderbloedig.

8. Geen Bozſten macht / Saleiß of CHZoon/
Geen Diamanten-Staf of Liroon;

-

Zn aoit üy mg zog HOOgte achten;
TDan op uw wenk en gunst te wachten.
9. Berlizeek de wellušt/ en hergrul /

De Geld-en eerzugt doo2 uw kguis/
CP MDonder k2nis! des werelds ſuišter/

Jé fiy uw' glanš een aaklig duister.
10. Boa kan des tonings gumſteling /
JAAet ültjdſchap en herwondering/
Än Hoon en

Ä

zig Zeeg'riſk roemen/

En Godt zjn lust en Erfheeſ nöeuten,
II. CD bzuchthaar kruis! gu werkt de deugd/

Gepaard met lijdzaamheid enſzeugd /
Gy zult Het Hen-rk eeuwig leewen /
TDie oberwindten eer-kzoon geeuen.
12. Hoogwize Godt / grootmachtig Heer/
U zy ſie wiſsheid/ k2acht en rer:
/
MBiezoud aan menſchen moede k2achten/
-

-

Zoo groate wonderen herwachten ?

13. Ach laat geen menſchen-gunst of Haat!
Geen diepe mood/ of Hooge ſtaat/
Gren werd’ of ſmaat / my doit herleiden/
CDſ uan ua diengt en lieſde ſcheiden.

4. Gn rgept my tot het wo2ſtelperk/
Ä
Ä VOjand arm is ſterk:
Zhn krñgslist/ en heruloekte von hen/
n HOCI

-

mº nimmer te dOO2gronden.
*.
Äj Bleesch ſpand met mjn bljand aan/.
En derft my moedig tegen-ſtaan Jß wo2d'/ of

-

Ä geweld

aeroherd /

CPftegen dank! veelmaal hetoüerd,
PD

16. Sº

Ziels-uitgalming.
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16. Gy Kend/ o toning! mtjn gehaar;

Ä)

ATU LIl
MDeešt
. ÄRijn zwaard en Zon/ am üy uw ſtraalen/

EndoT3 uw kracht /

Ä

-

Aalen.

17. Defit gy mijn Hooft 7 fieſcherm mijn fio2st /
Schoei gg mijn toet/ leš gy mſn do2#t/

Gozd gg mtjn lend'nen / Heel mſn wänden
Zoë wiözd mijn utand/ Heer / herſfanden.
18. AWäaakt my Kloefmoebig op mijn Poſt /
Cat datik eens wiozdafgelost;
Berdzift de ſaäp-zucht / doé my Blaaken
In ernst / en in gefºrden waaken.
19. Sermieuwst/ dewtjl iſt op u wacht/
De lieſte / Helden-moed en kracht/

Zoo zal ik booz de Hemel-kringen
Ban äl het Aardſche/ Heenem

Ä

20. Dm d' onberwelkäre Heerijkheid/
Booz 's waerelds grandveštreed bereit /
En die g' eerlang/ uw halk zulf ſchenken/
ANAet bzeughen Eerhied te oberdenken.

21. TSatowerwigt ham deugd en hzeugd/

Uw. Erf-volk in den geest Herheugt :

-

Ä

in den Hemel opgeſlooten /
n in de and2ſunaakmaar genorten.

22. TDie Ä/ Woert min Herten oog /
Ä2et gulle ültjdſchap/maar om Hoog /

CDm in geloove / aan te ſchouwen /

-

Die p?acht van Konings pZaal-gebouwen.
23. Daar alles p2aald met heilig licht/ .

Pan 's Heeren jlaj-rijk aangezicht;
Daar Po2st ääešſäß 73jne HZoederen
Perzadigt / „met Balmaakte goederen.
24. Geef Heil-Bo2st / dat ik dasr verkuer /
Eu º met ültjdſchay dien' en eer.
Schlaat ik miet de Hemel-Schaaren/

Jaime- en loſ gezangen paaren,
25. Ach! laat iſt als een Pzeemdeling/
-

-

JAiet

Een Antwoord van een Kind Gods. - 30
Diet haßt gehegt aan eenig ding/

F e-Pa

Het HeiliPI

-

,

TeedLIl, FR. van
-

HOUTEN.
- -

/–

Een Antwoord van een

K I N D. G ODS,
Over de Woorden, Prov. 23: vers 26.
Mijn Zoone geeft my uw herte.
Stem: Hoe ſehoon licht ons de Morgen-ſter.
I Hooz een ſtem uit ' Hemels Ch2oom

- I«.

TDIe roept / geeft

Ä

CEn wilt
lan
IAAar ſagt de Waere

UWI fert
Ä
h # ZOOM1:
-

nen gaan

En Kleeft mg uwen Bader aan;
zal ü lsaten p2oeben :
oe goed // Hre Zoet /

-

Hoe gantšch Heerlji//hoe fiegeerlſ

Znte agten
JAtjne
en wouber-krachten.

Ä

2. GP JESUS ! waar Koomt bit man daan

Ä my Ä znz

TDät

BIE ZOU

zle net tragten

-

GPm ü mijn Go5 te Kleeven aan/
En Äs Ä ſtaan /
MDilt gn my maar fiekrachten /
TDan Zal // ik al/ …

Um genaden // en weldaaben.
Zteed§ roemen/
En ook U. mijn Bader noremen,

3. Ik koom hier met mtm herte Peer
En leg fjet adoz uw
-

F meer /
2

-

,
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Een Andwoord van een Kind Gods
Het moet toch by l Weezen;

Alis Het miet zoa ’t weezen moet/
Jaeemt gut mäar aan / C Heere goed
En ſuilt Het Ook generZen :

Um Geest // zy meet/

Gººijn köning // inº, ºning/
Dat mñziele/ U. a JESUStoch behiele!

-

üzeng u Heer een hert zeer koüt;
. Ä anbeweeglik
geljk een Hout;.

't

--

En kan um Heil niet boelen!
Uw.
goetheid
/ Heer/ die gy ,aanbied/
Aach uwe lieſde Ä °t niet/

Büft angſtig ſeggen woelen:
Ä
zoo zeer!
I gebwongen/en geb2Mngen/
t’t mdet kwfnen / „
Ä verdwijnen.

En Wan angſt

5. Gaarom oJESU weigert’t niet /
Jaaarmeem het/ of Het noch,3Ma Ziet

Bezºeteld boo2 bezonhen/
Als gg Het maar Cprº, er

-

Weer

ve.ënujen
Geest uernieuwt/ o
waßt in uwe Wonden/

Peer /

G dan// zal 't Ham /

Zn ſmuetten//die tºlette/
s Aligeneezen
/ Etººen die ſterds weezen.
heilt ggºt ſo maaken ganšch en gaar
Hlit

Ä

ſtrikken en gehaar/
Mºaar in Het legt gehanden:.

-

Meant anderſnt / min Herte/ Peer

ÄÄ Ä /
#
zÄ#
# ÄÄnmtjnes Ä
* Outſlagen
en Heer weer mag üeHaagen.
WºtanÄ

oa peršſen t Al Z
ſtrik//dat

ell/

-

-

ÄÄÄÄ
t Heeft 7 in der hzeemden diengt gewuerst /
*

Een Andvoord van een Kind Gods.
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Boo dat het allerwegen

Leer deerlüks mißhandelt Heer /
JWHen trok mſn ferte ging en Weer

Geltjk de diehen plegen:
G Heer// ſtelt ºf weer
In uſn' bzüheid// Em die filſheid/
TPIe 't ontmomen

Äs/ wil laaten weer hekegmen!
8. MDant Zonder u weet et geen raab
MPaar 't eenen loopt / of Heenen gaat /
Het iF um Geestes woning!

Daaram Zal ’t weder fot u gaän /
En kleeben U geſtadig aan /
komt u toe mijn Koning:

#

Geeſt mu// (IHoep gy
Uit ua ahzoome)// o mſm Boone/
Gantſch engader
Uw hert. Ziet hier ist mijn Bader.

9. Zcheurt Hemel / ſcheurf dat nederbaal
„IſAijn Bader / en my doch weg Haal/

Dan al’t gewoei der Aarden 7
Ja ſcheur a Hemel / ſcheur in twee/

EBp dät mſn hert mag hliegen mee
Cat God7 die 't Houdin waarden !
TPaar zal // 't BGo2 al

Zich verh2eugen// En verheugen
n uſw. erre /

En uw naam ſteebs laaven Heere/ A. vAN VIERS.

WO 3

HEER

/

Heerſcheid Lof.

GIG

HE ERL II KH EI Ds LoF.
Boize: Un jour &c.
MOg! MINI

I.,

-

n Ziel nä Üonen /

!

HÄ. # ÄÄ,

.

- -

*t Äechte leeben / lieben/ loohen /

Äš mäar baar men Jeſum Ziet /

-/

wat UM Ziet Up Aard
All Wat
uſw.

#

Ä Ä

UP Aard/ .

.

.

ößtºlijk leeben/ lieben / looben /

A. wat gy wenscht op aard /
Jé uw košt'liſt Hert mietwaard.
2. Zchoonen pracht is enkel ſchijn/ en

- -

delheid al t kostejk /
usten metºt geüzuk verhuijnen/

-

Goud en zilheri masr ſljk :
Daar t Koštelſ Bloed
TPaar "t Kostelijk bloed
MPaardig al uW leeren / lieben / looben /
Dasr 't košteltk Bloed
-

-

't Hert haben alles gelten doet.
3.'t Leeven Zonder einden Heerlük /
JAa dit leeren

Ä/

-

Js mijn ziel / alleen begeer fik :
anzichtbaarl

#Ä

-

is

luit maär uw Uleešchlßk gog/
luit maar (TC.

ant dit Heerljk leeben / leeben / leeben/
Zluit maar uwi beešchlºjk aog /
MDant dit leeven is am Hoo V«

-

-

4. Bonder ſterben boöz Godt leeben/
-

Banter moeite / zander jijn' /
Zander ziekte/ zonder herben /

Zonber Kwel / enzonderwijn/

Gº! Edie ze hebenkt / s Hºle enz,
-

-

--

>

-
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Heerlijkheids Lof.

Bonder ſterben leeven/ leeuen/ leeben/
D Idºle ziel hebenkt /
M9äf u den Hemel goebig ſchenkt.
-

5. Leeven in volmaakte deugdens
GTät des Heeren

Ä

Paolfſkin des Hemelsbzeugben /
Heilig in zhn peiligHeid :
JWaetzoo Een glan uereend/
Jºãet Zoo enz.

Zander zanden / leeben/ leeilen / leeilen /
AAet zog ern glans hereend/
Ziet uat ben Hemel u verleenb.
6. Herſemlozen/die de ſnoden
Zanden dort 7 en daar in leeft/
MPeet gy net/ hat u de dood / en

et mog in den ünezem kleeſt?
it gy ten leeben gaan ?

-

MDilt gn enz.

Dangf der deugben leeſen/ leeben/ leeben/
MBiltgy ten leeben gaan?
Bangt. Hier het deugdzaam leeben aan.
7. MBenſcheljk en lievens-weerdig

-

Äš mijn Jeſus / daarde min

Altb tot waf anders beerdig
ISind allern gemoegen in !

-

Hahn Ziel nä flohen dan/ mjn Ziel enz.
TPaar is Jeſus liehen/ liebeü/ lieben
ÄÄhn Ziel ne Üoben dan/

-

TBäär ik hetheiaanſchouwen kan.
8. Alderminneitſkſte Zchoanheld!

Dazzaak van wat hier ſchoon ſchijnb/
Die dgo2 jaaren / mog gewonnheit
Iain hermaakt/ of doit herdwijnd.
Ll/ Fchoonheid/ fit ik aan /
- U / Schoonheid/ enz. ..
MBilik ook iets liegen / lieben/ liehen /
Ul/ Zchoonheid/ Bit ik aan:
LP 4

.

Taar

Heerlijkheids Lof.
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TDAar zal Het Hert eenš Heenen gaan.
9. Allerlei Behallighehen
Die men hier bedenken han/
AAenſchen-liefde/ menſchen-zeden
Zünder maar een ſchaduw wän.
Tºit ſteet mijn Hert en al/ TDit enz.
ÄTugt mm iette lieben / liehen/ liehen/
Dit ſteelf mijn hert en al/
TPit fauen al ik ſtehen zal.

1o. Ach! dat aller menſchen tongen/
Aller Eng'ſen wakkerheid
tº Baamen ſpanden / t zaamen zongen
lof en Heerlijkheid

Ä

-

aalt op hert/ mond / en hand/
MDaakt op mijn, Cijter; want
JeſÄ iš te looven, oohen / looben /

NBaakt all' op hier ſtof/
Zingt Zonder einden Jeſuſ laf.

J

E s U s
beſchouwt in zijn VOLHEID.
Stem: Ik vrijden op een tijd een zoet enz.
I«.

-

el zalig Jeſu zoet / voo2 a uw uitberkoren /
JKnietig ſterbeling/ geheel herhlrekt gehooren/
eid/
Dertront my dooz uuu Geest / uw valle heer
Dan werd mindgoevr ziel / doo2 uwe günst herüld.
-

2

n/
uw hoheb onhepaab/an mnezienter hatteen/

WWW rijkdann hol gewºgt/ Zinſchaften boten ſchatt

Sº kommt een Hölle Heer! herrjit my dro2 uw goed /

Dan Krügt mün leege ziel/ vän alles aſerv ded.
GP B2on

Jeſus beſchouwt in

-

zjn Volheid.

3.

313
-

@ Bºome van het licht / wie kam uw glamš Bezeffen!
NDie ſan uw Heerlkheit / na waarde ooit verhrſfen ?
Änäaremächt
jetlicht/ koomtdoch münzelſeſchinen/
an zal de
/ en duišterheid Herdwijnen.

Ä groëwant

Plwiſsheibheeft
bog II2aamišFiaab/
All wät men wijšheid noemd/ ÜU u geheel hergaat/

MPelleer mydanimijn Do2st/dan Zaltſ wiſsheid winden/
Ach! laatüwijzeraad/mündwäašheidheelherſlinden.
CDſconnemann

an an uwſchoonheidhinderen

Uwglanšdget altet gond/ immtjneagting minderen /
Eikaäthetuierigſchoon/maaruutmüm aggberduinen/
TPauhaartfjet aards gem my nimmerſmertofpjnen.
Guzſtbieſterke Godt / uw macht kanniemand ſtuiten/
Geföndene maakt gy loš/ die H2nis kund gy ſluiten/

Ä

CPnthind nijn ziele dän/ Wan Zond' en
macht /
DI
Alš ik in Gmmagt leg / Zoo ſterkt nU doo2
uw kracht.

E> ſtehe leebens-kracht / dan al uw gunštgenooten!
All wie aoitleebenkreeg/t Luašban uboo2t-geſp2oten/
Ei toning leeft in my / en laat ik WOO2 u leeilen:
En als ik doodig ben / w my dan leeren geehen.
Gnzt de Heiligheid/ een alderzuiherst weezen /
Jä wonder onfieſmet / dit boet my voö2 u h?ezen:
Äch maakt my u geljk / na maate han uw wil/
En laat my op uw boen / doch altjd zwjgen ſtil.
9.

Gnztjt be goedheldzelfs/ genaad leg op uiu lippen/
zjnicht iš kleine Ä
Al

Ä,

Huw goedheid Ze ºp my / a milt myniet verachten!
Zchoonikkoošaarbig ben/k wilmogtäns opuwagten.
-

IO.

Hebt gy ookniet eenzees

van gerechtighehen 's
1.

34

Jeſus beſchouwt in zijn Volheid.

Äa

kuntal uw halk / daar eeuwig me fiekleben :
Heſſeärmjn
mi naakte zei/boouw"gerecht jed/
4

-

-

-

Ä

Zoo werd ik ſchuldenaar / van aimijn
I
I I.

-

Gnztbe waarheit Heer/uiu woogh hatkanmietfilen/
Jºat geen gy hebt helooſt/ 3al ik geburg3eilen /
Uwoadwašnietgenoeg/gnmoethetmogbezweren/
ANAaakfgy't aan my ook wäar/ik Zalu eeuwig eeren.
I2.

5etrouwe Haidbelaar / ziezozger voo2 uw kinhºren/
Äal UW

ÄÄ antroübermind’ren/

S2 Jaeen gU ztt althd / die gy ook waard boaz dezen /
TPaarkoomtbän wäthet wi/uvalk Hoeftmiettébgezen.
– IZ

-

Uw boſheh Zone Gods/hickantognimmer minderen /
Is altſt even hol 7 holz alle Zionskinderen /
ier üenik Hemelß-H2ood/boetmyuwaölheidſmaſten/
Ach doet my in u zen / en böo2 uw liefbe ülaaken.
I

-

oe meenig treurig, Hert 7 dooz u miet berülüd/
hoe meenig hellewigt / is doo? u niet fieb2th 2
MDie guamoothas?u Czoon/methuilehoezem-zonden
TDie geenparhan enkreeg/ ja ſchulden in üvu wanden.
Neat isſer hon2 geüzek /Ät gyniet kund herbullen 2
MDatišſer vooz een goed / dat gil wiet wilt bergummen?
MPatišſer amazeenguaab/dat gyniet weIkundneemen?
Mºat trooßt is fig uniet º al die Heilig weeuen ?
-

I

-

GP was iſt maar in ſtaat / om ſteebs op ute maalen 2
Enguaamt gpeensingunst/mjndzoevezielleſtralen/
TPanhield de Woestheid op/ dän zöuik cierliſk ſtaan /
Emmet een MTeeuwen moed / in al uw wegen gaaul,
--

I7-

-

Achboet my zijn heuušt / dat

Ä Ä ſÄ

TU

#Ä
entſ/G.
ult

dee /

Het gadan zähet wil/ terwijlikten

I

º

-

-

De Mogendheid van Christi Herdersſtaf.
-

MBild gy be müne zün/

Ä

ZI5

u fien ik te vzeden.

IÖ.»

Ä Benjamin gy leeft /
TPienz uw gunſte wagt/ gy Wei een loo2ſmaak geeſt /
Pan Canaändzuive-floed/?kmeen niet dat sheneden/
Ä2aar hoven is dat goed / gy Zht Wašt Woo2getreden.
TPe tid die meemt hašt af/

19

Berfi2eeñt münzondig hert/ mßnwille wilt dießuigen/
Endoet my Äl een Kind / aan uwe volheid zuigen /
TPatzich mijn hert verheugd/en in umag berlušten/

En eeuwig zin hy u/om daar temogeu rušten.

De Mogendheid van 's Heeren Christi

H E RD E R S - ST A F.
Gp de Meijze: Van den 23. Pſalm.

-

Hab van auds/ a! groote Schaapen-Herder/
G"Ä
kooi üeraamd te
Ä erder /

Ä

Dan wel tot d'eeršt-feminde Jacobs-ſtallen:

Fjieuj Logen Dok op d'Heid'nen baſſen;
En Zeit / de MDalf Zal noch met ’t Tam Lerkeeren/

De Teeuw Het ſtroo / gelijk d'Gs/ eeten leeren.
2. Zie daär toe Heßt g' U zeiben ook onthemeld/

En hoo2 een ftd. Hier op der aard gewemeld:
JAiet om gedient te zjn/maar on te dienen/
a doo2 üw dienen ſztheid te verbienen/
eht onder ons gewaond / ziſt uſeešch gewagden/
m ans ban hleršch en filoed te doen antwö2den.
3. Pntmajeſteit/ ontſceptert / onverheerlijkt
-

CDm oušte zijn üerßeehen en berheerlfſkt 2

VSerwišſeld was uw

troon boo2 weinig dagen/

eEn hier een Herders Kranſ en Ztaf te d2gagen
ULL
w2eede MBolten/Beiren

#

CDyltwalden

Än

Ä/

Ontfieiren / en Outleeuwen,

4, MPat Heib'nen Heeſt uw trekkenookdoenkoomen/
Geiiſk gewlagen over WLand en ſtroomen /

-

Nº

36 De Mogendheid van Christi Herders-ſtaf.
MDat Heeft uw kracht al Ezelen en Paerben/

Bam traag en anbezuiétheid daen ontaarden ?
IPat hebt Gy doode honden weer doen ſoeben?
En flinte mollen alt gezigt gegerhen.
5. Wºat Heeſt uw Stafälbwaašheid amgeſtaaten ?
Llw ILieſbe-pfl al wzertheid weg geſchoten
MPat heeft uw Bloed al NAooren wit gewajſchen?

JAeer ban we doen kam alde zeep en aſchen.
Llw Geest al WTuipgardg-hlekßen üitgefiefen ?
En Haar bCem met de makke Tamm’ren eeten.

6. Hier ober weest/ o ! Henelen derwonherd
Ja Ziet een / Aarbe! d'Herder afgezonderb

Gelijk een Häasch-ÄCam/zch hieräaten flachten/.
En in he Ztal des hoad ontzielt vernachten;
dat doode Schaapen freegen 't leeben /
Ä
En Boetjelingen wierten 12p gegerben. ..
7. Gyzaagt my ook/ onder de wilde bieren./

Ais een Hardneñhig Stierdaar Heenen zwieren /

Ä een Leug my zelnen oberſljken;
CDf alß een àacht-Fettert uw licht ontwiken;

Gf

Wit Urſe wil/ uit enkel

Ä/

Heft Sy my ook in uwe koot geb2sagen.
8. 'k En weet dit groot gelukniet uitte Ä
Jºu kam ugo2w.agr! ÄAn nooztaan miet Ontfzeeken/
Bjt gy mju Teidman groote Jºenſchen-Höcher!
Dan Zal het my gefi2erken mooit aan vorher !
JK zal in uwe groene weide weiden;

Gy zult aan lebend water mM geleiben.
ó. AAaar Herber Dchheelſchaapen gaan doch holen:
MDanneer zal zijn uw kooy niet meer herhoolem ?
JAaar ingegaan her Beih'nen hoheid wezen /
En uw terzaligheid Heel Isr'el H2ezen 2
Cºp dat (waar toe wy mog eens üw uerheiten)
GM Zoub de Schaapeñ aan de Bokken ſcheiden.
CO2 terwijl / uw grazelingen/
IO. Ä

tºe3 Hemäde-ädoi ten Hemel zingen/

A15zenſ ans uit deze Stalin hat sein mer/ vIT
-

’s Heerlijkheids Lof.

317

Baar Gp Het al zult zijn/ ja gw hooz immer:
-een Ä Ä
Dmtheeme u dj
Pao2 bie/daar gg Zoo Heel boo2 Heüt geheden.

Ä

- HeeREN HEERLIJKHEIDs LoF.
Gp de MDs: Van den 6. Pſalm.
I.

Opperwezig HHeere!
OÄ
ſchoon iš het berkeere

Ilaet u ins Pemelš Hof;
WHoe ſchoani nw gezigte/

Gai Hemels Kouna-ichte!
Hoe waerdig ztt gh of
2. TD Hoog verheehen ioning!

G Hofſteen tot mijn woming!
Der Heirſcßaaren IHeer.
D MDerzen aller MDerzen!

Poe zeer Ziſt gº te Weezen!

Zeer grööt suws Äaam eer.
gaa lichten leeben!
Jefoha hoog Werjeeben!
3.

ehova zielen rust!
CD hoe aneindig Heerijk

Ä
4. Ä verheeben!
EDmeindig zalig leebleM
w

ſchaouen

CD ruštelooze Mäut!
Ja taar uiu glans kommt ſchünen/
TPaar moet deziel werdwßnen:
In u als Hy Haar kušt.
- GB Heer ik ſtaa herleegen
at löf dat ik Zal geehen
Wl groote INAajeſteit!
Om entgſins met ſtukken/
Zoo iet wat uit te dzuklien/

-

Ban uwe waerdigHeid.

's Heerlijkheids Lof.
6. P Land ik eens uigºlº
Füw of dooz Tied of ſalmen
Totgroofheid van Ä

Hºjr Ächmßnlicht mün

ehen

MHat lof zalik u gee

,
ÄFroot oneinig Herr!
7. Peel naarber ſº mtm zinken /
In d' Geeaan verd2inken/

jÄn Gods verwandering:
TDän dat ik uwen näÄn

Äu konnen Lof herºamen
Hoog üoben alle diMW.

8.

Älgenoegzaam Heerl,

Hoe.ſchºon/efº Hegeerttk/
JßHerheuen
Lindº beginMajeſter
nºg ende

jjaardat mm ziel 5

WIende/

Ä
9. G M5

aneindigjeid.
dig ſchoane Heere!

Ä gejamtjrodtheit/Ä
ºrgf/ glorie/ liefü’ en rº

Ach Heer WM treit mtjn Zinnen
Ätichaam in u. Binnen:
In ºf Gohliſ
1oſeat
doetgy Heiligtºn,
baar al dAalen

- --

-

je Heerſ ſchoone ſtrº,
jajuwi aangezºgte ſchool
„g“

# iſtudäar
Heerljk verheeben/
mijn leeren /
Pp u

Aajeſteitš CH2M-

11. aw ſchoonheit bºt. mg znien
Als gfſ Zºº verdzinken
In Ät Heereſ gez.,
Tè Balg/ Zalig Zinken!
CD Balig te Herdzinken .

-

--

z

Ju "f eeuwig Zalig Licht.

12. Voe weilig i,

dat rušten
Tu

’s Heerlijkheids Lof.

*

In u boo2 zie

2
Ä išwellušten
uw wijn ?

-

-

EU maakt mijn ziele dzonen

WDºg lieſte Zooheſchonken

–

Ä

liefde-wijn.
. 3. GP Heilig üzolijk dzonken!
Bog heilig ingezoüken
TDer Zafighedem Bee!
In 't

Cie

«

iſj

terben leehen!

ÄÄ

-

Ill

-

-

-

-

es AAren!

-

AT Hem Jeſu

I5.

öÄ wit herklaaren

- *

-

Die Ligchaam Zoo te geeilen
In de öngegrönte Zee.
14. MTeeft/ leeft ban koning leenet !
CEU in ein Äp zweetet /
Ei dJob al
myſmert
Tºooz Jeſuſ offerhande
TDor? Jeſuſ liefbe-üande/

-

-

“,

Kijn grnote AAajeſteit.
SEny

-

ziels dºinget

In Hem/ ºn met Haar zinget
Pem lof in eeuwigHeid,
De Hoogſte

volkoomentheid

VAN E E N C H R IST EN
In die Leeven door een armen MAN aangeweezen.
Stem: Ik vrijde

op

EGI)

tija

een zoet, &c.

holk/ten gaebeneigtuwoore
Welaan/WCHZiäten
IHier is # WeZAng een nut Ä Ä%

Änden gy it beträcht/en nimmermeer jej"
hieren tº miet Kvaajk zün fiefert.

ZAD Zal übl
-

Hier

-

+

-

.

sº

De hoogſte volkomenheid

Hier koomt een armen Jaaan als in een Klaar
I
Ä
enHeldeenwaarde
ÄÄHP2iesteren
D2opheet/ een
Heldeem waarde kon
tonung;

#

Ä weigerüst / en Wind zich in zijn Ä
Derheben/ wel getroošt/ tot in den opper-graat.
ieteerthd§ was ernAlaan/eenAWAeeſtervelerzaken/
Gantšch üezigam geluken waardigHeidteſmaken/
tº eenemaal met Zegeming herrtjät.
nauw'itſkß is 'er een die deeZen Jaan geiſfit.

Ä

hand

ſchuüren ſtaangepzopt / zijn Cafel aberläaden

-

ÄetierſierjÄndefjä7ont ſijaºmteverjäten,
2jn ledem aberdektmet koštelijke ſtof /

Eſ wat een ieder fpzeeßt Het diend tot zinen lof.
Zünkasſen zijn hervult/Hykan nauw behatten/
jn tamer is verhult / met allerhande ſchatten;
wat hy maar Fieſtaat/'t gelukt jemt eenemaal /
En eben niette min Ontſzali Hem 't p2incipaal.
hert was angerušt; al dit geüßkig leeuen
SEn kam geen waare i3eugd en goed gemOegen geewen :

Dem gaan üetreurdzijntijd / zijn Hert was angerust;
Dies sind hw geen hermaak in 't midbenbandelußt.
MDat doet de WHeester doch?Hyoverweegt de trappen
ins rhädams/züns geluks/en Hooge uetenſchappen,
Zijn könſten zief hn teur; maar alles niette min/
IHn hind noch i2eed' noglust/ noch ruštin Fünen zin.
’t Gemged doO2 nood geperét/ gaat zichten He

mel wenden /

(zenden:

aier zonder Gods feſtier/) en daar Zhn klachten

nºind in 't titeljkniet / waarin't gelük beſtäat/
Ties is’t dat zinen wenschna't Hemels weezengaat,
Mºnroept des Heerenhülp/dochfilſtin dir fiezwären/

Enzander hölle trocét/tot inde megen Jaaren/
Doewende zich de Heer en gaf Hem te herſtaan/
TPat Hu op Zeek're plaats mdešt blütig Heenen gaan.

Daär
zºuh Hemzün getöond/ Saar zaub hy
. . . eemen binden
-

Die Hemdien uastenkmaopzeerligt'll
.

.

.
-----

neun.
- Die

--

32x
van een Christen.
TDies gaat Hw op den weg/ en hind een armen ÄÄan/
Een ÄRan die niet beſtaan/ noch aberwinnen kan/
Ik Ä hem in de Kaud' met dun üerooide Kleeren/
Eemſiuiuernauwljkwaart/ochºtzaueenHeidenberem/
Bjnvoeten äloot7 geſcheurt/die üerßtentualban
Eilaas hy waš Zoo kaal/he Armoed' heel gelijk:
TDoch riſſ in zijnen Godt/ die ſchat lag Heelferbözgen.

Ä

D“ IMAeester ſp2ak Henn aan /

God geeft u gWE

de mo2gen/

Ik Heß/fpÄ

-

arme Mankwamo?genmooitgehad.

TDeWAeester werhontraerd/enheeft zijn wenß herhat.

Ell # Godwilu/P2iend/eengoeden dagnügeeven/
JKhaddeſp2ak Hyºweermooitkwäabendagmünſerben :
De Meester wederom/ God wende uwen dzuk:

TDe Armen zei. Hier OP / mooit Had ik ongeluſ.

TDeAeesterſpZak berüagst/GÖdwiluzafigmaaken/
Uwu zeltzaämZeggen/P2iend/enkammyniethermaaken;

Uwandwood/Zoomy Sunkt/enkoomtdušniette pas/
TDe Armen Zei hier op / ik nooit Onzalig was.
TDeAWAeesterweerontſtelt/terwurindert Höhenmaten/

Pºn Hidden armen Man/ º kandit ſtukniet aaaten ?
Äk fid u/ waarte P2ienb/geef reden en heſcheid/

Ä
gen Ä
Jkſp2akdatiken had/ Kwamo2genmooitmijnleeſen/
Docjnoniteenkwaaben dag/Sodis Ä Ä lot/
eeft Het geen my biend/ ik dank äittſbmin God.
º Hºheeft
uitenkelgünst/Zijn Boon Woo2 myIgegeeben/
de Alaan / Het Zal u zijn gezeid.
Wenscht at my de Heer / Zou een goe mo3

Zeer gaarne

Gº

?

-

Pºy Heeſt tot hgogen ſtaat en Äjkdom my tierheimen /
öo dat my älle ding ten üesten dienen moet

Cat eere hän zÄn JRäam tat troost van mijn gemoeb,
Än Honger en in do?st / in Hagel/ ſneeuw en regen/
Jš't weder goed of kwaad/ Hote "t koomt/ *t #
nUM Pen Zegel1 :

TDušpzis ik

-

Ä mijn Got.

Allenfkbanverſmaad/

º

/ Gobismüntoeuerlast

Een ſpötian’tſchamper

- - --

De hoogſte volkomenheid
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-

Skdoedatmgüetaamd/enlaat Godhoo2 myzazgen

Ä Heeſt Het Ä mydiend/ikkrügmaoitkwademo2gen:
ok nimmerkwaadedag: gnwenšcht mn weer geluk;
JAgait angeluk ik Had/ antwood' ik op dit ſtuk.
Iſt Hennu al gewend in 2eedºmet Gödteleeven/
ANAijnWeſch?eeMen.
ſtaat in zijn
Händ/ ago2 eeuwig Op
A

Ä

A uat Hy my toezend/ Hetzy af zuur of zoet/
Ält weet dat fot geluk my alles dienen moet.
wenscht my wiehertoe/ Föd wiluzaligmäaken/
Ät ſp2ak dat ik maoit was / noch zal onzalig raaken.
Jß üen met God hereend/ Zijn wil iš Heelde mijn/

F

Aiet WOO2 een koºtentijd: Ztſngunst Zal eeuwig Zin.
We
ſpzak de JAeešter doen/ Hoe Kond # dit
dan ſtellen:

Of Godu/näzinrecht/ wouſtooten in der Hellen/
Pat zoufer tegendgen? Ik hef fpzak darmé Jaan
Cwee armen daar ik mee/ Hem fast ambatten kam.

WHanttees muſlimker-arm/een banminüeste leden:
Houd Last geljk een
/ dat ztjn Datmoedigheden/
ömfang ik Hem/ en Vzip zjn ÄMensch

h

º

PI A 1

.

-

- -

JAin aleešch is met Hem een Hetkammyniet rintgaan.
Endees minregter-arm/ isſterkerdooz üetroituen
TPoo2 Hoop 7 liefd en geloof/ kam ik mijn Schep
per Houwen :

-

r

VDant die is zog bereend/ aan Zine Godheid hast/
Zradatmijn Bielop TDood/ noch Ä Helenpast.
Hykan.mnmietoiitgaan: Ztoot Hymyinderhellen /
Zoomoethn daar met my; Hoe Kanik mm Antſtellen?
Ben lief er in de Hel/ aſs God daar in my is /
Sls in fes MDaerelds hzeugt daar ikhen Heeremis.

D

meester

Ä reen/ Wierdinztjn zielfewogen

"Hºſpizaktot d'armen NAanmetzinnen opgetogen:
Dan Wäär koomt gu/ mjn Dziends Py añdwood
H Ä Ä, PPL : h
-

PM U2AFVDE
jem: Hyy And IWIL2d fie
Eg Weer/: WAIL- ICInd gm Hem

abg

woanders:

van een Christen.

º2ºº
J)“.

-

Daenik eert ging mg Zeiſs / en't aarbſche goed
Uerzaaken:

Doenhoeld' ik dat Hymn) enik Hemkwam gemacken/
Lijn lieſde my als doen/ een weder-Hieſde gaf:
TDat
bzeugd'en ſchat/ mp was als dzeit

Fas

–

Pll Hilſ.

-

De RArešter wederom: waarHefit gy Godt gelaaten?
Hy Ä F mijnen Grešt / däar wöond hy t mijner
AATLIN/

Wºn azaagt wieztjt gy Dziend? want zoo eenikmietken/
mtjn Bzienb/datik een toning hen.

Ä
e Naeešferzeeronfroerh/repachdatbitdogfiljke/

Dat gy een töning Zht/ waar iš uw Honingrñke
De armen Naam die Ä / Het Fijk datik regeer /
Eu als een grooten Held met wisheid aver-heer.
Dat is min eigen Herten hee Herdo2ſuem zinnen/
Die kam ik doo2 Godé Geest üetſwingenen verwimmen
TDät zu niet fuiten ſpoo?/moedwillig konnen gaan/
Jaaar moeten tegen dank my Weezen onderdaan.
In 't ka2tmijn Maajeſteit kann’t regeeren hinken/
Bo dat geen aardſche Do2št Ün my

te geitſken.

D“ Ä v Ä Woo2't ršt / och Dziend/ geef
mm beſcheid:

-

---

Hoekoomt gº aañdit Ätſ/en Hoog unkoomentheid 2
º
dooz Gods gunst ückwam iſt derze

Ä/
AC

LUl

-

-

-

Äf dw.org mijn lošſe tong / en Heiligd'mtjngedachten/

Ä

Log hen ik dooz t Geldof Ä
Ä%
't Feen minder is als Gad hermoegt my nimmerineer.
rušt / mjn God / mijn Kušt
geworden
TDusik Ä Woning wierd/enduong Ä auiſe Zanden:
En üenmog Hohen dien/ een H2iester von den Heer /
Tijn Cempel is mijn Hert/ik üen ſteeds in de ſweer.

Ä Fºtº:

-

#

öÄ

Zijn gröOtegUnštte
dankaferhänden/
Hem hoo?2Zingr
/
’tdOen
Uuur
der Lieſt'
Cot aalgenaamen reu
Ü2änden/
F 2
Sh,
-

De Alleen-alles-weerdige Hoogheid.
Bjn Helge Jaaamter eer. Ik ben ook een D2opheet/
Heeren reine WPil mee te
TDIe
Enkoämook als Hetdienbmijnmaaštent'andertigten/
En ben gelijk een ÄLicht/om andere teſtigten 7
En zog gw uit mijn re’em nu ſtichting hefit ontfaan /
Gref God daar hän de eer/ t iš fijd Ä Maan.
Dººr Heeſtde Mºerster boe/recht nazijn weišchwer

324

Ä

IILILIMULIl

oever” een CH2isten-ZielkandOO2 Godszegenkamen;

jht den Ärmen iàan / entnd Sodinaten j
TSät hy zoo Hoogen Staaten äükdom krigen mag.

De Alleen-alles-weerdige Hoogheid,

V E RT A L IN GE,
Uit La Conſolation de la Theologie,
-

-

D

O

O

R

RENE DEs CERISIERS.
Livr. II. I. Poéſie.

-

I«.

M

-

º

H" Ä al van deen end andere Waereldhoo:
LULU :

All die im MDater / Puur / en ITUcht en Aarde feeuen!

Toopt Haaštig toe/ enüugt unerten anderdaan

jsonende anzün Äieſº maakt 5oo eerhiedeljk/
Hui alleen aanºibºdejk/
Äöomt dan en Hit Hemaan.
2«.
-

-

-

hne zaub gyhembiehuldenerräich kommen weggCP

De Alleen-alles-weerdige Hoogheid.
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Dieuin Ä Haggšt Wanalzünwerk derbſteig'ren;
litztjn Hand krgt gl't lichtdatuñeſchijnt. Gerft rer
Alan Hem eerhiedigljk/ Uw plichtiš äl hergeeilen!
TSie u gaf ILicht en Teeben/
Geeſt Hem uwi Hert maar Weer.
-

3.

Jºooitkwam'er Jet man Dietdandoo2 zumagtgſp?ee
MDatis / erkendzijnSijnutdiefonteinfeieeken. (ſien:
CD! Zchaduwe van Riet! o Zwakken AUAenſche-tjm!

Geefl(uwuſchuld)aan Hem:kenddatuwgrootenStar
Pzins/ äoning/ en INAomarken
(ken/

#
-

JPiet dan Zijn ſlaaben ztjn.

-

4.

Bin onermachtig Hand beeid de Donderſſagen/
Zijn obermachtig Hand wijkt d'Aardemet een wagen.
# ſted watis of rºlerd/ in plaats / in üeurt/ enot.
Jºu Ä dan Goedheid/ miet dan Allmachtigheid/
-

U iš die ’t Zcepſel machtig leid,
Än een woG2d Hu iš God.
-- --

5.

-

Poo2 wien doch hefit gy (INAenšch!) die dieredienst
ſaarheden /
ÄHaar pasſelijk aan Gad§ Oneindig? Heerlſteden 2
-

-

BN/dien gi fus aanüd zu ander’t mensijst.
CD dwaas Werkwišten ! Jeerd uiu waare WAeešter Ken

End' u aan die gewennen.

(iiel /

merzen ZUt.

JM Raar zijt 1liet

-

Den ſchoonen Daager/ die de lazuire geſuellen
(Diede5eINHajereit/ten CH2gon Hauduo 2 zigzehen)
Berguid/krügt loopens-mägt/omdat Hy't ſui gefi'en/
TDen Hemel Zgo heel Mogen Heeft als luchteſterren/

Die ſlonkeren van verren
Alleen om Hem te zien.
Zyd'Aarbe b2M een g2.abe

Pergadering üän ſtof/

e

Z

-

-

/

----------

Trogte / zwaAre/ ampe
anüeweegü’re kompe

-

.

-

-

-

1.“

526 - De Alleen-alles-weerdige Hoogheid.
Ais bezen ioning woud' / zy roerd zig rasen mel;
IPU ſp2eeke mäar een Wuoo2d/Zizzal Haäriompelenden/
trakš Laentelen en wenden/
leen op 5ju hebel.
Dezee herheit in wijl/ je trstshed vanzün gowen
Zoo ſch2ikkeitſk / dat Leeuwen / Tigeren ein MBolven
.

-

Ban menſchen/ſtaan herfaast/ en triſten Wan’t getAar:

„INAaar nanw geraaken zu den Geher/ ofin't temmen
-

Pernermen zy Gods ſtemme/
Legt my uw golven daar.

-

-

9.

-

-

De Mogelen in Ät woud tezjner eere kwerken
Een Kostelijk Mºuſk en ſuiten methaar kreien /
Sºl zijn zy zelelooš mog weeten Zn t geüod.

GeeñHeede/maar die kennis/ jeäßen zu om eben
Geijoozzaamheid te geehen
Paar ioning / en Haar God.

»

IO,

De feile Chgerš/ en de Beeren zin den anderen
Beleeftſ en't wild gediert (hoe wazeed) aerſtaan

º

eren. . .

-

, (Zlyn

-

Haar dulfeld (bieous ſchºikt) Heeſthaašt een einb / en
Haar ingewanden / am t erbärmelijk / üewoogen
En Haaren aard geboCgen
ÄWAoet Hy gehao2Zaam Zhn.

-

>

II»

De Disſen 't bzugtñaar Polk (dien 't wilde Meir
tot wgoning
En aoedze ſterkt) joernw/ erkennen dezen toning;
-

Endgen Hem nedig hulde/al ſaan zy geen geluit.
IL zin zu ſtom en doof/ ZU Heöfen tong en ooren
Bin wonderen te hooren/

En die te roepen uit.
–

-

I2.

-

-

Ät Zün/om Hoog/ der heiliger Geestemielkernen
Als 't 5oet Wensegen van Haar ſtaage abern
-

Y-

-

-

--

III

--------

- - -

De Alleen-alles-weerdige Hoogheid.
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Aandees Haar Schepper ? damiš al Haarlust ged2enkt/
-

Heeſtniet dittrouwe holk totzinen diensthun hierken

EIm ſechtš tot züne werken
Ce bliegen als HÄ wenkt?

-

IZ.

Coopttoeban Dalkenal! doet Hulbegambeezen Hoere:

Die doo2 zijn (Aachtuſchieptötheeldentzijner Eere.

# izeeze en lieſde hoe u ſeewen en feſtäan.

CDf weigert Uſhem't Wiecht aan uw gefoLIZZäamheden /

Beet däm de NAogendheden/
Pan die U Kan Werſaan.

I.

- -

.

-

- -

>

-

-

...

1 CoR.- Fl: 2.

..

z

-

'k Weet a sendeg ſchoonik biets anderswist

/

'Zoo 'k Christusken en nooit vergeete:
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hen nie kenthoe net hy alles weete,
eet nitt dewijl hy alles mist.
Uit het Griesch
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twCL in 't GROOTE en't GRGoTE nºt wEL
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Ophet zeggen van Zero: Danietin - GRO

WEL,
gegen ir-Änaar in Ä
YPE.
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Het Gaoore is just
ist niet We... maart waare WeLis GRooT.

#Ä
waare WEL, is in GodsWIL gelegen.
heeft in zout en brood,

By't Hemelman, volop: hy ſmazkt zijn Vacers ze
- wanheer hy GOD in teenig GROOT bemint.
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Twee ooREN EN ToNG.
het zeggen Vat. den zelven Zensteger een praat-al.
Uwe Ooren zijn op uy Tongjaanengsloeit. - - Dieg. Laêrt. Li. v... »izen. ?. z. 44

God ſchiep twee Ooren en één Tong, by zºg Woord,
Omaan twee zijden 't hoofddoor wijze tal,te boeijen,
y läat zwee Ooren op één tonglid zaamen voeijen, Die

vee en ſchiek

ſprèekt, en traage ſlordig hoort.-
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te hooren en traag omte proken.
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