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

JURJEN SPANDAW Borger en Boeck
drucker in deſe Stadt, waar by vertoonde,

dat reeds ten deele hadde gedruckt ſeeker
werk genaamt het Innige Chriſtendom tot
overtuiging van onbegenadigde, beſtiering
en opwecking van begenadigde Zielen in
deſſelfs allerinnigſte en weſentlyckſte deelen
geſtaltelyck en bevindelyk voorgeſtelt, in
Samenſpraaken door WIL HEL MUS
SCHORT IN G HU IS bedienaar des

#

H. Euangeliums tot Midwolda in
En dat mede eenige boecken door den ſelven
Autheur opgeſteld ſtond te herdrucken, ge
naamt Geeſtelycke Geſangen tot ontdec

king, overtuiging en opwecking van aller
ley ſoort van Menſchen, ſoo onbekeerde als

bekeerde, als mede eenige beknopte geſan
gen van de voornaamſte waarheden in Octavo.
Bevindelycke Geſangen vertonende een
uitverkooren Sondaar 1mo in ſyn natuur

ſtaat, 2do an ſigh ſelfs ontdekt 3tio gehei
ligt in Octavo.

-

En noodige Waarheden in het hert van
een Chriſten tot dienſt van de toevertrouw

de Gemeinte opgeſteldt in Octavo.

..

Eghter bedugt zynde dat baatſoeckende
ImCIA
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menſchen deſe Tractaten geheel of ten dee
le mogten nadrucken ten nadeele van Re
monſtr., verſogte dierhalven dat hem voor

een ſeeckeren tydt door Haar Ed. Mog. een
Octrooy mogt worden verleendt, om deſel
Ve met

## alle andere alleen te

mogen drucken, aar over gedelibereerdt,
hebben de H. Heeren Borgemeeſteren ende

3

Raadt, des Remonſtr. gedane verſoek ac
corderende, denſelven geoctrojeert gelyck
geöctrojeert wordt by deſen om voor de
tydt van vyftyn aghter een volgende jaaren
voorſchreven tractaten alleen binnen deſe

Stadt met uytſluitinge van alle andere ge

heel of ten deele te mogen drucken en uyt
geven, voorts een jeder geinterdiceert ge
melde tractaten geheel of ten deele naa te

drucken, of elders nagedrukt zynde binnen
deſe Stad te brengen, uyt te geven of te
verkopen, by verbeurte van alle naagedruck
te

# of # exemplaren, bo

ven de breucke van vyfentwintigh Car.gld.
van jeder exemplaar ten profyte van de ge
meene Armen deſer Stadt.
Collat. accord.
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onbegenadigde als Begenadigde

-
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SANGERS en LEESERS
Van dit Werkje.

Veelgeagte Sangers en Leeſers.
De genade des Heeren Jeſu Chriſti zy,

en blyve met UE. in Eeuwigheyt.
5Nder alle de groote dog dier
#bare pligten, die een getrouw
V/dienſtknegt Jeſu Chriſti heeft

Kte betragten en waar te nemen,
&@ſyn deſe twee geenſins de min
"ſte, namelik, het Ontdekken
van allerley ſoort van onherborene en na
tuirlike Menſehen, en het beſtieren, op
beuren en vertrooſten van des Heeren kin

deren en gunſtgenoten. Pligten, ſo nodig
en te gelyk ſo gewigtig, dat er de Ge
trouwſte Leeraars van uitroepen, Wie is

tot deſe dingen bequaam ! Nogtans ook

pligten (hoe ſwaar ſe ook ſchynen voor vlees
A 3
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en bloet) die de Grote Koning Jeſus, door ſy
nen Medewerkenden Geeſt, tot een ligte laſt
en ſagt jock kan maken voor ſyne ernſtige
en getrouwe geſanten. Ja: menigmaal geeft
haar de Goedertierene Heere een innige en

hertelike ſugt, om deſe grote ſaken, in
de Mogentheden des Heeren, gebrekkelik
dog opregt te ondernemen en te volbren
gen:

En geen wonder, want ſe ſien an de eene
kante, hoe groot een menigte van Blinde

Wagters dat er ſig overal in de Kerk op
doet, die, ſonder in 't openbaar of in 't by

ſonder te ontdekken, ſlegs ſterven laten wat
ſterven wil, en die daar en boven het herte

der regtveerdigen door valsheyt bedroeven,
ende de handen der godloſen ſterken, dat ſe
ſig van haren boſen weg niet afkeeren. An
de andere kante, ſienſe, dat het ernſtige,
Meedlydende, en getrouwe ontdekken, en
beſtieren van onbekeerde en bekeerde, on
der des Heeren Medewerkende hant, de .
weg ſoude banen, om onwetende, Sorgelo
ſe, en byſonder alleen maar Godsdienſtige
Naam-chriſtenen uit den droom van haare

gevaarlike inbeeldingen, en Zielverdervend
elf-bedrog te doen ontwaken, En tot eeu
wig voordeel van haare onſterfelike Zielen
op dien Rotſteen Jeſus, met verlochening
van al hare

# krukken, gronden,

ſteunſelen te doen bouwen.
-

en

Als mede, om
des

n
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des Heeren Sukkelende, Moedeloſe, Ver

drukte, Voortgedrevene, en ongetrooſte
kinderen tot haar opbeuringe, Moetge
vinge, en beveſtinge te doen ſien die din
gen, die haar van Godt geſchonken ſyn,
Deſe twee grote ſtukken ſyn het derhal
ven ook, W#e en Geagte Sangers en

Leeſers, die my, onweerdige dienſtknegt
in 't werk des Heeren, al een geruime tyt

eenigermate hebben op het herte gelegen,
Wenſchende, in de mogentheyt des Heeren,
ook eens verweerdigt te worden , om de
ſelve in getrouwigheyt, tot uitbreydinge
van het Koningryke der genade, te begin
nen en te volvoeren. Tot dat eynde, wen

ſche en hope ik althans, dat ook deſe Bevin

delike Geſangen mogen verſtrekken, die ik tot
ontdekkinge, en beſtieringe van natuirlike
en Geeſtelike Menſchen eenvoudig te voor

ſchyn brenge, En dewyl het de Goedertie
rene en ontfermende Godt, gelyk is, of hy
door het woort onſer lippen, of door de
Schrift der penne werke, ſo ſoude ook dit
geringe werkje, onder ſynen Geeſtes in
vloet, tot uitbreydinge en bevorderinge van
ſyn Koningryk kunnen gedicjen.
&
Dit werkje dan, ſo als het te voorſchyn

komt, draagt den naam van Bevindelike Ge
ſangen, om dat het (in drie onderſcheydene
deeltjes afgedeelt ſynde) niet anders ver
toont, als hoedanig ſig een uitverkoren
A 4
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Sondaar bevint, I. In ſyne natuirſtaat. II.

In de ſtaat van Ontdekkinge an ſig ſelfs. III.
Hoe, en wat hy Ondervint in ſyne Ziele,
als hy dadelik vernieuwt, geheyligt, en op
de weg der Godſaligheyt door allerley ver
ſcheydene wegen wort voort geleyt.
't Is derhalven een gaafje, dat ik voor eerſt

UE. opdrage, Geliefde Sangers en Leeſers,
die nog in Waarheyt uwe voeten op den
ſmallen dog ſaligen levensweg, door des
Geeſtes bewerkinge, niet geſet hebt: Maar

die tot nog toe van het bevindelike genade
werk, als natuirlike Menſchen den Geeſt
niet hebbende, Vei vreemt ſyt. Niet, op

dat Gy. U ſelve deſe Geſangen alle, ſonder
onderſcheyt verkeerdelik, ſoud toepaſſen,
Neen, maar, op dat gy, als de Heere ligt
gave, onderſcheydentlik mogtet ſien, dat
uwe Ziele ſtaat ſodanig in waarheyt is, als
ſe hier in dit eerſte Deeltje wordt afgemaalt,
Ten eynde gy, dit alſo leſende offingen

de, uwe ſtaat openhartig voor den Heere
mogtet belyden, ſmekende en biddende
daar onder tot Hem, die lichamelike, en
niet min geeſtelike Blinde, Dove, Stomme,
Onreyne, &c. door ſyn bloet en geeſt
wil en kan geneſen: En wel voornament
lik, op dat
levendig mogt ſien, dat Gy
dien

## weg van ontdekt, gehey

ligt, en door den Geeſt van Godt bewerkt
en geleyt te worden (welke in het tweede en
derde
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derde deel vertoont wort) nog nooit gepaſ
ſeert en doorgewandelt ſyt: Of U de Goe
dertierene Godt eens dede beſluiten, dat
uw ſtaat onbekeert, elendig, en ſeer ge

vaarlik is, ja, dat alle uwe wegen, wegen
des doods ſyn, ſo lange gy deſe, hier voor
geſtelde wegen, ten opſigt van het weſen,
niet kent, bevint, en bewandelt. Gebruikt

dan voorſigtig, deſe byſonder, de op uw Zie
len toeſtant, paſſende geſangen, met boet
veerdige ſugtingen tot de Godt aller gena
de, ten eynde, hy UE. herte verandere, en
U doe treden van de paden der Helle, op
dien ſmallen levensweg, dieden verſtandigen
na boven is.

Maar, Gy ſyt het byſonder, kinderen en
Gunſtgenoten van Godt, die ik deſe Bevin

delike Geſangen opoffere. Gy, die weet wat
het te ſeggen is, Godt in Chriſtus in het
herte te ondervinden, En uit dien hoofde

wat het is, Bevindelike Geſangen bevindelik.

te ſingen. Gy, die ſo menigmaal geſlingert
wort, of uw werk wel waarheyt is, die ſo
dikmaal het donkere dal der Moerbeſibomen

doorwandelt , Ey komt, en ſiet, of hier
niet jets voor uwe zielen te vinden is, of
Gy deſen bevindeliken weg niet gepaſſeert
ſyt, om tot Zion te komen.
De ſaken, die ik UE. in dit werkje voor

drage, kunt gy ſelve by de ſtukken door
ſien, alleen ſeg ik 'er kortelik dit weynigje
A 5'
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van. Het I. deeltje vertoont U uwe vorige
blinde, onreyne, en onheylige natuirſtaat,
Waar uit U de Heere door ſyne oneyndi
ge genade geredt en verloſt heeft. Het
II. deeltje vertoont U, hoe U de Heere

an U ſelven ontdekte, terwyl gy U ſelfs
bevindelik leerdet kennen, als grouwelik

en helweerdig, met droefheyt en ſmer
te , En te gelyk, Godt als Heylig en
Regtveerdig, dreygende uwe boosheyt te
beſoeken, en byſonder, hoe gy, na veel
bidden, ſchreyen, onruſt, vreſe, en be
nautheyt, ja, na ſo veel werken in #

ne kragt , eyndelik den noodſakeliken
Borge Chriſtus Jeſus in het oog kreegt,

wenſchende alleen in Hem gevonden te
worden.

--

Het derde deeltje Vertoont U, Hoe U

de Heere door ſyn Geeſt bragt onder het
geſigte van ſyn Majeſteyt, Heyligheyt,
en Hoogheyt, met een inſinken, met ſmel
tende tranen, in Uwe ſondige nietigheyt
en geringheyt, gepaart met een wonderli
ke. Eerbiet, Heylige Vreſe, en eene ne
drige ſchaamte. ' Vorder, Hoe Gyle
vendig en bevindelik wierdet ingeleyt in
het geſigte van Jeſus gewilligheyt, vol
heyt, en weergaloſe dierbaarheyt, Waar
onder Uwe Ziele allerley ſoete en heylige
bewegingen van liefde, blytſchap, ver

wondering, Vrede, ruſte &c.
*

*

onderver:
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En eyndelik hoe U de Heere liet wande
len, onder verberginge van ſyn liefelik

angeſigt, in dodigheyt en duiſternis, tot
dat de dierbare Jeſus U by der hant nam,
En U dadelik van alle uwe ongeſtalten en
naarheden verloſte : Waar over, U herte

ſo verblyt en vervrolikt wierde, dat gy,
nu verloſt ſynde, niet anders wenſchtet
als ſulk een goedertieren uithelper in tyt
en eeuwigheyt tot heerlikheyt te ſyn. Dit
alles, en meer ſulje in dit Werkje, hoe
wel ſeer gebrekkelik , tot uwe beſtie
, opbeuringe, en beveſtiginge, vin

#e
CIl.

Leg dan uwe Zielen, met een opſiend'
oog na den Hemel , hier by neder, en
Vraagt U ſelven, of gy niet deſe of dier

gelike wegen gepaſſeert ſyt , en word gy
van de Waarheyt overreedt, erkent dan
boven duiſenden uw voorregt, Geeft

Hem alleen de Eere, die de Alpha en
Omega van en in allen is, en wan
delt is.
weerdig
ken

die genade, die U geſchon
1

Ik eyndige, en Wenſche, dat de al

weerdige Drieëenige Godt, Vader, Soon,
en H. Geeſt, die magtig is meer als

overvloedig te doen, boven alles wat wy
kunnen bidden of denken , UE. te ſamen

leere ſingen, tot ontdekkinge, beſtierin

ge, en vertrooſtinge van uwe Zielen; En
by

•
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byſonder tot lof van die alles weerdige Je
hova, Die weerdig is te ontfangen alle lof,
dankſegginge, en Heerlikheyt in Eeuwig
heyt. Amen.

'

4
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Dit wenſt UE. aller heylbegerende

wILHELMUS SCHORTINGHUIS.

Midwolda den

29. Januar. 1737,
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Een uitverkoren Sondaar in ſyne
Natuirſtaat.
Openb. 3: 17.

,

Gyſegt, ik ben ryk en verrykt geworden,
ende en hebbe geenes dings gebrek:
Ende gy en weet niet, dat gy ſyt
elendig, ende jammerlyk, ende
arm, ende blint, ende maakt.
I.

*

- De Natuirling vertoont ſig als een
&tem: Gavotte a la fronte:
“Pf: Onherroepelike jeugt:

4Pf: Soet geſelſchap dat met my:
&Pf: De blauwe vlagge:
p
-

I•

*.

-

#4th! hoe jeuchlifi ig uur ligt!
#emelg #toning/ boo, is geſigt
19an een 3iel/ bie opgetogen

-

1lit het Duiſter / iſ beſchouurt/
&Pie renhijalfenb' bepb haar ogen
% ©p ttub glantg en luiſter jouuut.
2. Salig

,

De Sondaar in ſyne

2
-

Natuitſtaat.

2. |

Salig ligt / boel eet geplant
%jn mijn 3iel / alg 'g l9eeren hant
5ha fijn beelt mp ging fo2lneren
âBijg en beplig ſomber finet/

ſiegt bequaam / om l#em te eeren/
&Pie be Zee haar palen ſet.
3.

#ſlâaar belaag! hoe rag berloo,
gft beeg mij#hept: en berhoog
#lºet mijn 1Baber 't nare buiſter
&Poo! te mJamb'len/ tot het bleek /
dPat gehobaag ligt en luiſter
dlºp begaf/ en ban mp boeeft.
4.

3Pug ban nu in buiſternig/
#Sie ik alle ſlBaarhept mig/
'Hiſten geen heplig Opperweſen,
&o onepnbig/ bbijg en goeb/

3ſbeerbig / om te ſijn gepreſen
1Ban clft &chepſel/ Dat liep boeb.
5.

'g 12aberg buirgeſaifbe Soon
HPeergeklommen ban fijn (Lij?oon/
%g mp niet beminneng meerbig;
4Bijl mijn ſinneſoog gemoet

#n 't beſchoumen ſo migbeerbig/
H#em niet ſtemt alg 't H#oogſte goed.
6.

'g Levens Weg boo? 't ljepſig boſä
UPierbaar / ig alg met een moſh

&Poo! mijn bmaalſugt oberſchonen/
&o bat al mijn zielg geſigt/
GP002 be firagt ban 't ongeloob'en

JPuiſternig/ ter onberligt.

e

-

*

Eerſte Deel.
7.

iteer ik 't oog tot in mijn Hert.
2lch! hoe bunalenb' en bermert

#g het / en ſchoon buiſenb ſomben

ſlap omringen/ 'hhan niet. Een
3'n ſijn regten aatb bootgronben/
€9f belijden met gemeen.
w

8.

dPoit ſiet mijn bebgogen oog
#Piet eeng lºemelmaatb om hoog/
49p bie meergaloſe Schatten
HPoo? @Bobg erfbolft toeberept/
3Paat

# met berbult eeng fat en

ze olih fijn in eeuwighept.
9.

't Zielberberf en 't eeuopig Quaad
3Boog ben gobbeloſen raab

ſ

#laerſt ift boo, mp niet berſch2ſhiſh/
dBm bat ift ban ligt ontbloot /

#iet begrijp / hoe 'h ogenbliſiliſt
39ſotſen kan in hel en boobt.
IO,
y

'Ét Glaſt in 't buiſter met mijn hambt/
2llig een Blinde, na be usambt/

#Schoon 't gebaar mp b?epgt te maken
#ſlâet een bobelift berberf/

'hºëoek niet uit bien poel te taſten / .
âPijl ih bug in 't buiſter ſmerf.
II,

alBee mp ban! mat nare pijn
5al 't ecng moo? mijn ziele ſijn/
gn mijn Blintheit te berſinoren
gIn een magt ban buiſterhept /
denber tſien ban hel en toren/
19:eeſelift in eeuwighept,
12. H#eere

4

De Sondaar in ſyne Natuirſtaat
I 2•

#eere gefug mereltg Ligt,

,

-

.

3Paberg Beeld, en Angeſigt,

&traal en ſtraal met ligt oan boben

-

#nbeeg
het bonher
ban mijn
hert/
3Bilt
nagtge2binen
klooen/

-

-

w

&Pat mijn geeſt berligtet mert.

-

13

3Boeb mp 'g 1Baberg Beugben ſien/

@Lot il om um ſchoonhept ielien/
JPie beſchoumenb / bat mijn ſinnen
't &tof berlieſen/ en beluſt
&ijn om eeumig ll te minnen/
2lig ber 2，ielen luſt en ruſt,

-

I 4.

3Leg mijn bert/ in biepe noot/
3Boo, mijn oog gantg naaht en bloot/

-

: «Pin mijn ſnobe boeſemi-ſonben

liegt te ſpeuren/ en met ſmert

?ln te bieden an utu monden/
&Lot mijn ziel geneſen boert.

Eerſte Deel.
II.

De Natuirl. D
Vertoont
ſig als een
OV E.
&tem : o Kers nagt ſchoonder dan:

Of: So gaat dat ryſend ligt:
49f: Doe Iſraël ſyn nare ſugten:
(49f: Van de Student:

|
t

1.

-

O #ibbelaat/ en (Troume 25orge/
ilm merk ig/ met een teeb're ſoige
(@Le maſten ober 'g ſonbaarg hepſ:
dBp hunt haat/ bie met alie quaben
#Ba Ziel en lichaam ſijn befaben/

45eneſen en meer ſtellen nepſ.
2.

WIbn komſt ter merelt beeb ong hoten/
«Emmanuël/ bat 45p geboren
3 Baart tot bet kranken medicijn/
dſbeltonnen/ om tot ligt te meſen
&Pen blinben W om haar te geneſen
UPie ſtom / en Doof ja: fiteupel ſijn.
3.

&Ien epnb' be mereſt mogt gelopen
«Pit toonber gaf um hant ban boben
3 Bit beuchelift te ſchoumen aan
HIbo' hert/ ſo bol ban mebebogen/

45trar over jeberg quaal bemogen/
&Peeb htanſten meer geſont op ſtaan.
25

4. et
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4.

w

45emeeg Ibeer / ach! bit fijn be gronben/
ſpaar op ſli mln heb onderuuonben
jleijn #iele plaag be brengen boot/
(ſof 't nog uub bant / gereet tot heelen/

#iet t'eenemaal en mogt uerbeelen
(Ie raften an mijn Doofheits oo!.
5.

-

een miſt ſºp / bat ift 't open leggef

een II mijn quaal ronboogſtig ſegge /

#meijn plaag/ 45emeeg #eer/ lg / 'h ben Doov,
't #ebrek van mijn fo b?oebe quale
3Beroorſaakt/ bat ik na uu tale
#iet hoo!/ opmerh/ of bie geloou.
6.

allum Wet en b' Evangeli buoogben /

#jg ſo ueel bang en liefde-hoogben/

-

#og hoo?/ nog merft/ nog boel ik niet:
'teerbaſenb
Beflanſtboog
ban een
Zinaï
met
Ziel
o! bomber/
âDoubet ,
3Peroorſaakt in mp geen berbgiet.
7.

#oort b'aarb en hemel / ach! mijn oren/
d:5eſtopt boo! biochen / hel en toren/
3Peragten 't roepen ban ubu ſteml;
#ijn bert/ gelijſt be biamanten

#Pie haar ſelfg tegen rot3en hanten/
&Pntmijfit ben inbguſt en baat kleul.
8.

Hilho Lokken, ö ſ5eſalfde Koning,
ſ9m in te ſteeren tot uur uuoning/
ilm Heilbeloften, Raad en Beed',

ſluj Roepen ban uuj (GLin en (drempel

ontfaugt een meerſtuit bp ben byempel
39an 't ſjertſ en ſchijnt onnut beſteed.
-

9,

e

Eerſte Deel.
9.

7

-

Ilm &#roume 3Dagterg/ bie tot pligten
Opmeääen/ om ſe te uerrigten/
69ntmoeten een geſloten beur;
G5elijk een abber ben beleſer

&ijn ore ſtopt / ſo ben iſt befer
39eragter/ Die Ijaar ſtel te leut,
IO.

't Geklank bet li?epligen op aarbe/
«Bie '#Hºeeren ſlaan/ ſo hoog ban maatbe /

IIIitgaſmen al be moſhen boot/
#g b?eemt boo, mp; mijl ik in 't buiſter
&o gretig na geſangen luiſter /
25eballig an mijn bleefſift oog.
II,

BRijn boofhept bimbert mp te Heeren
JPijn epgen Ziel-berberf te Heeren/
SP002 ſteebg te roepen om gemaab:
cº'n bug ig ban mijn plage byeeſſſit/
&o bobeliſt en ongeneeſliſt/
(Len 3p bpeil mag hulp en raab.
I 2.

GPch moub GBp ban um' binger repſten/
«En ſteheng in mijn oo? / ten tephen
3Pan ume Hragt/ ô ſlàebecijn;
3Laat in mijn oo? ubu' balſem b?open/
&#n roep maat Ephata boogt open

&o fal fit b?p ban boofhept fijn.
13.

45emeeg mp / Ibeer/ eer ik berloren/
&o bomb'renb' ſal boo? 't oogbeel Ijoren /

%jft riep illſ maar 't mag ongeagt:
JPug bang ift an om lºl te plagen

Gºn faſill boen inlb afgrond b?agen
ebt beraut.
VI
? bie m: ,
mi In toD)lle

14. ©cij
-
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I4

&Pch geplant / boet mp ban niet ſterben/
ofer iſt bit ſal ban il berumerben/

3Bat ik mijn boofhept rake qupt:

25eueel maar an um & beeſt/ bie 't epgen
3g/ om mijn oor tot iſl te nepgen/
&#n toont fo/ bat 4,5p magtig ſijt.
I5.

oep miſt ban hert en oo! ontſluiten
3Boo! u me âBet/ en 't falig uiten
3Pan b'eſtuangeli b?ee-trompet,
gSo fal ilt horen en opmerken /

dem tot uum Iof eu ter te merken/
Hººp ban iſt tot mijn boel geſet.

III.

De Natuirl. Vertoont ſig als een
ST OM M E.

&tein: Menuet de proſerpine:
dPf: Ach was ſal ich Sunder:

&Pf: Als een uitgeſtorte balſem:
I.

He# geſtug
/ opper leeraar/
âDomb'ren

JPie in
fo bermaart/
lhebt ill ſelfg geopenbaart:
&Pie opregt met #ielg begeer naar
1l ging ſoeſten heeft gemerfit/
&Pat GBp niet alg ſlPond'ren boerkt,

-

2, 39ge

Eerſte Deel.

9

2•

&Poben tpſen uit haar graben/
3Boben horen / blinben ſien/
&tommen fpgechen noopt geſien:
3IPag bit! 3Laat um momber gaben /
gËn um Q5eeſteg medicijn/
?In mp ook geſchonken fijn!
3.

&iet hier legt een Sprakeloſe,
&tom ban 'g moeberg lichaam an/
3Pie ubn lof niet melden ſtan;

3JPijl mijn tong / gement an 't bofe / .
#Pog geen ander ſp?aait geleert
H#eeft/ alg bie uun iſ?aan onteert.
4.

'it ſtan mijn hert tot il niet heffen/
GEn mijn tong / gehleeft an 't ſtof / .
&pgeeft of ſingt niet tot um lof:
'# #an um Peugben niet beſeffen /
2lig te hoog boon mijn begrip /
dPat bepaalt ig in een ſtip,
5.

'ä ſtan mijn zielen noot niet klagen
HPoo2 uun & Lij?oon/ â Hºeplig lºgeer/
3Bijl ift hert en Tong ontbeer;
Gºn al honb' ſft/ 't fou mighagen

2lu um Majeſteit, eerhoogt
dPie het minſte ruaab niet boogt.
6.

'k Spreek niet ban ben meg ten leben/
#Pog ban 't eng/ bog falig ſpoo? /
3Pat um' ftinb'ren buanb'len boog:

'k ſtoep geen ſonbaarg/ om te beben
32002 uuo ſlaajeſteptg ontſag/

&cljoon ubo toren op baat lag.
25 3

- ,
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IO

7.

'fi

5pgeeft niet met um liebelingen
iBan het meergaloſe goet/

ZPat baat bpoliſt juichen boet:

#aat: ſpan an met toereitlingen/
dºm berhef een Blinkend Niet,
aPat geen beul of leben biet.
8.

21clj!

mijn ſtomhept boet inp fmigten

3êoo2 uud bierſchaar en gerigt/
#lgb amhlager mp betigt:

G#n ſo 45p na regt miſt rigten /

1

--

A

5aſ ik 11 op buiſenb geen
?Intmoogb kunnen geeben een.
9

19eer / mat heb ff ban te wagten
gn bien groten Rekendag?

«

#ap nu maber alg ſe plag/
zſottiſemben ban nare hlagten
3ullen boot mp ſijn berepb /

ſpeelt ºp mp niet uan ſtomhepb.
IO,

ilm ſºerigteſ ſo regtuaarbig/
gºal mijn bonnig ouerſuit
#oot be merelt ſpreken uit;
5elfg mijn tegen reben/ maatbig

iſme grampſchap / ſullen fijn
doorſaak ban mijn helſche pijn.
II,

g5ie ban op mp/ @Iroume 25oggel
#nmechſ en bib/ en piept noo, mp/
ſlaaaft imp boog ubo logp?ij# b?p
3Pan um' 1Baberg too?n / b?aag ſo! Je
25p um 1Baber boon mijn ſtaat,

ſlot genefing ban mijn quaat.
12, ſtaaft

Eerſte Deel.
-

IE

I 2.

Iſtaaft mijn Lippen onbeſneben
JPoo? ubu Gheeſteg bier eeng aan
3Laat mijn tong il p?ijſen gaan.

&P ban &oub 45p fijn brieben
12an een ſp?aheloſe tong /
2lig bie 3Lof en Eere &ong.
I3.

&chenſt an mp ubu Moſt en Koren,
qEn berbult baar met mijn hert/

Dat mijn tong eeng juichend mert/
69m / gelijk een nieug geboren/
jlâet mijn lippen / log ban 't ſtof /
Ilit te galmen tlujen lof.

IV.

De Natuirl. Vertoont ſig als een
KR E UP EL E.
&teun: Pſalm 77.
GPf: Onveranderliche guthe:
69f: Ach ! myn borg myn uitverk.
I .

g#ere geſu/ bol ontfarmen/
ſBilt ll ober mp erbarmen/
3Pie gaat# Kreupel niet han gaan
t

&Pp beg lebeng ſmalle paan:

3Laat um hert / bol mebebogen /
d

dBuer mn nu ſijn bemogen/
giën geneeſt mp / bat ift meer
i 3,9anbele tot ilboer eet.
25 4

2, 45n

-
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2,

«Bp quaamt buiſemben ontmoeten/
3Pie gamtg Kreupel an haar boeten
3eoo! #l lagen/ en niet een
«Bing 'er ſomber trooſt meer heen:
delft behomb / bat 45p genadig/
#Bebelpbig/ en melbabig/
âlBaart7 om tot een medicijn
3Poo! ben hreupelen te ſijn.
3.

5iet ban ook op mijn elenben
#het um hulp) bie ſomber enb en
jaaat ig/ in ontferming neer /
dP Gedugte Godt en Heer!
6 toon eeng an mn #treup'le atmen/
apat ºp ſijt gemengt t'erbarmen.
gn betoning van gemaab'/
30 amminlift bloeg en ſpaab'.
4

'k Hºtan niet op uuo megen treben/
3Pie ſo bol ban foetigheben

3Boo! um gunſtgenoten fijn/
, wºeie baat moanb’ien ſomber pijn:
'kºemaal ban 't regte pat ter ſijben/
GEn Han geen bp-megen mijben 3
#laaar betreeb bien meg/ bie regt
(illen berberbe boog mp legt.
5.

den oeh! homb ik nog maar Kruipen,
'kgjou miſſchien ten hemel ſluipen:
#aar: ik ſeg/ alg boob / in 't ſant?
oºm uertoer nog boet nog hant:

'á ſtam mijn boeten niet bewegen /
d: m op Zions ſimlalle megen

dºen; te treben maar beruſt

dºp mijn ſonben-meg met luſt.
-

6. #om /

-

v,

Eerſte Deel.
6.

13
-

-

mom/ ach! hom mn ban gemalen/
geſug om imp an te raften/
ſtaaft mijn Hreup'Ie boeten aan /
3Pat ik tot um' (@Lij2oon mag gaan.

3Leer mp boo2 uun 65eeſt te honnen
GPp um paben / baar be bronnen

ZSteebg op manb'Ien/ tot gp haar
39oert in 't Choor bet &#ngelſchaat.
-

V.

De Natuirl. Vertoont ſig als een
DOD E.

stem:

Menuet de proſerpine:

(ſ2f: Ach was ſol ich ſunder machen:

&Pf: Als een uitgeſtorte balſem:
I.

#et hier leg ik / alg een Doden,
&P #ehoba/ boo? ijl meer /
*

JPie um lebeng beeſt ontbeer;
GEn bie uit mijn biepe moben
#Piet Han opſtaan tot um (dſh2oon/
?lIg boog 't Hruigbloet ban uuo &oon.
-

t

2.

'ä3Leg in buiſenben migbaben
2ſſig berfto?ben/ ſchoon mijn hert
H#ier boog niet gebroken boert:
jlàaar beruſt ſig in mijn quaben/
# gemaah /

#
#
# tot
geteet íg
'll gereet
De 3T32aaft.
ig
25 5
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3.

'hitan mijn ziele plaag niet boeien/
JPie/ ſo ennbeloog en ſubaat /
ſlºp ſal ſtorten in 't gebaat:

#aat: ift blijf nog leggen moelen

ſep ben bloeſem van mijn ſchult/
?ln be molften opgebuit, .
4.

-

'it &ie/ of boo? / of rieft/ of ſinaaſt niet
3Pan ubu' foete &alighept/

12oo um erfbolſt toeberent;
'it Soeſt/ of merit / of ſtrijb/ of raaſt niet
2lan het ſtormen/ om ban pijn /
H#el / en toren b?p te ſijn,
5.

Dreigementen, bie ſo bgeeſlift

gaonb'ren/ krijgen geen gehoor
2In mijn toegeſloten oog /

&#n mijn hert/ alg ongeneeſliſt/
3 Bepgert ooit ljet ſoet geluit
3Ban ben gébangeli Fluit,
6.

'g #emelg Gunſt, ſo onmaatbeerlik/
&oeht mijn gantg berbuert gemoet
#iet te hieſen tot haar goet.
3Puibel / boob / en al mat beerlift

«En ſo gantg berbaſenb queſt/
ilàaaät mijn herte niet ontſtelt.
7.

?Ich! mat ſal mp ban gemahen;
2lig uno' mgaaft-ſmeert mp ontmoet/
&#n met bier en blam begroet/
5?iet alg 't eeuuuig eeubnig blaften
& In een gloet ban mate pijn/
Paat maar enkel ſmerten ſijn,
-

-

3. Bette

15

Eerſte Deel.
8.

#eere geſu / laat um armen/
&o bol magt en ſlaajeſtept /
2En mijn herte ſijn gelept:
3JBilt il goebiglift ontfarmen

-

49ber ſulft een boben bonbt /

«Eer ik plot5'lik ga te gronbt
9,

4Dch! berſtoo? bie baiſche ruſte
3ean mijn hert/ geef/ bat ift treur/
«En mijn herteng ſlot berſcheur:

ášchelt ben ppant/ bie mp fuſt/ en

#Slapenb hout / bat ik ontmaalt
1llit mijn ſongeloſe baaft.
IO,

&eg eeng/ Laſare, Homt op ſtaan
ſtoept eeng ban ben &tarren-boog/
Hitom Talytha, rijſt om hoog:
&P ban ſou mijn ſterker op gaan/
2Ig um epnbeloſe kragt
*
#lap / alg boob / ten leben b?agt.
-

II, .

aPuiſenben hebt 45p geneſen
32an haar elenb angſt en noob /
ſieb mp ban ooit ban ben boob /

Op bat ik um Naam mag ugeſen,
«En berijeffen alg gp mn /
ſieb uit beſc &iabernp.
I 2.

&Boben kunnen il niet lopen/
3Poben binben ooit geen ſtof/
Om te roemen u men lof:

's
.

.

.

23eſu/ hom ban nu ban boben/

@Ireft mp/ meſt mp / bat mijn tong '
49oit eeng Ill ter teren ſong.
13.319iſt
**

*
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13.

alBilt ºp ban ban mp beltmeerbig'
3Lof en heerlifthept ontfaan/

3Poet mp uit ben boob op ſtaan/

«En maak/ bat mijn lippen beerbig
ſiuſteloog um #Baam / 6 #eet /

35ingen eeuwig bobt 3p b eet
–A-

V I.

De Natuirl. Vertoont ſig als een
NAAKT E.
&tem: Meyne hofnung ſtehet veſte:

49f: Myne hoop ſal nimmer wyken:
*

J.

Se# «Bebugte ſtoning/
3Pie/ behleet met ſlèajeſtept/
#n ben hemel hout ubu alPoning /
32ol ban glantg en libeerſſhhept:
illmen (Lhtoon /
45obeg &oon /
-

##ber boben alle 45oon.
3.

«Bp alleen bebeht ben Haemel
#ſleet um Cherubinen ſtoet;

Gbp behleet het aarbg gememel
&Poo? uud ijant ſo miſt en goet:
GBp beitleet/
«Bp befileet
3ül mat Naakt en arrem
lject, /
*

w

3. Elmen

Eerſte Decl.
3.

#Ibnen mantel/ boog ubu ſijben
gºn gehoorſaamhept gebueeft/
#tan be Naakte ziel berblijben /
3Pie ontbloot ban beſtſel leeft:

't Hºepſ-gemaab
12an G5emaab

jl?aakt ben atfnen rijft bau ſtaat.
4

dPch! bat ift II Hombe ſegge /
Heemelg #toning / hoe ih bloot/
#Baakt / en open boo? Wl legge/
dPuerbeht met Schulben groot;
&choon mijn hert,
jlàet geen ſinect
6Lot Il heen gebgeben mert,
je

“ft TLeg boog ubuen too?n en bloeken
&Ppen/ en ubu' grimmighept

"# # #
t2

et ubu bo?aaft in een

t;

#"
49cij! bebeh/
3one Davids, mijn gebrek.
6

'H Leg gamtg open beo? be itlatilmen
ſ?an bien Zielen moogbenaat/

RBie mijn ziel/ ſoeht te benauwen/
gºn te ſleepen in 't gebaar:
ábteräe ſºobt /
25?eeft fijn ſſot/

ſtift mp uit/ hem tot een ſpot.
7. 'h?Leg
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-

7.

'RTLeg boo; buiſenb ſnobe ſomben
oppen/ bie met ſterfte magt

HIran eeng homben ſmert en monden
25aten/ boo? haar toberfiragt:
ſtemmigt mp /
.
JBaaht mp bgp

W

3Pan ber ſomben heerſchappp.
8

#laaat/ ach maar: mat ſal mp behiften
#eoo; 3ehouaag angeſigt!

3Pat
maaäthept/
en blekſten
#ietmijn
herſchijnen
boogſcijuit/
het ligt!

i

-

't Hºeplig fileeb
RPaat ift meeb

Jºaoeſt bebcht ſijn/ heb ik niet.
9.

'k heb um beplig beeſt berloren/
qºn mig um geregtighept/

RPie mp han boo? bel en toren
3Peääen tot in eeuwighept:
Hitom ban/ H#eet/
*

Abcijenſt mp meet

**

-

-

't Hkepſig Cieraat tot uum eer.
IO,

theere) mogt ik in um ogen/
aPoo! ben mantel dan um &oen /
aPoo! geloof mp angetogen /
3eoo, Ill ſuiber fijn en ſchoon;
5Pat mijn £itſ
ill gehiel/
gn um engen &oon/
geuitl.
-

--

-

-

*

-

-

g'

11. ſt0ta

,

-

ſ

|

- Eerſte Deel.
II,

#tom ban/ #eſu / miſt mn hleeben/
3Pat mijn naaſttijept 3p bebcht;
319iſt um' hepige maat beſteben

?In mp/ boo! mijn zielg gebrek:
45p alleen/

2lmberg geen /
Sijt ljet/ Die mp ſtunt beſtſeén.
I2.

Pelt mijn hert/bercier mijn baben

&Poo! ubu Naaktheyt: boet mp gaan
Op beg #emelg ſmalle paben/
&#n eeng beplig boo? II ſtaan:
42ch! behleeb/
Och! hefileeb

Jſlap / bat fft ten H#amel treeb.

V I I.

De Natuirl. Vertoont ſig als een
ONR EY NE.
#Stem :

Onherroepelike Jeugt:

«Pf: Soet geſelſchap, dat met my:
Of: De blauwe Vlagge:
-

º

I.

V# Bron, en lºepſfoutepn/
-

49pgebaan/ boog bie onrepu
#n haar ſomben neber leggen/
ſPaig'lift boog uun angeſigt:
'#2öen genoobfaaht mee te feggen/ .
&Pat mijn ziel in 't onrepn ligt.
2. 'Ht 25en

zo
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2•

'#25en tjan boben tot beneén

3Pol ban omgeregtigheên/
3Boſ ban gtoutmelen en ſomben

gig mijn gantg onrepn 45emoet/
dºtterbuilen/ ſtriemen/ monben

&onben-gif en belg geb?oet.
3.

iſlaijn Verſtant, an 't ſtof gehegt /
gig berbuiſtert / bmaag en ſlegt;
dPoit mijn Wil, ſo omgebogen/
3Lieft en nijnt een blinkenb niet/

\

G#n moet ſomber ſtrijt bemogen

(Lot het geen ſlegg boetelt hiet,
4.

GEn mijn Oordeel, ſo herkeert/
H#eeft het keuren niet geleert/
dPm um ſchoonhept hoog te ſchatten
iſiegt maar maarbe: maar berheft
RPingen / bie geen bepl bebatten/
't op een mijn melſtant niet betreft.
5.

j

3ſteijn Begeerten fijn geſtrekt
(GLot beg mereltg ſchaab en b?eft:
?Iſ mijn Droefheit ig om b. aatbe/
gºpgen intreſt treft mijn batt/

|

'gambeteltg ſchijngoet/ dan geen maatbel
«ſbeeft mp ober 't miſſen ſmart.
6.

b'g beſhept ban moob en baabt
45eeft mp Blytſchap ſomber maat/
2lig ſft mp in 't ſtof bermahe;
«En mijn Zielg Verwondering,

3Pie een hoger mit moeſt raften/
3g betrukt in beuſeling,
-

7. 23:ps

Eerſte Deel.

Z. I

7.

25epb mijn Ogen ſien op 't ſtof/

gEn mijn Tong 3uijgt bau uuu (of/
't Oor ig boo! be ubereſt open/

«En mijn Voeten ſtaan gereet/
«Pin op 't ſomben pat te lopen/
&Lot mijn epgen Zieſe ſeet.
8.

eere/ bug ig al ben traph
an mijn leben gantg ontepn;

312ogt fit inp/ ſo bol eſenben/
JPu begenen tot um (Lhoon/
Cn met herte broefhept menben

@Lot het htuig-bioet banum Soon.
9.

2 leſu/ Middelaar en 25org/
&P2aag nu boog mijn Zieſe ſong;
iſiepmigt mp ban al mijn plagen

JPoo! um ſalig ſtruig en bioet/
&Pat fft Wl eeng mag behagen
#Pet een Klein en Rein gemoet.
IO.

42ch! berligt mijn buuaag. Verſtant,
30 berbuiſtert; ſaat ubu' hant'
3|2ijn berb?apbe Wil ombuigen/
49In begerig uit utm boºſt
b'ſ hemel-meſt en mijn te fuigen/
&Pat ik nog na meerber borſt.

4

II, 't

Jlaaaht mijn Oordeel eeng bequaatn/
&Pm um Pienſt/ ſo angenaam /

#oog te ſchatten; nepgt be Togten
19an mijn hert tot uume met /
GÉn berblijft be maangebgogten

#lit mp/ bat mijn ziel beſmet.
GE
r,

12, 49cij!

w
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I 2•

&Pch ! laat bog mijn ziel geheel
it berhiefen tot haat beel/

ſtigt ook al mijn lichaamg Leeden
&Lotum 3Pienſt en li?eerliäljeptſ
aſpat th Ziel en ſijf beſteeben

iſlaag tot uum gehoogfaalnhept.
I 3.

#Bermt mijn ſchulben upilfig an
opp um reelt'ning/ bat ift Han
ſioemen met ubu uitberſtoren/
3Pat 'er geen betboemenig/

gaf geen bloeit/ geen bel/ of toren
HI?eer boo? eeuunig boo? imp ig.
I4.

19eere gefu/ ſet op mp/
Jſlàaakt mp ban onrepnhept b?p /
3Dat mijn roob-geberfbe ſomben

Witter 3ijn/ alg ſneeuun en mol/
3Pan foub' ift it lof berftomben

ſleet It Bolk ban blijdſchap bol.
I 5.

dºch! manneer ºp maar gebenfit

n:
aaſt #
ſal mijn
##
geſonthept
#
rijſen/
&#n ift ſal blp ſjenen gaan / .
69m um goethent ſteebg te p?ijſen /
3900, uuu gunſt an mp gebaan.
16.

&#p/ bergeef ban uit gemaab
. ,,Jſlâijn onrennhept en mijn quaab/
g: in pettoon mn an uuo 13aber/

?tig uur 3Peel en epgenbom/
49p dat ik boo? eeuunig mabet

* Hn uto falig bepligbom.

b
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V III.

De Natuirl. Vertoont ſig als een
SON DAAR.
A5tem: Als brandend als een oven:
é9f: O opperweſig Heere:
49f: Pſalm 6. Wilt my niet:
I»

H#
en #eer ber 1Byonlen/
(Ler uuerelt ingekomen
(@Lot ſonbaarg falighept;
45p roept niet / bie regtueerbig/ .
3Paar in fijn ſchult beluleerbig
3Poo? II ter nebet ſept.
2e

3Pit ig het grote monber/
UPat 45p een ATPurm f bie onber
&fjn ſtraf-ſchuit legt/ begeert.
GPch! mogt ban uun medogen
#lººp brengen onber b'ogen
12et geene / bat mp beert!

,

3.

-

-

#ijn Naam ig/ alg mijn baben/
«Een Sondaar, met beel quaben

«En groumelen berouſt/
3?)an boben tot herleiden

HPol ongeregtigheben;

/ 49nepmbig ig mijn ſchitſt.
-

-

-

4L 2

4,

git

24

De Sondaar in ſyne Natuirſtaat
4.

gIk ben in ſchult geboren / . .
-

din bab um beelb berloren /
2|lg ift ter buerelt qualn;

gk lag mol ſtriemen/ monden
dſjeugenteſt in mijn ſonöen /
3TBanneer men mp op nam.
:

-

5

50 haaſt ik Hombe ſprehen/
35af ift een b?oebig teelten

1Dan mijn berburpenthept;
gh ſogt mp niet te mennen
dam umen Naam te hennen/
jlâaat ſmom in bertelhept,
9

-

6.

illu, Wegen en um Wetten,
alPaat op ift moeſte letten/
1Berbuierp ik t eenemaal;
ſlâijn herte upierb genegen
(@Lot Kromme ſlinkſe megen /
(4/ot bloeit en leugentaal.
r

.

7.

32ug ben ik / alg berftomben/
(Lot alle goet bebo?ben/

G5emengt tot alle quaab;
qºn ſchep al mijn genoegen .
#n 't ſonbig ſtof te ſmoegen/
«Pntbloot ban um gemaab.
8. -

op Igemelg ſbeeſt/ miſt nierſten/
JPoet mp mijn ſomben merken
JPoo? um' genaben ſigt/ -

25!eng mp met pijn en ſmette
JBijn boogijept op mijn ſjerte /
4PIl onbet mijn geſigt,
x

9, 49cij!
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9.

tf

GBch! bat mijn ſonbig oge

eten fpging bºon/ nimmer boge/
3Pan tranen mpgte ſijn!
42! Pat ik mp nogt maſſchen
'- #In heete tranen plafſcijen/
@Lot ziele medicijn!
*

IO,

.

tº

dP! @Pat mijn legerſtebe/
39an tranen en gebeben/
iBoog ijl getuigen ſtonb;
UPat ik in alle hoeken

ill ruſteloog mogt ſoehen/
(Lot Dat ik u eeng bomb,
II,

dP geſu / byeeft in ſtukken

ee

-

jl2ijn ſjert / bat ift inp buitäen
iſlaag boog 11 an het ſtof /

GÈp buiit mp eeng ontſlagen
* * 3Pan al mijn ziele plagen /
69m il te ſingen lof.
I 2.

3Laat bog um liefbe gloren
#Pijn hert / ſchier / alg berbporen /
e.

ofeng ſetten in be blann:
d?! @Pat um ingemanben
3Pol liefbe/ nu eeng bgamben/

&#n 45p mijn ijerte nam.
-

13.

3Baat ban/ baat ig mijn hatte /
3Laat het niet langer tatten

illou goethept / maar geneeſt:
I#et moet bog bp 11 uueſen/
&o 't eeng fal fijn geneſen.

&Poo? u men ſºepj'gen Beeſt.
& 3
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IX.

De Natuirl. Vertoont ſig als een
G O D LOSE.
&tem : O Heylig Salig Betlehem:

GPf: O Heylig heylig heylig ligt:
9f: Pſalm 138.

G

I•

H# ig/ 6 @Bobt / um

Naam en roem/
gaat bp goöloſen maakt regtueerbig;

&Pug hom fit tot 1 l/ bie mp noem
Godloos, boemſchuldig/ en helmeerbig.
2•

f

mijn Naam is toen als mijn Daad,
Godloos, en Los ban um gemabe / " .
#la / Sonder ºbobt/ met ſombig quaab
ſ)an boben tot beneén belaben.
3.

#h leef ban bamben Los en b?p /
«Bie 't ſchepſel an um' bienſt berbinben/
«En foeft nogtang in ſſauermp
Göebonben/ al mijn ſtuſt te binben.
-

4•

3Ik ben ten eenemaal / alg Los
3Ban um Gemeinſchap, met en megen /
«En ben/ met het berbmaalbe gtog/

ſlºot ongebonbent!jept genegen,
5, #aat
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5.

beplig Ibeer/
beer
#

imaat:
och! bertoont
JPat
ift in ſatang
ſtrift mp

iſium Heepſ en trooſt/ en gunſt ontbeet /
&Poo2 buiſemben ban buile ſomben,
6,

imlnijn hert/ Gebonden an het ſtof/
3legt open boot um bloeit en toren/
&#n fal eeng/ ban ſijn luſten of

“betrohhen / ſomber 1ſt berfinoren,
7.

'#25en ooit in naam / alg Sonder Godt

-- --

«belij# het ſºepbenbom te lenen/
't3l3elft b'pbelheben tot haar lot

-

3Perhieſt/ om 't hert baat au te geben.

--

8,

RBug leef ik Sonder mate ruſt /

“Bepaart met innig Ziel genoegen/
&Pm bat mp 't hoogſte goet niet luſt/
&Poo? in um gemelg Dienſt te ploegen,
9.

Gº Byote Rigter, boe mn fien
Op 't epnt, ban al mijn boſe ſeben/
d2g. Dat iſ, mag uuo maah ontoffen/
«En tot uun &oon oin rebbing treden.

*

* * * **

IO

# 't #eplig uolk maar naum bebrijt
32an toogne? álBaar ſal fit berſchijnen,
&Ple Goddeloos mijn kragt en tijt

3u b'pbelheben liet wetbmijnen? "

€4

-

11, ?tch!

-
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II,

2lch! eeumig/ eeumig/ eeumig 3Dee!

Éal ik boog eeuunig moeten Harmen!
3TBanneer uur hert ſoo'n ſiefbe Zee/

5ig 't mpmaatt# niet en gaat ontfarmen.
I2 •

3Pan foub iſt eeuwuig/ ſomber 45obt/ .
2lig Goddeloos, ban 45obt geſchepben/
3Pen afgront hieſen tot mijn lot /
gËn mp een gloet ban pijn betepben.
/

*

13.

Blåaat/ Hºeplig Rigter, maakt gp b2p
32an ſchuit en ſtraf ben gobbeloſen?
&o ſlaat um' ogen ooit op inp/

&Pie Goddeloos, en ronbgom boog ben,
I4.

op gefu/ Borg, en Advocaat,
3efſt noo! mp gobbeloſe piepten/
qEn ſtellen mp boo2 uuo' genaab

23eb?ijt ban al mijn boſe fepten.
I 5.

25ebeht mp met het beplig fileet
3Peg hepig/ met um geregtigheben/
#oſal mijn Naam, bie Godloos bett /
ièan ijl Regtveerdig ſijn beleben,

Eerſte Deel.
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X.

De Natuirl. Vertoont ſig als een
O NH EY LIG E.
&tem: Menuet de proſerpine:
69f: Ach was ſol ich ſunder:

G9f: Als een uitgeſtorte balſem:
I.

Hºepſig/
meſen !
H&#pſig/
Blehheloog
in Hºeplig
beplighept
#g um 3Baam in eeumighept:
3P Engelreyen, bie ill bgeſen /
ſtoepen
ſtabig
oberluit
't #eplig/
H#eplig/
Hºeplig uit.

r

-

-

n

2•

?Ill be Zielen ber bolmaakte/

gingeboert in 'g gemelg Slot,
3uichen t' ſamen eer 3p 45obt;
«En bie flegg op aarben ſinaaſtte
't iſlainſte ban um' beplighept:
ſtoemt utm lof in nebgighept,

-

-

3

3.

«En mie ſoum tum' iſ?aam niet p?ijſen
32an haar ? bie/ſſegg in een Prent,
't iſlainſte ban um Hgooghept kent:
3Pie foub iſl geen ſof bemijſen?
2lſſer ſºepb'men 45obt / en HBeetſ
&B'?larb en #emel ſingt il eer.

"

4, 5

-

e

4. Zon

3o
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-

4

Zon en Maan, niet alle Sterren,
#lonh'reno an het firmament/
iſlàaften ubmen dof bettelit:

2 lieg boat nabp en berre

3Boºt beſchouwt / ig bol van ſtoff
49m te roemen u men lof.
5,

3Paat/ ach maar / ik/ bie Onheilig
GBp mijn bloeſem neber leg/
25en bet/ bie geen lof en fcg/

3ft alleen / geruſt en beplig
#In mijn ſonben/ ben be geen/
JPie um lof niet heb beleën.
6.

iſleijn berblint Onheilig oge
3Pat ſegg op be merelt ſiet /
&iet um H#eplig bueſen niet;

«En bug mo:b ik niet bemogen
&Lot uur UPienſt/ maar roem / helaag!
'#3 Beteltg ſchijngoet/ aig een bubaag.
7.

3 Bant be glantg ban al um ſchoonhept
&inkt/ om bat ift ligt ontbeer/
5Pimmer op mijn herte meer/

«En mijn bert/ bat it ten toon lept/
%'g Onheylig en bernuft

3 àet omrepnhept/ ſmet en ſchuit.
8.

&Puifenben ban buile luſten

3Boelen in mijn ſonbig bert/
& Baar het boog onthepligt moert;

&choon ik met mijn ſchuift geruſt / en
#2eplig moon / baar oog um oog

'tilainſte quabe niet gedoogt.

Eerſte Deel.
9,

Hmaijn onrenne #Zielg gebagten
-

3Bliegen ſlegg op b'pbelbeên/
qEn op dingen hier beneên/
gºn mijn bert/ bat il niet agt/ en
H#oog ſchat/ ig een ſomben boog /
gbel/ mereltg/ tomeloog.
IO,

2EI mijn Woorden, Werken, Daden,
Swygen, Spreken, in 't gemepn /
#g onbeplig en onrepn;
gºn mat epnbeloſe quaben
&ijn 'er in mp immermeet

&Pie &Bp Hent 6 #eplig H#eer.
II,

23lijf ik bug / û lºemelg ſtoning/
2lch ! mat kan mijn epnbe ſijn/
?llig een gloet ban mate pijn !
69m bat 45p tot unde moning

#Biemant boert / alg bie bekleet
jl 2et um beelt regt beplig heet.
I 2.

#eplant geſug/ hom ban bonen
jlàet um 45eeſt/ ſo buit berbient/
3Pie 45p 't Hºeplig bolſt berlient:
jl 2aaſt mijn hert ooſt/ boo? geloob' / en
2-ielg berambering geſomb /
5?a het ſlBoogb ban illum' 19erbomb.
A

13.

12epſig/ Hºeplig mijn Gedagten,
d|2aaſt al mijn Genegentheyt

ſiegt beluſt op beplighept:
3Doet mp

nergen# meer op agten

2llig op um” gebobt en ſlPet/
#lap ten Doelwit boog geſet,
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I4.

w

3Laat bog al mijn Bidden, Leſen,
Denken, Malen, ſo geſchiên
&Pat ik op JI eer mag ſien: "
&Pch laat Alles beplig meſen /
H#epligt / bepligt/ bepligt nip /
GÉn maalt mp ban ſomben b?p.

-,

XI.

De Natuirl. Vertoont ſig als een
GERUST E.

5tem: Hoe ſchoon ligt ons de morg
def: Ik hoor een ſtem uit 's Hemels:
I.

/

e

S# meer / 6 ſ5obt/ ban b' lºemel hoog /
G#n ſlaat um medelijdend oog

9p mp Geruſte meber /

aPie ſoggeſoog / Geruſt, en baſt/

#n 't opperſt ſape van be maſt/
gn ſtormen en onueber:
'##Leg meer // 69 13eer/
3eoſ genaren // #n be baren
Abchter bebolben/

Abchoon mp bgepgen al be golben.
2.

gh ſeple niet na '##eineig huft/
#aar bliju op b #olle zee Geruſt,
«En ſoeft geen hap of fanben;

2lf ſchoon mijn Schipken gantg berb?infit
GEn ankerloog ter neber ſintit/
3i.

.

..

3à
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gä foth niet an te landen:
#aat ſing // &#n ſp?ing

4Pnbeſlommert // #n behommert
HPoo? be morgen/

& onbet booſ gebaat te ſoggen.
3

gift âlop niet an beg 13emelg poogt/
#og uJagt niet op het falig onoogt
«En Toeroep, Homt hier binnen:
3TBant al mijn ſlaperig geklop
13;eeg iſt/ heeft 'g libeeren oog geſtopt:
2lcij! mogt ik eeng beginnen
1Poortaan // (Le ſlaan

?ln be Deuren, Patſe ſcheuren/
&#n op ſpringen/

Om in b enge poogt te bgingen.
-

4.

dPch toon mp / IËeer / hoe 'h op ben tamb
19an b afgront ſta/ bp b Bellem-bgamb/
42p bat ik mag onthuahen /
GEn ſien/ bat ik niet ben/ an ſite/

iſ haar ſlaap in 't herte ban be Zee/
3Paat mp be goïben maken:
GPch geef// #ft beef

1Boo? uun toren// &#er ih ſmore/,
qºn berſinfte

#n ben afgront/ en berbyinhe.
, 5.

ilm' gramſchap boogb niet uitgebluſt
12oo? / bie in ſomben ſo Geruſt,
&teebg blij ben leggen uuocſen;

45p b?engt een gloet ban hellepijn
1900? alle / bie bug ſcher ſijn/
&#n 't ſomben jocht niet botſen:

#eer hom// &iet om

-,
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3Pa mijn herte// 05eeft mp ſmerte/
ſBiſt het ſcheuren/

3Pat ik boog ubu (Jºb?oon mag treuren.
6.

àlâaat/ alg een Moorman, bie fijn buit
5àiet maſſchen Han/ of trekken uit/
Zo blijf ik in mijn ſonben:
«Een Luipaart, bie ſijn blehhen ſiet/
25ehoutſe bog/ ſo kan ik niet

1Berloſt ſijn ban mijn monben/
&o Q5p // lºgeer imp

3Pan mijn booghept// «En goblooghept
HPiet geneſen
45aat/ ik ſal nooit ſuiber meſen.
7.

-

-

Ilm Naam, 6 #eer/ ig. Sterke bobt/
&Pug Hunt 45p haaſt mijn herteng Slot
69pbgeiten en ontſluiten/
eën hef ban maar ubo ſterfte hant
q#eng op/ ſo fal geen tegenſtant
HIbn' almagt hunnen ſtuiten;
HIm' raab // &#n baab
-

gig met magten// «En bol hragten /
ga um hamben
,

25;eehen b'allerſterkſte #m.
3cheur ban ben HBemel/ magtig lºgeerf
qºn baal eeng in mijn herte neer /
19erſtoo? bie Valſche ruſte;

Emmanuël, 6 GBobeg Soon/
JPoet inp eeng foeften boot um (GLh?oon
4ltm' bepl/ tot 2ielg berluſten:
JPmingt mn // 3P2ingt mp/
dBm te ſtrijden // t'?lllen tijben/

@Tot ik binne
IIme gunſt / ô #ielg 25entinbe!
-

9. #toin

l

••

35'
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9•

-

ſtom gefu/ neemt mijn hert ban aan/
Hleet ſchult en Valſche Ruſt belaan;
qIBilt mp um' gunft bemijſen:
Spgemg maar um Hºeplig 25loet op mp/
&o ſal iſt/ man Geruſtheit bnp/
1 lun 33aan boog eeuboig prijſen:
gift fai// Steebg al
JPijne bagen // II behagen/
«En ijl roemen/

gla/ mijn 65obt en geplant noemen.

. XII.

De Natuirl. Vertoont ſig als een
l

AA RDS - G ES IN DE.

&teun: Philis quam Philander tegen:
49f: Roſemond die lag gedoken:

&Pf: Soete Jeſu ſuiv're ſoetheyt:
GPf: Pſalm 146.
I.

A*# Oppermeſen /
DA - «En oncpnbig H2oogſte boeb/
JPie het hert bam bie ut bleſen
iſ het um bolhept laaft en boeb;
45unt ooit an mijn lebig hert/

3Pat het bol bam b'ſ Bemel boert.
2

Schoon 45p 't hert alleen bernoegen
itunt / boo? uun genoegſaamhept /

Abo is nogtang al mijn ſmoegen
&legg in b Aard erfpbelhept;
'H &oek mijn luſt niet in um lof/
jl)aat in 't ſombig Aſch en Stof.
3. 't Bert
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3.

-

't #ert gehlonken en gebonben
2ln be Werelt, blijft beneén
Op ben bloeſem ban mijn ſomben /

-

«En beragt uuu faligbeen,
'fi Denk, en Werk, en Spreek alleen

Aards ban b'aarbſt nietigijeen,
4.

-

(Leeft mijn hert ban gantg ban b' aatbe/

e

«En bergun mp / bat ſh mag
fiegt beſchoumen 'g ſchepſeig maatbe/
3jn geen beplig oog geagt:
GPch! laat ik 't geen b'oge ſiet
3Poemen flegg een Blinkend niet,
5.

&Poet mp 'g merelt# Koſt'likheden,
&Pm haar onbeſtendighept/
3 Perhen an met regt en reden
SIn haar glantg/ alg Idelheyt;
#eemt «bp al beg mereltg ſuſt
#lit mijn hert/ ſo bint ff ruſt,
6.

&choon ff al beg mereltg Schatten
“Bierig fogt/ en ook eeng bomb/
'fiAbou geen hepſ of trooſt bebatten
QPie mijn ziel bernoegen homo';
#eſu/ trek mijn ſinnen ban
2lf ban 't geen niet trooſten kan,
7.

dP ©ebugte beer ber heeren/

#oet mp na het eeumig goet
iſlitſien/ en alleen begeren
't ºf een mijn ziele ſaai'gen moet;
3Laat um bunſt en faligljept
#n mijn herte ſijn gelept.
-

-

,
8, &cijenſt
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8.

Schenk mp ban nu luſt en kragten/ .
- , 42 geboua/ bat mijn ijert
ill geſtabig mag in magten/
KLot mijn 2 iel geneſen ubert:
3Poet mp enig tot III IBſiên /
dPie mp trooſt en hepi kont bien.
-

-

9.

geſu/ geef mp II te kennen
2llig mijn 19eplant / of fft ſal
#lap nooit an uun &Pienſt gemennen/

3In bit ſombig tranenbal :
#tom ban nu met beplig ligt/
«En beſtraal mijn #ielg geſigt.
IO,

3Poet mp ſien/ bat ift moet ſterben
Sonder ll in 't eeuuuig mee/

«En um 45unſt boo? altoog berben/
&o 45p mp niet ſchenkt ben uzee:
jl het um 12aber / en unu 45reſt/
libier en in ubu glorifeeſt.
II,

Hitom ban/ I hernielg @Beeſt / ban boben/

3Plant in nip/ boog um gemaab/
£ielg Verand'ring en gelobe /
(Zot geneſing ban mijn quaab :
&eg / och feg tot mijn gemoet

3Peeſt getrooſt / Ik ben # 45oet.
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X III.

De Natuirl. Vertoont ſig als een
D WAL EN DE.
*y

#stem: Illibata ter beata Jeſu natalitia:
dPf: Hemels oge wilt gy dogen:
-

OP:# //

I.

Pie um 3Poſft Iept

#Poo! uur âPoort en H#emelg @beeſt !

dPp bie paben // Pie baat raben
gin te gaan in Salemig feeſt.
de 13eplig leeraat // 31Bijſt mp het ſpoor maat
't GEcuunig &alig u?eugbe feeſt/
't G#euuuig &alig b?eugbe feeſt.
2.

3Laat um Stralen// #2eberbalen

dPp mijn blint berbuiſtert hert;
emelg Sonne, Ziele Bronne,
dſbeeft / Dat ift berligtet buert:

dD lºeplig 3Leeraat: Gc.
-

3.

'#25en geſiſuiſtert// #n het buiſter
12an beg &atang heſſche magt /'

ſtom/ 6 #toning// jlàet betoning
1Dan um meergaloſe firagt:
d? H#eplig 3lceraat: (Éc.
4.

•

25?eeſt be bamb // giën &terfte ſjanben
3Pall bien zielen Moordenaar;

ſtom / beu?ijb mn // Pat iſt blijb ſp /
2lig ſpp mp reb uit 't gebaat:

o beplig terraat, Gt,

.

*

5. 'ſt

Eerſte Deel.
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5•

-

'#23en een boſe // Sinneſoſe /
Pie op 'g 13elnelg enge paân/
3Boo? mijn malſen// Gºmbe ballen/

. j?iet een ſtap Han boogmaatbg gaan:
d? Hºepſig leeraat: Gt.

-

6.

âBant mijn hanbel// «En mijn iBambel
gig niet na um âPoort en 42et/
dPlug genafte// &#n gerafte
gft in 'g 12panbg ſtrift en met.
49 #2eplig 3Leeraat: Git.
7.

Ibeer ber leeeren // ABilt mn leeren
dBoog um falig #emel-ligt/
3Pat mijn oge // Steebg om hoge /
jl2erhen mag op mijnen pligt:

&P #eplig Leeraar:

tes

gleert min uberhem// 3Diſt mp ſtethen/
Pat ift 1l geſtabig bien/
qjn niet ſtafte // &#er ift ſinaſte

|

't 45oebe / bat um' ftinb'ten ſien:
dB 3eplig Hleeraat: Géc. 9.
k

«Beeft mn ftragten // 4Pin te magten.
dPp ubu goetheut bepliglijſt /
#Laat mn uinben // 6 25eminbe!
ilm bemennſchap trooſterijft:
d? Hºeplig ſleetaar: (#c.

-

IO,

-

3Laat be Aarde, #tſenn ban 4Baatbe
&ijn / met al haar nietig ſtof
gIn mijn oge // Pat ik hoge
HE2oet op heffen / tot uuo tof:
49 #eplig 3Leeraat; (#c.&P 2
- -

II,

3 Bilt

4o
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II,

3TBfſt mijn boſe // HLuſteloſe
Ziel / boog uude liefde-gloet

«ëeng ontbonhen// Pat ik bonken
, Sijn mag ban um liefbe &oet:
&P lºeplig 3Leeraat: (gr.
I 2.

*

H#eer ?Ilmeerbig// Hlhaalt mp iPeetbig/
dBm te lopen 't Smalle Pat,
3Laat ift roemen // ſºn II noemen

H#eer / mijn allerhoogſte Schat:
GP Beplig 3Leeraat: Géc.
I 3•

-

d5eeft mp luſt// GEn nimmer ruſte
gln uur Pienſt/ ſo faliglijk/
(@Lot iſt honie // Paar be 19gommeil

ill lof ſingen eeubpiglijſt:
49 lºeplig leeraar // álPijſt mp het ſpoo? maat
't Gieumig &alig bjeugbe feeſt/
't &#subpig &alig b?eugbe feeſt.

x1v.

Eerſte Deel.

4!

x1v.
De Natuirl. Vertoont ſig als een
VERL OR EN E.

#stem: O Heylig Salig Betlehem:
&Pf: O Heylig heylig heylig ligt:
49f; Pſalm 1
aé 'zº

-

8.

ſ avº
zzyz/. zºze AAAze
A2

I,

O 5one

',

t

ſ5obg/ en ſlºtenſchen &oon/
4Bp &aligt haar bie ſijn Verloren;
4Pch! &iet ban meer ban uuden @Lij?oon
69p mp / in ſomben-ſchuit geboten.
-

2,

gh Dwaal, û Herder, dan het ſpoo?
1

#n buiſemben ban hromme ſlºegen/
@Lot bat ik in mijn bunaalfugt ſmoo? /
3Paar toe mijn hert ſo ig genegen.
3.

'k Hºeb um gemepnſchap / H#oge 45obt/

19erloren boo? 't onſinnig Dwalen,
qºn hieg be 3TBereit tot mijn tot /

- @m bleeſcheg luſten te behalen.
4

HIm' 25eeſb/ hol glantg en Hºepligbent /

gg t eenemaal in mp geſchonben/
&o bat 'er niet ban pbelljept
«En ombeugt Voogt in 1up gebomben:
5.

GEn Waarheyt, Liefd', en Nedrigheyt,

2lg ſo ueel bierb're #ielen gapen/

, éijn in mijn hert in b' aſch gelegt /
&#n lnet uud 25ecib

"E: in ſtaoen.
6. Pen
3
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6.

3Pen | 2emel/ boo? uum beplig £aab
(die HIPagten / ig boo? mp geſloten

&Poo? ongeloof/ oln bat mijn quaab

#lap heeft uit uune gunſt geſtoten.
7.

*

3Pen Igemel bug berloren/ boet

Hiep b afgrond ban um gramſchap binben/ .
illum' toren bgepgt in b'belſcije gloet

%jn eeuwighept mp te berſinben.
8.

din och! bit maakt mijn zielberberf
(Le groter / bat ik tot mijn 25opge
Hem niet en ſoefi/ Bie 't Heenſ uctmerft/
9m boo, ſijn epgenbom9•te ſoggen.
n

-

alBee mp! fft ſinſt ban plot5 ter meer

gin b afgronb ban mijn buile 3onben/
gmbien ik nietſ berloren / 4Beer

(Ie regt gebaagt 3p/ en gebonben.
-

-

IO,

-

d? Hºerber ball ubu' Schaapjes, holm /
#och My ſo t eenemaal Verloren,

35iet met ubu' medelijden om
52a mp / en lept inp in um Sporen.
II,

-

«Bp ſocht niet bie Regtveerdig fijn/
dPfJDaar
reebg bie
gebomben
in haar
ogen/
met ſmert
en Ziele
pijn
&teebg Schreyen om um mebebogen. -

z

I 2•

qEn miſt mp Indruk ban mijn ſtaat?
&o fat het groter ſlBomber 3Pefenſ. .
3Pat Çp an fulſt een uuo' gemaab , ' -

ook ſchenken
miſtſ en ble geneſen.
2
*

*-

-

's-

'
13, 45n

Eerſte Deel

3,

I 3.

G5p ſijt het bog/ bie Druk en ſinert

«En 't Sien ban al mijn 2 telg clenben
Jſlâoet merken/ eer iſt met mijn hert
3 làp regt tot uulen &Ih?oon ſai uienben.
I4,

#aaf mn ban bp mp felben/ Ipcer/
39erlegen/ alg een Radeloſe,

&Pp bat ik mp eeng tot 1ſt heer/
ſPm b?p te mo:ben ban bit boſe.
Ij.

doch! Abone «Bobg/ och! &aligt mp
ſtampfalige boon ume alBonben/
&o ſal ift/ alg een Schaapken blp/
&#eng ſeggen/ '# ben ban ºf gebonden.
16,

&#p laat #l binben ban bie nooit !

iſluj herberg opſigt boog haar fogten/
39an bie haar groumelbaden ooſt

jl?et berte opoefijept boot in hºogten,
17,

«En / foub Bp mn ban laten gaan/

(9ulfuueruenb' op beg mereſtg bergen;
#een bog; neen/ blijf een mepnig ſtaan/
«beneeſt mp/ ſo ift 't ºf burn Bergen,
18,

19erblijn ber #emelingen schaat/
#n mn Verlorene te foeften/

#oſal # eeuwuigliä met haar

kºns

#p tot unu lof en eer oerliſoeften,

-.
'-

ap 4

XV,
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XV.
De Natuirling Vertoont ſig als
SONDER CHRISTUS.

,
-

«

stem: Meyne hofnung ſtehet veſte:
dPf: Myne hoop ſal nimmer wyken:
I.

i4

Is3Pie
'er ooit een menſch te binden/
ratupfalig leeft en ſterft/
't gig bn/ oie ben Hoogbeminden

w

Heylant Chriſtus Jeſus berft:

d

A-S

Chriſtus ig

-

12oog geboig

2Iſſer zielen lafenië.

"-

2

#Biemaut kan gelukkig leben/
gig ſijn lepen Chriſtus niet/
Heſemant Han ten hemel ſtreven/
weie geen bep! in Chriſtus ſitt,
Hººp alleen
## be geen /

.

apie ong boet ten lenen treén,
3

-

5eher ig fijn ſtaat elenbig/
JPie het hoogſte boet ontbeert /
-

g#n bug ben ift / bie 't onenbig

#epſ ban Chriſtus Jeſus beert.
-

#oge ſbobt/
3JBeeſt mijn lot/

Pat ik met beâDerelt ſpot.
_-

-

4, #ig

Eerſte Deel,

45'

, 4•

#ſlâig ik alleg op bet aarbe/
oEn geniet ill / €5obeg &oon/

dP Pan ben ik rijk man 3Paarbe/
19erre boben alle 450ûn:

t

31Bant ben glantg
12an um (Lijgang
#ſtan mijn ziel berfaben gantg,
5,

*

(ſPch! laat fft Il ban hebínben/
H#eere Heſu/ tot mijn Borg,
&#n ill Håoemen mijn beminben
QPie ſteebg boog mp b2aagt be ſong/
H#eplamb &choon!
jl 2aak ubo (Lij?oon

#n mijn hert/ en bp mp 3IBoon.
6.

Sonder ijl kan fft niet maſten

(Lotum 12aberg liefde schoot/
9f ooit in ſijn 45unſt geraken/
392p ban toren/ hel en boobt/
dſbeeft ban Hitragt/
3Pat ift 3TBagt/

&Pp um 45oethept bag en nagt.
7.

*.

Sonder ll ftan ift niet treben

w

4Pp beg Leemeig Smalle paân/
G9f beragten 't geen beneben
3g/ om 1jl ten Bienſt te ſtaan/
45eeft ban/ lºgeer/
3Pat ift leer/

&#eng te 3IPerften tot um' eet.
ZP 5

w

3. Son
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8.

-

Sonder I kan ik niet ſterben

#Het be Bobberligte &chaat;
Somber ijl Han ik niet ergen
't Leben/ bat 95p &chenkt hier naar;
dºch berept /
G#n gelept
GBp mp ban tot Zaligtjept.
9.

Och! âBeeſt ºp ban Al in Allen,
#eere geſu/ noot mijn 3-iel/
g#n2lleg/
boet uit
mijn bert
baſſen
matum
oogeeng
miguiet;

d

(Ireft mp of

-

-

19an het ſtof /
din bemerkt mp tot uur lof.
IO.

dººp alleen/ 6 Gbp fijt heerlift/
ieeere
#eſu/ omSobeg
Soon//
ijlme
ſºunſtig
maarbeerlih
dPie 45p

,

V

Y

eurº: bau umen (Lij:00ſt/
eſu baan
jàu b00gtaal!

'tſpat om Zion in te gaan.
b

'-

-

BE
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BEV IN DE L IK E

G E S AN GE N.
T WE E DE DE E L,
VE R T o N EN DE

Een Uitverkoren Sondaar aan ſig
ſelfs Ontdekt.

Ezech.36: 31.

Dan ſult gygedenken an uwe boſe wegen
ende uwe handelingen die niet goet en
waren, Ende gy ſult een walginge
an uw ſelven hebben over uwe

ongeregtigheden, ende over
uwe grouwelen,
I.

'De Ontdekte Sondaar beſchouwt de
nietigheyt van het aardſche.
&fen: Philis quam Philander tegen:
42f: Roſemond die lag gedoken:
&Pf: Soete Jeſu ſuiv're ſoetheyt:
&Pf: Pſalm 146.
I.

#Ch! hoe binb ijp ſig bebogen/
Y2
spieontbloot ban't hoogſte boet/
#AN zº&#&legg be ſuſt ban bepb fijn ogen
#AVAS 3n be boſe merelt boet:

&efier mo?t bp bmaag geroeint/
&Pie fijn ſjepi be buereſt noemt.
2. &eg /

z
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-

2•

/ mijn ziel/ mat kunt gp binben
#n het geen ſlegg meerelt hiet?
#g 'er bepl/ of trooſtſtof in Den

#maalſtroom van een blindenb niet?
#Been: o neen: maar alle # #

dºmhel Schyngoet, en Bernië.
3.

3laerh bog/ bat be Goude Bergen,
apie benuereſt iſ toe fept /
GEmhel fijn / om lºl te bergen

't Elfſtaan van um &alighept:

amboſb ban mijg/ # #icſ/ en letin
#ooit op beſen balfeijen ſteun.
4.

23ieb be a Perelt 1! Vermogen,
Gout, of rijhbom/ Staat of Eer,
giet/ ſe ſteelt ben ſlaap uud, ogen /

#eemt in ruſt/ en geeft in meer
@nruſt/ en bug uuo;t uum bert

Éteebg omringt met pijn en ſnert.
5.

apenk eeng/ mat bog al um ploegen
gn be merelt ig gemeeſt/
«En mat bepl uuo laſtig fuotgeil

#eeft vermooen ooo! nu, &P5eeſt;
#g het niet/ regt uitgeſept/
#ïtbepb/ moept en pbelbept.
6.

al um Eeten, en utº, Drinken,
Slapen, Waken, Werk en Ruſt,
2tium Lopen, Rennen, Hinken;

Singen, Schreyen, Droefheyt, Luſt,
Spreken, Swygen, Sorg en Vlyt,

#ebben iſ nooit regt Perblijt.
7. Staa
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7.

Stapel alleg op maſſtanber/

&ujem in 'g HBercitg oberbloet/
12elg uun luſten b een na b amber/

•

&maah en poen het ſoetſie &oet;
192aag ill Dalt/ ô #iel/ en ſiet/
49f Göp mate ruſt geniet.
.
3

392aag haar / bie op Hºoge (GLhgonen

&ijn gehlommen/ en haar magt
3Luiſt'rijk an be alBereſt tonen/
&Poo? baat &cepter en geſag;

&Pf haar goube ſtroom en Staat/
't #ert met Ware Ruſt betſaat.
9.

GHmmer Han het Onbeſtendig'
1Dan be 3TBereſt / tam gemoet
#n begeerten ſo onenbig/
3?iet berfaben met haar goet:
't Eeuwig, Eeuwig kan alleen
Göeben ruſt/ en 3TBaate iPgeên.
IO.

49 mijn #iel! laat ban ubu ſinnen
3Log dan b'aarb en 3TBereſt fijn/
49In een eeubnig goet te minnen/
&onber onruſt/ fo?g en pijn/
#Soeſt/ ep Soelt het AI in A1,
3Pat #l 1Bergenoegen ſal.
II.

ſlaat beſl2etelf boo? be ſotten/
1l betaalnt een ander ſong/
&Pnl Hehoua tot um ſboot/ en
#efug tot um Ziele-bogg
& tecbg te ſoeſten; en Bergeet
jºu Dan al bbat Werelt geet,

12. Laat
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12.

-

#Laat um ſjert/ ſo lang betobert
apoo! beg 4Bereſtg toberp/
giën boo? Satang liſt berobert/
25?eeften uit beeg ſſabernp:

Hitom ban/ 3eſu/ meeſt mijn lot /
3Pat ift met be 3Bereſt ſpot.

-

I I.

-

De Ontdekte Sondaar beklaagt ſig, dat
hy het heyl in de Werelt heeft
geſogt, En ſiet nu, dat het
alleen in Godt is.

5tem: Wie ſleet heucheliker dagen:
dPf: Digter die de blinde Werelt:
dPf: Auguſtinus ging eens Siften:
I.

Is 'er ergeng bepl te 1Binben
25uiten 45obt in 't aarbfche ſtof?

#Been: het lipoogſte boet Iept in ben
2üllerhoogſtenſ en ſijn lof:

glu hem/ bie alleen onenbig
2ülgenoegſaam ig/ en goet/
ſtan het Schepſel/ ſchoon elenbig /
&ijn berquiſit/ gelaaft / geboebt.
2.

alBee mp! bat fft ſo mijn ſinnen/

-

-

-

2In een ſombig blinſtenb nietſ

H#eb beſteeb / om flegg te minnen
- UPat geen trooſt of buipe biet;
-

-

v'

-

-

& IjIJ
C

b

«
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2üch! hoe ben ik bug bebogen
3Poo! beg mereltg malſche ſchijn/
UPat ift b'pbelhept mijn ogen
#eb geleent/ tot #iele pijn.
3.

3Piſt ik niet/ bat al be 3ezeugbe
12an be alPerelt Dolheyt biet?
gên. Dat bpſ bie ſig bérheugbe
#In be ſBereſt ſmert geniet?

3Piſt ik niet/ bat b'aarbſche ſchatten/
&choon in groten obertoſoet/
't jl 2inſte zielen hepi niet batten
19002 een jongerenb gemoet?
4

?Ech! maar ging mijn mijgbepb benen/
&#n maar boolbe mijn berſtamt; .
:

3Pat ik 't ſtof mijn hert ging leenen/
«En bergat het een mig pant/
't gºeuuuig pant alleen gelegen
#n 't onepnbig hoogſte fot/

3Pat boo? 't Strijben uuort berkregen
3Ban Heijoba / D'Igoogſte ſjobt.
5.

&#p boat fot en ſinneſooghept
3g get/ bat een Schepſel Droomt
&Poo? fijn meergaloſe booghept/
&Pat 'et hepi ban 't Schepſel hoomt:
3leert niet ſelfg Natuit en Reden,

5

gPat De Schepper maar alleen

't laert geruſt en wel te breben
&tellen ſtan/ en anberg geen.
6

GPch! mogt ift ban nu geloven/

&P Jehova, leneng kragt!

Pat het bent alleen ban houen
39an uu' goetſjept uuogt verwagt;
/

en
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«Bp Alleen beſt het lenen/
trooſtſtof geben
e##leen#hunt
#
/

# haat / Die il roepen an.
7.

-

éºp hunt hem met trooſt berſaben/
3Pie in b?uit en treurighept
#eer geſonheu/ ſomber raab en
hulp / met tranen tot ill ſcijgept:

«Bp/ ô Springbron aller gaben/
#Sijt bet/ bie een lebig bert
ſtunt berquifthen eube laben/

aPat het boſ en 192olift boert.
8

2ll mat heuchlih / goet en heerlift/
zielberguihiliſtig en ſchoon/

gig bp 11f ſo onwaarheerſifi
#ln te treffen in um &oon:

«Bp oergunt an jeber ſolidaat
't Heagen na um &aligbeen/
«En ontbcht nm gepl-berbomb haat/
apie ootmoedig tot u treén.
9.

3penſt 'er iemant ter of ſtaaten/

abijghept/ hragt / of bepligbept /
Biſſegig) tot 'g #chepſelg bate/
gn um Some toeberept;
dÈn bug ig in ill te binden/

ºp de nepmbig 49pper geer!
Glieg mat een gechepſel in ben
GEijt/ en eeuwighept 1O
begeert.

1beer / Bergun inp ban nu Hitragten/
#Pat ſh mp boomtaan bethloch /
4pm be âDereſt te beragten/...

den na uur gemepnſchap ſoek,
-

ſtaat
glſt

Tweede Deel.
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3Laat mijn hert ban ſtof en aarbe

3Log gemaakt/ ban iſ! Alleen
&oehen/ bie ſo hoog ban uJaarbe

&#n ben #emel mogt beleén.

III.

De Ontdekte Sond. Siet, dat het heyl
boven alleen door Chriſtus

moet geſogt worden.
&tem: Menuet de proſerpine:
&Pf: Ach was ſol ich ſunder machen:

4Pf: Als een uitgeſtorte balſem:
I.

-

S## baar breng ik mp te binnen/
2, Pat mijn &ochen boo, geurig
Buiten Chriſtug pbel ig:
'k 5al ben 19emel nooit beminnen/

@f werkrijgenſ ſomber 't Lam,
&Pat beg mereltg Schulben natti.
2•

#iemant hoint ben libelmel naber
Sonder Chriſtus, bie Alleen

'g gemelg 11Beg ong boet betreén:
3?iemant Homt tot 45obt ben 1Baber/

t

dPie niet ſtijgiſtug tot fijn 25opg

lgeeft/ bie uoo! fijn ziele ſoigt.
3.

GBp / ô geſu / ſijt gantg heerliſt/
25ſamſt en roob / gp boet um 12aart
25oben tien maal buifent ſtaan/
gºn um Hºooft/ ſo gantg begeerlijft/
gig ban 't allerfijnſte gout /

UPaat ubu' bolh ijaat # op hout,
4.

'Alleg
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.

4.

2llieg mat maar ſchoonhept heeten '
#an beſit gp rijhelift /

ſpeere geſuſ eeumiglik/
ijlmen glantg i# ongemeten/
- @mmaatbeerlift / ſomber enb /

Salig bie ſig tot 11 uuenb.
5.

N

3Puiſemben ban #emelingen /

iſiontgom um' genaben-tij?ó011
sien il luiſterift en ſchoon:
3Bug haar merk ig blp te ſingen
gin beg gemelg #eplig Igof/
#efug/ #efug 3p be lof.
6

dPch! boet ook een ſtraaltje blinken/
| |geplant geſug/ in mijn #icl/
3Pat ift boo, il neber litniel/

ſlume &choonhept boe mp finſten

gin bermonb'ring boog 11 meer /
33 19erijeben Ziong H#eer ! ,
7.

3Poo? II kan mijn ziel op Hlimmen
2In het glantgrijſt Sterren baſt/
3Pat ift nooit meer neber faſt/

aſpoo? II ſtan ift 'g merelt# #timmen
dPber ſtappen/ bat mijn oog

«bobt anſchoubuen Han oln ij00g,
N

8.

ePoſt beſpeur fft nu/ bat Boven
't Leben maar te binben ig /
&#n niet in beeg miſbernig :

geſu/ gun mp ban geloou / en
3Liefbe tot ijl / bat ift ſtaan

il?ag op 'g lebeng ſmalle baan.

9. Bo

Tweede Deel.

5'5'

9.

Boven, Boven ig het ſeben/
Boven ig alleen het goet/
3Pat mijn ziel hernoegen moet/
gPoet nip ban na Boven ſtreben/

3eſu / boo, um geeft en ftragt/
«Pie ik tot mijn hulp bermagt.
IO,

«boot Prie-eenig #oog gepreſen/
12aber/ &oon/ en # «Beeſt/
3Boont op aarb/ maat. Boven meeſt:

Boven ſijn ſe/ Die ſpoot

bgeſen

3Blehheloog/ bie tong en hert
3?aren/ bat bobt #eerſſit boert,
-

II,

?EI be #ielen bet bolmaakte /
#2:p ban kommer en berbpſet/
H#ebben Boven 't bol geniet:

-

49an «Bobg gunſt; & bat is taafite
#a beef ſtrijden/ fo?g en pijn /
Boven, baat ſp eeumig 3ijn.
I 2,

3eſul boet op min ban binnen
't Boetſpoo?/ en het finaſſe pat/
3Pat baat Iept na &alemg &tat;

*ton/ o #eplant ziet: #minej
»

#Iept gp mp be apoſten boo?

#n het Saig Gºng en Choog.

e2

IV. De
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'

-

IV.

4

De Ontd. Sond, wort kragtig over
reed, om ſig te bekeeren.
5tem: Liebſter Emmanuël:
GPf: Al wat men doet, men kan:
I•

I#eb nu eeng allegrijp'lift obermogen/
&#n ban nabp tot in be grond beſchoubot:
- jl 2aat ach! ift merft/ hoe ſeer ik ben beb?ogen/
3Pie ſlegtg op loſſe gronden heb geboubot/
3ft fogt op aarbe
't H#epl/ en 1Bergaarbe
32iet amberg/ alg het geen imp nu beroubot.
}

K

-

2.

3ft fogt mijn Ruſt in 'g ſchepſelg Ruſteloosheyt,
GÉn groep mp ſelfg gebgohen bakſten uit:
jlàaat: bomb geen mater: mant mijn hert / bol
boogijept/

39ergat bien Beek, bie bgon an byon ontſluit:
3Pug moet ilt qupmen/
%In bo: âDoeſtijnen/

3Pan bo?ſt/ en ſtopten nare ſilagten uit. ，,
3.

-

23ſt mepn be âlBereſt/ bol ban pbelheben/
30u al mijn Zielg begeerten gantg boſboen:
jl?aar ach! mijn Hebbeluſt ig nooit te b?eben;
3Pant b aaröſche Drafen han geen zielen 190ën:
JPug ſal ik ruſten
-

19an 'g âBereſtg luſten/

&#n fothen 't eeuwig ljepſ in Heſug &oén.
- 4. Sö0ub'

Tweede Deel.
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4•

Soub fit mijn hert be âBereſt obergeben/
«En boeben mp met ſtof en ſombig haf?
&oub' ift mijn eb'Ie ſinnen laten ſmeben

!

dPp b'pbelljeben ? bie mp trehhen af
3Ban 't 9pper-me5en

&o #oog gepreſen/
&P 5Been: mijn ziel: o neen: bit ig te laf.
-

J.

&ou Dit Verſtant, gemaakt om 45obt te hennen/
- Slegg malen op een ſombig blinkenb niet?

&#n Dit mijn Oordeel ſig alleen gemennen/
(Ee roemen 't geen maar b?eft en ſchaben hiet ?
42 ſpeenſ mijn ſinnen/

-

Göp ſult nu minnen

H#et eeumig bepl/ bat ijl geboua biet.
6

5oub 't niet na ſinmeloſe fothept ſmahen/
(4Ze ſpelen met Beg mereltg poppe-goet?
#g 45obt het hoogſte 45oet/ ſo moet ik ſtaken
(Le ſuperben buiten Igem / bie 't alleg boebt.
H#p ig/ bie 't Heben
JPijn #iel kan geben/
-

JPlig ſal ik neb'rig ballen hem te boet.
7.

'

ilm ligt/ uuo Igepl/ 6 Bobt/ uuo faligheben/
illun GBunſt/ gennep.nſchap / en uur l'eerlihljept/
&al 't ſlàit fijn / baat iſt nu met blugge ſch?ebtti
I

eeumigljept:
ber be
49p miliften fal/3Bant
tot inbog
ſtrome

1

H9angt nog ten tone/

«En #g boog hem/ bie klopt en ſtrijt/ berept. -
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8.

ben ban nu / 5 ſbobt / boortaan genegen
't &onbig ruime ſpoor te treben of/
3#
69m

ſteebg nauheurig in ubu' ſlPet en ſlºegen
(Le âlBamb'ſen/ en te merken tot ubu ſof/
&0 uub' genade
jl haar b?oeg en ſpabe

#ſlâijn ſjert berheffen miſ an 'g Heemeig Hºof.
9.

-

3Pog al mijn benſten om um gunſt te foeften
3g/ alg een morgen- molſt bie rag bergaat /
5o niet um 45eeft mijn ſjerte gaat beräſoelten /
&Pm bierig lºl te ſmeken om gemaab;
gºp laat um ſtromen

-

3Pan op mp ſtomen/

&P lºemelg 45eeſt/ en meeſt mijn hulp en raabt.

V

De Ontd. Sond. Siet dat hy ſig tot
bekering moet haaſten, dewyl
-

de tyt kort is.
&tem : Gavotte a la fronte:

&Pf: Onherroepelike Jeugt:
Of: Soet geſelſchap, dat met my:
I•

E# / och!

boe mp ſien/

#hoe mijn Dagen ban mp biien / .
&#n alg b ijolſe rooft berbuijnen
- 23'n ben ruimen ſjºemel-lugt/
&onber ooit bueer te berſchijnen
#ſtemen ſe ben ſnellen blugt.
-

4.

H.
2. ?Eig

t

fo

Tweede Deel.
2•
-,

2lg een 3Beberg Spoel fig meno
1Ban het een tot 't amber enb /
2llſo ſpoedig ooh ong bagen;
ga: beei raſſet alg een ſpoel/
gºn ſo mp be Snelheyt ſagen/ .
3JPig mop meräten op ong. Doel.

-

2
»

3.

't
ſo eben blug
boot en
mprag/
mag
#gſbeen
berbloemen

r

&#n mijn lebeng-bgaab / an 't ſtopten/
3Dopt geſtabig Afgeknaagt,
(Lot bat mp ben tijt eeng moet ten

&#eubo / bie al mijn tijt berjaagt.
-

4•

Gºer mp Homt ben morgen bp / .
&Punkt mp / bat het abomb 2ëp /
G#n bug gaat mijn Tytſtip benen:
& Jonhhept bolgt rag ouberbom/
'H &ie mijn leeftijt ig berbmenen/
GÉer ift 't agt/ of benft 'er om.

,

2

-

5.

'h Pagt mijn jeugt ſou boo! ben heer
&ijn geoffert: maar ik leet/

-

&Pat mijn jeugben-bloin/ aan 't ſterben/
dºlàp mijft tot ben ouben bag/
&Pie mp / rag ontbohen/ erben
&Poen kan 't eeuunig mee en acij.
6.

3eher ig bat &chepſel âſoek/

SPat gebuitig Heden ſocht
&ijmen Schepper te 19erhieſen/

-

Blèaat 't ig bmaaghept/ bie ſegg magt
69p ben Morgen: âIPp berlieſen
49nſen tijt/ eer 't mo?t gebagt.
&# 4,

7. #eere

6O
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7.

#eere geſuſ geef mp ban
3 bijgbent/ bat ik Tellen han
2lſ mijn bagen/ bie meg bliegen;
oſter iſt af te laat beſchoubn/

aPat betijt mp ſal bebliegen

jaet een eeuwig nabetoum.
8.

3Leert mp 't Kopen oan tuijn tijt/
#Pie ſo rag ten epmbe glijt:
3Poet mp jeber Uir en Stonde
#echning houben / bat ik weet

oe mijn tijt moo! #l gebonden

"aportſ en voor stig beſteed.
9.

gLeert mp 't grote merk/ bat g!!
3meiſt oerrigtet ſien ban mp/

Op bat ik met al mijn ſitagten
#meethen mag termijl ih Han/

dºn't nog Dag ig/ eer ben magt/ en
't dºeuooig buiſter homen an.
IO.

gLeer mp ſterben / eer ik ſterb

3in mijn bmaagbept/ en uerberg
apoo! um gramſchap en uuo toren/

gln een gloet van belſche pijn:
geſuſ laat mp ban niet ſmoren;
jaaat meeſt gp mijn II,
medicijn.
A-

aPoet mn merken/ hoe ik leeb
25uiten ijl / en bpoenig foueed
gn 't gebaar van hlip en ſtramben/
3Pooût in ſombem/ en ontbloot

3Pan um gunſt; bug äan ift landen/
gln ben allerbiepſten noot.
- --

is, zal

61
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I2.

geſu/ laat ban al mijn ſchult/
& Poo2 uum' goethept en gebult/

5In um ſoenbloet ſijn nergenen/
3Pat ik buifent ſchuldenaat/

.

qter fit epmben fal mijn leben/
Hºog mijn rekening binbe filaar.
I 3•

Schenk mijn ziel een ſtage luſt/
3Pat iſt nooit met ſoeſten ruſt/
GÈer fli ll eeng heb gebonben/
Gºn geniet het beplrijft goet/
3Pat mp baſt en ſterke gromben

«Beeft / ten trot5 ban 't belg geboet,
I4.

3Beeſt mijn Leven, Schilt en Steun;
3Pat ik beplig op 11 ſeun/
(Legen buiſemben bpamben/
3Pie mp brengen ſterft en bang/
3Pat ift upo?ft'ie uit haar banben/
(Lot ben ruimen gemelgang.
I 5.

Beplant/ geef mp / bat ift ſeg/
2llg ift op mijn boobftoetg leg/
'k Lºeb ben goeben ſtrijt geſtreben/
&#n mijn lebeng loop boſepnb:
'k Hºeb in mijn geloof beleben

.
*

#emſ bie 't Ai Begint en Eynd.
-

\

I 3.

: -

3Pug ig mp ben iſ hemel-hroon/
2llig een eeumig b?eugbe-loon /

-

âBeg gelegt en toe geboefen/

&Lot geſjobaag eer en ſof/

aPie noo!
&ijijn

# #g #
Hºof.
«Eemclg
5 #Of.

1110gt // in

e

-

--

VI. De
- - -

--- -- -
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V I.

De Ontd. Sond. Siet met verbaaſtheyt

ſyne Sonden.

e

#Stem : Polyphemus: @Pf: Pſ; 38. en 61.
€9f: Als den Hemel in erbarmen:
GPf: Ach was bin ich meyn erretter:
Je

A*#GÉnmat
komt mp baar ontmoeten/
begroeten:
diep mat ſmeeft baat boor mijn oog?
?Alch! het fijn Bloetrode Sonden,
UPie mijn monbeni

)

5ſlap bertonen gemelhoog.
2.

't $ijn beel buiſemben talenten)
#Bet haar tenten /

*

RPie baat op mijn reeh'ning ſtaan:

23a: be ſchulben/ ſo onenbig/

"-

-

Poen nootmenbig

#ſlap in ſchuit te grombe gaan,
3.

26eef/ 6 beef mijn ziel matig 'er?
«Een regiſter / .
3Paat ig nimmer tellen aan!

G5anbſche hepten mp omringen
«En berbgingen /

SPat ik niet kan ſtille &taan,

4. 'it &ie

ſ

Tweede Deel.
4.

'h &ie een meergaloſe booghept/
«En goblooghept

#in mijn ſlBanbel/ moogb/ en baab :
23a: ban boben tot beneben
&ijn mijn leben

«Bant# omringt met ſonbig quaab.
y.

.

?Ach ! mijn & onben fijn alg bergen /
3Pie mp bergen
&teeùg te roepen oberſuit;

49mber beſen laſt / bie ſmaat ig
, &#n ſo maar ig/

-

&togt ilt bele hlagten uit.
6.

?lch! ſh Hombe nooit gelopen/
UPat fft boben

2lſ mijn naaſten ſchulbig ſtonb:

«

jl?aat: nu ben fit ben. Voornaamſten
&#n befaannſten

&onbaat/ Die ben ſtigter bonb.
7.

'##lºepn ik babbe ſtof ban tegengbe
3In mijn beugben; e

iſPaar: nu ſie ih/ bat beſchijn
3Dan mijn beugben/ boo? mijn ogen
&o bebpogen/
3 làaat Vernis ig en fenijn.
8.

'R 3Pagte / bat mijn Bidden, Leſen,
Hitomben meſen

25lijken ban mijn beplighept:

Jſlaaar nu ſie iH/ bat mijn pligten
&ijn berrigt/ en

1 lit geboert in epgenhept.
9.

'#
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9.

'äimaepn ſh Hombe boel beſeffen/
ift Effen hab geleeft:
GEn3Pat
ſpobgbienſtig

Y

#aar: nu ſïe iftſ tot mijn ſmette /

-

.

3Pat mijn ijerte

2In be ſomben ig gefileeft.
IO,

'#3mbag Regtveerdig in mijn ogen/
(Lot bien H#ogen

Heemelg beeſt mp na be ſtºet/
#aet mijn herteſ bebe Heeren/
3Paar fit leeren

#paoet mijn boogljept/ ſchuit en ſmet.
II,

(ſp.apie Toetſteen! beeb mp ſchouwen
#leet benoubuen

gschulben ſomber epmb en maat!
oEn ſtelt mp tot een ontaatbe /
Gjn bloehlmaatbe/

-

aPie gereet ooo? b afgront ſtaat.
I 2,

-

'it gie/ 6 ftigter/ bat ik ſnoben
Ander Goden

Ibeb behaloen 1ſi gebient/
apat ik ſo beet Beelden Eere,
giën Onteere -

1Imen Naam, bit lof berbient,
13.

'äBeb um Sabbath niet gehouben/

#

#og mijn
G5
t geëert / 6 lºeplig ſbobt!
Overſpel, Onkuisheyt,

#

gn mijn hert lept/

GTegen b epg oau um gebotſt.
14. Ste
-

6y

Tweede Deel.
I4.

Stelen, Valſchelik te fuſeren/
gên Begeren
't Been mijn naaſteng engen ig !
-

alBag ben trepn ban al iuijn banbel/
JPug mijn buanbel

1Pol ban alle groum'Ien ig.

*

15.

-

HI)aar / ö geſu / toon illm' 3Bomb're
gin 't affonb'ren
32an een Sonbaat / ſiet op mp /

512aaſt mp ban mijn gobbelooghept /
&#n be booghept/

3Boog um Hittuigbloet/ b?anſt en bpp,

V II.

De Ontd. Sond. Siet de Sonden van

ſyn Jeugt.
&tem: Onſe Vader:

(Pf: So ſol ich dan nu meer aufſtehen:
I.

E# mn /

mat ſta ift nu bebeeſt/
dÈn gantg berſlagen in ben geeſt!
alBatig 'er bog / bat mn ſo quelt/
gEn mijn benaube geeſt ontſtelt?

jl2ijn & onben/ ach! mijn Somben al
25eſpeut ift foubet unaat of tal!
-

2. © 3Dolle
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2.

dB ſlBomber 45obt ! mat âBonberijeën
25eſchoum iſt nu ſo ongemeen/ ,
't 45een nooit mijn oog te boren ſag/
25eſchouuut ſe nu ſo Hlaat alg bag/
't &chijnt of ban mijn geheugenig
#ſlâijn blintheptg ſlPoſh berbuoenen ig.
-

34

3Paar komen ſombeng bergen aan/
dPie boo? mijn oog gebuirig ſtaan/
OPm mp te b2uhhen/ bat mijn hert
€5equeſt/ en feer beangſtigt buert;
&G bat ift roepen moet / belaag?
Ik ben, Ik ben De grootſte Dwaas.
-

4.

3Peſotte baben ban mijn Jeugt,
3Paar in ilt mp lang heb berheugt / .
H#erbenft ik nu / en ſie bernaart
jlàijn loſſe jonkijept/ en haar aarb;
%la: merft/ bat b'pbelhept al rag
%jn hert en Ziel gebonben mag.
- -- -

5.

Hier, ſie ift 't Speelen op be ſtraat!
Daar, 't ſpotten met mijn oub'ren raab /
Hier, ſie fit 't bertel lachen aan ,

2lig bolhept/ Daar, het blijtig gaan
iſ het quaat geſelſchap/ Daar, bemerit
%jft b afäeer ban 45obg #uig be ſterft.

1

6.

Nu, ſie ift ſomber epmb of paal
jl?ijn Sweeren, Vloek, en Leugentaal,

jlâijn Afkeer ban Q5obb?ugtighept /
«En luſt tot alle bertelhept /

Heijn Tyt-Verſuim in bol geneugt/
JPijn b?onken ſijn ban fotte b?eugt.

pr

7. #l?ijn

'Tweede Deel.
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#pijn Wrevel en Wraak-Gierigheyt,
JPie biep in 't hert betborgen lept/
49ntbeht ſig nu in groter maat/.

gn hert / en manbel/ tooogb en baab:
gºn bug ig ſo mijn jonähept beén
G5etogen in ontugtigheên.
8.

«En acij! buat buil en ſnoob gebgoet
25eheerſchte niet mijn boog gemoet/
&o ttot5/ boogmoebig/ liefdeloog/
&o H#emeltergenb f ſnoob en boog /
&o bol ban groumelen/ bie hoog

49pklimmen an ben Sterren-boog
9.

âDee mp! boat monſter en
ſlBag ik/ bie niet alg onbeugt mºogt J

'd?,3Bomber! bat beg gemelg oog
#lººp nog op aarben b}aagt en boogt:
G#n mjaarom leg ik niet alree
#n b afgront ban een eeumig mee?
IO.

GP Hºgeer/ ſ5p bab mijn Wieg ten hel/
ijl?ijn jonfäljeptg ſuſten tot een quel
12an nare pijnen en berbyirt

#Pu kunnen ſtellen: maar gp biet
3Langmoebig/ en bit ig be reën/

aPat ik niet al in b'afgront metn.
II.

dPch toon m'n regt met ſjerte pijn/
H#oe grouuu'lift al mijn baben ſijn/

eep boe mp ooo? uud Heemel-&Ihroon
3Perfoening binben in um #oon;
dPp bat mijn jonftijeptg pbelhept
39ergeten 3p in eeuuoiggept.

vIII.
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V III.

*

De Ontd. Sond. Siet ſyne Sonden in hare,
verſwarende omſtandigheden.
N

&tem: Pſalm 77.
&Pf: Onveranderliche guthe:
(19f: Ach ! myn borg myn uitverkoren:
I.

-

A# ift eeng begin te malen
69p be groothept ban mijn qualen/
H#oe onepnbig bat mijn ſchult

3g ten lºemel op gebult:
dP Pan bunát mp / bat mijn leben
32an mijn ogen nooit te b?eben

Htunnen ſijn/ eer 't herte regt
&ch?epenb' en berb?ohen legt.
2•

3ezaag fft eeng? Wie ig be Beere/
JPie ik boog mijn ſchult onteere?

'tgig Jehova, b #oogſte 45obt/
gſm beg Igemelg #eplig & lot:

"-

't #g bn/ bie/ber bomen b Igemel/

-

dember 't Cherubijng gememel/

heeft ſijn glantg en ſlàajeſtept/
«Babeloog in H#eerſſhhept.
3.

't ggf bie ſhoog bebugte koning/
32 ceſſſſt in ſijn @pper-booming/

apie/ met beplighept behleet/
ſpeet bet Hºeperſchaten beet;
t

RPie

|

Tweede Decl.
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aaie fijn ſegaahſmeert/ ſo berſchlſhiſh/
HIIittrekt/ en mp ogenbiſhlift
3 Prengt te ſtraffen ; uijl mijn quaab
Militroept oln ſijn ongenaab.
-

4.

-

-

«Eri Wie ben ik? bie het magen
- UPurf/ be gramſchap uit te bagen
3Ban bien ?liſerijoogſten €5obt/
3Pie ik ſo lang heb beſpot:
'it
25en een
Wurm,
en Aarde,
3Pinber
in 45obg
oogeen
banStof,
3TBaarbe/
'allig een Emmerdrup, of ſtof/

'

-

}
-

W.

&tuinenb' ban ben meegſchaal of.
5.

-

3TBee mp/ bat ik ooit ging beriften

'##emelg #laajeſtept te hrenhem/
-

|

3TBee Inp! Dat ift ooit be 3IPet

|3Pat
12aniſt mijn
ſchepper heb nerplet/
/ tegen regt en reben

E

#$ijft piacaten heb bertreben

-

A

"

Pie ſo beplig/ mij#/ en goet/
't Boogſchgift ſijn/.

-

u: mijn gemoet.

»

35eg mijn Ziel/ ep ſeg/ mat gronben
#ebt gp ooit met regt gebonden/

42m il Schepper af te gaan/
(GIegen fijn geboden aan?

#eeft bp ooit oerheerbe 119egen
23ngeſlagen / 49m II tegen
ſiegt te bergen / bat um hert

#em alleen gehoopfaam toert ?
7.

#een: 6 neen: Hººp ig ben 12jomen
(@Lot een ſtot5ſteen/ bie bolftomen/

# # ig# # faam /
En

Ogill en IG

-. *

galg fijn naalll :

emmers is ºpen

.
-

3Pilie

7o
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vo

3Puiſenb goebertierentheben
d:5ing bp ſteebg an il beſteden/
5o bat gp moet heffen aan/
iep heeft alleg met gebaan.
8.

GP 3TBat ſchanbelfhe booghept /
g#n berbloehte gobbelooghept

gig bet ban/ om ſtilh een bobt
#iet te hieſen tot ſijn lot!
GP 3TBat ombeſonnen quaathept /

oEn ſpoo?ſofe beſperaathept
gig bet/ bat ik heb geſpot
#et bien ?Ellerhoogſten 45obt!

-

9.

&Pch! @ntfermer/ laat utn 319paſte
#lap ontaarbe niet genahen/
dſbeeft bat ik in minneng tijt
Iſiahe mijn goblooghept qupt/
3Poe mp b ongemeten groothept /
gËn be gabeloſe ſnoobijept
3Pan mijn baben ſo beſïen/
3Pat ift tot um &oon mag blien.

IX. De

Tweede Deel.

7r

IX.

De Ontd. Sond, merkt, dat hy tegen
een geduirige Weldoende Godt

heeft geſondigt.
&tein: Pſalm 25.
«Pf: Ich wil gants und gar nicht zwyefien:
f,

O €5ehugte

Bobt um meſen/
Jaaam/ en baab ig enkel goet/

3Boog haar / bie 11 teber oneſen
jl?et een filepn en repn gemoet:
Göp laat roepen / bat Çöp fijt

25arrembertig/ en alPelbaöig/
«bloot ban goedertierenthept/

Abeer langmoebig en gemabig.
2•

dPrij! bit tinoet fit fnee betuigen/ .
&Pat um Baam ig alg uun' lef/
&choon fft mp niet bankbaar buige
3Boog ll an het Sterren-ſhof /
3Bogtang meet ſk/ bat gp mp
JPuiſenben ban fegeningen
ebt geſchonken / baar ift blp
euboig moet ill lof boog ſingen,
*

-

n

3

qºn helaag! bit ſijn be reben/
3Pie mp treurig boen berſtaan/
3Pat mijn ongeregtigheben

#oger alg ben #emel

:

#9ant
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312ant aig Bp um milbe tjant
Strehtet ober mp ten goede /
alBag ift tegen ijl gehant/

5pooit ban quaab en ombank moebe,
4.

43p hebt mp an 'g ſlàoeberg botſten
@pgeooeb boo? uur beſtier/

dEn gp laafb mp / alg mijn borſt / en
nger groot mag / goebertiet/
n alg ik mp ſtelde bloot
3eoo! beei buiſemben gebaren/
leeeft
um goethept
boo! ben noot
#lan
geſtabig
boen bematen.

-

’s,
t

5.

65p beeb mp ter merelt homien
49mber 't GEuangeli ligt/

3Paar mijn zielſ met #ſong tijdnnen/
#ton geleert fijn en geſtigt:
jlàaar ift / bie in 't buiſter Sweef,
69mber 't ligt/ bergat bien luiſter/

&#n berblint boo? bunaalfugt bleef /
&o rampſalig/ in het Duiſter.
6

&o ueel g: bangeli boben
UPeeb gp roepen oberluitl
OPm mp tot uud gunſt te noben:
Jºl haat iſt / bie mijn oren ſluit

3Booy haat roepelt / gaf mijn oo?
2lan beg 3TBereſtg pbelheben/ «En berkoog op 't ruime ſpoo?

n

-

met be apetelt voort te treben,
7. 't ſteu
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7.

't Struimig bepl/ ſo ontnaarheerſſh/

!

25ieb gpſ ſelf# mijn #iel nog aan;
Jſlaaar ben gemel/ niet begeerliä
#Boo! inp/ laat ik benen gaan:
&ogt ºbp mp uan Igeſ en boob

3Log te binden tot mijn bootbeel/,
3h belaag! bleef in mijn noot
& ongeloog/ mp tot een oorbeel,

,

8.

«Bp / in goethept ongemeten/

#ebt um goethept bug getoont !
#aar iltſ onbaufbaat geheeten/
Hºeb lºl met onbanft beloont: ''

4Pcij! ontfermenb Bobt en Ibeet/
&iet eeng op mp gantg ontaarhel

qaie hier leg ſo mualg'lift neer/
2lig een bloeit en beſſe-maatbe.
9e

ºpruk mp mijn onbankbaar leven
&o met Hragt eeng op mijn hert/
RPat ik boor um too!ne benen
ijſlaag / met 2ieſe-pijn en ſmert:

#eplant/ 25org/ en Jaſobriaat/
&ppeng um bloet eeng op mijn 3Bonben
&Pat ift eeng oerſoent/ hier naar

«Eeuwig umen lof Perhonbe,

-

--

-

-
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X

De Ontd. Sond, beſchreyt ſyne ſonden
-

met ſmerte.
5tem: Pſalm 77.
dPf: Onveranderliche guthe:
I•

H#
#toning miſt gebogen/ ,
&Pat ik mu eeng bepb mijn ogen /
3Pol ban tranen met gehlag/

@Lotum @Lij?oon oerheffen mag,
(ſemi met ſugten / Hermen/ ſteenen/

#leijn troumlooghept te bemenen /
dàf ik boog mijn ſch?epen 't hart

#ton berligten van be ſmart.
2

alBilt mp bog een mennig b?agen/
3In mijn ſomben iſl te hlagen /
aPie almetenb/ mijn clenb

«En mijn bmaaghept hebt gelient.
3Laat um toren niet ontſteken /

3Pat ik ſchiepe tot een teken
32an een feet benaumbe geeft/

aPie nu boo, um toogne ºpgeeft,
3-

V

ech! mogt ik mijn hert eeng mafſchen
gn een beek ban tranen plaſſchen/
de bat nu mijn ſonbig oog
31Bierb ban tranen nimmer b?oog;

-

,

-

-

- -

3Pat ik eeng ben gemel blepen
iſ tombe met mijn bitt're ſch?epen /
(@Lot ontferming ober een /

&Pie 45p billiä moogt bertreên.
V-

A"

--

4. ?tch!
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4-

-

7r

-

*

#leh! mat boefhept pijn en ſmette
5g het mp/ met Sulk een Herte
&Pm te bgagen/ bat met ſchult
#g ban binnen gantg beruuit!
49ch ! mie ſal mp nog ontſlagen

-

1

,

T

3Pan mijn ſtriemen/ embe plagen/

-

32ie nu boo? mijn ogen ſtaan/
«En tot an be ſlàoihen gaan.
5.

3TBaar ik ook mijn oog mag houmen/

-

'',

om mijn ſomben te beſchonumen/
'# &ie bog oueral mijn quaab /

-

&#n beg Agemelg ongenaab :
3Boog en agter ſtaan mijn ſomben/

-

-,

«En mijn ſtriemen/ builen/ monden/
&0 onepnbig leggen mp

-

A

?In mijn regt en ſlinker ºp,
6.

-

&ta fit ban mijn legerſtebe
.
'#il 20ggeng op/ om mijn gebeben

#it te ſtorten boog ben ipeer/
S - H &ie al Vroeg mijn ſchulden meer:

#le beg nagtg niet fijn uetomenen/
#aar mp ſtof tot bitter meenen
#illaoggeng geben/ en mijn hart

.

.

. -

-

:

-

en
--

3?gangen met een broene ſmart,
7.

'# #eb mijn ſpijg en bloot te eeten

&Poo! mijn tranen ſchier bergeten/
ºn mijn baanh/ bie 't lichaam brenht
# met tranen ſteebg gemenât:
'k Ba alleen/ om maar te treuren/
ſof mijn Harde hart mogt Scheuren,
“En mijn mat bekteten oog
&iet ten lºemel maar om hoogs
-

# 4

w

8. @Pf
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def
ben gemel in erbarmen
ener mp ſig # ontfarmſen/
ºf fijn mebeſijbenb bert
opmer mp bemogen boert:

3ul mijn roepen enbe hlagen/
iſ om van mijn ziele plagen
*#e:p te moben) boog het Lam,'
#t beg '#mercitg ſchulden nam.
t

9.

een
bug ga ik alg te fuffen/
gºn ben gambſchen bag te buffen
gIn mijn maathept7 en berbmijn
55phang in mijn ziele pijn:

-

3uſſe, ſtaat mijn ziele tegen/
megen
#aten ſijn/ ble na ben boot

3eijſ ik merhe / bat mijn

#Balenſ tot mijn zielen noot.
IO,

reeert geſu/ moub ºp homº/
ºm mijn bert met alle bouleſ,

dºeng te rebben uit mijn b?uk /
oºn mijn eeuwig ongeluk:
3Laat um teb're ingemanbe

ouet mp in liefde bgamben/
#et ontferming / bat mijn hert

#boot um bioet geſuibert wett.

XI. De

- Tweede Deel.
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X I.

De Ontd. Sond. Belyt, en beſchryft
ſig voor den Heere,

ſo als hy is.
&tem: Hoe ſchoon ligt ons de Morgenſter:
49f: Ik hoor een ſtem uit 's Hemels Throon:
I.

W# ſal ik nu/

-

maar falſh heen

iſ 2et al mijn ongeregtigheén ?
& Bie an be molſten ſmeben/

3Pie ſal ik nu mijn lebeng trepn/
&q groumelih en gantg ontepnf
ſíont uit te kennen geben?
3IBie ſal//3ft al

iſlaſjne booghept/ &#n goblooghept
#kunnen klagen/i

-

Om mijn ſchult hem boog te blagen?
2

3TBie ig 'er / bie mijn bunaaghept meet/
qºn al mijn 'gijerten fonben-leet.
3Pan Bp / ô ſBobt ber ſboben !

-

âDie ſal/ mie ſal uip tebben gaan

32an al mijn ſnobe gtoutmelbaân/
alPp Han mp uit mijn noben/
3Pie maat// &#n ſmaat
5ijn uittrekken // «En opboekſten

?

* R

KLot het iepen?

seie boo, hel en toogne benen.
#5

.

3. @Bp
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3

«Bp fijt het / â Jehova 45obt!
zeer iemomen Rotzſteen, Schilt en Lot,

*

3Pen aller herten toeget:
II &eg ift treurig / bat mijn ſtaat

#g onbegrijplift beſolaat,
#k ben een ſomben pleger/
& Pie niet // 1 lit giet /

alg um albetten// «En geſetten

-

KIZe bertreben/

--

-

aPoo! mijn ongeregtightben.

-

4•

-

-

GP Hºeplig ſtigter / iſt beften
boot ill/ bat iſt ben
gjin ſonben-ſchuit geboren /

##

ga/ bat ik buifeltbmaal ben ſpot
Göebgenen heb met um gebobt/
«En meerbig ben ubu' toren /

Blaijn ruſt // «En luſt
319ag in ſombem // 49ngebonben
#lap te baben/

«En met blaf mp te berſaben.
3.

-

*

'#25ehen
met baben
bloefhept
&Pat al mijn
enkelſmert
fijn en pijn
ijn/
ten Klomp ban buile ſonben

Cºen Monſter in onrepmighept /
&#n meergaloog in berteihept /
25en ik boog ill gebonben:
#lft ſogt// &#n m?ogt

3?ief alg hoogbept // «En goblooghept
3In mijn bagen/
Om mijn oleegluſt te bejagen,
'

. -

-

L'

/

6. &ie
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6

5ie baat/ 5 ſbobt/ baat legt een Kint
Haeg toreng / bat niet amberg mint
2lig 't geen um too?n boet blahen
3Paat legt een Spotter boog um (Lhyoon

oten Atheiſt, bie tot ſijn loon
ilm grannſchap moeſte ſmaſten;
d? "Heer // I#oe ſeer

Abijn mijn plagen//t'?illen bagen
(Zoe genomen /

«En ſchier gemelhoog gekomen.
7.

dB ſtigter ban regtbaarbe 3192aaft/

3Dieng gramſchap / alg een blirem/ maakt/
leerſchoon mp / ſchoon belmeerbig/
ſlBfſt 4.5p mp boo2 uun' ſiegter-hant
19ermerpen in een belſche b?anb?
'#25ehen/
âIBant groot€5p
// ſijt
&#n regtueerbig:
ſnoob
&ijn mijn quaden // GÉn migbaben
#n uun ogen/
&Pfe geen quaat of onregt bogen.
8,

r

- we

*

*

JIBaat och! gebenk nog an utu' Soon
&ijn Kruis en Dood, en Doorne-Kroon,
2Inſchoubot mp in bien 25ogge /
3Pie boot ſpobloſe lijn en ſterft/ .
q#n boo? ben fonbaar 't beplberboetft/
dPch laat bie boo? mp ſoggen/
&P ban // & oubo 'it an

--

-

illbo gemabe // iPgoeg en ſpabe
#?og gebenſten /

-

• --

?IIg gn 't leben mp booub ſchenken.

XII. De

8a.
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XII.

De Ontd. Sond. Wort beſtreden,

of die weg, Die hy nu inſlaat
de regte wel is.
getem: Jets moet ik U Laura vragen:
def: Waarom ſoud ik met vermaken:

def: Albeſittend ligten Vader:
t

I.

E# ig baat boog geluiſter

,,
n mijn oo:/ maat boog fit buiſiet
gn oermerring ſta en ſchrift?
3Pgt bie meg niet lept ten lenen/
apie ik foek met angſt en beben/

#Haar mp ſtrehäen ſal ten ſtrift.

v

2•

goum be Hemel hit heerhonben
#in mijn oo?? of ſijn het bomben
3Pan mijn Argeliſtig bert?

(ſof ſoub ooh bien ouben Slange,

om mijn ziel te manen bangel
aPit inblaſen tot mijn ſtilett?
3.

#maaat/ mijn ziel/ mie ſal 't il feggen/
den getroumelift uitleggen
oof bit ſpoor ten leben gaat?
ſtombe niet. Dit Spoor met miſſen/

«En gp bpoenig il oergiſſen
#n beeg uw bebzukte ſtaat?
º
-

- -

4. #m-
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4.

-

gmmerg fijn 'er buiſenb menſchen/
#ie ſlegg leukn na baat menſchen/
den genieten ruſt en blee/
3Paar gp moet geheele Dagen

-

zº

- 17.

#ngſtig fugtenſ Hermenſ filagen/
in een pijnliä ach en mee.
5•

gimmer ſijn 'er ſo beel iuijſen/
#ie bit Tranen Pat migpijfen/
2llig een meg/ bie onruſt geeft,
5oub gp ban niet beplig mueſen/

#ooâ7 op 't ſpoor van beſcn/
jaa um oube megen leeft.
6.

#Baat: houb ſtill 6 #iel/ mijn oren
#ormt een amber ſteun te boren/
apie baat roept/ Dit is be Weg,

dEn ik merk/ bit ogeemd geluiſter ..

#aaht be Vorſt oan 't belſche buiſter/

-

ziPie II baiſche ſtrifthen legt.

-

7.

apeg ban/ meg ban/ Menſchen Moorder»
'Alſler bomen ruſtperſtoogber/
Duivel meg/ mat quelt gp, mp?

gimmer igum merk maar liegen/
oºn niet amberg alg bebgiegen/

3

319eg ban met uw Tovery.

-

8.

Leugengeeſt, en ſtaah uno' plagen/
den geef antimoogt op mijn blagen/
Verleyder boog en ſnoob /

-

@Ereffen bie bent boeg na boben /
spie/ onhumbig ban geloob / en

*

#tmelg ligt7 nog fijn ontbloot?
: ?

-

9. &ijn
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S'z
-

ontdekt

-

9.

3ijn het/ ble op ſagte roſen
#ſapen/ alg be ſopgeloſen/
apie be meg ten lenen gaan ?

dBf bie op be leugen-banhen
de omhen ſijn ban ſterke blanken/
app be heiſche breebe paân?
IO,

4ef ſijn ſp het / bie gantg eben/
#ig een eerlih bepben / lenen/
#n een ſchijn-bermiſte beugt?
ſefbie in haar ºpgen hragten
'g gemelg gunſt alleen vermagten /
dšp mat ingebreide oeugt?

»-

-

II.

Neen: Verleyder, bie meet nieten

5ulſen 'g #eeten maah genieten/
#a ben ſnhout uan 45obg 3Boogt/
den. Geruſte, bie baar ſlapen /

Spºepgt beg eeeren pletter-3eapen
& Ze wet moerpen buiten boogt.

-

/

I2.

zpie ſlegg Seggen, Heere Heere,
dEn tjobg ſtaan niet beplig eeten/
gijn het/ bie hen beer niet hent:
den bie op haar Selven Bouwen,
dEn op-engen merk bertroumen /
#trögen b afgrond tot haat enb.
I 3.

zeug beſluit ik / bat haat 't leben
5aſ boogſcher fijn gegeten !
tºpie van herten tot ben. Hij eet

gschiepen/ roepen/ embe Harmen/
of ben hemel in erbarmen

#aat mou rebben tot ſijn ett
14. 'tlºops
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't #eplig moogt / alleen be maarhept

# me in ſo beel H.

/

/

2llig een onberm,ikb're grond:
&alig ban/ bie '#fatang leugen
Hºtan berbuijben / en verheugen
&ig in 't moogb ban 'g #eeren momb,
Iy.

aſbeeft gebamht/ gebugte koning/
& at ik boog um Hragtg betoning/
25en beg fatang ſtrift ontplugt:
iſ?aat bergeef mp / bat mijn oren
5:2a beeg liften guamen horen/

2lig een loog en balg getugts
16.

62 gehoba/ geef ban kragten/
3Pat ik foeit bp bag en magten
3Pa bit eng en ſmalle pat/

geoet mp ſchiepen/ kloppen/ ſtrijden/
(Lot fit mp eeng han berblijben

#Ret uu boilt in Salemig &tabt.

J

XIII.
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XIII.
De Ontd. Sond. Vreeſt voor Sondige
geruſtheyt,
bidt om Hey
ligeenonruſt.
1

t

Stem: schoon Bloem gewas in 't :
GPf: Prins Roberts Mars:

J

def: Terwyl de blytſchap binnen:
I,

Ge:# 5p

boft/ bie mp gemiſt

leeeft bpanbg 3Lift ontbcht/
apie
mn
bugentot
een helpet
gin moot
#ielg
gehgeit/ig/
apen ſatan ſchelt bp/ batſijn magt
mebet #
ſ
blagt/
ognbatruimte
mijn moet
ziel/geſtelt.
uit 't met g?
geb?

a:

-

-

Ae

-

#

-

1
**

-

,

-

2•

jaaat ach! mijn schepper! ſiet baat mºet
dºen quaat / bat mp benart/
«En 't treurig hert ſo buigt ter meet,
gn hommer / bluft en ſmart:

----

e

gſ ureſe/ bat ik Weer Geruſt
(ſep 't oubt ſomben ſpoo?
saſtreben/ om mijn bleeſcheg luſt
-

3Deer an te bien mijn oog.
3.

-

13et ſnert mp/ bat ik onbebagt
gn fouben heb geleeft/
den al mijn bagen boog gebaagt

#n 't geen be 3Pettit geeft:

'

|
GPch '
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©ch bat ban nu mijn buift're ziel/
&Boo? 'g mereltg toberluſt/
23ebgogen/ in bien tuimel-uniti
#Piet ſtopt en mogb geruſt,
4.

-

JI)aar geeft mp onruſt / bguit en ſmart/
aPoet mp ſteebg tot iſl 1blién/ .

ÁLot bat «bp boog um 45eeft mijn hart
&ult ware ruſte bien/
&Pcij/ boet mp ſch?epen om mijn quaat ſPoo? uun' genaben (@Lijgoon/
(@Lot bat ift uit mijn nare ſtaat

Heerloſt ºp boot um Soon.
-

--

5.

r

gftJPie
benft
b?oefhept
namet
bp 'g
|Bemelg an
ſtuſtbe geen /
45ebaren/ bueer te rugge treen

*

3Pa 'g mereltg gaan en ruſt/ . .
«En b?eeg ook / bat bit ooit mijn lot
ſtampſatig mogte ſijn/

e

ee

3Pat ift mp heet ban b H#emel tot
3Per ſomben boog

finig

- 'itſſBeet/ Dat ben ſlaap geen ſchulbenaat
ſPoo? fijn betaling paſt/
1Boo? Dat bp met ſijn reeh'ning hiaat

3Pan ſchuïben ig ontlaſt/
Éo paſt het mp niet / bat ik ſtil
oÉn ruſtig meter leg /
ſlot bat ben 25o?g tot mn / fit boil
3Bogt nu gerepmigt/ ſeg.

-

qPch! foub ift ſingen/ baat 't gebaat
dlºp bgepgt an alle hant/
d?f 't anſter merpen/ eer iſt maar
45eſent
a #aab
aab en ſailt;
eſcpt aan
"#

69 #Been:
-

--

S6
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«P geeen: mijn #iel/ gp moet met kragt
T #u roejen/ mijl ben tp /
goloept/ eer bat il onbermagt
ziëen ſtroomtijt gaat b002 bp.
8.

3Laat lachen en ſteebg p?oliſt fijn /
JPie 't bertel lachen ſmaakt /
1l 3Paſt nu beter ziele pijn/

**

diën ſmert / bie 't bette taafit:

-

&#n ach! mat ſtof hebt gp ban b?eugt?
3Paat b Hºgemel/ op il gtaln/
ijl apgepgt te ſtraffen boo! b'onbeugt

-

åleet onuitblugb're blam.
9.

-

gſm ſomben/ alg ſcharlaken rootſ
5ijn ál geen breugde-fang/
#ſlâaar perſen iſ met angſt en noot

ſchepen
g:p(Le
treur
ban? bagen
o mijnlang:
#icle/ laat

ef

Alm' ogen nimmer moe

3Pan ſchepen ſijn/ eer «Bobg gemaab
4I roept ban bgebe toe.
IO,

dPch #eplant/ honl/ geef mp boo;taan
5àu tranen en gemeen/

3Pat ift mag treurig tot 1l gaan
Hſlâet fugten en geſteen:
#haalt mp onruſtig / tot mijn hert

dºeng mate ruſte wint

-

%jn uube uponben/ baat mijn fmert /

2elg gp 't beveelt/ uerſuoint.

XIV.

T
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XIV.

De Ontd. Sond. Siet en belyt ſyn hinder
k

palen, en wenſt er van verloſt
te worden.

getem: Pſalm 3, Pf: Pſalm 19.
&Pf: Als ik nog Jongeling:

dPf: 2 Verſen van 1. O onbedagte Jeugt:
-

Is

I# ubo hant
âBerkt ſomber tegenſtant/
dBm herten te berbgehen/
«Bp hont boog ume magt
G#eng ſlaagg bet ſomben Hragt

4Bergruiſen/ op um' ſprehen: T .
dºch!grote
bat gp
ban an mp
iſlam
ijeerſchappp
«ſbemabig moub betonen / ,,

,-,

'- A
*

&Pp bat ift eeng uerſmaab'
3Per mereltlingen raab /
dBm bp uun volk te mollen.
2.

glä ſie/ 6 13elnelg #eer
t

3 ſeat ift um gunſt ontbeet /
een eeumiglijſt moet betben/

gmbien um ſtruig en 25loet
jlpijn buſ en boog gemoet'

Hhiet repmigt/ boot mijn ſterben *
gh ſoeh ijl menigmaal L

hantg treurig in unijn Zaal/
qPffft 1jf mogte 1Binben:

gh ſtopt meſ oberſuit

o# /nare#
#&#5"2.
g
GT9Ill

U Zl?
vº

etnillDe.

3. #Baat
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5•

jaaar ach! mijn bumaſt #iel

#an nog ben tuimel-luiel
speg mereſtg niet ontulugten/
jaaar blijft in b' heerſchappp
Hèan 'gâBereſtg ſſabernp

#Pog angſtig leggen ſugten:
't Geſelſchap, en ben & toet
3Per gobbeloſen / boet

JPijn ziel uun gunſte miſſen/
#k ga mp in ben bgaf
#an 't pbel ſombig ſtaf/

50 jammerlift bergiſſen,
4•

smaijn Vrinden, bie um 3Pet/
offin ſpobbelift geſet

#Piet hepſiglift berftomben /
HPerſoliſten mn in ſchijn

12an 322ſenbfcijap/ boo? 't femijn
3Per mereltmin tot ſonben:

H#aat agting / eer en gunſt /
&#aat met een Loſe itunſt/

#ijn arme ziel berſttihhen:
dà geſugf leent um bant
#ſlan/ bie an alle kant

#oet in mijn boogbept ſtiliften.
y.

den mag het bit Alleen,
qIPaar boo? ift met gemeen
#ſlàijn Žiele boele p?angen ?

#haat ach! ik breeg ben Spot
3Peg buereſtg tot mijn lot
Ooſt binnig te erlangen:

-

-

gºp toont mu/ bat haat haat/
&#n bitt're laſter-ſillaat

JIep
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-

jlân beter fout beſtomen/
2llig / ban Der b?omen &chaat
«Beſchepben / reng met jaar

ſtampfalig om te ſtomen.
-

6.

SPoe mp ban ſien/ ô Ipeer/
3Pat in um Pienſt en ſter

3lheer blijtſchap ig te ſmaſten/
2lig bp het ſnoob gebgoet
QPeg boereſtg ſijn gemoet
3'n ſomben te bermaften:

't 3g Beter met um &aat/
3Pat ſig op il berlaat/
#n ll het bepl te ſoehen/
?lig in beg âBereſtg hring
jl het een 19erboemeling "
&Le uJagten op um 3Bloeften,
7.

#tom
ban/en âmerp
geſueeng
hom/
#erbgeeſt
om

n
e

JT2ijn ſnobe Hinderpalen,
JPoet inp/ alg Naakt en Bloot,

#een blugten tot um &choot/
dPin 't leben baat te halen:

«2ch! laat ihſ boog um Hitragt
«beruht uit 'g mereltg magt/
G#eng erben met be b?omen:

32erſoent mijn ſonbeng trepn/
&Pp bat ik eenmaal renn
Jlºet haar in Zion home,

GB 3

-

-

-

-

XV. De

-

vººr

,

9O

-
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XV.

De Ontd Sond. Siet der Wereltlingen
gevaar levendigin, en waarſchouwt

1

ſe trouhertig.
&tem: Och dat ik voor U leven mogt:
dPf: Pſalm 9.

GPf: t'Sa Matroos:
-

-

1.

* *

-

W#
ſal het grote #ielg Gevaar,
30 eeuunig ſmettelift en maar/
32an b onherboo?'ne menſch bepalen/
q?f maar ben epſch te regt afmalen ?
2•

#leij ach! mn bunät/ ift ſie geen maat
ſBan 't onuitſpgehelifte quaat

#Per gener/ bie in bleefſuſt leben/ .
gên 't hert an b'pbelheben geben.
3.

-

,

alcij! Arme Schepſel/ ach / ontmaalt!
19erbaijf um ſopgeloſe baalt
MIlit hert en ogen/ om te merken/
3TBat bog het epnb' ig ban um ſlPerhen.

1
-

4

GBp leeft geruſt in b'pbeſljept/
&Lermijl ben gemel reebg berept
3ijn
gramſchapg ſtralen
dPm g”Wraakphiool
op ijl te boenenneberbalen.
J.

**

||

dºch!
e

l

"I WCCOC LJCCI,
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3.

GPch! bat um oog eeng regt berligt
3 ton merkten op Dat bliremg ligt/ .

JPat 11 eeng ſal/ boen ommekomen
âDijl gp uerſmaat 4.5obt / en be 192omen.
6.

1ſlim' 19panb ig bien Hºogen 45obt/
3TBaar met 45p ſo uitſínnig fpot/
&ijn gunſtig hert/ boo? 11 geſloten /
&al il talupſalig ban hem ſtoten,
f

7.

&ijn toren/ ſo betbaarelift/
45elijſt een laſt/ Homt ſmaatelift
&Pp 1l meer plot3en / bat be ſlagen

iſi (GLatten tot een eeubpig lilagen.
-

8

&ijn bloeften leggen op um hert
3Pat eeng rampfaſig tot haar fimert /
&Pe 25ergen hieſen ſal/ om t' baſſen/

-

GIertuijſ iſ geen bebekt ban allen,
9.
Ad

t

&P Eeuwig Bloot boo? I hem te ſtaan!
ſlBieng toren/ alg een #ee-492ſtaan /
- UPen ſonbaar plotſſiſt boet berbpinhen/
GÉn in Den afgrond neber ſinäen.
I O,

&P Eeuwig Bloot boo? H#em te ſtaan!
JPie iſ hier boob' ſijn uuonben aan/
&Lot rebbing/ maat bie ban met bloeften
t

Al

39oo? «Eeuwig ſal um #iel beſoeften,
Q5 4

.
11, Dit
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II.

Dit ſal iſ treffen en nog meer /

gmbien uur hert ſig tot ben geer,
gln minneng tijt niet miſ gemenmen/

dBm 13em / alg b 49pper-l#eer / t erkennen.
I 2.

dEn och! matig ben gemel goet!
3Pat bp il nog ſoo'n Salig Bloet
32an fijn gekruiſte &oon buil bieben/
Gem al 't gebgepgbe quaat t ontblieben,
I3.

gºp loop ban/ ſonbaar / roep en flop
gin tijtg/ eer b H#emel il berſchop
3Boog eeumig] &#er ben Deur geſloten

1lm arme ziel ſal buiten ſtoten.
I4.

G#p laat beg Beeren ſcijgſft uun ſjert
gPoen benen/ met een bitt'ren ſmert/
25eſch?ept uur roob-geberfbe ſomben/
gËn bliet na zeſtig littuig en âBombell.
15.

-

&Pch laat um engen zalighept
SPiep op utu herte fijn geſept;

3Dogb mij#/ en hieſt mooi iſ het lenen/
&Pat D'Haemel iſt nog ſocht te genen.
16.

#ait roep ift tot 1,1 / alg bie arbeet
'lub nare toeſtant/ en met leet

#n b?oefhept fie/ bat gn filt ſternen/
«En eeuwig '##eeren anſchijn berben.
eer

- ..

17, 49 3laat

4

I WCCut: LVCCI,

17.

de Laat ban nu mijn troubme raab
1II qfeng boen bemhen op um ſtaat/

JI 2et herte pijn/ en ſocht uum boogbeel/
&#er b i2oge Rigter ſtomt ten 4Pogbeel.
18.

«D lºgeer/ bemerkt bit boo2 uuo ſpeeft
&Pp 't bert / ban bie nog onbeb?eeſt/
g#n ſopgeloog in ſomben ruſten/

25etobert boog haar ſnobe luſten.
19.

etn och! ontfermt (l ober inp/
3Pie ooit nog in ben ſſabernp/
SPer ſomben ſch?ep/ ep laat uuo' banben
jl?ijn Žiel berloſſen uit mijn banben.

XVI.

De Ontd. Sond. merkende, dat ſyn
waarſchouwen vrugteloos is, bid
dat Godt kragtig wil Werken.
áštem: Du unbegreyflik Hoögſte guth:
&Pf: O Starken Godt ô Zeelen Kragt:
(ſPf: Veni creator Spiritus:
49f: Pſalm 1oo. ©f: 134.
-

I.

#et hom ik tot II/ I geplig heer/

H# leg mijn filagten boot #neet /
49p hope / bat uuo regter-hant
jlºp ſal berieenen uuo bpſtant.
G5 5

2, ººk
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"-

2

gift roep tot jeber / Dat be 419gaaft

3Ban ubu berbolgen.thept genaaht /
3Pat eiſt in minneng tijt ben bag

Ban uur gemaab bedenken mag.
l

-

3

gft ſoelt meeb'lijbig jeber
&Le boen op 'g H3emelg paben tteén

gÉn toon ooit / batuuu gtitumighept
#aar 4IPgaah-pijiolen reebg berept.
4

#ſlaaat ach! mijn roepen ig om nietſ

Gleruwijl ik nog geen bruut geniet
3Pan al mijn arbept; mant haar hert
2ölijft Ongevoelig ſomber ſinect.
5,

-

JPijn bpoogben ſchijnen firagteloog
&Pp b'herten / bie ſo erg en boog
#In ſomben (Boobt ſijn/ en mijn ſteun
li?eeft op Dees Rotzen nog geen fileni.
6

-

#aat Oog, bebekt met menſen ſmaat/
&iet in um' bgepgen geen gebaat/
#aat Tong, onſtumbig ban het mee /
ſtoept ſomber benen ſegg oun ogee.
-

7.

&#k ben haar tot een Snarenſpel,
&Pie fahen ban geen nut bertei/

ilàijn ſchºepen om haar Zalighept
# bp haat / al# uitſInnighept,

s, ºpus

95.
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8.

deug ben ift Moedeloos, en merk/
UPat al ben pber ban mijn merft
«bant# b?ugteloog ig/ en om niet/
&o Göp geen firagt ban boben biet.
w

9.

ilm hant/ 6 @Bobt/ bie alleg han/
#g magtig/ om ben ſonbaat an

5ig felfg t' ontbehäen/ bat fijn hert
19erbpoſten en berbonben buert.
IO.

gºp ſenb ban nu um ſterkte meer/
QEn Üit berſtokte boſſt beheer

@Lot uur gemepnſchap/ boo, um geeſt/
GPp bat gp mogb ban haar gebgeeſt,
II,

&#p
maaruiteeng
heerſchappp/
eën toon
tuft haar
benum
ſſabernp
ppp /
gPer ſomben tot um heerſifihept/
&o mogt um #Baam en lof derbyept.
* *
*

-
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XV I I.

De Ontd. Sond. Klaagt, dat ſyne
liefſte Vrinden hem nu tot

vyanden werden.
&tem: Abermaal eyn jaar verfloſſen:
dPf: Werde munter meyn gemuthe:
69f: Pſalm 42. Als een hert :
A

I.

A", gp mp liet ſjenen manb'ſen/
#eer / in ongeregtigheén/

.

iſ tomb fft met be âBereſt banbºlen
12an be bingen ban beneemt:

'# Sprak met haat/ en ſp met mp
Somber ſtommer b?p en blp /

'h &chepten in haar boen behagen.
GEn hon gaat goblogghept bgagent,
2

2l mijn Vrinden, onbebgeben

#n um âBegen/ ſchenen mp
&Loegebaan / om bat mijn leben
gſbel mag / en een ſlopp
#Ban be 3TBereſt/ ſp geruſt

gIn haar ſomben ſchepten luſt
gin mijn ſnobe pbelheben/
ofn gantg onbetogen ſteden.
3.

2llig ſft met haar at en bgonſt en
12golih mag in pbelhept /

Gilig ih ban melluſt beſchonken
3Bol mag dan uitſimmigljept/

312ag
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âDag fit haar een Lieve lezinb/
Bie een uroliſt lenen minp/
gËn haar oog / gement an ſomben/

&ag in mp geen bleâ of monben.
4.

JEaar : 6 ſDomber / nu mijn ogen/
3Poo! een bonher Nagt-Gordyn
3o ueel jaren obertogen/
HI)erken op mijn plaag met pijn/
&ie ift/ bat ben lebeing trépn

12an mijn Makkers in 't gemepn
#g onhepſig/ bat be bloehen
aat en mp ſtaan te befoelien.
5.

#2u ift haar ban ijel/ en boob / en
't gºeumig mee te rebben foeit/
3 àu iſt merkt mijn engen nooben/
&ta ih Dwaas bp baat te boeit:
52u iſt haar met tranen ſeg

âDaar be boeg ten leben legt /
& Zoont een jeber / bat hp ſot en

&Pul ig/ in 't uitſinnig

patat

Soeſt iſt 't eeumig hep! te roemen
%In het littuig-bloet ban um &oon
&#n jaar ſot en bmaag te noemen/

3Pie niet maken tot um (Lhgoon:
't 23g alg of haar oog en hert
(@Legen mp berbittert boert/
&#n boog Agting, bie 'ſt boo? beſem
25p haar bonb / ſtaat Haat te leſſen.
7.

Selfg mijn Allerliefſte 123inben/
JPie mp / boom een liefbe-bant/

3Pieriglift en tebet minben/
&ijn nu tegen mp gehant:

#a:
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a: mijn Huisgenoten fijn
#lººp een ſtof ban herte-pijn/
ipoog haar afkeer ban uun' paben/
ie ſp tonen in ſjaat Daben.
*

8.

#Biemant ig 'er / bie fijn oren
(@Lot 1I nepgt / om uit um 312et

't &alig lebeng moogb te horen/
(Lot een regel ingeſet:
«Elſt berbeeld ſig/ bat fijn pabt
3Leiben ſal na 'glºemelg &tabt/

Schoon um &oon/ bie ſelfg be âBeg igſ
#pooit bp gaat ten grond gelegt ig.
9,

#eer/ hoe maat ig. Dit mijn harte/
3Pat 'er niemantig beluſt/
dPm boo? Ziele-pijn en finarte
%jn um &oon te ſoehen ruſt:
&Pch ontfermer! laat um hant
3Perften fonber tegenſtant/

dBmi Dees Doden op te mehſten /
qën uit 't ſomben-graf te treähen.
IO,

/.

gg 'er ban Niemant genegelt

Tdlot um &Pienſt/ 6 beplig l#eer / .
GPch geeft mp ban/ bat mijn boegen
&ijn gerigtet tot uuo &#er :
#tieſt een jeber 't b?eebe &poo?/
'Laat ift 't G#nge manb'Ien boog,

âIBſſ fig elft ban ilt afſchepben/
3Laat ik nogtang iſ berbepben.

XVI II.

Tweede Decl.

XV III

De Ontd. Sond. beſchouwt het grote
geluk van Gods Volk.
&tem: Hoog om hoog myn Ziel:
&Pf: Un jour:
-

I.

W3; ſal ooit be &aligheben
ſBan 45obg erfbolſt ſpychen uit/
30 onepnbig/ bat ſy reben
#ebben / om te galmen uit /
H#oe groot ig / #eer / bat goet!

H#oe groot ig / H#ect/ bat goet!
&Loeberept boo? bie iſ! ugeſen / byefen/
H#oe groot ig / H#eer / bat goet!
&Pat al uub Heutelingen boeb.
2.

Godt Drie-Eenig ig haar Vader,
«Blantgrijſt op ſijn gemel-Gºhroon/
JPie be ſchepſ’len af te gaber
3Poortbrengt 19eereiſt en Schoon/
#ehoba ig fijn iſ?aam /
#ehoba ig fijn 52aam/

eëeliujiglift te prijſen/ prijſen/ prijſen/
“Hetjoba ig ſijn #Baam /
39an ong te prijſen al te ſaagm.
Jeſus ig jaar Oudſte

Brºeder,

Hi?eplant / 25o2g en ſlâibbelaar /
#toning/ H#eerſcijer / en 25choeber
iBoo! getuelt en zielg gebaat /

#
fiſºt
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#aar Goël en haar 123inbt /

-

42aar Goël en haar 123inbt/ .
3Peerbigſ om te prijſen / prijſen/ prijſen/
gigaar Goël en haar 123inbt /
3Pie jaar fo ijerteliſt benuinbt.
4.

-

'g Hemels Geeſt, ſo hoog ban 3TBaarbe/
#g haar Trooſter, hulp en taab/
3Pie jaar 2，ielen meberbaarbe/.

3Poo? ſijn inbloet en gemaab /
Hºaat JIeptgman tot ben enb /
#aar 3Ieptgman tot ben enb / '

.

aſbeerbigſ om te prijſen / prijſen/ prijſen/
H#aar 3Ieptgman tot ben emb/
JPie haar bemaart/ mibg hp ſe ftent.
-

,

*

5.

Duiſenden van Zeraphinen
& In beg Igemelg @bulbe ſhoo! /
«ën bolmaakte Cherubinen/
3Pie ben liberneſ bliegen boo? /

&ijn haat Dienſtknegten alſ
&ijn haar bienſthnegten al /

-

-

ga/ nog tienmaal buſſent/ buifent/ buſſent/
&ijn haar bienſthmegten al/

-

Pie haat beſchermen ſomber tal.
6,

2ll be #zielen bet Volmaakten,

1Blehheloog in beplighept /

-

Sijn haat. Vrienden, die ſe maſten
#Ba beeg tijt in b'eeumigtjept. .
ſpaar 252oeberg / reebg berept /
Ijaar 25 oeberg/ reebg berept/ . . . . . . .
dBm haar in te magten/ in te magten/
#aar 25 oeberg/ reebg berept/
(JZe &ingen of in eeuunigjept.

7. ?Illeg

Tweede Deel.

-

IC II

7.

-

2tſleg mat haar han uerblijben

-

#eeft baat lieplant haar berbient/
qºn fal eeuunig baat heb?ijben
20i: ſijn liefſte en hun iegienb:
#lit alle noob en pijn/

1 lit alle noob en pijn/
«Pim Hgem eeuwuiglijſt te prijſen/ prijſen/
'Ulft alle noob en

#

39erloſt lijp / bie be Zijne ſijn,
8

G#eubuig eeumig 3al haar herte
3Pol van alle bijtſchap 3ijn/
&omber onruſt pijn en ſmette/
&Pgonften ban Bobg liefbe áleijn:
#oe groot ig ban het goet!
#oe groot ig ban het goet!

3Poo! beg Heeeren 3Liebe Liebelingen/
#oe groot ig ban het goet/
&Pat '##emelg ſteutelingen boebt!

lº
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De Ontd. Sond. Scheyt ſig af van de
Wereltlingen, en verkieſt het

geſelſchap der Vrome.
stem: Polyphemus: @f: Pf. 38.

"

eſPf: Ach was bin ich meyn erretter:

def: Als den Hemel in erbarmen:
I.

-

gele/ ſeg mp / milt gp lopen

Z

jlâet be hopen

3Pan be alPerelt na 't berberf /
3TBfſt 45p op be b2ebe paben/
3Pie II ſchaben

25ljoen/ baat gp eeuwig ſterft ?
2•

• Neen: ô Neen: mijn arme Ziele / .
1jl ſºebiele

-

d:ertijtg beſen boſſen raab/

jaaat nu meet iſt/ bat it luſtig
qiën uur ruſtig

23p gehouaag #eplig Zaab.
3.

35eg mat hebt gp bog gebonden
G#n be & onben
32an een bertel mereltling?

alBag 'er boogbeel bp te billbeit
3Pat gn in ben

ſtaab bet gobbeloſen ging?
''.
**

4.

ſpeen:

A

Tweede Deel.
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"

4.

-

jaren: gp hebt 'er niet beſtormen)

. .

. . ..

2lig maat Dromen

1Dan onnutte hertelljept/

•

«En nu baart, het iſ maar ſluerte/ .

--

--

&Pat ubu herte

#n beeg ſtriääen ig geſept.

2

y.

'#ilme
5eg ban
nu / ep laat mp ruſten//
luſten/

23oſe merelt/ fijn alg roet/
3Pang en bitter/ bot van ſmerte/
UPat mijn herte

te

ſºu/ helaag! betreuren moet.

* . ..
w

6.

?li uto lachen/ ſpelen/ ſingen /
&ijn maat bingen /

JPie mijn hert niet meerbig ſijn /
2lf uur eeten en uun blinken/
G#n uun' filinken/
#g mp nu/ alg ſjelg femijn.

"

,

7.

'ft Spot niet al um &ottermp/ en
1BIeperpen/
-

?H um byeugt ig maar berbgiet/
'ft &eg tot al um fotte ogeugbe /
12ol onbeugbe/

#lm bermaait en luſt mp niet.

,

. *

8.

'ït Sal mijn ſinnen nu begeben
(@Lot het leben

12an gehouaag #eplig #aabt!
JPat ban herten ig genegen
(dºot be bloegen
grat

'z

Ig #10ll
3Paat men O}]
op na.
Zº

#

e

2.

-

'

-

9, #ſlâiſt
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9.

-

#niſt ik al mijn liefſte 33,inben/
apie ik in ben

25oſen 3Pereſt ben geſien.f
g:p mat moobſ ik hoop te ſtomen
#5p be 392omen !
-

aſple mp gunſt en oliembſchap bien.
IO.

'kapeng nu geſug tot mijn 1egiub 1 en
beminben
6ſtezielg
oerhieſen/
met uuo bolſt /

#ie alleen aan buit en lijden
#an benzijben/
#tig
een trouwe Ziele Tolk.
II -

#tomt ban/ 2iong 3Liemelingen/
3Laatiſmp
#ſlaet
tot&ingen
gehouaag ſof/
#un mn / bat ik met ijl

lectº

die netheeren,

*

.

gelet / en in het #emelg #of.
t2•

den Bn/ 5 Getrouwe Borge,
we aag nu ſoggel
apat
in met uw' Hinb'ren eco /
#aat
it mijn
gin ift
mijn
leben/hette geben

•

u#nºoooi eeuwig/ al#th ſterf.

Tweede Deel.
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XX.

De Ontd. Sond. Komt in 't geſelſchap,
der Vrome, en heft ſyn ſtem

met haar op. "
&tem: Hoe ſchoon ligt ons de Morgenſt.
I•

D# ga ſft/ allerhoogſte 65obt /
2lſ bibbenb heen / op uun gebobt / .
(Lot ubu berloſte &charen/

&#n magt op uuben Boeben 45eeſt /
3Dat bie mijn ſtranſte 2iel geneeſt
3Ban ſomben en gebaren/

-

#ſt paar // ſlāijn ſmaat/
G#n mijn ſteele/ Pm te queelen
ſlàet uur #timb'ren/
«En ſing byoliſt ſomber ijinb'ren,
2•

«ſyn fegt / ö 45obt / bat ſbp uun' ſlaatn
âBiſt openbaren/ baat bpp t faam

ieergap'ren in um opeeſe/
(ſPch built ban nu in 't inibben ſtaan/
g#n nooit ban ong meer ſjenen gaalt /
HI)aat eeuunig bp ong boefen /
Hitom H#eer // Paal neer /

,

3TBilt nu ſcheuren// b'Heerten-beuten/
G#n baat binnen

#tomen / met uup liefb en minne,
# 3

3. Dit
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3.

3JPie ſal ong nu met trooſt en raab
3eerſongen tegen b' ongenaab .
3ean 3Perelt en ſtºpamben? ,
zijt ºp het niet/ G Ziong H#eer/

Bie al ong hoogten merpt ter meer /
den breekt be ſterkſte bamben/
ſlim magt// &#n firagt

»

g in 't merken/l abomber ſterft en
&Pnberboinlift/ .

,

r

".
-

geſu/ en ong ſo benuinlift.
4.

-

alBie ſal ongb'ſ hemel-meſſt en âlPijn
39erſchaffen tot een mebicijn
12an onſe bo?re 2ielen ?
obp Volle Jeſu, gp alleen

3Perquifit en laaft ong, algemeen / .
3TBanneer hun boo? All finielen/
q#n 't oog // 49in hoog
@Lot 1l heeren// «En begeeren
3Pat gp ſtromen

3Laat ban houen neber heinen.
5.

t

gºp ſp?eeft ong nu eeng toe ban 19gte
gEn trooſt / ſo ſal ong #ziele mee

3Peramb'ren in een repe/

-

#rheut b gemel/ ſcheur/ ſtoºt op ong bert
Him 4TBat'ren/ bat het 122ugtbaar wuett
n plaatg ban een 3Paſſepe/

aat mn // Pit blp
Hºeplig fingen// Pat het filingen
il?ag na boben / .
.
'-

&Paat il b &#ngeſtepen ſoben.
* * * *
* . *

-

,

--

- -

-
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's

-

De Ontd. Sond. Dankt Godt, dat hy
Verweerdigt is. In 't geſelſchap
der Vromen te ſyn.
&tem: Hoe ſchoon ligt ons de Morgenſt,
Is

-

#3 gunt mp / H#eer / boog ubn' gemaab

't beſelſchap ban uuo Lºepſig #aab /
&o bierbaar in um ogen/
&#p boet nip horen uit haar monb/
UPe âragt ban 't &alig Hºeplberbomb/

gaat b herten boerb om hoge /
23ſt roem// &#n noem

-

't Bolſi gantg beplig// 3Bijg en lieplig/
3Pat herboren/

#g / en tot uuu bienſt berſtoren,
2,

eëläg teng ban um 12erbonbg Boik ſept/
#oe 't ligt mag in haar hert gelept /
@Lot roem ban ume beugben/
&#Ik ſtamelt ban het mijg beſtiet
âDaar
uw tot
beeſt
uwbgeugbe
erfdeel/hier
&Baatboog
ſepbenſ
haar
lgoe goet // «En ſoet
#g het leeere // (dſe berficeren
ſlàet be 32gomeu/

-

,
B,
-

-

-

Dit in gietmag een hamen:
# 4

3 en
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3

4.5p gaaft mp / #eer / bat mijn Talent,

# # het ig / ig angement
Gºot onberlinge ſtigting
3meel ſalig ig hp / bie 't ſijn luſt
3ean herten ig/ tot #iele ruſt

-

-

-

& Le 3ijn tot onberrigtingt
&taat mp // H#eer bp

#et um âtgen// ?iller toegen/
3Laat be bdoogben /

3Pan um' bolft mijn hert boo, boogben.
4,

#oe ſoet ig het en angenaam /
Gilg 25toeberen in liefde tſaam

ieergaberen eenbaagtig/
«Bp biet/ ú bobt/ um ſegen baar/
gºn kroont um erfbeel boo? en maat
#ſlâet uboe troubn maatagtig/
3Poortaan // âBilt aan /
-

Hume ſtinb'ren// Haooit oerhinb'ren
t Saam te leben/

jihaat haat plaatg en herte geven.
-

3.

jaaatſ 5 GBebugte ſ50bt en #eet/
#Bergun mp bog tot u met &#et
diºn maarljept ijl te b2eſen /

dPp bat ik ooit boog um gemaab

#iet ſlege in ſchijn/ maat in de baab/

v

#ag onoom en heplig boeſen /
ziPan fal f/ 3ft al

#aijne bagen // 4i behagen
jaet be bomen/

gn met haar in Zion Homen.

-
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XXII.

De Ontd. Sond. Krygt liefde voor
de Vrome, En wenſt met
haar te erven.
&tem: Menuet de proſerpine:
qPf: Ach was ſol ich ſunder machen:
69f: Als een uitgeſtorte balſem:
I.
-

A*# hoe 35alig ſijn be bgonnen/
&Bie/ ontlaſt ban 't aarbfe ſtof/
JLeben enkel tot ſbobg lof:

&alig bie op 't epub eeng ſtomen
33a ben ſtrijt in Salcing &tabt /
1Pan beg lºemelg b?eugben ſat.
2.

Jhaar och lºgeer/ mat ſou het meſen
3Boog mn / alg fft tot um' eet
#Piet regt met um bolſt berkeer /

&Pfiſt hoog ſchat/ bie iſt befen/
't 25aat mijn arme Zieſe niet/

&g fft Selfs niet Heylig hiet.
- 3.

3Pog mijn ſteeng ig om um #tinb'ren/
25ouen 'g3IDereltg ſnoob gebgoet/
319el te boen ban al mijn goet: ,

CBoft laat fft mp niet berijinb'ren
13an 't geſelſchap / bat met ſuſt ,
Eiepſt en ſpaart na
ſtuſt,

#I#emelg

-

*.

5

4, #ſig
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4•

#mag ik eens een moogt ontfangen
3eoo! mp uit haar troume mont/
't gg mp/ of ilt Schatten bonb: .
'à 5ing met haar deel tiener &angen
#an ben ſtonmg / alg 't geluit

't ſporen/ bat be âBercit uit.
3.

'H ſtoem haar hert en manbel heerlift/ . . .
2llig een bolſt/ bat beugben mint/
GEn moat H#emelg ig beſint:

Jpaat: och maar ! ik ben nog beerlift!
3Poobt in Somben / en geniet
32an beeg &aligſjtben niet.
6.

-

een/ 6 heer / mat ſal 't mp baten/
dóf ik ben ban 't grobe quaat/
Hſlap perſelle met uuo gaat:
42 3TBat baat het myn te p?aten

illaet um 3Bolſt/ boat Heſug igl.
'Allg iä geſug liefbc mig.

*

7.

alſ mijn mambºlen met beſ??omen
5aſ mijn bel en oorbeel maar
&#eng perſmoaren/ alg 't gebaat
dPp mijn ziel ſal ueber honnen/
m bien groten Rekendag
jaet een bitter mee en aclj. .
t

8.

Ijeere geſug/ geef ban ogen !
afbeeſt mijn ligt) en Ziele tolijſ
- gleert en ſept mn met uuo ooift?

arrehºf ach treft mijn hert om bogel
;,

gschenk gelooff en boet mp gaan
met uw bolſt op 'glebeng paân.

9. ook
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9.

aPoet mn met be bomen erben
'g 19aberg gunſt en heerliftbent /
#Blt en tot in eeuunigljept:

JPoe mn lenen/ boe mp ſterben
HPet uub erfbeel/ bat beb?ijt
19an um' toren/ boerb uerblijt.
IO,

***

dBch! bergun mp ſteebg te lopen
gjin um megen/ rigt mijn pabt
âBob? beeg aarb na â€iong &tabt:

- ſpeere geſuiſ ſet mp open

# # # ban voortaan/

.

jlâet uud boſft ten leben gaan,

XXIII.

De Ontd. Sond, begint alles te
reformeren en wort nu ſeer

-

**

ſedig en Godsdienſtig.
Stem: 's Morgens in 't krieken:

&Pf: Jeſus myn middelaar Heylant en Koning:
I.

-

G# boet/ û

-

ſbobt / uum' (@Lij?oon in eeuïnigheden

* @nmanſtelbaar beſtaan boo? bilſighept/

gËn milt baaroun/ bat ſp bie tot 11 treben
#aar boo, il buigen in ootmoebigbept/
WGBp epfcht ban mp ban 't ſomben-pat te gaan /
&Pm baardig op um menit berept te ſtaan/ .
45p mſſ bat #iel en lichaam 3p gerigt

&ot uwen bienſt/

uuaat toe iſt ben 3erpligt.

I IZ
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2•

24h ben / û IËeer / ſo alg ift mepn/ genegen
(Lot unu €5ebob / en ſchep al mijn bermaalt/
49m ſteebg te maubelen in effen mcgen/

alèaar in uun' beplig nuoogb mp ſtrekt ten baalt:
3Pu# milift / H#eer / mijn moogben/ herten baab
Herformen, en inrigten na uun' raad:

&Lerbuijl iſt Yucet / bat gp alleen beſïnt
UPen menſch / bie herteliſt be beugt bemint.
3.

't $g mp genoeg/ bat al mijn tijt en bagen
&Pnmutſiſt fijn in ſomben booſ gebaagt/
&#n boenſte nu boo?taan il te behagen
&Poo! in uun' bienſt te merken bag en nagt/
24H loop niet meer met het gobloſe tot

RUPet ſonbaarg / bat met um geboben ſpot/.
#lhaar heer mp lieber tot um bienſt en âBet/
3Daat op mijn oog begerig ſiet en let.
4.

gft heb ſo menigmaal uun 313et en ſlºegen
1Beragt/ en mp geſteert tot pbelljept /

jl haar ach! bit bualgt mp nu / en ſtaat inp tegen /
JPug ſchaam iſ imp in biepe nebgigſjept /
&#n uJeng nu boben al op um' gebiet
(@Le magtell/ en op 't gene gp mp biet:

€Poft piept ift nu boo? 't eeren ban ubu' bag/
«En noemt mijn luſt / alg ift bie Pieten mag.
5,

JPijn ilhahherg fijn geen ſmobe bloehbertuanten/
jlàaar 't ſoet geſelſchap ban um' beplig Zaab:
gh eer/ en buig mn boo! uuo ittuig geſanten/
gEn ſtel mp tegen bie uud Hmegten finaan:
,

't #g nu mijn luſt te 3ijn in 't beplig Gijoo:/
-

2lig fit na 't Çuangelium mijn oo? / !
iſlaag leene / om ubu' li?ooggebugte miſ

&e volgen regt gehoorſaamlift en ſtil.

6. &#ft

1 13
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6.

#ſt Spreek en Sing met ſuſt beel 3iel-geſangen /
3Paar boog mijn ijerte biltmaal ig berquiltt:

qºn ben beluſt om in mijn huig t' ontfangen
ligem/ bie ſig tot uuo bienſt en ſlºegen ſchikt:
3ſt ſchſh mp 'g morgeng tot um bienſt/ en ſocht
jl?ijn ijuig genoten tot ubu &alig boeft
&Le ſepben/ oln uun' monb'ren te berſtaan/

&Pp Dat ſit mag met haar ten Heuen gaan.
7.

Jſlap bunfit/ fft ſpot nu niet be boſe 4Deteſt/
«En alieg mat ſe biet in balſche ſchijn:
âſbant bog ff merit/ bat al het ſchoon gepeerelt
jl 2aat ſchijngoet ig/ en enkel boog femijn:
dPoſt mepn iſt / bat ift malg aan 'taarbſche niet/

3Pat buiſemben plotſt neber in 't berbiet/
dºen bueng nu gantg mijn hert en mijn gemoet
&Ze nepgen tot een regt beſtenbig goet.
8.

ſBeeſt gp baar toe/ 6 #eſu/ nu mijn leben/
jl?ijn 25ogg en Igeplant in bit tranenbal/
€9ch laat ik mp geheel tot il begeben/
dBp bat gp boo, mp ſijn moogt Al in Al

apoet mp op II bien Vaſt en Sterke Rotz
3Bu boumen boo? geloof / ten ſpijt en trot5
'Ban buibel / boobtſ en hel; en ſchenh mp Hragt,

p

3Pat ff II bien geſtabig bag en magf.
w
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xx Iv.

-

De ontd.sond. Soekt den Heere by
allerley gelegentheden. En wel
Des Morgens ontwakende.
stem: Hoe ſchoon ligt ons de Morgenſt.
I•

toelooft 3p 45obt/ bie imp op bmaakt/
diën met ſijn goethept meer gemaakt
n beſen broegen in0ggen :

ſBelooft 3p 45obt/ bie ump gefolib
aſpoet opſtaan in ben mogenſtont/
aſpoo: fijn getrouwde ſogge :

aPie mp/l. Hºog op

-

'
w

3Pan fijn toren// 32iet boet ſmoren/
49f verberben/

-

jºog in mijn goblooghept ſterben.
2

'k tºch buiſenbunaal uun grimmighept

e

In brfen nagt op ing gelept/

@Ictuuijl iſt ſombig âlBalier

of ſlaper / ſongeloog en traag/
#n 't iuibben ban be magt niet u?aag /
apaat ig nu 45obt mijn ſl)afiet?
dP 25ong // GP2aag ſo?g /

Dat ulijn fouben// Pog berſſouben
gjin uun lijden

Juïogen 3ijn/ ten allen tijbell,
-

65ja
3. «pt
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3.

«Bp beätet boo2 uun' bleug'Ien mp/
&Bat ift/ ban bluſt en lijben byp/
HIºogt' beplig leggen ruſten /

-

2lig ift/ ban ſo?g en arbepb moe/
jl?ijn ogen ſloot boo? 't buiſter toe /
Qualn niemant mp ontruſten:

-

illm' arni // En ſcharin

3Peeb mn ſlapen // «En mijn 3Papen
&ijn ubp' ogen /

&Pbet imp ſo meDebogen.
4

jl?ijn ſchematen fijn berquiſit/
gÉn boo? ben ruſt op 't nieuun geſchikt /
dPln tot um 3Pienſt te merken /
?Icij! maakt mijn ziel en lichaam bepb
#5equaan boo? uun' goetgunſtigheptſ

i
:

d?'m u men lof te ſterften:

3Poet mp // 45antg blp

-

.

1lm gemabe // 33goeg en ſpabe

*.

2ſſtijt roemen/

-

&#n iſ mijn beſchutter noemen.

-

-

5.

&#n ach! 't ig goebertierenthept /
&Pat ik berg bag uan Saligheptſ
Jºog meber mag anſchoumen /
3Pat nog bien geſug boo, mp ſtaat
il)et ſo beel bolhept ban genaan:
«D! JPogt fit op hem boubuen:
«Pch quanu// ſpat Lam
#n mijn herte// Pm man ſmette /
&chuit en ſomben

Inp te rºbben/ boot fijn wonbrit.

6. #omt

. .

I 16

De Sondaar Ontdekt
6.

-

#tom ban/ 6 geſti/ Morgen-Sou,

«

&Pntſluit
ſiefbe-byon
âBerligtum
mijnbolijentg
zielen ogen/

33 ſ

SPat ift bp 't morgenligt um ligt
?lInſch0uur / en ljeplig mijn geſigt
(Lot ill berijef oin hoge:

&Pch! toon// #oe Schoon

Gbpſ & Bitoning/ſ gn uur âBoning
Zijt/ en Ibeerlift /
«En boog al uur boïſt begeerlift.
-

7.

45p boet het buiftet ban be magt

âDerbmijnen boo? ben klaren bag/
3Laat ooit uun geeſteg ſtralen

-

#dan 'g gemelg Hºof/ bat bepl-prieel/
&Lot binnen in mijn buiſt're Ziel/
&o glantgrijſt/ neber baien:
QD SPan // &al 't an

&tof niet ſcheelen// @m te queeſen/
3Looft ben #eere/
49 jl?ijn Ziel/ en geeft hem tere.
4.

8.

ſºepgt hert/ en tong/ en manbel/ Igeet/
3|2u beſem bag tot 1ſboer eet/
4Bm ll. Alleen te 132eefen;

doch laat ſh/ alg een bliremg ligt/ \
JI)ijn naaſten ſtralen in 't geſigt/ Lºr
gÉn jaar ten boogbeelb meſen:
jl?aafit gn // H#eet tmp

&Lot een treffer // GEn opmeâhet
1Dan 45obloſe /

Cn beheert gp haar ban 't boſe,
9. 3Poet

4
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3Poet mp ooit met um'

1 17

inig #aabt

19erheeren/ en haar 2-ielen-ſtaat

25eboyberen en ſtigten:
3Laat buibel/ buerelt/ bleeg/ en al
3Pat mp baat in berijinb'ren fal

3Poo? utu bebelmagt ſtuigten:
âDeeſt ſtºp // 23p imp
&Pp mijn megen // Jlºet titu ſegen/
-

UPat mijn leben

&ijn mag Heylig, Reyn en Eveg.
I O,

&Pch jlſlibbelaar en 13eplanb! geef/
«Pat ik eeng eeumig boo: 1ſt leef/
3TBanneer iſt ſal ontmaſten :

3Poet mp oprijfen met um Zaabt/
SUPat boo2 uun bloet ten kºemel gaat /
(9In ijl baat groot te maken:
69 UPan// &al 't an

Stof niet ſcheelen// 49m te queeſen
3Looft ben HBeere/
. 49 ſlâijn Ziel/ geeft gefug &#ere.

xx V.
A

Sig ankleedende.
Stem: Meyne hofnung ſtehet veſte:
&Pf: Myne hoop ſal nimmer wyken:
-

-

I•

&ie mijn naaſte lichaamig leben
, 25p het blanke moggen-roobt /
3Pat mp roept om mp te hleeben/
&#et De 45ulbe Soon mp noob
(Lot mijn pligt /
2

\

f
t

3Pie Perrigt

5ijn moet / boo? ſjobg

g"
2. #eere
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2

H#eere Hefug / miſt mp Heeren

GBoog mijn Naaktheyt, Dat ſä mig/
iſ geſegent beeld ontbeer/ en
3Pat uu toren op mp ig;
3 Bant mijn hert

3Legt met fimert/
3?aakt in ſonben-ſchuit bermert.
je

'ä25en ontbloot aan geeſtſfä lenen/
& onber ligt of beplighept/

#leet een ſomben-toft omgeben/
19uil ban ongeregtighept /
«En ff meet/
3Pat mijn fileen

Adams Beeld en onbeugt heet.
4•

-

Naakt ig mijn Verſtant ban mij#hept
Naakt mijn Wil ban beplighept)

Naakt mijn Oordeel ban plecijgijent
#n het heuren met belept;
't Lichaam ig
-

&Poſt geinig

Naakt ban al mat beplig ig.
J.

#Paat ºp hebt geregtigheben

&Poo! um Hitzuig-boobt angeb!agt/
49m ben maakten te behleeben/

&Pie fijn naaſtthepb regt betragt.
«Beeft mn ban
3Pat íſt Ham

Tilbuen mantel trefiften an.
6.

-!

E
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6.

&Poet mp ſo mijn naakthept ſpeuren/
&Bat ik tot II benen ga/

Om met hermen/ Hlagen/ treuren/
ill te ſmeken om gema/
(ºot ift blp
ofeng ſïe mp
3Pan mijn epgen bobben bap.
7.

3Bilt mp bog um âBitte #tleeren/ ,
#n uuo Hittuig-bloet mit gemaaitt /
llit een enkel gunſt bereeren/
&Pat ik niet meer manb'ie maakt:

&Pch! behleet

GPch! behleet!
geſu/ mp bie arrem heet.
8

3Pelt mp/ Hitleeb mp/ bat ſit &inge/
'à 25en feer byolift in ben #eer /
&#n berijetigt boo? alle bingen
#n mijn abobt / bie tot ſijn eer/

#
H#
ſo hoog ban maatb'.
£eft beſchaatſt

't Kleet des

9.

3Liefſte geſu/ ſiet ban mebet
dBp mp Wurmken maakt en bloot /
Göeeft mp u men Mantel meber /
5 àa um' goethept obergroot:

3Pat íſt ſtof
(@Lot ill lof

19inb en ga na '##emelg lºof.
g, 2

XXVI.
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XXV I.

Sig Waſſchende.
5tem: Ach was ſol ich Sunder machen:
&Pf: Als een uitgeſtorte balſem:
4Pf: Menuet de proſerpine:
I•

A** ift op mijn lichaaing Smetten,
Vuilheyt en ontepnhept merft/
gig mijn allereerſte merk /
JPat ift 't Hl2ater boo? imp ſet/ en

qIPaſch mijn lichaam / Dat ift mag
&uiber ſtomen boog Den Dag.
2•

Blåaar belaag! ſjoegantg onheplig
gig mijn gantg bebo?ben bart/
3Pat ben #enlel tergt en tart/
g#n nogtang leg ift aig beplig
dPp mijn b?oeſem / en bergeet
#em / Die 't lebeng âDater ijcet,
3,

#eere geſu/ Heylfonteyne,
HLeer mp buile fonbaat ſien/
3Pat ift nlt moet tot il blién

#l 2et mijn ſmetten/ gn Alleyne
itunt boo, Water en De Bloet
Suiueren mijn boog gemoet.
4, 3Pyuk
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4.

Pyuh mm boo! uur 45eeft mijn ſonben
giën ontepnhept op mijn hart/
#lhet een bitt're #ielen ſmart/
& Bun mp eeng tot uuJe uponben

ſpeen te lopen/bat ilt repn
&ijn mag ban mijn ſombell-trepn.
y'.

-

e# nbig
ð Springbron, ſtunt mp aſch en
ſtofje maken ban
O

3Pan Der ſomben ſauernp/

-

G#n uur #ruig-bioet Han imp âDaſſchen/
3Pat mijn bert/ gantg repn en nieuud
ſlBitter mo?t/ alg uitte ſilieumu.
-

6.

d!?aalt niet ſlegg mijn Hooft en Voeten,
H#eere 3eſu Dabibg Soon /

.

dl haar ook 't Hert en Handen ſchoon/
(9p. Dat ift ill mag ontmoeten

32eeb?ig / H#eplig/ om boortaan
f)aarbig tot ubu dienſt te ſtaan,
7.

49clj 't ig 4Daar: ik ben onlueerbig
Sulft een meſbaat / en berbien
H2ooit um gunſt en ljeul te ſien:
JDaar / om dat gn altijt beerbig
Sijt tot ubelboen/ ſo begeer
#h geneſing tot Ilbo eet,
8

3mmer ſtaat om bol ontfarmen!
&Pm haar / bie haat builljept ſien
2ll ium buonÜen an te bien :

49 3Laat ban um ſiefbeng armen ,
-

iſlàn omhelſen / bie ook graag
ag geneſ
geneſen ban mijn
aDag
p #plaag.
3

9. &ijn
p

j
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9.

gijn mijn ſonben/ #eert alſ bergen/
45!oter ig nog uuo genaan/
aPie geen epmb heeft of geen maat/

aPutu ik 't ban uur goethept nergen/
alBerp mijn boogbept nu ook mee

#n ben gronbeloſen Zee.
IO.
-

3eafcht och! mafcht mijn hert en baben
riepm en ſuiber/ en beuboon
«Bp Myn Hert alg umen &Thtoon/
GP Ban ſal iſt b?oeg en ſpabe

3e olih ſingen / liter eet/
' '#23en gemafſchen ban ben #eet.

XXVII.
-

's Morgens ſig afſonderende tot
danken en bidden.
5tem: Reveylles vous:
&Pf: X. Geboden:

ef: Doet jemant ſorg of jaren beven:
I.

D"g moet het tijt / 6 trage Ziele!
3Pat gp in eenfaamhept opregt/
5ocht boo! uun Schepper neer te finielen/
din uur gebleken open legt.
2

#om maak il Los van al um Sorgen,
«En alleg mat um hinb'ren mag/
©m anſtonbg in ben b?oegen inloggen

ſlºot hem te nab'ten met ontſag;
'

-
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3.

en moet gp b'eerſte #ielg gebagten
"#
bie il beboet/

#ein moet gp b eerſte lichaamg htagten
«Ppbgagen/ bie iſ ſterften moet.
4.

«ºp fieer in ban mijn ziel om hoge
@tot Hem, die ſomber epmben leeft/

i

.

«En ſlaat eerbiebigiſh um opgen
«Pp «Bobt/ en ſeg/ o Heere Geeft.
J.

*UPat bog mijn hert mag ſijn genegen
@Lot uulen lof en heerliáhept:

4

&Poet inp um beeſteg milöen 5egen

-

&Pntfangen in ootmoedighept. "
6.

-

«Bºnanſit moet ſtºp/ 6 Schepper/ meſen/
1

•

iBoo! utme goethept mp betoont/
Pat ik ban clenb ſch?ſh en bleſen

&Poo! uur beſcherming benuerſchoont.
w

-

7.

«bij been mp ſagt en beplig ſlapen/
, libebt My, en Al het Myn bemaatt
3Boo? Vier en Waters Noot, en 't Hapen .
&Petroberg/ boog en gantg ontaatb.
8.

&Pu# mietb ik makfiet/ en beuonbe/
3Pat ºp gemabig ſijt en goet/

"Ple mp/ ſoo'n Wurmken, taſſen ſtonben
19erſoºgt/ beſcherrenut en beboet.
-

9.

©ch laat mijn hert en tong ban ſingen/
belooft 3n Bobt in eeuunigjent:
Pie niet fijn gunſt mp gaat omringen/
&elf# alg mijn lichaam mebet ſept.
# 4

-

1o, jl 2aar

-=-
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d

IO,

#ſ haar lºertenkenner / acij! mat ſomben

-

#ebt 45p in 't buiſter dan be magt

glu mp troumloſe niet gebomben ?
312anneer iſt ſliep en neber lag.
I I.

Och miſt ſc mp bp 't ligt uertonen
jlâet b?oefhept/ bat iſt filop en Strijb /
69m in het ſtruig-bloet ban uun &one,
jl?ijn boogijept al te boogben qupt.
I 2.

n

éP TIaat um beeſt mp nu berfierſten/ .
RPat iſt boo? ik ben gantfen bag

JIBag Leven, Spreken, embe Werken,
&Pp bat ift ii behagen mag,
-

I3.

-

3Poe mp um Naam geſtabig ſouen/
iſlàijn Naaſten ſtigten/ ſo 't behoogt/
HI)ijn ziel ten buit/ berg aarb' ontrouen /
&#n il opb?agen ! na 4.ubu' uJoogd,

w

I

JBaaft mn getrouku tot an ben enbe &#n uujen bienſt / en alg ift ſchenb'/
&o uilt Ill tot mijn 2-iele buenben/
&#n netnen g” op in 19eerliſiljept.

xxvni.
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t
-

XXV I II.

Coffy of Thee drinkende.

-

&tem: Ach was ſol ich Sunder machen:
49f: Als een uitgeſtorte balſem:
dPf: Menuet de proſerpine: ,
I,

ſtote Schepper / al um âIPerhen/
ſlBijg en heerliſt boogt geb?agt /
1ïoemen ſteeùg ubu grote lnagt/

g#n bie op uub baben meriten/
H#effen op en ſtemmen aan/
45p Hebt Alles Wel Gedaan.
2,

-

4,5p hebt buiſemben ban gauen/
ipeerlift ſchoon en angenaam /
1àoor mijn ſupaft en b?oog lichaatn/
dBm het immer meer te laden/
?lig het ig met bogſt belaan/
GBp Hebt Alles Wel Gedaan.
-

.

-

|

3.

't Ooſten brengt ong Coffi Bonen,
jl?et beu angenamen Thee,
ſtijfilift tot berquifthing mee /
g:n het Water ban ubu' (@Lij2oon en
âDolften/ ûoet gn ong ontfaan:
Göp Hebt Alles Wel Gedaan.
f

4.

-

-

3Peſen u?ugt leert gp berenben
(Lot een angenamen Drank,
oPp bat elft/ met lof en bank/
ijlme goethent mogt berb2epben /

-

,

g#n een UDanſt-JLieb heffen aan:

ebp Hebt Alles Wel Gedaan.

t

-

%, 5

/

5. #eere/

f
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5.

hºeere/ boet mp ban ubu' beugben
#n um ſchone gaben ſien/
&Pie gp rijhlik gaat ambien/
3Laat fit min niet flegg berheugen
3'n bit Hkruit / maat hoger gaan:
G5p Hebt Alles Wel Gedaan.
-

*
4

6.

Glg 'er ooit een Drank te binben/
dPie ong tot berquifthing ig /

't #g ben Thee tot ſafenig/
«En bug moeſt fit biſliſt in ben
2lngenamen Thee berſtaan:
G5p. Hebt 'Alles Wel Gedaan.
w

7.

glimmer roepen al um merken/
3elfg be minſten oberſuit

illmen lof en goetigept uit:
69 ſlBilt ban mijn Ziel berſterken /
49m te roemen ſomber boaan :

G5p Hebt Alles Wel Gedaan.
8.

3Poet mp ſien/ bat ift/ onmeerbig/
Pie um goethept niet erken/
't iſlainſte Dropje Water ben:

&P ſlaogt ff 1 l / bie ſo meerbig
Zijt / ban p?ijſen nu boo?taan:
Göp Hebt Alles Wel Gedaan.
9.

Ieeere geſu / A1 in Allen,
4Pch ontſluit um H5epſ-fontepn/
3Pat mijn #iel mag mopben repn:
3Laat um 45eeſteg b?op'len ballen
d?p mijn hert/ ſo ſtem iſt aan:

G5p Hebt Alles Wel Gedaan.
IO,

#Laat
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. IO,

3Laat 'er in een Dor Woeſtyne
alPater byuipen / bat mijn hert.
322ugtbaarlift en beplig buert:
OP 3Pan &oub ift il al mijne
193ugten meber boen ontfaan:

45p Hebt Alles Wel Gedaan.
II.

&Pch bergun mp eeng te ſtomen
25p ben hriſtaſſinen bgon
32erte boben ſlâaan en &Son:
&P 3Pan ſal fit met be bgonnen
G#eumig bgolift heffen aan:

95p Hebt Alles Wel Gedaan.

XXIX.

Syn Beroep Waarnemende.
&tem: Soet geſelſchap, dat met my:
69f: Onherroepelike Jeugt:
49f: Gavotte a la fronte:
I

n/ mijn schipperſ het grººtſ
Pat het mp ig opgelept/
#n mijn anſchijng ſmeet te eeten

't 25tooot ban mijn beſchepben beel/
aPug ig 't billift / bat ik meet/ en
&Oeit te boen Wl wil geheel,

2. Raat:
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2.

#ſlâaar : 6 #eer/ berleent mp ſuſt/
&Pat íſt alg geen lupaarb ruſt /

#l haar gehoogfaamliſt mag uuerſten
#n het geen uur hant en raabt
iſlºp geſet heeft / om te merken
âPat mn te betragten ſtaat,
3.

doch! ik ben ban kragt ontbloot /
«Pm te merfien/ om het broodt/
JPat mp bagelilig moet boeben/
#eer/ ſet gp mn ftragten bn/
3Pat ik boog ubu julp mp ſpoebe
(Lot mijn Arbeyd b?p en blp.
-

4.

3Laat ift nimmer met berb?iet

âIPerhen 't geen uuo moub gebiet /

#Paar met ſuſt mijn banben ſlagen
2In ben Arbeyd blp en ſtil/

q#n ill/ 6 mijn Maker, b?agen /
12oe iſt 't doen ſal na uun' muiſ.
J.

3Laat mp / 6 45ebugte 45obt /
2Iſtijt 't ſPog op uun geboot
Ibouben / om tot umer teren
#leijn Beroep te nemen maar

gn geloof / op bat ilt leere
ijl (Le ſoelten boog en

#aar

#l2aar / 6 63efu/ trotuuje 2502g/
3Laat mp bouen al ben fo?g

JPoot mijn 2 ticien melſtant b?agen;
3Pat ik eerſt upo ſtoningtijlt
Qijn

# #,iglift

30/ Ell
JICT en
@ll (CIRUUlſ
JRagl
en bier
g(Ilſi,

,

7. Poet

Tweede Deel,

I 29

7.

3Poet mp al het aarbfe ſtof
JI)inber agten alg uun' ſof/
3Laat het mp bog nooit beletten/
dBm tot uulen bienſt te ſtaan/
JPie bog na ilbu' u000gb en metten

?lltijt boben al moet gaan.

-

8.

62cij! bergun mp/ bat ift mag

»

3Perhen ſtabig nagt en bag
gſm ubu bienſt/ om ijl te eeren
JPie alleen/ ſo bueerbig ſijt /
&Bat gp boben allen HBeeren
H#eer/ en 45obt bet 4,5oben ſijt.
*

9.

JPoet mn merken hoe mijn tijt
Hſlººp al ſlapenb rag ontglijt /

JPat fft bog eeng leere ſoggen
3Boo, een Schat in b'eeuunighept/

3Pie bog Heden en niet Morgen
JPoo? mijn ziel / moet ſijn berept.
IO,

#eplant geſug/ faat um bloet
fiepmigen mijn boog gemoet/
&#n gun mp uur @Beeſt ban boben /
&Pat íſt mag blpmoebig gaan
%In ubu megen / en Il ſoben
#iet en in het Canaän.

-

N

4

XX

x

i
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XXX.

Voor het eeten Biddende.
getem: Liebſter Immanuël Hertzog der:
&Pf: Al wat men doet, men kan:
I

Du: roept gp mp al meer tot uune gauºn/
schepper/man
hetgeen
op te
aarbenſmeeſt/
dEn biebdeum
goethept an/
oln inig
laben
#ea 't lichaam/ dat nu tºch ja boetſel heeft:
#lm miſben ſegen
3g aller megen
ſop mp/ bie boo! uw (thgoon niet heb gebeeft.
2

«Bp ſijt ban out# gemeeſt bie troume ſtoning /
3o ooi ontferming en goetgunſtighept
able Menſch en Vee en Vis ban ume 3Doning
#aat boetſel rijhelift hebt toeberegt:
&o bat 11 b'aatbe

#et al haar maarbe

#oet lof toegalmen in het eeuwighept.
3

«Bp ſenb um Manna boog um ooit dan bobenſ
ten ſpijft um Iſraël in 't moeſte HPelt/

«Bp brengt met Water uit het Rotzen filooen
'tºmegtig bolh/ met bit en boºſt gequelt:
ſPch boet mp merken

ilm momber merken/

spie gp alom op aarben hebt geſtelt.
4, 65p
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4.

-

€5p laat ben Ravens Jongen tot I &chgepen
GEn laaft ſe tot um eer met ſpijg en bank/

aPug ſult gp mp/ bie met gebeben blepe/
19erſaben/ na um gunſt mijn leben lamit:
oſbeeft ban maar Hragten/
3Pat ik mag buagten

-

&Pp um gemaab / ſo meerbig lof en bank.
J.

&Poet mp erkennen/ Hºeer / bat u me goethept
3Pen Springbron ban mijn lichaamg boetſel íg

3Pog 45un mp / bat ift ſmaken mag uto'ſoethept /
aBie beter alſ het beſte boetſel ig:
&o ſal mijn eeten

ſiegt mogen beeten
3Pat het geſchikt tot uboer eeren ig.
6.

gä maak mp gantgommeerbig/ boog mijn ſonben/
ilm goethept en unu gaben al te ſaam/
geſu/ oerſoen mijn ſchulden boom um monben/
ciën maaſt mp uben HBabet ongenaan /
(ſPp bat um gaben

jlap mogen laben
#n ubo' Gunſt, ter eeren ban ubo ſlaan,
-

7.

-

GPch geſu/ Levensbrood, ſie na beneben/
2Ich bat mijn hong'rig herte UI bebiel/
3IPſſt um gemaben-bolhept nu beſteben
?In mp/ ten boogbeel ban mijn bo?re 2iel.

1Berbult mijn monb / en
leert t aller ſtonben/

&o roem iä il/ ſo alg het tij geuiel.
8. Pöet
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8.

#boet mp met ziong Schaar een# #eplig ſpijſen
#n 't ſpemelg Hof bp 't ſtemgelen getal/
ſpaat tienmaal buiſemben ill lof beuJijſen

jeoo! eeuuuig/ met een 19eplig blp geſchat:
49 &alig eeten !
Sig ſelfg bergeten
#n 't Lam, bat eeuwig baat berfaben fal.
-

X XXI.

Na het Eeten Dankende.
#temi: Ach was ſol ich ſunder:
ef: Als een uitgeſtorte balſem:
. @Pf: Menuet de proſerpine:
, ***

" ,

I•

Le:
ben ºpstoten (bob bec boben/
de Haijn #iele/ looft ben H#eer /
zºpie Hill boo, ſijn goethept boeet /

19eeft perſorgt in al uw noden /
ga: bie rijſilift alleg geeft/
äibat uw lichaam nodig heeft.
2•

selfg
be beſte
gamen,
schenkt
hp lichaamg
aan een Sondig
Niet
#at een Wurm en Miertjen biet
«En/ 6 abomber! 45obt mil ſabell
Haar, bie niet alg bo?ſt en pijn

dem baat boogjept oneerbig ſijn.
*

3, 49 jl)ijn

In W ccuc LUCCI.

3.

d? HPijn Schepper/ boet mp ſingen
12oo? um goethept lof en bank/
ſhu en al mijn leuen lanh/
&#n laat inp boo? alle bingen

2ltijt feggen/ 45obt ig goet/
JPie mp Sondig Stofje bgebt,
-

4•

«bp berleent mp nieume hragten/
&Poo? Ilbo gauen Dat ift ſterft

&ijn Han in uum bienſt en merk/
«Beef ban/ bat ik mag betragten
ilm gebobt in meerſtighept/

&Lot mijn bepl en &alighept,
5.

-

2Heſu/ leert mp ſteebg te benheri
42m het broob / bat nooit bergaat/
ilàaar in eeuboigbept oerſaabt/

3Laat mijn ſpijg ſijn/ op um memhen
&#n bebelen agt te ſlaan/
(@m ll ſteebg te Hleben aan.
6.

&Pch berſoent mijn ſonbig eeten
Hèan utu' gaben/ bfe ilt niet

?lgt / of tot um eer geniet;
3Laat mijn Misbruik ſijn bergeten ,
#n um Hittuig-bloet/ bat ift ſtof
Binben mag tot umen lof.
-

7.

eere geſu b?oob beg lebeng/

o:## # iDocbſter-lºcer /

-

3iet nu op mijn liberte neer /

3Pat met ſomben omme geuen
.
45antg ontbloot ban uur gemaab/
&ig met aſch en bgaf oerſaab,

's,

#

8. © maah
-
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8,

&P ſlàaalt gp mijn #iel begeerig
iſ?a het oberbierbaar gget/
gaat um gunſtgenoten boebt /
jl hijnen boet 3p nopt affterig
3Pan op 'g lebeng ſmalle paân
H#eplig banfibaarlift te gaan.
9.

3Laat be ſitagt ban 't Hemels Kooren

Hlap tot ſterkt en leben fijn
gſm ben groten aarb moeſtijn:
JPoe mp eeng boo? 't oorbeel boren/
&#ft mag hong'rig en uuo hand
«Baf mp bgood tot omberſtans,
IO.

.

#Liefſte GHefti/ miſt mp lepben
&#n het Salig Lanaän:

-A

-

&Paar geen honger ſal ontſtaan:

jl haar baar ºp in groene meuben
&#eubuig/ ſomber oogſt en pijn/
jl?p kunt tot een ſpijſe fijn.
e

X XXII.

's Avonds ſig afſonderende tot Danken
ende Bidden.

:

-

&tem: Schoon Bloem gewas in 't:
5.
GPf: 2 Verſen in een Prins Roberts Mars:

GPf: So haaſt de blytſchap binnen:
Ie

2l ſjeen mijn ziel in ilup bertreft/
&#n ſluit uuu Kamers Slot,

3Leg al uuo noob en Žielg geügelt

boo, D'?üllerhoogſte 45ott/

e
II
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gen ſeg #em/ ſet hier leg ift neer
&P #oge ſlàajeſtept !

/

#oog uue boeten/ en begeer
illup goedertierentijept.
2.

gºp hebt mp cpnbeloſe ſtof
#n beſen bag berlient/

42in unuen naam te ſingen lof
&Pie altijt Hof berbient:

49cij geeft. Dan hert en luſt en ätagt/
&o faſ iſt ſomber ruſt/

illu goethept prijſen bag en 11agt
âl?et blijtſchap en met inſt.
3.

SP'e Sonne gaf mp ligt/ be glantg
«Pe# #emelg mp omſcheen/

#2an bonen dan ben ſterren tijgang/
&50 bol ban lieftſhbeen;
3Pe Werelt met haat ouerbaab
19erſchafte mp mijn beel
12an ſpij# en bank/ na umen raab /
#n mennig of in beel.
*

4•

# At en Dronk en boete mp/
3ft mag Geſont en Sterk,

“En beeb/ban pijn en finerten bap/

#et ſuſt mijn banden aperit:
iſ 2ijn Tonge ſp?aft/ mijn Oge fag/
JPijn Oor heeft angehoo!t/

#ijn Voet beſtueeft nietſ bug ik mag
1litroepen ban nu boogt,
5.

«Belooft 3p ſbobt/ bie mp bemaart

3Boog moepten en nerbiet/ .

JPie mp ban # ##n ſpaarb/
illlll)g JigiD.
en mp ſijnll hulp
#t 2

w

dPagt
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paar buifent ſimhen mag ik ſtaan/
zpaar buifenb mee en acb!

-

illitſchreeuujen/ bieb gp mp nog aan

illuo gunſt/ op beſen Dag.

-

6.

-

«Bp hebt mp tot um Pienſt genoob/
offin tot um faligheên /

5o onmaatbeerelift en groot/
op geſu/ ach! mat reën?
3MPat Reden fijn 'er? Hºeplig HBeet/
3Pat Reden? och! geupig /

«Bp boet bit al/ en epnb'loog meer/
d2m dat uur 32aalm goet ig.
7.

Hſlâaat/ ô ſpobt 1baber / ſchelt ook qupt
GPm 't bloet ban umen &oon/

aPat gp niet regt gepreſen ſijt
1Ban mp boo: timen @Lij?gon/
3Perſoent mijn foubenſ bie ift than#
gIn hert en moob en baabt
23eb?enen heb ! en ſtel mp gant#
25eupijt ban alle quaabt.
8.

25emeth mp boot um beeſt / herept
Jl?ijn hert en ooit mijn tong /

gaat ift um lof in eeuwighept
JP2et blijtſchap nog eeng ſong /
OPntfangt bit offer / neemt het aan/
3Perfoemt en bepligt mp/
&o ſal fit byolift ſlapen gaan /
«En ruſten b?p en blp,

)

xxx III.
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XXX II I.

's Avonds ſig uitkleedende. &tem: Meyne hofnung ſtehet veſte:
dPf: Myne hoop ſal nimmer wyken:
I,
3

K 3Leg mijn Kleed'ren bp mp meber/
&Bie mijn Schepper mp uerlient/

G#n ontbloot mijn lichaam meber

iban het behſel/ bat nlp bient/
#leſu leer/

dil 2p nu bueer/

3Pat ift 't Hleet Deg H#epig ontbeer.
2

3Laat ff / met be ſiergemaben
Hèan mijn lichaam / leggen af
?lI het Eygen, bat mp na ben

2lifgrond ſleept doo! 't nare graf:
d? 't ig tijt;
d? 't ig tijt!

-

3Pat ik 't eygen mobe qupt,
3.

-

3eſu miſt mp bog uittrekken
't itleet ban engen maarbighept /
SPat ift fie hoe mijn gebrek en

3Paafithept booſ iſ open ſept;
"

&Pch bebeſt/
&Pch bebeh/

3Poo! um bepläleet mijn gebieft,
v

#t 3

-

4. âBilt
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4.

31Bilt mp 't buile Hitleet ber ſomben
3Poo! um beeſt ooit trehhen uit /
G#n mp behken met tum' momben /
&#er fit nog mijn ogen ſluit:
3Laat um Hieet/
-

3Laat um Hleet/

2ln mp naaſtte ſijn beſteeb.
5.

Jl?aaft mp maakt/ en belt mp mebet
il 2et uud Hl?antel/ angebaan/
&al ift mel/ behieet/mp neber/
3leggen en berblijd opſtaan.
&P 3Pan Sing/
&P UPan Sing/
3 à Ll lof boo? alle bing.
-

XxX IV.
's Avonds te bedde gaande.
&tem: Menuet de proſerpine:
qPf: Ach was ſol ich ſunder machen:
dPf: Als een uitgeſtorte balſem:
I•

2TV &al mp tot ben Slaap begeben
% in ljet bonher ban be magt/
3Paat ik ruſt en Slapefagt:
jl?aar: och 1 geplant / miſt nu geben/
3Pat mijn ſlaap gehepligt 3p/
3?an onnutte bgolmen b?p.
-

2. En

-
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2.

v GEn laat nog boo? al mijn herte
3Boo2 uum' (Lij?oon fijn uitgebgept/
ofer mijn lichaam neber lept/
.

is
A

GBp bat ik ban ſchuit en ſmette

-

122p mag mo?ben / eer ilt mn
3Leg te ſlapen b?anſt en b?n.
3.

€5p hebt beſen bag um ſegen
jl 2p geſchonken/ en gemaakt
UPat geen onbepl imp genaaht :

«Bp2lnuJaarb
ſteebg op al mijn megen
mijn regt en ſlinker hamb

•

3Bomb ift il tot onberſtanb.
-

-

4

#E)aat:
/ mijn
en baben
&ijn/ 6inHºeer
plaatg
bantong
beplighept
/

,
ºr

-

, ſpantg bebleht met pbelbent:
'HH#eb uuu fegeng en mueſbaben
ilàn geſchonken filepn geagt/
&#n onnutliſt boog gebgagt.
-

>

5.

'##lhoeſt mijn ziel en lijf opbzagen
- . @Lot ubu bienſt en heerliftijent/
2llig een blijft ban Danſtbaarljept:

jl?aat: helaag / iſt ſlijt mijn bagen
Boo! be merelt/ in het goet/
UPat geen bepſ geeft an 't gemoet,
6.

ſpeere geſu/ laat uun monben
» ' qºn um falig offer-bloet

fiepmigen mijn buit gemoet/
GEn laat mn eeng ſijn ontbonben
12an
.

#mobe ſomben-trepn/
bep

":

ZS)0
& Ollij@ſillſg CIl Olllº8,1ll. 4

7. 't Ligt
-

t

De Sondaar ontdekt

14o

7.

't Ligt beg baagg ig nu gemehen/
«En be &oon hebekt haar ſchijn
#l 2et een bonher nagt gogbijll:

#tom mu/ geſu / geef een tehen
12an um ſtralen in mijn bert/

3Pat het gantg berligtet mett.
8.

-

-

31eiſt mijn Afgematte Leden
3Poo! ben ſlaap berquihhen beet/
qDm te merken tot uuo' eet /

giën bergunt mp om in b2eben

Hacer te leggen / byp ban 't quaab/

apoo! um goethept en gemaab.
9.

aPoet ban nu mijn ziele maften/
ſlaaaft bie merhfaam in haar pligt /
?lig mijn lichaam neber ligt:
#Poet mp malen op bie falien/
3Paat mijn 2‘iel bp leben ſtan/

3Boeb mp ſtaag met hemel man.
IO,

GPyaag gp ober mp be forge
gin hetuhu
buiſter
uanſiefbe
be nagt
/
3Poo?
troume
magt:
#ſlâaaſt mp mafther in ben nloggen
3Bol beg geeſteg/ bat iä ſtof

-

x

39inb' om il te ſingen ſof.

--

*

':

A

XXXV.'

--

-

- --

-
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xxx V.

Des Ruſtdags Na de Kerk gaande,
&tem: Jehova Zions Son:
o@f: o Twyfelende maagt:
&Pf; De Lofſang Mariae:

s
'-

I,

F# ban &aligtjept /
ilm goedertierenthept

## groot en onmaatbeerlift!
3Pat gp in 't openbaar

A

-

ilbu' budo?t en Kandelaar

f-

z

-

3Laat ſchijnen / ſo gantg heerliſt.

i

t

2•

-

2lch! maarom ben ik niet

(Lot eeuunig #iel berbgiet
n 't Heydendom geboren?
- 2lcij? maarom hebt gp mp
%jn Babels Slaverny
52iet eeubuig laten ſmoren?

*

-

.

,,

3.

gh hab in 't Turkendom
/

-

J’

ſbantg ſinneſoog alom

jaar afgobt honnen eeren/
gh hab in balſche ſchijn
Arrius of Socyn

#aar bmaling htumen leeren.
4.

HIàaar: 45p / Bebugte 45obt /
H#ebt hier mijn fneer en lot
3jn Zion laten ballen/
3Paar 't GEuangeli moogbt

w:
aat #
gp
Al in#/
Allen.
g ſijt#
# 5

5. ºp
-

-
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J.

eBp roept en mobigt mp
1 lit &atang ſſabernp/
&Pm tot um (GLhgoon te naften/

V

45p ſenb geſanten uit/

-

3Pie boog een foet geluit
HIbu moogb roemrugtig maken.

-

6.

G5p regent ban um ſlijgoon /
&P geſu/ Pauibg &oon/
H#et Hemels Manna neber /
45p ſterkt uun erfenig
dPie mat gemopben ig /
G#n Iept ſe ſagt en teder,
7.

#om ban/ Bemabig #eer /
3Laat ooit een Dropje neer
19an ubu' genaben regen/

3Boet mp in 't H#epligbom
%In treben/ en meer om

-

-

39erijuiſen met uuo ſegen.
8.

-

-

25uigt boog ubu moogt mijn hert/
dPp bat het innig mert

(Iot umen Pienſt uolueerbig/
45eeft mp gehoo?ſaamhept /
3Pat ift in teberhept

#lbu jàaam berijef ſo meerbig,
-

9.

à l'aaaht bat mijn herte beeft/
«En an uub' maatljept itleeft
3Poo? uhuen 45eeft ban bouen :

&et luſt en hragten bp /
&Pp bat íſt b?p en blp /

ilm ſtaan mag eeuwig lopen,
1o. 25ee

|
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IO,

25emerk um Pienaarg geeſt/
3Pat bp nu onbebgeeſt
ſlim mond'ren mag berklaren/
3TBilt an ljet Dood Gebeent'
1Bergaart bp ubm gelneemt'

1i &elpen openbaren.
I I.

3Perbuſt um Heylig Zaad
JI 2et bolhepb ban gemaab
G9p. Dat haar lippen ſingen;

Hèergun mp / na beeg tijt
JIhet al um bolſt/ berblijt
H#et 3Peel ber #emelingen.

XXXV I.

Uit de Kerk komende.
&tem: Jehova Zions Son:

49f: o Twyfelende maagt:
9f: De Lofſang Mariae:
I•

-

112 ſof/ ö ziong heer/

»

JI)oet buifentmaal en meer
32an mp ſijn opgeſongen/
49 JBaait mijn hert berept /

-

-

*

50 ſal um beerliähept
25eſteruen op mijn tongs.
«

2. en
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GBp hebt um Hºepligbom
&Pntſſoren/ en maatoum ?

dPm 't leueng bgoob t ontfangen:
G5p hebt um Pienaarg momb
G5eopent/ en 't berhonbg

3Boſh preeg Ul met geſangen.
3

GBp beeb um 32aam en lof
&Lot an het Sterren-hof
ſjiitgalmen enbe 3Boemen
G#n ſenb mp met um uuoogt
(4Lot £ielen hepſ gehoopt

(Le rug/ om lºl te ſtoemen.

-

-

4.

#ft boog mpſ beplig Hºgeet/
#n utmen (GIempel meer

#lºet ſugten en gebeben:
HI?aar ach! berfgent mijn quaat /
3Pat gp in 't bibben haat/ .
&#n hoopt mijn regte reben.
-

5.

gä hoogbe 't hepſ-berbonb
HPerſilaren in ſijn gronb/

#Bergeeft mijn ſonbig horen /
«En 't geen gn hebt gemerkt/
3Laat in mn fijn geſterkt

#lºet al uuu uitberhoren.
6.

#ft hief mijn hert en ſtem
3Ba 't HPieum geruſalem
#n 33ſalmen op te Singen:
&Pch laat ift niet alleen

-

#n 't booghof algemeen/-

#aat in Den H#emel bgingen.
7, 49p
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7.

69p bat fft baat ubu jàaam
qºn blehifteloſe faam

q#eng I#epligliſt belijbe/
qEn mp met b &#ngel-ſchaat /
dPntlaſt ban al 't geuaar /
3Dolmaakt in ijl berblijbe.
8.

«Bp liet um ſegem-ſp?aaſt/
JPie ziong b?omen raaht /
dPp mp ooh neber balen:
49 &egenrijfte 45ob: /
19ergun mp ook bit lot

% in Salemg opper-Zalen.
-

9.

JIBaaſt mp nu ban ubu iſ?oogt/
&o eben angehoogt /

qten Dader en Betragter:

ſpaah mp van 't aarbſche ſtof/

-

(@Lot roem ban umen lof/

geen babelſh Veragter.
IO,

25citeert het budaſe bolſt/
25enebeſt met een IPolft
12an emfiel buiſterniſſen /

G#n milt ubu' beplig Žaab
Hipaar ſchulben uit genaaid
C5emabigliſt uit buiſſen.
I I•

GEn meeſt ban Al in Al
gIn bit mijn ſomben bal
ſpoo? mn / en milt mp geben/
3Pat ik in 't Heemelg Igof
gin blehheloſe Hof

ſlaag eeuunig boo? Wil leben.
XXXVII.
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XXXVII.

Na een Catechizatie of Oefeninge
gaande.

-

&tem: Hoe ſchoon ligt ons de Morgenſt.'
GPf; Ik hoor een ſtem uit 's Hemels Throon:
I,

G# roept mp tot um

lºepligbom/

&Paat u me maarhept nu alom
45eroemt moet en gepreſen/
GP H#eer/ berept mp / bat ift mag/
(Lotumen (@Lempel met ontſag/'
Steebg nab'ren in uun' bgeſe:

25eboet // HIRijn moet
«En mijn ſinnen// 2lig ift binnen
illm Higuig home
jl?et De 45obberſigte 192omen,
2

dPntfonit um finegt met henlig ligt/
GBp. Dat hp bieriglift ſijn pligt
65etroum an mn berrigte/
3P2ult al ſijn moogben boo? um 45eeſt

3Piep in mijn hert/ bat het il 12geeſt /
&P 12aber aller ligten!

&pgeeft gp // #n mp
5 àu ban boben // 4Diſt geloof en
3Liefbe geben/

#n mp / om boog iſ te legen.
3.

aperſt

i
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3.

-

alBeeſt bp mp met ubu geeſteg ligt /
25eſtraal mijn hert en aligeſigt/
dBm op um uuoogt te methen/

dſbeeft ambagt en eerbiedighept/
3Pat ik bebaart in ſtillighept

iſlaag boog mijn #iele merken/
3Peer ban // jl?p ban /

2gb le ſinmen// Pie ban binnen
jlân berſtoren / ,

4Pim uuu moogt met brugt te hoten.
4

da geſu/ HTaibbelaar en 25org/
3Poet mp / ontlaſt ban b aarbſe ſong/
2llſeen uur gunſt begeren/

45eeft ogen/ bat ik merite aan/
#oe 't hert tot il ig angebaan/
JPoet mn na binnen Heeren:
oPlm 't hert // 1Perlmert

3Poo2 te ſoeſten // %jn ſijn hoeſten/
69f 'er megen

&ijn/ uuu miſ en âBetten tegen.
y.

dBeeft oorbeel/ bat ik regt ter beeg
illuj mijfe monb'ren ober meeg/

G#n in haar fragt beſchoume
39erſterftt ooit mijn geheugenig

&Pp bat ik 't geen geſp?ohen ig,
#l 2ag ljepſiglift behoumen:
Hitom Hºeer // 3Paal neer /
- @5eeft mn hragten // 9m te tragten/
3Pat mijn leben

-

ijl 45eijoo?ſaalm 3p gegeben.
6. ONT
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Ontwaak, 6 ſterke Noorde Wint,
#eerbuijff en in mijn hert betſlint '
apie ſterfte magt bet fonben/
3Perſoent en ſufuert gp uiijn bett
aPoo! boefhept/ Ziele-pijn en ſmett/
n geſu títuig en âBonben:
omt gp // H#iet bp
Zuide Winden, JBoet mp binben/
«En um
brengt
mebetrooſt en bgebe.
apoo!
ſuiſing
7.

doch mogt ik in um' bepligbom
dºehephgt hemen/ en aloun
iſim Igeerſſhhept bermeſben/
go foub ift opoliſt benen gaan /
dEn ül berept ten bienſte ſtaan/
ga: bank en lof mergelben:
'# 5ou ban // H#eet ban

:

*-

-

Hºlme moegen // &eer genegen /
192oiih ſingen /

q#n in ill ban o?eugt opſpgingen,
8

25egint ban/ gefu/ baat be ſtem
#eg jieeraar# epubigt l en geeft filemi
diën ſiragt an al be ſaften :

declj ſpreeft en HP?eeft gp hoog uim 45eeſt

#So kragtig in mp / Dat th meeſt

"

ilm ſpame groot mag maſten :
3Pan ſal // #3ft al

.

-

1ume beugbenſ Bol ban oeugben
&tabig p?ijſen /

«En jl eeuwig lof benuijſen.

XXXVIII.
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-

XXXV I II.

Uit een Cathechizatie of Oefeninge
komende.

-

&tem: Hoe ſchoon ligt ons de Morgenſt.
“9f: Ik hoor een ſtem uit 's Hemels Throon:
1.

G#
3p «Bobt/ bie mp eerleent,
&Ie homen/ baat ook fijn gemeent'
#aar bert en hamben paren/

Gºot lof van 19em/ bie eeuwig leeft/
«En al ſijn gunſtgenoten geeft
&ijn beugben te berfilaten:
H#oe goet// G#n foet

n

$#'t te komen.// Baat ber bomen
H#ert en ſteelen

ſlot #ehouaag eere quelen,
2.

@ Heſu/ maarom gunt gp mp / ,

#
#Dwaling bep/
"I'm ſuitſer moogt te horen?
&Pch maarom mag ik bp be Schaat

3Pan 'theplig bolſt/ in 't openbaar
3Berſchijnen ſomber ſtoten?

d? 't ig/l betuig/ .
&Pm te tonen// Bat gp tnomen
&#n berfteeten

3Bilt bp 't bolh/ bat 11 gaat eeren,
#L

w,

5, 45p

-
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3.

45p ſenb um ſtruig geſanten uit/
ſein 't G#uangeliumg geluit
#o 5alig te GIrompetten/

.

«Bp ſchemät uur trouwe boben geeft
d:n ligt/ om blp en onheugteſt
die ſprehen
uuobiel
3Detten:
ſpaar
ziel //man
#eeft
Qin uw woonbeu// Pie# baat mouben

-

w

ſiegt getuigen/

-

#oe ſig elk moet boog ill buigen.
4.

3Perſoent be ſomben ban uw Knegt
gn 't ſprehen/ en bergum hem 't regt
#Pan't geen fijn mond nerftombe,

Ontdek, Bekeer, en Heyligt tbalng
't Perblimbe bolſt/ in ſomben gallig
dſbeſtluiſtert en gebonden:
3Poet haar // 't Göebaat

-

riegt beſpeuren// ſºn betreuren
(dlot ſe ſtomen

@Lot het erfbeel ban be 192omen.
5.

-

3Dermalihert en bertrooſt uum'. Zaad
o:n ſchenh ben beeſt ban uuo' gemaab
2lu haar met bolle ſtroomen:

3Perſterkt het Rietje, dat geſtroolit
#g/ en het Lemmet, Dat er fulooſit/ of in 1ueeft een 45oût ber 3D20liteit:
GBp dat // G#ſſig dat

jºu mantg corn// #n bit leben/
39;p uun
van oog
ſombell
/ ſijn bebombell.
apoo!
mag
l

l

6. JD gie
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6.

Sptie eenig en ?tlueerbig Bobt/

.

2lch! maalt mp nu ban uur gebcbt
«fen Hoorder en een Dader?

#Laat uulen beeſt mn alieg meer
#nbagtig maſten tot um' eer/
-

- @ #eplig gemelg Babet!
3lcert gp// Selfg mp
#n um' maarhept// aâoo! uun' ftlaatljept /
, Pat mijn #iele
3 l/d Igeet te regt bebiele,
-

7.

ºach hemelg ſbeeſt/ maait mp bequaam/
«Pin lof te &ingen ubuen 5)aam
3Doo! uuu ubelbabigheben:

âl)aalt nu boortaan mijn moogb en baab
(die regt geſchiht boo! um genaab/
49In pu'rig boort te treden

GBp 't ſpoo? // Pat boog

b'2larb om boog ig// &#n boot oog ig
1Dan be 192omen/
&Pfe in 't Hemels Zion ſtomen,

JI 2

,

XXXIX.
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XXXIX.

De Ontdekte Sondaar beſchouwt Gods

ſtrenge regtveerdigheyt.
stem: Was grämes du dich meyne zeel:

©f: Wat is 't myn Ziel hoe dus ontſtelt:
def: De liefelyke tyt komt aan:
&Pf: Pſ. 24, of 1 11.
I-

U# Gºh?oon/ 6 Hºoog gebugte 45obt /
gig in beg 19emelg beplig ſlot
23eoeftigt boog geregtigheden/ ,,
inde albaarhept en ſiegtbeerbigljept

ibebt ºp / alg gronben/ baſt gelept
32an um gebiet in eeuwuigjeben.
2.

Hilm 4Pogbeel ig in billighept/
vºn Heurt niet alg geregtighept

«En maarhept in beg menſchen baben:
43p baat met afkeer al het quaat /
3Pat tegen um geboden ſtaat/
dºm malgt an alle fonden paben.
-

3.

-

JPit heb ift uit um ſºepſig ſlPoogt 3Boogunaalg boel buiſenbunaal geljoogt/

4

gên bleef nogtang geruſt in follben/

jlâaat ach! uit ſiet iſ! mijn geſigt
#n um geregtighept / bp 't ligt
3Ban uuben Göeeſt mp toegeſombeu.
-

&#
4. Çn
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4.

«En ſijt fiegtbeerbig/ bie mijn ſchult/
(Lot an de iBoilten opgebuff/
JPiet ſomber Losprys kunt nergeuen:
ilm Regt berenſt het/ bat ik moet
«Pm al inijn ſchulden in ben gloet
3Per eeuwighept ſtampfalig benen.

S

-

5,

-

ºp hunb mp niet ban ſchult ontſlaan/
&Len ſp um Regten ſijn Voldaan

SPoo! My, of boog uuo Soon ben Borge,
&#n ach! bien 25ong en HTaibbelaar/
RPie buiſenben reb uit 't gebaat/
- ºntbgeeltt mp/ om boo, mp te ſoggen.
6

Jºlaijn ſchulben ſijn onepntig groot/
«En boen mp in ben bangſten noot
#elaag ſtampfalig neber finhen:
gºlft ſchulb / Die ik tijang heb gemaakt
ſtoept ſomber uitſtel/ om uun maak
-

G#n gramſchapg belier in te blinken,
7.

3 Bilt gp ban in 't gerigte treên?
#3ft ſaſ op Duiſend III niet Een
3Poo! mp tot antimoogt honnen geben/
&#p gaat dan niet met mp noo, 't regt/

. : :
- ,

& Bie al# een ongehoorſaam knegt
&ou boo, uuu Hºeplig anſchijn benen.
8.

-

* ſnogtang hebt gp mp reebg Gedaagt . . . . .
ſBoo? uuo' gerigt/ Die angehlaagt

- ,

25en van mijn engen zielg gemeten: . . . . . .
gatig ſta ik gantg omſet met ſchrik l . '

## #

*
n

ſ

g

t
in&#n
't breeg
naar berberf teO fijn geſmeten,
.
3L 3

*

.
.

-- --

9, 49ch

.
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GPch Heylig Rigter, ſtel mp byn

19an ſchult en ſmet en heerſchapppf
qºn ſchenkt mp in uur Soon gemabe/
3Pergeeft / op bat mg ulogt gebgeeſt
39an mp / alg gp mijn 2-iel geneeſt /
3Pan ſo beel ſomben eil migbaben.

XL.

De Ontd. Sond. Siet uit anmerkinge
van Gods Regtveerdigheyt
ſyn verderf te gemoete:
En ſmeekt om genade.
&tenl: Philis quam Philander tegen:
(ſPf: Soete Jeſu ſuiv're ſoetheyt:

«Pf: Roſemond die lag gedoken:
&Pf: Pſalm 146.
I.

-

-

2IZ Sie ubel/ 6 fiegtueerbig ſtigter /
gaat ubu 3Praaft-fueert ruſt op mp :

3Bant mijn ſchuit en booggept ligt er,
2in mijn regt en ſlimher in/
'fi Sie mijn ſonben uco, mp ſtaan/ .
«En tot an De Sterren gaan.
" "
-

2.

âDaar ik mp nu Heer of membe/
25en iſt ronbgoin in gebaat/
3Buiſenben uan £ielgeſenben
3ſlaaften mp beliaut en naar:

dBch! of eeng ubu' grimmighept
3Piert geſtiſt en neergelept,

-
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3.

Boven fie ift b'Hemel Blaken
33an um torenſ en Beneen
&ijn beg afgronbg Holle Kaken
âDijt geopent/ en met reén ;

âDant mijn filobe ſomben fept
ſtoept ſteebg om uno' grimlnighent.
4.

'ft Sie/ blinkt inp/ bien Menſchen Moorder,

2lg een ſecuum ſo brullenb ſtaan/
(Pin mn / alg een ruſtherſtooyber /
't&#eumig uJee te ſeggen aan :
Hººp / genengt tot mijn berberf/
Segt inp/ Dat ift b' afgronb ern,
5.

&Paat-en boben ſtaan mijn Sonden
#ſlâeerbet alg het Zaub ber #ee /

- --

3Pie mp bel en boob berkonben
dl)et een eeubuig bitter Alàee:

Jlàijn geluiſſen pijnigt mp /
&g bat iſ nu finerten in.
e

6.

'it ſpeet/ 6 ſheet/ gn fijt liegtueerbig/
qën uum boen ig jl)ajeſtept /.
2lig gp mn / bie beſchueerbig
25en/ boo? eeuuuig ban it ſchept:
âDant ik heb met al mijn quaab

3?iet berbient aig ongenaaü.
7,

'lt 5al uun gramſchap moeten b?agen /
?Ilg gp mp ban ilt berſtoot /
âBijl iſt ban mijn epigen plagen
Oorſaak ben en dan mijn moot;

3Pug ift/ Igeer / boog ll beſten /
«Dat iſt b afgtonb meerbig bent,
3L 4

8, 512aat:

156 º

De Sondaar Ontdekt
v

w

jaaat: ach Waarom ſoub ſh ſterben
"gn ben afgrond ban 't berniet/
«En um lief iſ, anſchijn beruen
gln een Zielberquinenb lieb:
giëp mat boorbeel fou 't il fijn/
2lig ik ſmoob' in b'htiſche pijn?
9.

&uit gp op een Stoppel toren/
dºn berblijfſelen een Bladt,

5al een Wurmken eeuwig ſmoren/
5aſ een Stof een Lemen Vat . .
«Bantg bergruiſt fijn? Abiet/ 6 #eer/
3Pan nog in ontferming meer.
IC,

giet nu op het ſtruig en Lijben
" 3Ban um' buitgefalfbe &oon/
alBilt mp ban um' too?n bebgijben/

gÈn van ſatang ſpot en hoon/
Iſieb mp / reb mp / #eplig Häeer / . . . . .

3Pat ſá &ing um Baam 5p b eet u -

-

xLI.
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X L I.

--

De Ontd. Sond. Siet Godsheyligheyt,
en wort beſchaamt over ſyne
onheylige Naaktheyt.
stem: Phantaſyke:
9f: O Minnelykſte Immanuël:

9f: De laſterſugt en bittre:
I•

geplig heer/
O #eplig
##eplig
H#eplig # 4Peſen
#n eeuunighept en immer meet "

-

âDogb oan um' bolá gepreſen;
-

&Pp buieng

#

, - - ---

,-

-

ſ

-

2tſtijt het lºepſig ligt

&o luiſrijk ſtaat te leſen,

te

2,--

-

&Pe blehheloſe Engelſchaar ,
2öebcht ſig met haar 1elerften/ .
#a htuipen meg/ om bat ſp haar

Gjeringhept fien en merken;

. . .

Hi?et ig haar luſt
. gtenparig ſomber ruſt

-

Vlm lof en eer te ſterhen.
3.

|

-

|

|

| |

ilm ligt/ ban boben meer gebaalt

#glantárijft en ſo heerlih/

.. . . .

. .

lgeeft in mijn bonh're ziel geſtraalt f .
Cn mp getoont/ hoe beerlift

*

#ft boog I ſag/

Gºermijf iſ inp befag
€fen monſter ontmaatbeerlijt,
3L 5
,

4. #lin'
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4.

Hlub Hºeplig ligt ontbeht mp nu
TPc naaſtthept ban mijn leben/

.

-

een bug ben ik beſch?oomt en ſcijtutu, l .
dem tot uun & Zij?oon te treben,
gift ſie nu Hlaat
-

-

HEijn naaäthept en gebaat / .
Qich mp! aleie ſal mp itleeben? *' -

e

-

,

J.

ilm ſºepſig en ontſachlift oog /
UDat niet en ſtan beſchoubben

ſºllig geplighept/ meth iſt / gehoogt

#een ſonbaat/ bie 't betroumen
#Piet op lim &oon
«Bºomboeſt / bie ban ubo'

-

w
---

ehtoon,

aPaalt om ſijn ſterk te bouwen.

,,
:: :.

16.

2tch mp! apaar ſal fit Doemling heen te
jiaet mijn bloetrobe ſonben?
(GLermijf mijn ongeregtigbeen
&taan boo, mp t allen ſtonben?
Geen amber meg/ Qlig bat ik b?oebig feg/
#lt Sink, ik Sink te gronbe.
7-

*

oef fal ik tot mijn ſtigter gaan

#et al mijn grouvoelbaben?
49 cen: ik buru geen oog opſlaan/
&#m bat iſt ſijn genaben /

gstcebg heb getergt/
qºn buiſentunaal gebergt

&Iot ſtraffe van mijn quaben.

- -- - - - 15 - - - -

-2
- -

: ' *

. .
-

*

*

*
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Jeug leg ik/ ú ontfaulſh theer/
jl het Schaamte gantg bepangen / .
gin mijn onbepligbept ter meer /
*

*

G#n roep / ach mn ig bange!
gift ſterf/ ik ſterf

. -

-

gjin 't ccuunig #icſ uerberf/&o 'lt geen geliaab erlange.
9.

.

-

-

en uw hunt uwe majeſtept
opm mijnent muil niet fircuſten /
&Pf mn um goeberticrenthent

-

-

-

- - -

-

-

Slegg ſomber log-p?ijg ſchenſten/
&bo niet be bo?n

-

apjaagt boot mijn schulben ſongſ
«En it boet om mp beníten.
-

'

1o.

-

-

- -

-

*

- -

*

.
.

*

'tch maak dan nu in geſu blogt
jl)ijn #iel eeng renn en Hºeplig/
3Dat iſ ilt meeb;ig bal te boet
*,

JPoo? #em / fo ſal ik beplig
-

;

, &#n b?p ban 't qttaab /
25cčrben uun' gemaab/

*

-

«ºn Singen 45obt ig 42eplig,

- -

-

XL II.

. .
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XL II.

De Ontd. Sond. Siet nu ook klaar, dat

al ſyn Godsdienſtig reformeren
maar helweerdig is.
stem: Groſſe Prophete meyn hertze begeret:
I

He: en Haibbelaar / boot uun' genabe

.

#it iſ mijn buyaag en merheerthept nu aan/
'Alſ mijn berbeteren bloeg enbeſpabel

|

gig maar oerſlimmeren van mijn beſtaan:
2lſmijne beugben in mepning en giſſen
/

#g maar een meg/ om ben Igemel* *te *miſſelt,
1

2.

*

-

4

- - -- - '

'Al mijn gebebenſ mijn leſen en horen
3ean uw geboben met fuer en luſt/

.

2lſ mijn betragten/ om ſomben te filtoren /
oën in te dienen/ maar in ift beruſt / .
5ſe ſla nu maahter mag ibelift pogeul
#aat ſá mp ſcluen met hebbe bebogen.
3.

'h meepn/ bat um gunſte imp niet ſolib' ontglijben/
ºmbat ſá ruſteloog ſomber uitſtel
gl/ 5 ſbcbugte bobt / fogt te beſijben
#leet ſo veel Woorden en Lippen Gerel,
#maaat nu beſpeur ik / bat Dit Reformeren
#onbgom geſchikt mag / om iſ te onteeten.
4. ?tch !
-,

-
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4.

?Icij! al mijn Bidden uJag ſomber het herte/
iſiegt Phariſeus, en ſomber uur 45eeft /
'ft 3ag nooit inboenbig met bpoefijept en ſmette /
49p mijn berkeerthept / maar bagt onbebgeeſt/
3Pat #l mijn Lippen. Werk foube behagen/
&o menigbulbig in uiten en bagen.
-

y',

2lch! mijn Doorſoeken ban Uwe Geboden
4Dag maar uit bueetluſt en epgen belang!

'tH)ert / ſomber inb?uft ban epgene noben/
#5eefbe nooit boo! um (Ltompetten geſtlang /

'ft Sogt in um'4Daarhept uud HBaam niet te kennen/
32og mp geljoo?ſaalu an ill' te gebmennen.
6.

?Ech! mijn Verlaten ban Grouwlen en Sonden
âlBag niet uit bgeſe boo? 't H#epſig gebobt /

32og uit anmerking van 't bitt're bet monben/
39f ban onteering ban b'ſ)epligſte 45obt/

#lhaar: om ben #emel baar boog te beholflen/
9f om in agting te ſijn bp ben 32,omen.
7.

2lcij! mijn Betragting ban Heydenſe Deugden
âDag om in anſien en gunſte te ſijn/
oºm om mp pbelift ſelfg te berb?eugben
% in een geberfbe bermiſte beugb-ſchijn/
glimmer mijn herte genepgt te beriepben
2,5leef ſteebg geruſt in bit leben te ſepben.

e

8

3Bee tup ban! 3Bee mp / mijn pbele boer ſtelt
3tehen ben toren beg #eeren an b?ant /
'glºemelg oog altijt gereeb op te merhen/
l#eeft mijn ſchijnbeugben in 't Schult-boek

s":
ll.
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oën brengt mp boo: fijn berbeſgene ploeken
debet mijn ſchijn-beugt berbaaſt te beſochtn.
9.

Hom ban acij! #Dibbelaat / 43eplant en ſtoning /
4Beeſt mit ben 25ong en 39erſoener boo, mp /

23luſt bog ben toren / en gun imp berſchoning
42an uuu berûolgentljept/ eet ih feilg in:

5cijenât um geregtigijept / ujilt luip behleeben
ſleet um ºpenſ/ bat ik ten Hemel Han treben.

XL III.

De Ontd. Soed. Siet met ſmerte

de inwendige godloosheyt
ſynes herten.
Stem : Reveylles Vous:
GOf: Doet jemant ſorg of jaren beven:
--

Of: Als de X. Geboden:
I

III fie iſt eerſt/ o Hert Doorgronder,
23p 't ligt ban uuo ſo 12culig ligt
#l)ijng ljerten filoobijept / en beruuonber
jl?p Duiſenbmaal in bit geſigt.
2.

49 âBat een Moord-Kuil ig mijn harte! 3IPat Stink-Kolk ban onrepmigljept!
Och ſtonb' ilt tegt/ iſt ſou ljet tarten

(Lot hermen in beel treurighept!
3. ©cij

j
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3.

4Pch mat een Modder-Poel ban ſomben
dPntbelt ift in mp! en uJat ſitagt
1Dan boogljept buort 'er nu gebonden

23/n beſen Grondeloſen Gragt!
4.

HEijn hert/ bof Atheiſteriejen,
dºrfient 45een ſjobt of @pper-Hºter /
jl)aar gaat ſig in goblooghept blepen,
23ſa biet ben #emel tegen meet.
5.

H)et noemt ſig Hºeer ban al ſijn babenſ
gên ſegt ſtoutmoedig maat ig ſBobt?
3TBaar Wet of Euangeli Paden?

âDaat b eeuwigljept ? bie 't ooit beſpot.
6.

Trotsheyt, Verkeertheyt, Liefdeloosheyt,
Wraakſugt, Viandſchap, Haat en Nyt,
Vermetelheyt, en Reukeloosheyt,
Traagheyt, Verſuimen ban mijn tijt.
7.

Verſtoktheyt, Blintheyt, Aardsgeſintheyt,
Afkeerigheyt ban 'g ſpeeren âBet/

&Dat ig 't Gebroet, dat in mijn ſin lent/
&#n 1mp ban binnen ſo beſmet.
8.

gEn ?lcij! 3Dat buiſenben ban luſten/
gPie in Inn Hrielen! en ach! ach!
âDat Wiſpeltuirigheyt, Onruſt en
Afſwerving komt 'er boo? ben bag!
9. ?Erij!
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9.

2lch! mp/ maatfäl ik bog beginnen?
#bant al mijn booghept heeft geen ent /
opm bat mijn ſonbig hert ball binnen
#iet amberg/ alg Godloosheyt fient.
IO,

#tch! bat ſh ſulk een hert ombpage!
#at aig een filomp van ground'len i3/
&P ſtonb iſt tegt mijn elenb filagen/

gâ âlaagbe ſonöet epnb geuiig.
I Io

etp mp! albaar is er fulft een fuobert
itampfalig ſchepſel ooit gemeeſt/
#Piet' eenenmaaſ in ſomben boob ben /
Gentbloot ban leben ligt en geeſt.
I 2.

«En mp ! âDaar íg 'er een Vileyner,
Bedorven en Godloſer bett?

%jn buile luſten ooit ontepnet/ . . .
2lig Dit, bat ſh ombaag met ſmert.
I3.

apie ſal 'er mp bog ban ontlaben
den maken op $ 45p ſijt het #eet/
aPie 't in uur bloet en msomben baben

ga maſſchen Huub / tot uuer eet
I4.

-

4ech beplaub geſug/ och! ontlaſt inp/
d: er iſ er met in b afgrond baal/

#paak mp ban beſen buiten gaſt u ºp /
d:n pan beeg bloebe Zielen quaal.
15, 39er

16r
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I5.

3Perb?ijf Dit Helgeſpuis na buiten/

«En geeft mp eeng een Vleeſchen Hert;
JPat beplig umen lof Han uiten/ .
3Baar boog gp bog berheerſifit merb.
N

XL IV.

w

De Ontd. Sond. Bevind ſyn onmagt, en
Wagt, als een gants ontblote,
alleen op vrye genade.
âtem: Ach was ſolich Sunder machen:
“Pf: Als een uitgeſtorte balſem:
I,

SNget hier leg
fit gantgneer
elenbig/
S##
##
26 II

-

iBoo! um (Lij?oon/ 6 Hºeplig lºgeer/
#Pet mijn booghept/ bie onenbig
4bgoot en ſmaat ig / bat ben maat
't Zamb ber zee te bouen gaat.
2.

2ïch! hier legt een Magteloſen,
3Pie/ ban alle Hragt ontbloot
#Piet bermagt aig bel en boobt / .
dºen. Onheyligen en Boſen
Overtreeder ban unu 4Det/
3Pie mp ig ten boel geſet.
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3.

#tch! nu fie ik / bat mijn pogen/
2ïrbepb/ moepten en berbgiet/
terugteſoog ig Len om niet!
&#n bat al mijn zielg bermogen/
3 termien / ſch?epen / Dag en nagt

Hlap geen boogbeel heeft gebgagt.
4.

'ſtiſtan met al mijn bitter Harmen /
dºen met al mijn berte-liet

Hilap niet rebben uit 't oerbiet/

gso niet ume bobuept# armen
jlap omhelſenſ en uun' Hragt
#n mijn ſmafiljept uuort bolbaagt.
5.

'# #ta nu alg Gereet te ſmoren
#Poo? um' mgaah en grimmigljept
HPoo: mp Doemeling berept /

5o 45p mn ban bel en toren
#Piet ontſlaat / en boeb mp u!!!
dſbaan uit Satang flabernp.
6.

âDiſt ſtºp mp boen meberſinhen
gſm een gloeb ban nare pijn/
Heeer f het ſal regtbeerbig fijn;
alPijl ift ſtabig ging inbginſten
b' 49ngeregtighept/ en maalt

#lap bug obeerbig uuJe 309?aaft.'
7.

'à 3Ieg nu open boo? um' ogen /
2Llg een ſnoben Hellewigt,

JPie gantg boobt in ſomben ligt:
#làaat/ och laat ubu inebebogen

&o onepmbig/ nogtang up /
#eſu/ fijn betoont an imp.
8. ſtom

|

w-
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8.

3 ton ban geplant en ontfarinet/
&iet inp in mebogen aan/
3Pilt uun ogen op mp ſlaan/
&P ſlaat bog geen nare ſitarmet
12an um gunſt berſtoten fijn
#n een eeuwig mee en pijn.
-

9.

-

$mmer# miſt gp/ bie Ontbloot ſyn,
32an haar epgen meerbighept/
&chenken gepl en Salighept:
3minerá bieb gp baar/ bie boob ſijn
#In haar ſomben/ 't leben aan/
3Laat mp ban ooit hulp ontfaan.
IO,

'Hålaagt ban nu alg Buiten Hope
ilàet mijn Radeloſe Staat

Enkel op um' hulp en raabt /

fith gp mp/ ſo ſal ik lopen
%In ubu' megen/ en ſo niet

GP 3Pan Sink ik in 't oerbgiet.
I Io

eere Jeſu troume 25onge /

*# , Red My, #ift ſterft
«ën um' gunſt boo? ceumig berf/

Draag, û Draag nu ooo! mn fo:gel
Helpt, Geneeſt en Reynigt mp /

JRaakt mp van uun toren op.
-
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XL V.

De Ontd. Sond. Verwondert ſig over
Gods eyndeloſe langmoedigheyt
-

:
i

t hemwaarts.

#stem: Polyphemus:
def: Pſalm 38. @f: 61.
def: Als den Hemel in erbarmen:

&Pf: Ach was bin ich meyn erretter:
I. -

O 3Langmoebig
G5obt!
3Pat ift onbet

't ig ſlºomber
*

2og niet in ben afgrond leeb'/
at ik niet boo? bele jaren
25en gebaren/

-

Paat men ooo! um gramſchap heeft.
2•

3Domber ig het/ bat uun ogen
5?og gebogen

suſh een Monſter, alg ik hen/
3 Pic met buifenben ban ſomben
t 2|ſſen ſtonben

-

HImen 52aam en 319etten ſchen.
3.
'fiſhcb niet amberg ooit bebgeben

v

|

gIn mijn leben

alſº gotſoogjeptſ 19,oeg en &#paab/
'Alſ mijn merk mag enkel booghept
&#n goblooghept /

#a/ onepnbig ujag mijn quaab.
4. &#n l

-
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4.

«En nog maah iä ſonbeng 6ergen/
&Pm te tergen

#lun' gebult/ ſo ennbeloog/
'Hiſtan niet anberg boen of benhen
?lig te ſtrenfien

ſluwen Jaaan/ ſo bueergaloog.
5.

«ën nogtang miſt gp mp ſparen/
«En bematen/ T
2lich! uiat ig be reeben I#eer ?

&al een Doden Hond uit' 41Betten
So berpletten/

«En niet Sinken plotg ter meer ?
-

6.

«En @Pch! monber/ aſſer bloegen
## nog $egen

3Boo, mp ſnobe Hellekint,

&#
en baanfi geeft mp um ſoige
2lſſe morgen/
-

«ën al mat mijn hert beſïnt.
7,

&o beel mibb'ſen ber genabe
332oeg en ſpabe/

gPie mp lohhen bon! en naat /
«Beeft gp/ tot mijn zielen boogbeel/
RPaar mijn oogbeel

*

-

hon geoelt fijn menig jaar,
8.

'##ab boo, eeuwig kunnen ſterben /
Çn berberben

#n een gronbloog &#eumighept /

'hijab mijn tanden kunnen finagen/
&#n be filagen

30egeng 't onljepſ mp berept.
jl? 3

9. H#eer/
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9.

Ibeet/
hoe fat ik ban boo2gronben/
ronb
dEn berftomben
Humoe langmoet ſomber maat/
ieelp mp beſen Peugd te melben/
Giën vergelden

3Lof en bank boog um' gemaab.
-

IO,

dPch het ig moo! mp nog heben !
dam te treben

Grºot ben GEhroon ban um' genaan;

#baar ter recog millioenen leggen
-

3Pie baat ſeggen
Ach! het is te laat.

steumig/

II,

de gehoua/ miſt mn ſparen
dijn bematen/

grºot bat ik um gunſte ſmaah /
#n ach! laat mp bog niet ſterben/
oſter ift erben
saium
bepl/ en tot uw' naah.
I 2.

© apan fal ik it nog roemen/
Gin |l noemen

secr ſangmoebig ober mp/
3Pie mijn #zich niet moub berſinbell/
jl 2aat mp in ben

#auen boeren blank en oºg

XL VI.
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-

X LV I.

De Ontd. Sond. Siet de abſoluite nood

ſakelikheyt van Chriſtus Jeſus.
&tem: Hoe ſchoon ligt ons de Morgenſt,
G9f: Ik hoor een ſtem uit 's Hemels Throon:
w

1.

# mn / mat ben ik ſinneſoog/

-

*

3Pat iſ ooit buiten Heftig hoog
Hl?ijn bepl en ruſt te binden/

/

4P Puoaſe ziel/ mat gaat iſ aan!
3Pat gp ban ill laat henen gaan
JPien 250?g/ Dien zielg-beminben?
&eg mp // ſlPoub gn
«blauen beluen // #n uuu felben/
69f gn &chatten

.

*

%jn uuu felben homb bebatten,

J

2,

dof moub gp boo? um' baiſche ſchijn
32an epgen beugb geholpen fijn ?

49 Ziel mat loſſe grouben!
G#p ſchaam ll bog met pijn en ſmert/
3Pat ooit in 't binnenſt dan uun ijert
3Peeg liften fijn gebomben.
3l3el an// 25geeft ban/

?lI uun' Hruſthen // 4.5antg in ſtuäſten:
3leert bertroumen

-

&Pp 450bg &oon/ en op Hibern boubuen, .
512 4

3. 45n

1
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3e

«Bp &iet ban ronbgom/ Dat bien gronb/
apte niet op 't ſtruig pan geſug ſtonb/
iſ eeunlig ſou begeben:
JPien Rietſtafbau «Egypten ig
aPoorboort / en ſou iſ booſ gemig
"

,

,

3Poen ballen en boen beben:

dPch leum // GÉn ſteun

GPp bien rotgſteen// Pie bog alleen
19oo? gebaten

Ziel en lichaam han beuJaten.
4.

gh fie ban/ gefu/ en bemerk/
âëat gp alleen onepnbig ſterft
&ijt / om mijn laſt te blagen:
obp ſijt het / bie uit &atang magt

heeel buiſemben hebt uitgebagt/
dPin ijl ſteebg te behagen:
dBp trekt // G#n boeit

50 meel boben // illit baat noben/
3Pat ſe iepen/

ſ9m ll lof en eer te geben.
5.

-

45p binb ben fierhen/ en beſpot
#$ijn magt/ en ſlaat het Herten-Slot
#ln ſtuäſten en in buigen:

ebp reb man bood/ en hel en pijn /
gºn boet haat/ bie onthomen fijn
3Pan unde magt getuigen:

#

't qLenen in bem// Pienſt te binben
12an bien 25ogge/

&Pie boo! ſonbaarg baagt be forge,
€

,

6. #Baat :
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6

Jſ?aat: IËenlanb geſug/ ach! ik ſuperb
12an um' gemepnſchap af/ en beru

illu 45eeſt en 25loeb en âDonben/
GÈn nogtang ſie ift &onneklaar/
ſïeb gp mp niet uit mijn gebaar /
&o ſterf iſt in mijn ſomben/
dPch leer // ſlân |geer/
11 25eſchoumen// GEn betroubuen
&Pp LIm' ſijben/
JPaat gp mp boog humb beb2ijben.
7.

JBaat: H#epſamb / och! mat haat het inp/
&Pf 45p mp ſo noobfaaftlift 3p/

gmbien ift ill moet miſſen/
3Pit ſou mijn oogbeel bog hier maat/

&o onuitſpgehelift en ſmaat/
1Bergroten en Verwiſſen:

#tom lºgeer // Sie meer /
G#n ontbeh II// ?in mijn Ziel nu/
oſter ift Sinke

G#n in b' afgronb gantg 1Berbginſte.
8.

gſh kan niet tot um 12aberg @Lij?oon
?lig boo? UI/ 6 Gbp JPaufûg Soon/
&Ppregt ootmoebig maab'ren /
gft kan uit mijn berloren ſtaat

3 àiet uitgaan/ alg mp um gemaab
iſ?iet tot 11 gaat bergaab'ren/
ſlBant gp |/ H tumb mp
jl?aat alleene // 2ünberg geene
ſiegt geneſcm /
69m #I niet um' bolſt te b?eſen,
# 5

» od,
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9.

-

CDch IËeplanb/ laat mp lieber al
&Pntbreken / mat ontbgeiten fal/
2lig ift 11 maar geupinne:
3Laat Duiſend Werelts agterſtaan/

g

l

2lg ik maar mag um gunſt ontfaan/
&#n il ban herten minnen:

-

&chenſt HBeer // j.lap meer
3Ligt ban boben // «En gelobe /
QPin te houten

&Lot uun bloed en geeſteg ſtromen,

XL V II.

De Ontd. Sond. Siet, dat Jeſus

algenoegſaam en magtig is,
om hem te Saligen.
Stem: Soet geſelſchap, dat met my:
GPf: Onherroepelike Jeugt:
&Pf: De blauwe Vlagge:
I

H# geſug/ Ziele-ſ&Loſft/
lºgeer en ſtoning ban um 1Bolſt /
OPch mie Han ill regt beſchoubben
gln um

Peugben Ittifteriſt?

't &ijn ſe/ bie op ijl betroubben

ſlot ben laaften ogenblift,
w

2,

(ſy
p
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2.

dBp boet treben in 't Perbonbt
Pp um bloeb en boob gegronbt/

45p boeb #iel en lichaain genen
@Lotum 3Pienſt en ſpeerlihljept/
«Bp ſchemät al um' bolſt het leuen
iet/ en in Det eeuu0ighept,
3.

23p um ig genoegſaamhept
19oo? ben & onbaat meggelent/
app ſijt boog haar / bie il roemen

&Lot een 2ligenoegſaam #eer /
&alig fijn ſe/ bie il noemen
#tunnen Hºepland tot um' eer.
4.

2IIgenoegſaam ig um boobt/
ſpeere geſu/ boo, mijn noot/
dBm mijn ſchulben te berſoenen/
25p um Baber / bie fijn ſDog
&laat alleen op um' boſboen en

3Lijbeng Hragt/ uit D'Haemel H#oog.
5.

#ſlâaar mat ſou uup' boogne ſtroon /
&Pp uun hooft met ſpot en hoon
3Paſt gehiomften/ mp ooh baten ?
2lig gp niet in 't ſmarte graf

#ab um boobgemaat gelaten/
&#n ban II geu002pen af.
6

3Pog inu 45p op b Hºoogſte top
H#eerſih ſijt gebaren op /
ſtamt um' erfbolſt byolift &ingen/
4TBijſ gn buibel/ boobt en hel

3Boo! haar / alg um Hiteurelingen/.
45antg ter ueber hebt gebelt.
7, H#oge
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#7.

#oge Bobt/ bie/ bol van Hragt/
2#lieg hebt te boeeg gebaagt /
oſbeeft mp nu ook ban uub gapen
illit ubu' algenoegſaalnijept/ G9m mijn Pogre Ziel te lauen / ,

dPie amegtig neber lepb.
8

(Irelt mp boo! um liefbe-bant
(@Lot ill/ en ombat mijn hant/
49m tot uulen (@Lij2oon te treden /

3Paar gp Volop miſt ambien/
#ſa: baat gp genoegſaamheben

?in een ſebig Qog boeb ſien.
9.

GBp alleen / ô Salig Lam
Helt, en Leeuw uit Babibg &taln/
itunb imp in uur ſlBomben maäen
319itter / alg be Sneeum of ſlPol/

&Poo! utm &oen-bloeb / en doen naften
(@Lot um Schoot/ ban &egeng bol.
IO.

Hºelp mp ban uit mijn berb?iet
3Poo? um' ſhobbelift gebiet;

3TBilt mp tot um ſtruig gelepben
jl?et mijn ſonben/ bat ift baat

3Pan mijn boogbent mag afſchepben/
«En ijl prijſen boog en naar,

X L VI II.
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XL VI II.

De Ontd. Sond. Vreeſt, dat Jeſus hem
niet ſal willen annemen, om dat

hy ſo Sondig is.
5tem : O Heylig Salig Betlehem:
Of: O Heylig heylig heylig ligt:
I•

Mrn bmaatbe Ziel/ hoe mag het fijn?
3Pat geſug il niet heeft geneſen
1Ban ſomben/ herte-leeb en pijn/

(ſ)m Higen gehoogfaamlift te b?eſen ?
2•

&Pf menſt gn I hem niet tot um 25org/
49m al uuo ſchulden uit te miſſchen ?
&Pfig 't uun ſtommer angſt en ſong/
UPat Heftig borgtogt il ſal miſſen?

,
-

3

&Pf benht gn/ bat um ſomben ſchult/
3Pie an be âBoiften ig gekomen/
(@Le groot ig / en 45obg ongebult/
&#n gramſchap fal op ll boen houten ?
4.

&P ga: mijn ziel/ baar legt be knoop/
G#n bit berucht ll b?oebig fugten/
SPit ſlaat u nu meer / en boeb um hoop

3Pan Zielg geneſing ban ll blugten.
5.

/

45n Schgept en 25ibt meſ naar en bang/
42m $3eſü hitlp te mogen binben/
jl?aat ach! uub Schult-Regiſter lang

cºnſulaat gaat al ubu hoop berfſinben.

6. SOtt
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6.

&ou gefug fuift een ſchulbeniaat /
19an bombert buiſemben talenten/
3Pog rebben uit ſijn Zielg geuaat/
G#n boeren in ſijn liefde tenten ?
7.

&ou geſtig fulft een Yſelik
Rampſalig Schepſel, met fijn armen
&o ſºeplig en ontſachelift/
G9ntmoeten boillen in erbarmen ?
8.

&ou ſuſh een ſnoben Atheiſt
&#n Godverlochenaar nog leben?
JPie al ſijn kragten heeft berquiſt /
G#n an ber ſomben bienſt gegenen.
9.

&ou fuift een Terger ban fijn 450bt

5?og burben om berfoening benhen?
JPie met fijn Schepper blijft ben ſpot/
&#n ſocht fijn ſlaajeſtept te Hittemhen,
IO.

43 5Been: mijn 2iel/ een lºepſig ſPog
(@Le repu/ om 't minſte quaat te buſben/
&al iſ niet anſien ban om hoog/
512aat boen berſinäen in uun &cljuſben.
II,

-

JPien Hºeplanb hoopt um &ch?epen niet/
OPnl bat ijp 't Offer ber gobloſen/
#Piet amberg/ alg met afäeer ſiet/

*

23a: b?epgt fijn 3Pgaaft ſmeert an ben bofen.
I2.

'tgig maat/ ijp roept nog tot ſijn (ICh?oon
3Pen & onbaat / om hem ban fijn fonben
(@Le rebben, maar helaag! ift toon

Jl?ijn geOutbelen ten allen ſtollben,
13.

aPug
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I3

TPug maakt mijn bert bit naar beſluit/
3Pat ilt ſtampfalig en berloren
#$al ſijn/ imbien ben Igemel uit

dPntferming mp niet homt te boren.
I4.

de ſlBomber H3epland / ſijt gp ban
4.5emegen/ om mijn ziel t' ontmoeten /
5o Homt / en doet eeng mond'ren an

iſlºp Dode, die leg boog ubu 39oeten.

XL IX.

De Ontd. Sond. Toont grote ernſt om

Jeſus tot ſyn Borg te ondervinden.
&tem: Pſalm 77.
&Pf: Onveranderliche guthe:
dPf: Ach ! myn borg myn uitverkoren:
I

L# geſu/ ach!

mijn ſjerte
#g met b?oefhept/ angſt en ſmerte/

G2ber 't fonben paſt belaan/

«En beſchroomt tot il te gaan/
'h Göa gebuirig/ alg gebogen/
jl 2et mijn mat betraanbe ſPgen
#Beergeb?uht/ en ſoelt/ of gp

jl?p niet maaät ban ſomben blp.
*

2. 3Dant
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2.

3TBant ift meet/ bat Anders Geene
?Ilg Gy, Middelaar, Alleene,
jlap ban ongeregtigheén

ſtan geneſenſ en met reén; .
âDant gp ſijt in magt onenbig /
ePm een Sombaar / Die clenbig
3Puſſ en boog ig / uit ſijn noot . .

w

t ſpelpen boo, uuu #truig en boobt.
3.

-

dPch! hoe geerne moub ift Homen @Lotum' bloeb en geeſteg ſtroomen/
geſu/ om ban al mijn quaab
iB2p te mogben uit genaan:

?II mijn bibben/ hermen/ ſteenen/

schºenen/ #lagen en de meenen/
gig/ g #iele mebecijn!
om Door U 1Perfoent te fijn.
-

-

4.

2lſ mijn lopen/ rennen / bgaben/
ggſ om U met Al Uw Gaven!
die merkrijgen boo? mijn beel/
(GLot 1II ig mijn luſt geheel.

»

'hºsoch. Geen Ander goed te minnend
2lig om gefug te geminnen 3
Jeſus Jeſus íg het mig/

apie mp ſo noobfaaäliä ig.

Ibeplanb geſug/ ášchat en #Leben/
dàch ift foeft niet angſt en heben/
3ëinb ik t; nietſ ach! ik ſterf
5omber ii/ in 't maar berberf/
45eeft berfoening en genabe /.

een oerloſt mp ban het quabe/
aPat/ ſo ueel en menigbout/

"

-

- .

#lºp gebuitig maakt benotitº
5, 319iſt
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6.

-

arbilt ºp/ h Cebugte honing/
3In mijn #iele maken ameoning?
2 Sie Daar, hier ſg Wim #negt/
#eng mp bunalenb ſchaap te tegt:

,,

#ilt gp bode Abonbaarg maakten
'llit haar graf en tot t trekken7.
G2Abie baat / hier legt er een /
SPie maar leben menſt alleen.

ief iſ dat
er waar
aan
at gp
toaart genegen

##
-

3/lap te Schengen ilmen &egen/
l

*

Gººi emig ik ſou terſtond

.

#last in treben iii 't Teerhond:

|

#ſt itſ bat gp ſuik een ſnooben/

.

:

&Pie geheel in ſomben bood hen

3Douh geneſen / och it quan

/

&#ot 117 ô Geſlagte Lam!

-

8.

#eere Heſu/ laat ban blijken
n mp arme / bat gp rijft/ en
-

ººgoot fijt in barnijertigjept/
@Loon uun goedertierenthept:
#tpnigt en geneeſt mijn herte
39an mijn ſonben/ bruh en finerte/
“En geeft mp eeng ruime ſtof/
*

-

om te &ingen boot en lof,

39

L. De
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L.

De Ontdekte Sondaar ſchreyt en Bidt

Onophoudelik, om door Chriſtus
met Godt Verſoent te worden.
stem: Gyb eyn aalmoes eynen blinden:
*

I•

A*# hoe ozolih foub ih Singen/
#ab ik gefug in mijn bert/
#laet beg tºeeren ſteutelingen
ambag ift ſatang ſtrift ontubert.
'It sou mp ſteuuwig &alig noemen /
d:n mp feifg geluhhig roemen:
ieeere geſu/ 45n... alleen/
#ee.re #efu/ 45p, alleen /

ſtunt, mn 't lenen? Hunt, mn 't Ieben/
#oo! um #ruig.. en lijden bien:
apoo! um ſtruig.. en lijden bien;
2•

3Liefſte geſu/ troume 25opgel
#eplant #eplant / ſlaat uur (ſPog
4ep mp meber / en baagt jogge
#Boo, mp/ trek mijn ziel om hoog:
Hboog mijn bibben/ ſchepen/ klagen/
&#m um gunſt/ en neem behageil

gn. mijn tranen/ en... gelilag/
#n.. mijn tranen / en... gehlag:
(ſerij. mijn herte! @ch.. mijn herte!
#chaept om it.. ſteebg nagt en bag/

#cijgept om ill, ſteebg nagt en bag
3. '# Sterf!

|
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3.

'Hºterf:
oeh sterf! fa ik al miſſe/
23in mijn ſonben/ en berfmoo?
23ſt, ben afgrond boo? gemiſſe/
&o ift bp #l geen gehoo!

#an merunerben en bekomen/
jl?et De Duitgehofte 13gomen:
3Laat.. I binben/ #u..ſt ſoek/

3laat... 11 binben/ #Bu..fit foei, /

&Poet..mp open/ Poet.. mn open/
#a ben in hout van um'boek/
52a ben in..hout uan um' boeit,
'it Soeſt il ſteebg bp bag en nagten/
@reurig in mijn binnen-5aaij

'filºsoep te ſamen al mijn hragten /
ºn berijef tot in mijn taaij
ſPffft il eeng hon behmegen
(Iot ontferming om II 3egen/

-

Jººp.. te schenken boog, um «Beeft/
iſlºp te &chenhen boo?.. um ſheeft /

"Paal, banneber / Paaſ.. ban neber /
#eplant #ie..ſugſ en geneeſt/
lgeplant #s.fug/ en geneeſt/ .
5.

3ummer hunt gp al mijn ſonben
#aaſt perſoenen in nm bioet/
&#n boo? uun bloet-robe alBomben

riepmigen mijn buiſ gemoet/
#tom/ en hom/ miſt maar gebieben/
«En mijn ſchuit ſal ban mp olieben/
qºn.. mp nooit omrin..gen meerj
«En.. mp nooit omrin..gen meer/
#0. gepgieſter! #o. geprieſter!
4Bafcht mp
r

# ##
tot

âICijt IIlp ſili,,Ugt tot

&E,
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6.

49 bebugte #jong #tomitig /
5Beem mp #ombig Miertjen aan/
#engt mp ooit tºt uube ſlºoning
n het Abalig 4Lamaäll :

de team ſal ik/ met be repen/

ºp oan al mijn bitter & cij?epen /
#enºmig #mgen/ # tºt eer /
#euwig gingen lººg tºt E /
'hºgen, behouden j''#23en, behouben/
#wig
ºp, nu lofben
## /
#euwig #n..nu
of ben #eer.

-
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G E SAN GE N.
D ER DE DE EL,
V E R T o N EN DE

Een uitverkoren Sondaar Geheyligt.
Pſalm 84: 6, 7, 8.

-

Welgelukſalig is de menſche wiens ſterkte
in U is, in welker herte de gebaande
wegen ſyn: Als ſy door het dal der
moerbeſbomen
doorgaan ſtellen
Hem tot een fonteyne,
ook ſalſy 3

w

-

, K3

de regen haar gants rykelik
overdekken, ſy gaan van
kragt tot kragt, een
jegelik van haar ſal
verſchynen voor
Godt in Zion.
g

I.

De
Geheyligde
beſchouwt
Gods
MajeſteytSondaar
en Weerdigheyt.

r

&tem: Hoe ſchoon ligt ons de Morgenſt.
Of: Ik hoor een ſtem uit 's Hemels Throon:

* *

*

Ie

# ſomber epmb of maat!
-

EKE/Grº

GP Majeſteyt, bie hoger gaat
2IIg #emel embe aarbe !

Sº Y?" 49 1egeeſliſt en ontſagliſt ſpobt!

’. 3Bieng meergaleſe groothept tot
'QPen gemel/ Hºoog ban maatbe/
#

- 53 3

.
(42)
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&Pprijft Il en mijft
U!
num
ſchoonhept/l aeie ten toon lept

#boo? mijn ogen /
5au ten gemel opgetogen.
2

Nu ſtraalt um groot en googljept# ligt
#obamig op Myn Ziels Geſigt,
aPat ſit/ alg opgetogen /

5aſet amberg ſien of merken han
#ig luiſter/ glantg en ſieraat al
ilm & Lij?oonſ geboumt in 't boge

#leijn ſºog// # hoog

-

©pgenomen // En gekomen
#In 't beſchoumen

-

got itemf baat ik aan op bouwen.
3.

69 ſºobt ber ſboben / #eplig #eer
zeer
ſijt immer
meer.
5oleeeren/
groot/ 45g
ſo goog
in luiſter
quºm jihajeſtept mogt ſomber end

#n bºemel en op aard hººient
#elf: in het naarſte buiſiet /
dºlfi roemt // GEn noemt

1ſt ſtamtg heerlik// «En begeerlift / .
GEn um meeſen

3eont oan buiſemben gepreſen
4•

#et Zeraphinen groot getal/
aëat eeumig boog Bobt blijnen ſal

#n 't galmen/ ſo bolueerbigl
neerheft ſteeng/ met een biep ontſag/
jim ſheerſifihept en nagt en bag/

en roept uit Godt is Weerdig!
#aat

187
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jaar ruſt // G#n ſuft

3g met #Pſalmen// Iit te gaſmen .
#n um' âIBoning/
a

&#eer 3p «Bobt het eeren Hitoming,
5.

ga

2

JPe Vlekkeloſe Geeſten schaar
3Perheft ſig #eplig/ om met haat
illu googheptg lof te &ingen;
't Geſelſchap ban uur epgenbom

eg #hht#
Ilbo.” # /
ban bgeugt te ſpringen
Il
2lſg
gp // H#aar

#

ng

«Baat begroeten.// «En ontmoeten
Jºl?et um gaben/

Om haar hert en ziel te lanen,
6

3 aug Stein Ik bgolf met haar in/
«En maalt gebgehiteliſt 't begin

1Ban uur en ſof te noemen/

ilm ſlaajeſtept / reebg op Myn Hert,
45ebaalt / ontlaſt inp ban Myn Smert,

t

«En geeft mp ſtof te roemen/
«Pm 't Lam, Pat quam
ſboog mijn ſonben// (Le 19erhonben
gºn te p?ijſen/

3a / boo? eeuunig lof bemijſen.
7.

42 #eet/ hoe fal ik met geluit/
ilm ſlaajeſtept Nu galmen uit/
3Pie alleg gaat te boben/
#oe ſal ik 't minſte ban um' ſof
3Bermeſben? ach ! ſh Aſch en Stof
&ou maar uuo' glantg berboben/
5? 4

.
#ft
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gk ſal/l Pog al
ſtmen luiſter // Baken buiſteyl
2llig mijn ſteele

Abonnig uwen lof ſou quetien.
8
cº

, o gemel! &#chenh mº ban

um' (ſbeeſt/

geatſt. Nu beplig onbeogeeft
ilm Haaam en ſof berbgepbe:
geoe mp met um' perſigte #chaat
Jim' lof opſingen boog en maat/
Grºot bat ik ban hier ſchepbe /
q#n ban// Abal 'ft an

't Ennb eeng homen/ Baat be 3egonnen
&#eumig &ingen

gen man enkel blijtſchap ſpringen,

, ' II.
De Geheyligde Sondaar Siet wat voor

regt dat het is, Die alles weer
dige Godt te dienen.

stem:

Menuet de proſerpine:

def: Ach was ſol ich ſunder machen:
49f: Als een uitgeſtorte balſem:
I.

*

&Pgt 'er ooit een menſch gebonbtn/ .
3Pie

# leeft en ſterft /

.

'tgig lep bie Bobg gunſt bermerft/
en bie Hºeplig mag berftomben
'g leeeren lof en heeerſſfibent
52u en in bet eeuujiggept.
-,

*

w-

2. ?tch

-

Derde Deel

is,

2•

%jch mat kan een Miertje roemen/
dPie (ſegg an een 'toningg hant'
3MBopt in eer en ſtaat geplant!
3a: men gaat geluähig noemen/

Pie balf #toningſihen bleet

39;alen op haar 392agt en Stoet,
5•

maar!al#tmaat
achamberg
mat ſal ſijn
p?agt
jl?àaat!
ie niet
lot ſijjn
n bit leben ſocht en agt ?
'g #toningg gunſt ſai bog maar tot ſijn

Ziel berberf fijn/ bind fjp niet
't Eeuwig bepl/ bat Heſug biet.
-

4.

&beker ighn ban te ſchatten
ſiegt gelukkig/ Die baat ſegt
#eer / ik ben, ik ben uw knegt,
3Pie fijn boet op 't ſmalle pat en

3Lebeng-megen heeft geſet/
«En op 'g leeeren baben let.
5.

#tan een ?larb-mo?n groterg menſchen
2llig een merelt af te gaan/
«En bien Bobt ten bienſt te ſtaan/
3Pie ban al ben reekg ber menſchen
lºgeer ig/ en in eeuboigbept

ieoub ſijn albzoon en ſlaajeſtept.
6.

Z&alig b?iemaal/ ja onenbig
&alig ſijn ſe/ bie ban 't ſtof

ſlog gemaakt / Heijobaag lof
Éteebg berheffen / maat elembig
JPie 't haar luſt ig boort te treén

#n beg mereltg ſbelheên.
5? 5

49ch/
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7.

G9ch/ nooit ſuit gp groter gaben .
2 in mp ſchenken/ Hºeplig ſpeer/
'2tig bat ilt um lof bermeer:

#2ogt ik lopen embe bgaben

#n uun & Bienſt! het foube fijn
3Boog mijn ziel tot medicijn.
/

8.

&alig ig uur bienſt en heerlift/
&aiig / &alig ig De Hittoon
G9pgeijangen tot een loon:
&alig ig het en begeerlift/
jaet uuo buit gehofte &cljaar
#l te roeitten boog en maat.
9,

'klaeb mijn tijd en kragt berſleeten
#n be merelt, maar begeet
5 àu te leben tot uun eer/

«En hoe &alig foub' ih heeten/
2lig mijn ziel en lijf uoortaan
#ſlâogten ijl ten bienſte ſtaan.
IO.

'Hilaerft ban bat het groot en heerlift
#g te roemen Deſen Heer,
3Beerbig bank en p?ijg en eer:
G5un mn ban/ ô 45obt / al eet ik
#Sterf / te &ingen ubuen lof

leier/ en ban in 't Heemel-H2of.

III.

Derde Decl.

IO I

-

III.

De Geh. Sond. Nodigt alleſchepſelen,
Om die Weerdige Godt te
Verheerliken.
j

&teun: Philis quam Philander tegen:
4Pf: Roſemond die lag gedoken:
d2f: Pſalm 146,
I•

L°#
ben groten ceren ſtoning/
ſBant ſijn lof en J12ajeſtept
#g in &aſemg 49pper-uuoning

&o ontſagliſt uitgebgept:
&ingt/ g &ingt #em al te ſaam/
45goot en leeplig ig fijn paam.
2•

Vlekkeloſe Zeraphinen,
3Pie ban Igemel-liefde b?anb/
@ 4:5p blugge ſlijerubinen

?lItijt baarbig an Bobg hanb
@Lot fijn Pienſt; 6 45p hebt ſtof/

&ingt en roemt Hehobaag lof.
3.

?II gp Geeſten bet Volmaakten,
HLog ban al mat merelt hiet/
JPie in liefbe gieren blaaſten
#tumb / en 't moſſe ligt geniet:
ſtoemt en prijſt Bobt ſomber enbt /
3l3ant gp ſijt ſijn lof gement.
4. &#n

I92.
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4.

«En €5p/ â Myn Ziele vrinden,
#ean mp boo? ben boobt gerukt/
3Pie nu eeuboig bgolfft in Den

lgend al be plugten plukt

aan uw ſchepen: och/ befan
@Lot ſijft lof mat juicijen fian.
5.

de ºp Hemels Opper-ſalen,
apie ban 't Hof uitgalmen bgeunt./.

3eſt be groothept ſteebg afmalen/
3aan hem bieben lºemel ſteunt /
49 @Bp hoort bien groten tºp

#of opſingen/ &ingt ooh blp.
6

Son en Maan en Gulde Sterren

In beg lºemelg 3firmament /
aPie uuo glantg nabp en bette

ieeeriſh toont/ maaht lof behent:
decb um Schepperg lof meeſter /
3meant ºp ſijt ſijn handen boerft,
-

7.

«En gp Wolken, bie ben tegen
op ber aarben meberſtopt/
aPie bemeben tot een ſegen
ſtijfilſh uitgegoten mogt;

#oem um ſlaaher en bettel
aPat fijn boen ig regt en boel.
-

8.

Vogelkens oerheft um heelen

w

'##ſaorgeng ſabonbg en bp nagt/ 3meiſt geſtabig hirren/ queelen/
2lig til 't Sonneligt toelagt:
iecht ben menſch op boo! uto' ſtem /
'Pat het op ſijn ſjerte Hlein,
9. Men

Derde Decl.
9.
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-

Menſchen, bie begaaft met reben
Ziel en lichaam hebt ontfaan/
&P5aat eenparig töt Göobt treeben/
dBm ſijn lof te ſtemlnen aan /

II betaamt het/ 45p hebt ſtof/
&ingt gebuſtig tot fijn lof.
IO,

Alles wat er leeft op Aarde,
&#n boat 3Lamb en Zee bebat/
?lI mat groot of hiepn ban maatbe
gt/ 6 &ingt t
eppet
*###ºrasmus
qÉn leem eeuodig lof bemijg.
II.

Gy mijn Ziel, bie nu bien Hºogen
&chepper ſiet alg in een pgent/

#ef bog boortaan bepb uun ogen
(IZot ſeein/ maakt ſijn lof beſtent/
ill 25etaamt het/ bie ſijn glantg:
H#ebt geſien an 'g #emelg tijgang.
I 2.

&P gehoba / geeft mp ftragten/
dBm te loben bloeg en ſpaab / .
(GIreft mijn Ziel en Zielg gebagten
(@Lot II gantg boog um' gemaab/
dBat ift eeumig eeumig &ing/
«bobt 5p lof boot alle bing.
-

v.

-

,

IV - De
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IV.

De Geh. Sond. Beſchouwt ſodanig Gods
weerdigheyt, dat hy het niet kan
uitdrukken,

5tem: Meyne hofnung ſtehet veſte:
def: Myne hoop ſal nimmer wyken:
I,

A*# hoe Weerdig, Weerdig, Weerdig,
-

gig geboua b #oogſte bobt/
«En hoe beerbig/ beerbig/ beerbig/
Hºtan ift hieſen tot mijn lot/
3Pat ift roem/

&Pat ik roem/
gen gehoba Weerdig noem.
2.

d:3obt IPyie-eenig Häooggep?eſen
gg Alweerdig ſomber enb /
69 Pien ſhotgſteen uitgeleſen

*a

v

#laaakt mn nu ſijn lof behenb:
49ch #p ig
Pch ºp ig.
5uift een 45obt/ bie Weerdig ig.
5•

Weerdig ig bien (GIrouuben Baber/
&chepper ban het gant# H#eel al /
2iſſer ſpring en boſjeptg aber

12an ſijn 25onbgbollig groot getal:
'ftſBeng geheel
ern

'h4Beng geheel

Mºl / ö iPaber / tot mijn Peel.
4. Weer

Derde Deel.
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4.

Weerdig ſijt &#p/ @Iroume 23ongej
Sone 3Pabibg/ mant um alècr#

3g/ om noo! mijn ziel te forgen/
@Lot mijn bepl/ op bat ik merh/
JPat gp ſijt/

-

JPie baat iijt

39oo! mp/ en mijn ziel verblijt.
5.

Weerdig ſijt 45p zielen @Irooſter/
&Pien uur goebe gauen boobt
2'n mp / alg ik ſnoob en boog ter
52eber lag/ alg gantg ontbloot:
#emelg 45eeſt/
-

45p geneeſt

JPºp/ en maakt mp onbeugeeſt.
6

Weerdig ig ben 45obt ber boben/
Gö200t en jl 2agtig f 3Pie alleen
&onbaarg opmeht uit ben boben
«Pin met hem te mogben dºen:
žiel/ och merft /
#g bie

Cout/

oſſy2o0t en ſterft
bie 3Bomb'ren buerhit,
7.

Weerdig ig bien ſboot bebomben /
&Pie ben blinben ogen geeft /
&Pie/ ſo beel/ bie baſt gebonden

3Baren/ gantg ontketent heeft:
3Pie mp ſtof/
JPie mp ſtof

#eeft gegeben tot ſijn lof.
8. Xcij!
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8.

2ïcij! hoe Weerdig en hoe l#eerlift

## lgtere / boe? mijn #iel/

aPie na 't eeuwig bepl begeerlift

Jan nepgt bat ik noo, il finiel:
Weerdig ſijt /
Weerdig ſijt

"-

«Bp geſjoba t aller tijt.
9.

"

» ,

Weerdig, Weerdig, Weerdig, Weerdig
gSijt gp/ Igeer/ alg 't Hoogſte G5oebt
3Poo, mp/ bie in oofmoet beerbig
ill Göemaah / en bal te boet:
Weerdig fijt /
Weerdig ſijt

€5p / gehoba/ t'aller tijt.
V.

-

De Geh. Sond. Verwondert ſig, dat
hy ſulk een Godt niet eer ge
koren en gedient heeft.
stem: Werde munter meyn gemuthe:
GPf: Abermaal eyn jaar verfloſſen:

of: Pſalm 42. Als een hert: ,
-

I•

-

S"## ô 2iel / maar ſijn um

ſinnen
JPog te boren met gemeeft / .

UPat gp ſulk een 45gbt niet minnen

âDoubet met uub gantſe geeſt ?
3Pie ſo bueerbig en ſo hoog
&ig quam tuinen an ubu Oogf

3Pie ſo goet en bol ontfarmen
ill 3Poub' lochem in ſijn armen,

2. Pch
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2.

-

&Pch mijn ziel/ hoe hon het meſen
3Pat gp ban dien 45goten Ibeer/ /
#Piet en ſongt/ Bobt ſp gepreſen/
&#eubpig 3p ſijn 5 àaalne b'eer?

3mmerg mag bp bog. Die abobt/
JPie baat moont in 't Heemeig ſlot/
GÉn bie ronbgom op beraatbe

(GZoont hoe groot ijp ig ban maatbe.

gnmerg heeft hp iſ gegenen
&pijg en baanh/ ſo miſbelijk/
«En behalben 't bierbaat leben

#Pog ſijn moogt ſo trooſterijk/
Hitenbet ſtºp niet Die II boeb /

'!

.

«En um #iel en lijf behoeb',
&ogt gp Hem niet/ bie fijn gaben
&tbomft oln ſtabig U te ſaben?
4.

-

2lch! berbunaalbe #iel um ogen
Hlbafemi / boo? ben loſen ſchijn
12an be buerelt/ fo beb?ogen

qEn boo? 'g &atang ſjeig fenijn/
3Pat gpſ t eenemaal nerblint/
#Piet alg boereſt hebt bemint/
«En
gp moeſt
Hem ſtegg
baren/
3Pie bug
ubu' liet
leben
bematen,
-

-

-

,

w

y,

.

3Beeſt ban nu gebankt/ mijn ſtotſteen/ .
3Pat mp um ſiegtueerbighept

-

HPiet al lang geſtelt heeft tot een

-

ſBoogujerp ban um' grimmighept:
Gy, Getrouwe Zebaoth,

\

-

- 45p alleen Langmoebig 45obt /

# # bie # # #

-

,

tOtel!

et al lang hebt laten ſlnoteIl.
u lang 5
(19

•

zº ,

sr.N.

. . .
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6.

&P 3Pergeeft mijn finlielooghept
#pa um goetljept en gebult/

#peem Dees fcljanbeliſie boogbrpt
alBeg/ en repuigt mp ban fcljuſt/

gintjet ſtruig-bloet van uuo Soon/
SPat iſt beplig tot uuo' (@Lij?oon
(Irebell mag/ oln baat uun' ſlPerften

3Boogtaall altijt op te meriten.
7.

49 2ïſmeerbig Q5obt / mijn megen
ábijn nu boo? uno' ſfeeſteg ftragt
@Lot um & Pienſt en eer genegen/

45eeft maar / Dat ili bag en nagt
Al JPijn Schepper lof bewuijg/
G#n in al uuo uJerhen p?ijg /
(ILot dat eeng mijn 2-iel ſjier boben
All &al eeuuuig eeuuuig louen,

VI.

De Geh. Sond. Wort op 't Sien van Gods
weerdigheyt eerbiedig en bevende.
-

-

Stem: O Heylig Salig Betlehem:
&Pf: O Heylig heylig heylig ligt:
I•

O iPeerbig en ontfaglift ſheer/
1in Hºooghept boeb mijn ziele benen/
&o. Dat iſ mp eerbiedig heer

&Lot il/ en melig uoo! iſ te leben.
-

4. Ibo'

Derde Deel.
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2

ſlin lºooggept maakt mijn moeſte hert
&o ſuperbenb' in beeg milderniſſen
«Beheel Bedaart en bug ſo merb
Geſtilt mijn ongeruſt gemiſſen.
3

*

iſlaijn hert/
boot
onruſt
«beſlingert
alg ſobe eben
moeſte
baren/
L3Bogt gant# Geſtilt, en ig beſuſt
ſlºot 1,1 na boben op te baren.
-

4.

H#et ſugt en ſchgept/ al Toegekeert
(Lot ii/ bie eenig 't kan geneſen/
't #eeft eerbiet en ontfag geleert
3Boo? I/ ſo b?eeſelift in meſen.

-

tº

y.

HIm 45eeſt/ bie nu mijn hert bemerkt/
dPoet mp gantg innig tot il fugten/
So ijaaſt mijn oog um hanb bemerkt /
&Pie 't niet en ſtan/ nog buil ontblugten.
6

#ſlâijn Žielg gebagten/ ſo betmart/
2öeginnen fig bp een te Garen,
&#n nepgen eeng geſint mijn hart . .
(Le bgagen/ ach! Wat ſal dit Baren?
-

7.

&p boen mp bemhen/ miſ nu 45obt
ſBan b'ſ gemel tot een Miertje homen/

#l?il hp ban 't @pper-H#emelg flot
-

jlàijn hert nu tot fijn iPienſt betomen?
69 2

8, het
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8

19et tg nul of mijn, amgeſigt
23eticht moat met uit bepſgeulaben/
#mij ben gemel met fijn ligt
#lap gant# omſchittert uit gemaben.
9.

ijn Ogen, an het ſtof gement/

3Pertjeffen ſig al fagt in boben/
d:n ſien
algſoin meetbig
een filateompient,
Dien
Bobtſ
te loben,
IO,

ſtaan
ſtarten
dep5e't blijven
booguierp
batenhaar
gaatbeſt........,
beſttalen
#n laten ſignſ van 't ſtof ontlaſt/
#beer ligt al gemelmaatb' ophalen.
II,

Ibet momber ban um' HI?ajeſtept

25ebruipt mijn oog/ en doet de behen l
@ntſpringen / ſelfg mijn bette # /
oep 't ſien van bit Soo'n Wonder Teeken,
I 2,

'tgig of mijn tranen Peerlen ſijnl

JPie ſangg mijn mangen heenen lopen/
?Eig of een ſagte ſlºebecijn
#ſlap balſem liet in 't herte b?operts
I3.

di)ijn Handen ºmgingen ſig te faalm/

«En laten ſig boo? 't berte leugen/

r

ga / gaan ſig nu in Heſu naaltt.

eëerbiebig boog uun' (Lijpoon uitbgeybtil.
)

14 jl?ijn

Derde Decl.

s-

32O #

I 4.

| #ſlaſjn Kniejen buigen ſig beboot/

aleeſ eet ſo ongenepgt tot buigen/

«En 't ſchijnt nu/ of mijn hoogmoet groot/
19erbmijnt/ en plotglift balt in buigen.

-

I 5.

# # "W#

bmaakt op / en roept tijang uit f
(42)jlàijn Tong
9

«En bit ſo liefelift geluſt
3Berijeft mijn ziel tot ume 3JBoning.
16.

-

4P 45obt berſeen mp / bat ift mag

s

ilm ſlºomberheben ſtabig roemen/

«En eeumig
hepſig il
metmijn
een koning
biep ontfag
12oo!
noemen.
-

-

17.

Hſiaogt hert en nog tot 11 geheert ijl JPiemen en gehoo?ſaam meſen/
«En 3Laat mijn ſjert boo? lºl geleert
3Boo? 1 l fijn / bat gp uJogo gepreſen.

- -

,
er

-

-'

x
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VII.

De Geh. Sond. Wort op 't Sien van
Gods Heyligheyt en Hoogheyt

need'rig en beſchaamt.
5tem: Ach was ſol ich Sunder:
ef: Als een uitgeſtorte balſem:
I•

Z3:
bie met eer hoogmoebig
(@Lot #Iehobaag (Lempel quaamt
* Somber eerbiet/ breeg of ſchaamt /
5eg bog/ maarom gp bemoebig
5 àu al bloſenb en beſch?oomt

Kºot bit Ppper-meſen hoomt?
2.

#g um herte niet genegen
(Lot l#em / bie gp boog gebuig

Jau gelooft bat lieflift ig?
3TBaarom ban nu fo berlegen/
dBm tot 45obt ubo herten oog

OPp te heffen bip om hoog?
3.

Slch! Segt Gy, Pit Hºeplig meſen
(GLoont mp/bdat onheplighept
25innen in mijn berte lent/
Giën be reben ban mijn baeſen/
&#g / bat ift bien Hºogen 45obt
&Puiſenbmalen heb beſpot.
4. &#n

2 O3
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4.

g#n bug ig mijn hert met beerbig
(@Lot bien Hºtoning uit te gaan /
q#n om in ſijn Pienſt te ſtaan;

Jºl?aar mijn ſombell ſo belupeerbig/
JPoen mp / alg in biepe noot/
3Boo? H#em ſtaan alg bleeft en root.
-

-

3.

#ef ſft 't oog tot 1 l/ 6 ſtoning/
d@m um ſchoonhept ongemeen
Gºeng nauäeurig te ontleén /
?Ilcij! het baalt uan uupe HPoning
45antg beſchaamt fo rag meer neer /

3lig iſ tot nup felben heer,
6.

-

'ſt 2lcij!
&eg almjie
ſch2eijenb
ô beſtaan
mijn ſtigter /
fai boo?/ III
G#n tot unuen (Lempel gaan ?
3Bant mijn ſnoob en boogijept ligt 'et

-

-

-

-

x
-

Haaaht en open boog um oog/
JDat het minſte quaab niet boogt.

-

,

7.

3ïBie ſou bog bien 4.5obt anſchoubben/
50 ontſagliſt b00? mijn 2-iel/
“Dat ſe plotg ter neber biel ?

-

âDie fian op bien riotgſteen boubben/
5o oerſchriftliſt / ſo fijn hert
JPiet ban ſchult geſuibert mert ?

-

8.

@ mijn ziele / luiſt iſt buigen
3Boo? bien #)eerſcijer an het ſtof,
3Pie ſo b?eeſliſt ig in Hof: ..
. âDiſt met ſchaamte nu getuigen /
v
3Pat um' hert en tong gemig
(ſlot ſijn lof omuſeerbig ig.
(3 4

9. ?Ech!
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9.

2lcij! bebelt um hert en anſchijn/

ga/bebelt um' gantſe Ziel
Kïot ſe ſchaamroot meber biel.
GEn betuig eerbiebig ban fijn
jl?ajeſtept/ ſo luiſterijh/

Heier en dan eeng eeuuuiglijk.
IO,
«bun mp egter / ú eerheben
Jlſtajeſtept / tot ill te treéin,

#ſlâet mijn fugten en gebeên;
3Laat mp boo? uum aanſchijn leben
#Beebgig; en in biep ootmoet
'Altijt ballen u te boet.
II.

5iet hier legt mijn ziel ban neber /
&#n berfoept fig buiſenbmaal
3Boo, um @Iljgoon en Igemelg-3aal/
5pogtang magt ik / bat gp meber
Jlap oprigten ſüſt uit 't ſtof/

«Pin um ſaam te &ingen lof.

V III.

-

'
-

De Geh. Sond. Sinkt als weg in ſyne
ſondige nietigheyt met tranen.
&tem: o Salig Heylig Betlehem:
«Pf: o Heylig Heylig Heylig ligt:
'I.

O 123eeſliſt en ontſaglik ligt!
Gbp boet mijn ziel ſchiet neber ſinhen/

-

3Pie neebgig boog um Hbooghept fmigt /

«tu ſchijnb in tranen te verbinhen. T

H#
2,

t

g

s
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2.

Hºetig/ alg of een bliremfiraal

Jºhn ziel van ronbgom heeft omſchenen/
3/2aat boog mijn trotghept af te maal
3'n buigen valt en ig berbuenen.
3.

# ben mijn engen maarbe qlipt/

# ben een Wurmken in mijn ogen/
_qºn feg mijn Trotzend Hert ten ſpyt,

3h ben an 't ſtof ter meer gebogen.
4•

-

3h ben een Stof, een Sondig Niet,

Geen Stro en Halm, een Blad en Veder,

-

geen Gras en Bloem, een Brooſen Riet,
«Een Miertjen, Pat hier legt ter neber.

*,

5,

&Bug ſta ik in bernuonbering/
gên pgaag met Duiſenbmaal mijn Jlſlaſter/
319ie ben ik nog? een Doemeling,
«ten Doden Hond, een Godverſaker.
6.

#hept ſterft/ iſ mobe Dwaas,
JRijn Hragten uuo;ben Kragteloosheyt,
il?ijn beugben-ſchijn ig nu helaag

JPlet auberg alg maar Goddeloosheyt.
-

7.

JPu#&inh iſ alg belmeerbig meg
3boog kl/ ?lmeerbig bobt en koning/
«En roep al bebenb uit en ſeg/
#ier legt een Miertje boot um âDoning.
Op 5

8, 't #g
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-8.

't Gig of mijn lichaam beefb boo? II /
GÈn nieber legt in ſaft en afſchen;

Ook ſchijnt het / of mijn anſchijn nu
&ig in mijn tranen-bloet kan 3IPaſſchen.
9.

Wie ben ik? ach ! Wie ben ik, lºgeer/ .
Wie ben ik Wurmken? ach! mijn maatbe
gig bombertbuiſemb-maal en ineer
Göeringer / alg het ſtof bet aarbe.
IO,

-

?Ech ach! ift ſie boo? 't heuglift ligt
3Ban ume flºajeſtept mijn ſtiennhept /
«En ſtel mijn oog en zielg geſigt/
2ll bebeub/ op um &oubereunijept,

*

II,

GP GBnbegrijpliſt eeubpig ſBoet!
69 @nbepeplbaar l#eplig 3TBeſen!
dBp boet mijn hert en mijn gemoet
1Boog uboe 45gootljept tebet bgeſen.
I 2.

3Lof 3p um HBaarn/ bie mp berleent
5ſlºp feiben ban nabn te hennen/
3Lof 3p um #Paam bie mn berſiſeent /
&#n nepgt / om mn an ill te mennen.
-

I3.

-

GB &alig/ Salig beſen bag/
3Baar op ik leer mp ſelfg beſchoumen,
* ?llig ſtof en aſch; maar op fit mag
&Pien Hºogen (5oot in maar ben jouuben.
*.

14, 2lch !

Derde Deel.
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I4,

#ſch! gun mp bieper in ben zee
3Pan 3efug #tuig en 3Pooût en âBonben
(die ſinhen/ op dat ik eeng mee

gſm blijtſchap mag um lof berlionben.

IX.

De Geh. Sond. Verwondert ſig over
Jeſu komſte Op aarde, en

begeert dat Jeſus in ſyn
herte kragtig in
kome.
&tem: O Nagt jalourſe nagt:
dPf: Wat woelt de Werelt:

&Pf: Esſprits qui Souſpire:
I

Jlº hoog mijn maatbe #iel/ om hoog / be
ſchoum het monbet

aPaar Heemel/ 2llarb en #zee berbaaſt moet ober
ſtaan;

G5obg &oon bergeet ſijn glantg en kieſt om 't ſchepe
ſel / onber/

39eragting ban &ijn (Lij?oon gemillig af te
JERûll,

2, #p

zo8

Geheyligt

De Sondaar
2.

-

#p ſluit ſijn ogen boom beg hemelg purp're
Žalen/

-

-

e: #, ſijn 23ſinäent #tleet en ſtiergema
't *# hem / ban ſlaajeſtept ontluiſtert / neer te
GZll ga

-

Gløll

&Pp

#n

op Bolgotha / ja/ ſelfg tot in het

gtaf,

-

--

-

3.

#g

# # 12aberg &choot /

%[mmanuël en

Olling

-

19oo, il te laag / bat 45p een ſaaagt / een
âIBurin anſiet/

-

## 't H#elnelg ruim geupelf te filepn/ bat 65pubo'

alPoning

#
namen
Iliet:

in een aarben Pat / een enkel
4.

3TBilt 45p / bie H#emel ?larb en Zee niet han onna
bangen /

-

25egrepen mo?ben in een repne JBaagben
&choot/

3TBfſt 45p boog tienmaal buiſenb «Engelen 45ea
ſangen

#n bitt'ren arremoeb nu $ch?epen tot be
GPOoibt ?

-

-

ð ítoning ?lſſet-fºtoningen/ uun luie
3.

met ºnſ
Et

1Beragten/ en een fitnegt ber #negten ſijn gta
,

noemt /

.

aat: eeubpig
et

ligt berb mijnen in het nare buſ
-

-

ſ&al b'&#ng'ſen heet ban 't Sombig bolft muſijn
geroemt ?
-

-

6. jl?aria

-

Derde Deel.
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-

-

/

6.

-

jaaria/ juicht / bergeet um armoeö/ brult en
lijben/

45p buogt be JBoeber ban ubu 12aberg enig
#tinb /

1/lbu Hl?after / ſlaan en H#eplanb; ep built ill ber
blijben

3Boo! eeubuig in H#ein/ bie uto ziele bug bee
minb.
7.

3uicht 25etlehem/ baat legt um 3Ieptgman opa
gebuonben.

-

#" en
geeft

%jn

boeften/ bie be ſlBereſt 't leben
/

3Bilt ban um ſtoningg homſt op aarb alom ber
Honbem/

&#EEft,
# ſijn 32aam in

Poſt en 3Beſt roemrugtig

8.

3Looft nu

-

Heruſalem / ö Zion / p?ijſt ben

H#eere /
3Boo? 't eeumig bepl / bat III ben gemel nu
berleent/

&ingt

# met blijber tong /

geeft #toning geſug

(22U2

aPie 45obt en ſlāenſch/ ja/ b'aarb met hemel
heeft bereent.

º

9.

w

#tom ban/ #ummanuëi/ moet in mijn ziel gee
boren /
qºn #ft / al iuat uuo komſt beletten fou/ 'er
Ilit ,

ſtom hemels geeſt/ bergun mp/ bat ik als bet
' boren/

*# ijerten

A

blp 't Hºbalelujah mag galmen

lIII,
-

N -

IC.

& 9 &a-
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2, HO

IO.

d?)

# 3egoumen zaabt / miſ gamt# in mp bet
gelien

#Heijn ſlangen aarb/ en werpen plot3elift ter
't

meer /
e#
beg
CHEll

-

IBuineig/ en ber ſomben/ tot een

-

-

": geſag /

alg triompherenb Oppet

€gt,

11.

--

w

aboe mp be htagt dan uur gekneu#be berg'nen
finaſten /
op dat uur ſtruig en &Poobt mp mag ten leben
fijn /

l

5e ſai ik al mijn ſmert en bluſt boog eeuwig
&taſten /

en ſeggen / u ter ter / ik ben

heb?ijt ban

pijn.
I 2.

3Lof# 11 / 3eaber/ bie be aſbereit hebt geſchon
l

aeit buit geſchenh/ ja/ 45obliápant /um engen
&oon /

3Daar boot 't rampfalig bolâ / ten afgrond mºet
geſouhen/

-

apoo! 't bepſ-berbomb opſtepgert tot uuo' #emel
&Lij?oon.
-

-

-

-

13.

-

eens 5oon/ ban tienmaal buiſemb
tongen
3Pie # / Boobt en #eſten trotg/ um ºpgen

-

3Lof 5n 1 l /

aaÜt

4lit b jeïſche magt en bianbg bal-ſtrift nu ont
ſp?ongen/

-

depboert in luiſter tot een blehheloſe ſtaat.
X, De
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X

De Geh. Sond. Siet met verwonderinge
Jcſu gewilligheyt, om ſulk een

helweerdige te ſaligen.
&tem : Meyne hofnung ſtehet veſte:

49f: Myne hoop ſal nimmer wyken:
I.

OP:
mij#hept #emelg Leeraat/
&onne bet geregtigljept / .
«Bp hebt mp/ bie bmaag met eer maat

(Lotum maarhept heen gelept/
GÈn uur ligt

G5eeft geſigt

#n uun' maarhept en mijn pligt.
2.

w

'h Pagt met eet/ bat gantg mijn herte
@Lot uud GPienſt genegen mag/
#lhaar/ nu fie ik eerſt met ſmette/
qPat fit bgoebig mp bertag:
3Pant mijn ziel
#oe 't ooſt biel

#toog geen Heſug tot #aat biel.
3.

'##chaam inp/bat ik ooit ging behäen/
&Pat het geſug niet en ſuff

&nobe ſonbaarg bepl te ſchenhen/
âDie ban herten fijn ontruſt/
apaar ijp leeft/
-

rº

&#n ſig geeft

boog een ziel/ ble netblig heeft,
4. 'it &ie

212
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4,

-

h &ie bp 't ligt dan uune &tralen/
Hºeplant #efug / Dat uum' menſch
alBag ten lºemel uit te balen/
(GZot verloſſing ban be menſch /
&Bp berlaat
#tgoon en ſtaat /

-

69m My Sondaar boog en quaat:
5.

'Alch! hoe millig miſt gp ſchepben
1Ban um 12aberg «teren ſchoot/
49m mp boèm'ling op te lepben

-

(tot uur (Lij?oon uit al mijn noot/
Gbp bertreebt

-

r

&#n nergeet

.

Om my, al mat luiſtrift heet.
6

Betlehem han bog getuigen/

-

H#eplant/ ban um' menſchen miſt/
&#n ſp/ bie haar boo? III buigen /
&Pat gp komt ter merelt in / .
-

&Pmr't geſagt /

JPat III magt /

't H#epl te brengen an ben bag.
7.

ſlaat Getſemane berftonben/ .
«En ben Kruis-balk, bat gp ſijt

1Pan ben hemel neer geſomben
49m mp & onbaat / die nu lijbt
2lngſt en pijn /
&Pfn ban mijn

&onbeng bergen op te ſijn.

Derde8. Deel.
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«En ach ! toonber/ bat be honing
| | |Pan ben gemel bib en hſopt/ .
«Pin een Miertje tot ſijn moning

3in te boeren/ op ben top
12an ſijn @Lijgoon

&Pie ſo schoon
G#g/ber boben alle 45oön,
9.

?ºch ! mijn Ziel nu gantg berboonbert
- Boer ſuſh een menſchen min/

&taat/ alg 't nuare / ſchiet bröonbert/
qÉn berlieſt ſig ſelben in
3Peſen zee/

l
|

-

3Paar ſe mee/
#tan in ſinäen ſomber mee.
IO,
G5un mp ban/ Göetroume
iſlainnaar
Göun mp / bat ik tot il ga/
Om um &aligheden in haar

A

-

httagt te ſmal en boog en na/ .
&treft mijn hert/
3Pat ljet boert
II gegeben b?p ban ſmert.

ip

-

XI. De

De Sondaar Geheyligt

2. I4

XI.

-

De Geh. Sond, beſchouwt Jeſus als een
gepaſte Saligmaker voor alle
ip

ſyne noden.
stem: o Salig Heylig Betlehem:
of: o Heylig Heylig Heylig ligt:
I.

Geater 4th?iſte 45obeg Soon/
Jean
fºtº,º,º,º,
#peeuwighept
ſijt geſtegengetalſt
van ubu
(@Lij2oon /
dom ooo! uuo cygen bolh2 te fo:gen.

«En23onge
hebt van
uit naam/
Allg
boo!eeuwigbeat
ulu bolli gefcijgeben
#n woont ook in ber tijt beguaan

dom 't eeuwig beplan baat te gêben.
-

3.

«Bp komt ter merelt/ en gefileet /
Grºen bootbeel ban uuo' gunſtgenoten /
#un impten/ bug gp billift beet
«Beſaift boben iſt uittgenoten. 4.

-

-

-

'Al 't bep, waar na mijn #iel moet ſtaan

## cpnb.cloog in it te billbºn/
#Pug miſ ik meebgig tot il gaan

Hleet mijn gebºek/ 6 #ielg 25eminbe.
-

.

5.

QII mat mp ſchoºt tg ooit bp iſluo'
5o rijhelift / bie bol gemabe /
jebet oan ſijn
ſomben
ſchuuuo'
&#noEen
beplbegerig/
fiumb
verlaten,

-

-

S

6. Pf!!
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-

21 5.

*

«Pen Armen maakt gp rijft/ en ſchenkt
3Pen Naakten ubu geregtigheben/
Die Dorſt heeft boogt ban iſ geopenht /
69m byolift in um' boeg te treeben,
w

7.

-

Die treurig onber ſomben bijgt /
G#n neberſinſit miſt ſºp opbeuren/

Den Moedeloſen hlager krijgt
25eſtiering en raakt b?p ban treuten,
8.

Den Blinden, Stom en Doven maakt
GBp haaſt / bat ſien en ſp?eiten/ horen /
&#n bie in &atang magt geraakt

23/g/ ſtelt gp b?p ban hel en toren.
9.

3Pug hom ik tot 11 #laibbelaar /
GEn byaag 1 I boog mijn zielg elenben/
qºn ſmeeft ootmoebig / Dat gp 1laat

geen ſpiertjen it moogt henen memben.
w

-

IO

gä ſie nu/ bat gp melgepaſt
«En bienſtig ſijt boog al mijn plagen /
3Pit ig be reben/ bat iſt baſt
opereet ſtaaf om 't op 1l te magen.
II •

gä meet/ 6 @Troume ſlºebicijn/ ,
4，5n ſult/ en humb / en milt geneſen /
#Pug miſ ik niet angſtballig ſijn/
Blaaat op um hulp repähalſenb uueſell.
I2,

'tgig maar mijn ſonbem-ſchult ig groot /
JE2aat nog beel groter uime monben/
G5p humb

# uit # # #

#

cij.00n ift ging
#lithelpen/ &ch
g te gt0lt08,

13. 25en

-n

2. 16
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I
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3.

25ell ift ten eenennaal Onrepn/
ilm bloeb / ble 45obbelifte plaſſeft

&ijn magtig/ om ben bofen trepit
32an al mijn ſomben af te maſſen.
I 4.

2lf ben ik bnjaag/ gp ſijt HPyofeet/
aPie mp humb mate mij#hept Heeren/
«Bp ſijt bie H32ieſter/ bie mijn leet
gËn ſomben gantg Humb ban mp bueren.
I 5.

din ben ift Hragteloog gp ſtonb/

2ïlg ſtoning/ boo! uur kragt mp ſterken/
dËn ulahen imp tot allet ſtonb
te merken.

#st

25equaam/ oln tot ubu'

I

«Bug faſ iſ in bie Volle Zee
3Ban um' berbienſten mn begenen/
&Pp bat ift ban mijn ſchulden mee
dPntſlagen / ſteeüg mag boo? II leben.
I 7.

i

.

Sie daar ban H#eplanb/ ig mijn hert
Berbuit met buifenben ban fonben/
45eneeſt het/ bat het ſuiber toert/
&o ſaſ iſt uuoen lof berftombell.

-

X II.
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X II.

De Geh. Sond.
Siet Jeſus in ſyne
Dierbaarheyt.
r

Stein : Auguſtinus ging eens Siften:
&Pf: Digter die de blinde Werelt:

&Pf: Wie ſleet heucheliker dagen:
I.

G"#
3Dierbaar/ Schoon en
2iel-behoreliſt en foet

heerlift/

-

&ijt gp/ #eſuſ en begeerlift
HPoo! mijn uitgebgept gemoet/
?Illeg mat ift immer in ben
H#2cmel en op aarben menſch /
gg alleen in ill te binden/
GP 25eljouber ban be menſch.
2.

3Liefſte geſu/ Ziele minnaar/

.

#Liefſte geplant. Lach! hoe foet
'Sijt gn boog een ziel / bie in baat
&P2uh en pijn lll baſt te moet:
2lcij! hoe Dierbaar, Dierbaar, Dierbaar ,

&ijt «Bn/ 6 45p 122ebe-bo?ſt /
3Boog een ziel/ bie angſtig hier maat
1Iun nabpljept hijgt en botſt.
2lclj! mat Gadeloſe

schoenen

gig 'er in bie lebeng 25?on/
&Pie nu boo? mijn oog ten toon lept/
?Ilg be blanke jl)opgell-zon:
3Puiſenb Duiſenbunaal ſo meerbig

l

&ijt gn / %Jeſu 3Pabibg &oon /

2lig mijn oog / Schoon nog ſo beerbig /
f

|'

ſtan beſchoubben boog uuo (Lij?00ml.,
H? 3
4. 'k &ie
" .
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4.

-

'k sie meer in um ſchone beugben/
#tig in al het blinkenb niet
3Pan be uſerelt/ bat geen b2eugbe

19epl/ of trooſt / of lenen biet:
3Duiſenb buiſenbmaal ſo beerlift
gig bet/ gefu/ il te ſien/

2tſ, al mat op aart, begeerlift
#Sig Homt an mijn ogen bien.
5.

illuj geſigt boeb mp berlieſen
iſlit mijn oog beg Werelts Mis,
&#n um schoonhept boeb mp hieſen
illmen JDienſt/ bie &alig ig:
illupe ſºulbe liefde Stralen/
w

-

ſpeere geſu Çobeg Soon/
3Pic oan boben neberbalen
(3 reſiſten imp op tot

# (@Lij?00lt.

Dierbaar ig ubo ſtomſt op aarbe
(Lot mijn 2-ielen zalighept/

schoon bat ºp / alg bol ontmaatbe/
gin een ſtribb' ter neber Iept:
Dierbaar ſijn um' foete trebell

3Poc? be merelb/ bie geſchién
G#nhelift out &aligheben

?In ben ſonbaat an te bien.
-

7.

Dierbaar ig uun ijeplig p?eeſten/
qin uun' monb'ren ſomber enb

G5eben mp een bierbaat teelten /
3Pat gp ſtramhe Zielen hent:
Dierbaar ig ubu ſittuig en ſijben

1Boo! mijn ziel/ ù Pabſbg &oon/
«Daar 4,5p mn boo? Hunt benzijben
" 3Dan beg &atang ſpot en ſjoon.

8 maart
*

Derde Deel.
8.

-

2I9

#lhaar/ hoe Dierbaar fijn uun aponben
1Boog mijn #iel/ Die gantg onrenn
3 2u ban al haar buile fouben/

3Bogt geheſen groot en Hlepin.
?lch! uuj bolle Dierbaarheden
&ijn fo groot en epnbeſoog /
&Pat ſe nooit naar maatb' beleben
iltunnen uuo?ben tijbeloog.
-

9.

4/5p alleen ſijt altijt maarbig /
3Pat een jeberg bert en tong

G#eunuig melberept en baarbig
(@Lot uun lof en eere &borig/
&Pp ll han mijn Ziel bertrouulen/
GP Berljeben &chilt en Iſiotg/
d?p ll Han iſt beplig bottbuen

3Puibel / boobt en bel ten trotg.
I O.

?Ich! hoe bepſig han ift ruſten
gjin uun' bolle liefbe-ſchoot!
2lcij! hoe kan ik mp berluſten
gſm II / b?p ban alle moot!
'H Iſtan mijn ogen niet berfaÜen
% in um' bueergaloſe glantg /
&Pug fit mp eeng boeng te baben

#n boſmaaitijept op ubu (Iijgang.
II,
-

ocht bat ben nu jeberg touge
âBag tot unuen (of berept,
Och
bat alle
menſchen
&ongen
gefug
lof en
heerliähept
/

*,

f

G#n gn / ô mijn ziel / miſt fingen
Ban bien Hºtoning oberluit/
ſtoemt hem met fijn ſteutelingen |
Pie
*

ºn lof ſteebg ": uit.

x III:

-
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v

XIII.

De Geh. Sond. Sinkt als weg in tranen
van liefde, blytſchap en verwonde

ringe, op 't Sien van de dier

#

bare Jeſus.
&tem: Liebſter Immanuël:
dPf: Al wat men doet:

ve

L## Immanuël, baat &ink ift nebet
I.

"-a

-

gin 't biepe ſtepſ uan ume bierbaarhept /
aPaat Val lk Heen, en leg mp felben nebet
iBoog umen (Lij?oon/ ſo bol ban ilàajeſtept;
@Lerbuijl mijn trailen

iſlºp megen banen

Om uit te roepen/ mat in 't berte Iept.
2.

OP Diepe Kolk, â Zee ban &aligheben/
ſlBaar in fft ſinit/ en alg gebompelt leg/

GP Schoonheyts glantg/ û Volle bierbaarheben/
&o ongemeten/ bat ih roep / en ſeg
d? H#epſrijft #toning /
3'n b Ppper-moning/
#ft ſinh in ubuen glantg en luiſter meg!
-

3.

- 312aat bat ift mp ooit heer of memb' in 't ronbe/
't%g niet alg bierbaar / mat mijn oog beſchoumt/
&o bat ik &alig roein ten allen ſtonben/
3Pie op beeg ſtotgſteen heeft ſijn huig geboubut:
&P 1Bo?ſt ban 't leben/
âIBilt mp ban geben/

SPat fig mijn ziel alleen op ijſ betroubot.
4.

Di
l&T-
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w

4.

-

GP Dierbaarheyt; û Hemels Glans en Luiſter!
49 Volle Jeſus, 6 mijn Zielen bginbt!

45p ſtraalt ſo beuchlih in het nare duiſter
iPau bit mijn hert / Dat ll ſo bierig mint;
d? H#epl-fontepne/ .

-

4,511 boet allepne

31aijn ziel berliepen op il ſa geſuoint.
b

e

5,

&#en tranen-bloet beſp?oept mijn bloſe buangen f
3ſa/ beeiten perſen uit mijn hert en oug
32an blijtſchap / ja: ih boel mijn hert berlangen
#pa %jefug / op ſijn bogen Starrell-boog/
UPaat bp alg #toning
jºu heeft ſijn 3Doning/

3Pie fit anſchoum per boben D'H#elnel hoog.
6.

JIbijn hert gantg in beruponb'ring neergeſegen.
&Pp bit miraftel/ ſtaat geheel berſet /
«En ig boo? liefd' ten Haemel opgeſtegen /
3Paat 't op beeg uueergaloſe ſchoonhept ſet:
Q) 45ulbe ſtralen/
3Pie op mp balen

3Dan 't eeuuuig ligt / Dat mp uit 't buiſter tebt.
7.

ſlâijn hert/ an 't ſmelten, raaktgantgin bemegen/
&#n ig boo? I#2emelg uier alg in be b?ambt
1Dan ſiefbe blammien/ bie ſig aller moegen
39erſpgepben boo? mijn hert an alle kant:

JI)ijn hert an 't ſingen
âDit b'aarb ontſpringen/
G#n baten op na 't falig Baberlaubt.

8 o somt

33 5.
n
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8.

49 Sone ſjobg/ ö GI?ooſt-bgon ban mijn herte
49 &alig Lam, 0 13ogſt Immanuël!

HLof 5p um goethept / bie nu al mijn ſmerte
3Perbuijnen laat / Die mp boo? Ziel gequel
H3ebt b?eugt gegeben/ .
&o. Dat mijn leben

%In blijdſchap ig/ bebnijb ban boob en hel.
9.

#tomt ban/ ö Zicle-123inb en @Irouube 25opge/
**

1Bergum mn uupen lof te galmen uit;
SP?aag gn nu eeubuig boo? mijn ziel be forge/
&elfg aig ift boon be boob mijn ogen ſluit:
&Pclj boe mp galmen
jl)et b?eugbe 39ſalmen /

G#n ſteebg ubu ſºeplig lof (Irompetten uit.
IO.

19aar boogt/ en toon mijn oog um &aligheben/
1Baar boogt / en lepb mp fo in 't gepligbom/
&o ſal mijn 2 ticle gantg met ijl te b?eben
ill noemen Hºepland en mijn 252uibegom/
JEn eeng in b #emel
25p 't groot gebuemel

-

\

3Per ſlºemelingen galmen lof alom.

t

-
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XIV.

De Geh. Sond, bevint nu, dat al het
aardſche ſyn Ziels ogen ontvalt.
&tem: o Kers nagt ſchoonder dan:
GPf: Doe Iſraël ſyn nare ſugten:
tºpf: So gaat dat ryſend ligt:
49f: Van de Student:
I

W#
heeft uw ſchoonhept feſtfaam hragten/
3Pie 'g mereltg ſchijngoeb boeb beragten/
gImmanuël/ 6 #iele 123inb/
1Inn &choonhept heeft mn ſo betobert/

aPat gamtg mijn hert/ an il berobert/
r

been ſtof of wereld meer belminb.
2•

&P 5choonhept! bie ſo ongemeten
#ſlap
het aatbſchebuit
boeb
d? alSchoonhept
en bergeten/
meergaloog!
3Pie ſo mijn hert begon te ſepben /
3Pat íſt ban't nietig ſtof hon ſchepben /

l
t

«En gefug boog mijn geplant hoog.
3.

-

45n quaamt / ö geſit/ boo? uun &tralen
iſlaſjn hert ſo liefelift ophalen , .
@Len gemel/ log ban 't ſombig ſtof:
Hlibu luiſter beeb mp bso? lºl beben/
g#n buuong mp / om mijn hert te geben

\

nu

?En 1iſ ſo meerbig bienſt en lof,
43
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4

-

5au boel ik 't herte log van allen /
âBaat in ih ſo beel melgeballen
alPel eer te ſombig u002 mp fag;

3pe merelt met haar ſnelheben.
## uit mijn hert alg uueg getreben/

-

o:n Homt niet eeng meer boo? ben Dag.
5.

jleijn melluſt/ bleefſong en meer fonben/
#o paſt alg in mijn hert gebonben/
1Bethuiſen/ en ik ſta alleen/
Trotsheyt en Pragt en Aardsgeſintheyt!
arbaat an ih Hleefden in mijn blintheptl
&ijn weg en gaan nu ban mp been.
-

6.

ga 't ſchijnt felfg of mijn Liefſte Vrinden
ãºie fit moet eer ſo teber minben /
#pijn berte niet behooglih fijn,
opin
batbelaag
ſe gefug
/
cºnfig
in 'tliefbe
ſtof miſſen
mergiſſen!

w,

iDoo: 'g mereltg looghept en femijn.
7.

Jºhaat ach! ik kan haar liefde betueni
dem bat ift U Myn Jeſus echt

jihet uule buitgehogte &chaat/
#eeft mp mijn Wereltmin ontnomen /
#o bat iä ſchepben äan ban baat.

illuj liefbe met be min ber b?omen
8.

s

Heijn liefde tot mijn ſp?oum en ſtinbet
#ſe groot mag/ fie ik nu lig minder
'Allg uuje minſ, o #eſu lief!
2li moat 'er menſfiſt ig op aarbel
#g in mijn oog nu hlepn ban 'maarbe/
dem bat gp nu mijn bert boog grieft,

*

9. Het
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9.

iteer ik mijn oog eeng tot uur' ſchoonhept/

«En dan meer tot het geen ten toon ſent
#n 'g merelbg pbel ſchoum-toneel)
A50 tnerh ift/ bat haar p?agt en pyalen/
#aar ſpijg en blank en ſchſber-faſen
#lºp ig een ſpantg 19eragt'lift beeſ.
IO,

3 2eg ban/ 6 merelt/ laat mn ruſten/
3Beg met uur bertelhept en ſtiften/
&e ſijn mijn oog en hert niet maarb:

#ft uil in Hefug mp bermaften/
«En enig in fijn ſiefbe blaften/ '
jºu in mijn ljett geopenbaart.
II,

ºp ſijt het boothuerp nam mijn finnen/
19eplanb/ ſoub ih iſ ban niet minnen/
3Paar gp be Liefde ſciber ſijt:

2!! mat mn Han ten hemel trchheu/
?II buat ooit liefde ſtam betupeliſten
3g in ill / nu en t' aller tijd,
I 2,

e

x

42 Heſu/ laat ban nu mijn ogen/
JPooit meer boo? 'guereſög ſchijn bebogen
&Pp b'pbelljept geſlagen ſijn:

Jºlhaar laat mijn oog in umme beugben
t'?lnſchoumen ſig alleen met u;rugben
Bermalten / byp ban fmert en pijn.
/

-

X V. De

n
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xv.
De Geh. Sond. Gevoelt ſyn herte
in liefde na den Heere

Jeſus uitgaan.
. stem: Hoe ſchoon ligt ons de Morgenſt.
I•

.

ſit boel/ fit moet een ſiefbe-gloet
gn 't binnenſte man mijn gemoet
ſitot ijl mijn 23eſug blaften /

#ſaijn hert / mei eer man ume min
#o hiſ en hout / begint alg in
iſlaijn bleeſch in brand te taſten:
Iboe goet // «En ſoet

gig bieTiefbe/l Pie mp griefbe
apoo! mijn herte/
5omber onluſt pijn of ſmette.
2

QIch beplant/ alg fit iſt beſchoubo /
giën uube beugben regt ontboutU !
5o trekt gp al mijn ſinnen

Grºot Ill om hoog/ ſo ongemeen

ºn

ziPat fft ſie op uuo &aligheén f
So ubeerbig om te minnell :
ilm glantg/ / #g thalig
, &n begeerliſt/ſ en ſo ijeerlift
2in mijn ogen/

zPat ſig 't ljett oerheft om googt.
3. #k

Derde Deel.
3

gft hem in hemel of op aarb
#ieinalib behalben li ſ ban bmaatb'

&oo #oog/fo ſchoon / foijeerſifi/
illu &choonhept ſomber meberga
4Pntfonät mijn ſjert/ en boeb mp na

l

illm' gunſt ſo onbmaatbeerlift
Illit ſien // «En bliën
#lit imp felben// €9m te belben

3'n bien mijne
3Bol ban trooſt in buit en pijne.
4.

23ſt fugt gantg innig/ om alleen
jl 2et il mijn gºeſtig nu gemeen
(@Le ſijn/ an ill gebonben/
Hilm anſchijn ig
trooſterijfij
«En um nabpljept liefelijk
1Berfmoogt nu al mijn ſombell /
ilm 45eeſt // 65emeeſt

?Iſ mijn plagen // Ple mighagelt
?In uun ogen/
JPie geen quaat of onregt bogen.
J

5-

&Pch liefſte geſu / 'lt fal boo?taan
iBan Satang hatbe bieliſt ontſlaan /
jl?ijn ſjert an il opb?agen:
tºine

gift geef het 1-1 geheel en alſ
&#n meng ban herten/ bat ljet ſal
1Boo? eeuujig ül behagen:

Jſlâaaſt mp // Jºl?aar u?n
1Dan 't anranten // 3Per bpambenſ

-

3Pat ift Heere

32iet tot bunaaëljent meer te Heeren.
6. 49 sorte
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6.

&P 5oete gefu/ och mat ſmert

#g het noo, mp / alg eeug mijn ijett
HIm' liefbe-uſain moet becuen ! .

«En ach mat blijdſchap iſ het inp/
#lg ik um anſchijn meber blpi
jaag anſien en bermerben!
lgoe foet// &#n goet

gig het lenen // «En het ſmeben
gn um' liefde / .

apſe mijn herte ſo boo! griefbt.
7.

op 3Liefelſhe liefbe treft/ .
tºpie 't hert ſo inniglſh opmeht
gIn ſiefbe-blam na bonen!

Heengt hertelſh mijn ziel geheel
ZiZot al mijn hoogſte Schat en Deels
49 3Luſt! om in te loben!
&P Ibeer // @Irelt meer

QIreft gemabig// &#n geſtabig
2ll mijn ſinnen/
&Pm II bieriger te minnen.
8

jnijn hert/ gelijk een mater-melf
ontſprinht na boben rag en ſnel
GIot gefug mijn 25eminben:

Ibet pepinſt en maalt gebuſtig op
#Dit boomerp / bat op b H#oogſte top
Toeg gemelg ig te pinben:
d2 GBp // H#ebt mp
'tH)ert ontnomen // &#n boen Holtien
-

@Lot um' Zalen /

ZPaar ik kan mijn ſjert ophalen.
9. @ Liefe
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-
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-

de 3Liefſte geſu/ och! manmeer
sal ik eeng eeuunig totum eer

-

':

-

JPijn hert in il berluſten?

1

(g) 3TBanneer fal fit b?p ban pijn

*

ofeng blonken in uun liefbe ſijn/

|
...

ſºn in um &choot mp tuſten?

#Baat ig// G5emig/

i

:-

.

|
-

i

op een berbepben // 49f geen ſchepben

|

doopt te magten/
#aat een liefde ſomber magten,

XVI.

De Geh. Sond. Ondervintallerley heylige
bewegingen van liefde, vreede en

kalmte in ſyne Ziele.
Stem : Polyphemus:

def: Als den Hemel in erbarmen:
dPf: Ach was bin ich meyn erretter:
&Pf: Pſalm 38. Pf: 61.
I,

Ch! hoe boel fft nu mijn herte/
192p ban ſinerte

demruſt moenten en berbgiet/
&ig ſo liefelift benoegen / .
oEn genegen

ſbaan na Hem, bie

-

ad: hiet,
2. ?tch!
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2.

2lch! mat foete Ziele b?ebe
12oel ik mebe

zºn mijn herte nu geſtopt /
dP 3Pie ſiebe Ziele ruſte/

JPie imp luſte/
#Pinb ik / bat imp lieflift mogb.
5e

'tgig een innig Ziel genoegen /
3Pat het bogoegen

32an 't gemeten al berjaagt/ .
't #g een fagt en lieflift ſuiſen /
3Pat het bruiſen

39an be goiben niet berb?aagt.
r

4•

&P mijn geſug/ ik geboeie/
3Pat mijn moelen

ſººn ben ongeſtuimen zee
3Pan mijn onruſt/ mp boeb ſanben
2lan be &amben

39an een angenamen Ree,
5.

op JPie ruſt be maart mijn ſinnen/
G#n maakt binnen

& In mijn hert een Stille u?eugt/
&oG#n
batmijn
gamtg
builmijn
ig Ziele ſtil ig/
w

«Enig in um Pienſt uerheugt.
6.

69 45eruſthept boben maten/
3Pie geen quaat en . . .
&onben in mijn hert geboogt/
JPie nip Teder ll boeb b?eſen/
&#n mi?bbeſen

4Pnbet uu' aluJetenb oog.

7. e ee

E

ſ
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7.

'

@ @Beruſthept/ bie ſo beplig
&#n ſo beplig

#lºp boot b"pbelljept bemaart/
Pie mp boeb geſtabig letten
(9p be 3IPetten
&Pie um 3TBoogb mp openbaart.
8.

2iele ſeg/ ig bit niet eben
2llig het leben
gº'n fijn regten Element?
#g bit liefelift gememel
#Piet een lºemel/

«En ban b'eeumighept een Prent?
9.

#iele / Homb' gp meſ geloben/
UPat baat boben

So beei bepl in geſug ig?
3Pagt gp ooit mei/ Dat be paben
3Per genaben

3Paren ſo bol ſafenig?
IO.

ech! ig bat be meg naar Eben/
3Pie mp treben?

&P âBat foete liebe meg/

dſbaat bit &poo, ma &aiemg ſtuſten/
49ch mat luſten

5ijn 'er ban al meg gelegt?
-

II.

&P alPat immig #iele trekken
qEn opmehſten

3Poel fft nu niet in mijn hert /
oP 3TBat foete liefbe-banben/
4Pie mp dan ben

?tart optrekken op ban ſmert.
Ga 2

-

12. Stg.
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I 2.

&eg mijn Ziel/ hebt gp gemeten
fiegt te meeten ?

-

gIk ben niet en gefug 't Al?

& Pagt gp mel/. Dat beſe klepmhept
3Paar gp in ſept
ill &o ſoet bekomen ſal?
I 3.

&#n nog eeng mijn ziele / ſeg mp

ſtonb uit / of gp | .
30Belgebagt hebt en beſint /
&Pat bft immig bertliſt ſchepen
«En bit blepen

&ou ſo ſoet ſijn/ alg gp 't bimbt?
I4

2lch ! beminnelſhe Hºeplant/
#iele bpſtant/

-

3tch matig mijn herte blp /
52lt gp mp ſo gaat gelepben
& In be mepben
32an um liefde bank en b?p.
I 5.

Hºlme liefben fijn ſo byingenb .
«En #ieſ-bmingenb/
dPat ik nu bolimombig ſeg/
Ik ben Uws, en Gy de Myne,
3Pie mijn pijne

#ebt ban mp genomen meg.
16.

?lch
! mijn
ligenlanb / ift
gelobe
3Pat
ift bobcn
fit g
gſteunpig bp ill uneſen ſal/
3Paat ift/ bp bet GEngeltepen/
#Biet meer ſch?epen/

l
N

#Raat ban blijtſchap &ingen ſal.
17. @ 3Dat
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17.

&P ſlaat fal fit Hl bergeïben?
3Poeb mp melden
g#eumig uujen ſlaan en lof/
q#n manneer ift bp il home
dl)et be 13gonnen

&ing ift in beg 12emelg Hºof.

XVI I.

De Geh. Sond, geeft Ziel en Lichaam
an Jeſus over, en Verbind

ſig an Hem.
Stein: Philis quam Philander tegen:
&Pf: Soete Jeſu ſuiv're ſoetheyt:
dPf: Roſemond die lag gedoken:
6Pf: Pſalm 146,
I•

En bmat ſou mp nu beletten
&Lot mijn gefug heen te gaan/
69m boo? eeumig al fijn 3Petten /

2lig een troumen onberbaan /
dPp te bolgen ? bie ſo goet/
#iel-berquiſtlift ſijn en ſoet?
2.

r

&oub' ik ſuſh een lºgeer niet hieſen/
JPie onepmbig meerbig iá ?
&oub ik niet mp ſelfg berlieſen
&#n bien Hºepland ? och geudigſ
'f 1Binb mijn hert en bleeg bereptf
&Lot fijn ſpienſt en li)eerliäljept.
d? 3

--

3. Daar

2. 34
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3.

3Paat ban/ Heſu / lºgeer en ſtoning/
3Paar ban/ baat ban/ ig mijn hert
5 àu geheel; ep maah uur 3Boning
&In mp / en laat alle ſmert/
&Pnruſt/ moepten/ angſt en pijn
&#eumiglift berbmenen ſijn,
4,

&iet fit boerp nip in uuo armen
2lig um Kint en Eygendom,
5?eem mp op in um' beſchatmen
19aberlift; op bat ift om

ijl (Le bienen b?oeg en ſpa
?lItijt blot en beerbig ſta.
5.

#ſ?ijn Verſtant ſal II beſchoumen/
&#n mijn omgebogen Wil

11 @mhelſen en betrounden/
&#n in Ill beruſten ſtil;
't Oordeel ſal 1 l/ Ibeplanb/ hoog

Schatten op um &tarren-boog.
6.

2ll mijn lichaamg Ledematen,
&taan gereeb / Om na um 312et

&ig te ſchiftſten/ en beriaten

?lI mat ſig baat tegen ſet:
Ziel en lijf / 6 geſu mijn/
#al nu bepbe boo, il fijn.
7.

i

69p I miſ ik eenig boumen/
GP ſlâijn Rotsſteen, Hºgeer en 45obt /
GBp uuo ſºepſ mil fit betroumen /
2llig een onbemeeglift ſlot/

ill ?Illeen begeer ik heer/
(@Lot mijn erfbeel/ en niet meer,
-

-

8. Laat
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8.

3Laat fig Boobt en Puſbel ſterken
@Legen mp met al haar magt/
«ºp mijn beplanb fuſt haar merken
2ögefien boog uun grote kragt/
& Poo? ill Han ik blij ben ſtaan
(@Legen buinb en ſtormen aan.
9.

Jºlaet in loop ik boo, een 23embe/
iſlaet il Spring ik op ben muur
«Poo? uun almagt ſomber enbe
&fa ift tegen Vlam en Vuur,
&Boog iſ, ben ik b?anh en bip/
#n ill roem ik u ºp en blp.
IO,

iſlàet il fal ik immer leben/
3eſu/ in bit mereltg ront/
Jlºet ll meng ik hoog te ſmeben/
Jl?et ül ſinſt ik ook te gront/ .
Jlhet Ul miſ ik Poob en het
3?iet meer b?eſen om haar quel.
II,

JThet ſi lieue gefu/ baag ik
3laſter/ ſmaat/ en ſpot en hoon/
ilàet um juich ift/ met il filaag iä
ilhet il ſtrijd iſ om ben #rdon/
JBet # ſterf ff / en ik eru

jl?et il 't geen/ gp mp bermerbt,
I 2•

'ft Sal nu met mijn hamben Schryven,
'#25en beg Heeeren engembom/
G#n ift fai het eeuunig blijnen
%'n ben laaften boobſnift; om
2ll fijn lof te galmen uit/
(@Lot Dat ik mijn ogen ſluit,
G? 4

-

-

13, (19

-

jl?ijn

-
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I 3.

de jſlaſjn Igeplanb / geeft ban kragten

:# ift nooit bit (@Ltoububerbond

/

#laag uerbreken of beragten /
&Iot ben allerlaaſten ſtonb/
Hlnaar beulerh mp/ bat mijn hert

-

-

ill ſpetroum boog eeuunig uuert.

XV I II.

De Geh. Sond. Is ſo gelovig en ge
moedigt, Dat hy maar wenſt
ontbonden te ſyn.
&tem: o Kersnagt ſchoonder:
g

qPf: So gaat dat ryſend ligt:

of: Van de Student:
I.

O 3l3anneer ſtoom iſt in ben ſºennel/
Om met het Cherubijmg gememel
gle &ingen tot mijn 23eſtig lof/
69 ilBanneer fal ih ceng ban b aarbe/

&o laag en ſlegt bp mp ban uJaarbe/

3Berbuiſen na het Starren-lºof ?
2.

-

dPffal ik hier nog omme ſuperben/

t

«En ill mijn ſoete geſug berben/ *
HPaat op ilt ſo angſtpallig magt;
&al iſt an 't lichaam ban be fonöen
JPog langer blijben vaſt gebonben/

3Daat in ff ſugte met geſlag?
f

*

3, 49 ſteen!
/

l
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-

-

3.

€9 ſteen! mijn 12eplant/ fit berlange
-

19an hier te gaan/ om baat t ontfangen
3Pen &#erenſtroom mp toeberept:

&#h meng met 11 bolmaaht te paren
12o02 eeuujigſ en nit op te baren

#n 't bol beſit ban heerliſiljept,
-

4.

gſh ben ban ijl t onteeren moebe /
&#n mijl ik 't hert niet han beljoeben
49f 't loopt al meer be uſerelt in/

&o boeng fit maar op 1-1 te honnen/
UPaar ik met tienmaal buifenb 192omen
Göeen ſomben of berbgiet meer bind',
5.

gft meng III ulchheloog te bienen/
gÉn Ul Myn Schat bolmaaitt te ſien/ en
?Inſchouuben ül gelijft glu ſijt /
&#n om bat al mijn uJerſt niet fouben
's

25euleht ig jeber uit en ſtonbe/
&O roep iH / uJanneer homt bie tijt?
6.

3Pat ift eeng ſal in 'g l#emelg #alen
jl?ijn hert bp % efug regt ophalen/
oEn b?inſten ban fijn liefbe 3Bijn/
69 manneer / manmeer ſal het boefen /

«Dat ift boſmaakt van fcijuit geneſen

&al eeuwig eeuwig bp il fijn.
7.

-

JI)aat #icle / ſeg / uuat mepnb gp in ben
1Betheuen lºpemel-(Lij?oon te binben/
ſtPat íg baat / bat uun hert begeert?
19et ig Jehova 45oût / Myn Vader,
Pie ſebeng 25non en bolheptg aber/
JPie mp gelept heeft en geleert.
Q 5

s. Die
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8.

Die Vader, bie mp heeft berftoren

#Ban eeuwighept eer 'ft mag geboren /
eer 'g merelt gronb nog mag gelept:
«Pie met fijn 45ooljeptg lief ben armen
&ig ober mp nog qualn ontfarmen/
«En ſchouh lup ljepl en Salighept.
9.

-

3Paar ig Myn Heylant en mijn 25onge /
RPie teber boog mp bpoeg be forge/
ſPanneer ik boog ſijn boeten lag/

Die Jeſus, bie boo? Hit?uig en lijben
iſlap boemeling nog nooit beb?ijden/

3Banneer ik boobt boo? ogen fag,
IO,

Die Jeſus, bie mijn hert boo? griefbe /
3Panneer ift oponken ban ſijn liefde
Dan blpber ljetten byoliſt ſong/
Die Jeſus, bie mijn quinenb ljerte
#eeft bpp gemaaltt ban pijn en ſmette /
3Banneer iſt uit mijn boejen ſp?ong.
I I•

“Daar ig Die Hemels Geeſt ban boben/
& Bie uit ontferming mp 't gelobe

%jn gefug it?uig geſchonken heeft /
Die Trooſter, die mijn ziel berquiſite /
3Banneer ik ſchiet in bpoefhept ſtiftte /
Die Geeſt, bic eeuunig buerht en leeft.
1 2.

«En ach! baat ſal ff eeuuuig binben
1Beel buiſenben ban Lieve Vrinden,
&Pie berbpaarbg reebg fijn heen gegaan:
«Een menigte ban Kruisgeſanten,

Pie hier ſjobg ſterft met ſuct planten/
«En baar geſtroomt met luiſter ſtaan.
13, @Pcij!
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©ch! och l mijn #iel/ mat b?eugbe-galmen/

.

3Dat ſbob berheerliftenbe 33ſalmen

19erijcffen ſp nu boo? ben @Lij?oon/
#oe roepen ſp met ſuiber heelen
Hºu Driemaal Heylig, om te quelen
(Ier G#eren ban 45obg liebe &oon.
I 4.

3Loop ban mijn #iel met blugge ſch?eben
3Pen HBemelmeg en ſpoet um treben/
A50 ſtomt gp baaft bp 't &alig Lam :
dB ſtap mammoebig ſomber ſch?omen/
&o ſult gp haaſt bp 't galmen konten/
&#n heffen byolift met haar an,
I 5.

#tom ban mijn geplant / Hºgeer en ſtoning/
&Pntfang mijn Ziel ook in um âlBoning/
&#n ſchenh mp baar het boſ geniet:
&o ſal iſt eeumig bgolfft ſingen
25p 't groot getal ber lºemelingen/
«En ſeggen Q5obt ig 't Al, ift Niet.
X I X.

De Geh. Sond. Hoort met verwonde

ringe, dat een Chriſten wel
ſeer Dodig kan worden.
Stem : o Kersnagt ſchoonder dan:

Pf: Doe Iſraël ſyn nare ſugten:

of: So gaat dat ryſend ligt:
-

I.

H# / mat Hlinſit baat in mijn oren/
3Pat buel een ſtijgiſten / bie herboren /

eet

24o
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1Berligt/ berloſt en beplig ig/
Htail ban het regte ſpoo! aftreben/
«En gaan boog ongeregtigljeben
&Ler fijÜen af in Duiſternig. 2•

gh hoo! / 6 uuonber/ bat ſijn ogen/
Poo? 'g moeteltg touerp bebgogen /
ſpel eeng geſloten kunnen ſijn:

dPm bp het ligt niet an te ſchoumen
Dien Rotſteen, baat men moet op boubuen
(Len trotg ban Doob en hel en pijn,
3.

3JBel hoe / Han ijp / bie ſig begeben

Igeeft / om alleen boo, ſhoot te lenen/
ſlPeer ſien op 't geen be buerelt ſjiet?

ſtan hp / bie fig nu heeft berbonben
&Pm 'g l9eeren beugben te berftomben /
&ig boenben tot een blinkend niet?
A-

4.

ſtan hp/ bie ban 45obg liefbe bgonhen
&o blp en byolift mag beſchonken/
1Bergeten beſen liefde b?aliſt?

gÈn b?inken tegen aiſe reben
?tig matet b ongeregtigheben/
&#n bat een bueeſt of maaltben lanft.
J.

iſlàijn Ziel/ hoe ſtunt gp bit geioben/
UPat ubu' begrip ſo gaat te boben/
3Pit Hunt gp nimmermeer berſtaan /

&Pat bepligen / ſo hoog ban maatbe /
(4Len eeneinaal gelijft ontaarbe
3Pan b H#emel-meg ter ſijben gaan,
6.

«Pit foub 11 bºmaaſſih boen beſluiten/

“En alſ een liefdeloog Doen uiten /
& Pat

Derde Deel.
3Pat ſulft een ſtijgiſten Chriſtug miſt /
ſPf bat ſp / bie in ſtijgiſtug leben/
jàiet in het buiſter kunnen ſupeben/
#l 2aar ſagt/ mijn Žiel/ bit ig bergiſt.

Z4 1

7.

25eſta nooit 'g ſºelnelg uuijſe uberhen
#2a ubu' begrip bug af te perften /
312ant bog ſijn meg in Diepten ig
25eſtaat nooit oln een amberg baben

(IZe meten na uun engen paben /
3Loop ſo ben Bybel bog niet mig.
8.

-

3Peg lºgeeren moogt ſo enftel iuaathept
25ebeſtigt bit met ſo ueel Haarhept /
&Pat ligt en buiſternig ſBobg boift
4Pntmoeten/ en ooſt bat be bgonnen

#n 't bal ber bonherbeben komen/
25ebeät alg met een ſmarte molft.
N

9.

-

3Pug ſal het buijghent upo? 1ſt meſen/
gehouaag hanbelmijg in beſcu
&Le p?ijſen met bermbombering/
JPlaat bmaaghept reben af te blagen
3Pan #em / bie na fijn boeſbehagen
3Pog merkt in elk elenbeling.
IO,

GP 2iele / leer ban mebeſijben
#13et haar te oef'men/ bie ter ſijben
12an 't ſmalle pat getreben ſijn:
&iet meeb'gig op uud epgen uiegen/
49p bat gp niet ter neergeſegen

?En 't ballen raaſt tot ziele pijn.
II,

GPch leer ben gemel-bo?ſt te fineſten/
&Pat ijp il niet berlaat / ten teſten
#Bali
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#ſlaaar ill be maar boo? 't ſonbig hinken/
«En boot in 't buiſter meer te ſinäen/
3Baar in ſo menig Cijgiſten Iept.

*

XX. en hoopt om vele
De Geh. Sond. denkt

reden, dat hy nooit duiſter
of dodig ſal worden.
&tem: Aria:

GPf: Een eygene angename melody:
I•

S# fft immer ijl beriaten/
H#eere geſu/ bie mijn raab en
&terfte rotgſteen ſijt gemeeft ?
&Pie mijn hert met u me liefde

&o gantg inniglift boo? griefbe /
3Pie mp ban mijn buuſt geneeſt:

#Been: mijn ſtotſteen/ #h lelieb tot geen
2lmber hulp / alg tot um alleen/
&Pat ſo . . . . . . HPepſig ig.
2.

&oub' ſft/ om mat ſtof te hieſen
Sulk een, Sulk een Schat berlieſen/

2lg mijn &chat/ mijn 23efug ig?
Soub iſt/ om urat ſlijft en aarbe

&ulſt een geſug/ ſo bol maarbe /
3laten gaan boo? Duiſternig?

#Been mijn ſtoming / ume ſlPoning
%jn mijn hert ig mp alg (honing
&oet en . . . . . . &lmahelift,
3. Liet

v
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3.

3Liet fit iſ mijn geplant baren/
@Pch mat ſmerte ſou bat baren
'ft 25en berliefd op Ill geheel;
62 dlºp bumht/ iſt moeſte ſterben/
2lig ff eeng um gunſt ſou berben
?Ilg mijn & chat en hoogſte Deel.
âDant um meſen hoog gepreſen

&taat alg in mijn hert te leſſen
&o gant# . . . . . . 1Luiſterijft.
4.

3ſ12aarom ſouben al mijn ſinnen
U niet/ U niet bierig minnen/
&Pie ſo minneng ubeerbig ſijt ?
alPaarom ſoub fft al mijn bagen
U HPiet foehen te behagen/

Die mp ban ben boob benzijt?
GBp alleene ſijt be geene /
JPie ift bog ban herten meene

-

»

@Lot in . . . . . . &#eumighept.
1

5.

dPch hoe foub ik met ben hopen
19an be merelt ban til lopen
(Lot een ſombig blinkenb niet?
dPch hoe foub ik ſil bergeten
3Pie fft bog mijn HBeplant heet en

(GIrooſter in mijn zielg oerbriet:
geſu blijf ſtaan miſt nooit meg gaan/
jlàaar met u men ſbeeſt mp bp ſtaan
%jn bet . . . . . . &#euboigbept.
6

'ft Sal ban nu geſtabig merken/
dBm uur lof en eer te ſterften
(ºot
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(&Iot mijn 2ielen ſafenig:

'it &al nu filoppen/ ſtopmen/ ſtrijden
Somber uitſtel/ en brrblijben
Hlap in H2em / bie lieflift ig.
‘ft 25en genegen / 3Poo? uun' ſegen

geplant. Heſug/ om ubu megen
?lItijt . . . . . . in te ſlaan.
-

7.

alDeg ban al mijn fnobe ſonben/ .
'haïbiſ mijn 'g Heeeren lof berftomben
G#n perheffen H#emel Igoog/
3Beg ban merelt/ laat inp ruſten/

'h ſpil in geſug mp berluſten/
32u ſo bierbaar in mijn oog:

'h &al mu &ingen/ «En op ſpringen

jl het gebouaag iteurelingen
(Lot mijn . . . . . . #efug lof.
-

8

geſu/ boeb mp op um magten/

&enb mp ſuſt en nieume hragten/
UPat fit ill bien bloeg en ſpa/
âDiſt ooit eeumig bp mp blijnen/
gEn ſo in mijn hert behlijpen/
3Pat ik nooit meer ban II ga /
(GLot ift ralte/ &#n gemahe

#n ben Igemel/ baar iſt ſmafte
39olle . . . . . . &alighept.

xx 1.
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-

-

-

-

XXI.

-

-

De Geh. Sond. Wenſcht de regte midde
len, om niet duiſter en dodig te
worden, te mogen gebruiken.
&tem: Liebſter Immanuël Hertzog :
(Pf: Al wat men doet men kan:
I,

-

|

He# en JI)ibbelaar/ hier ſtom ift treben
@Lotumen GLhtoon/enfmeeſtijl ongenaabt/
&Bat gp mijn #iele milt ooo! buiſterijeben
25eujaren boo? um hamb en buijſe raabt /
d?p dat mijn leben
H#eplig en eben
-

(ºot ubuet eet gerigt 3,1 b?oeg en ſpaab.
-

2.

JPoet mn Regt Werken, oin uud gunſt te houmen
&o lieflift in het Binnenſt dan mijn hert /

&o ſal het uune goethept nooit berouwen/
3Pat gn mp hebt beb?ijt dan pijn en finett:
3Laat ban uur ſtromen
32an boben Hommen / .

--

-

R. Op bat mijn hert baat boo! beurpligt mert.
w-

-

.

5e

-

- - N.

3Poe mp uud Gunſt met bankbaarhept Erkennen
dºn &chatten immer al uuu gapen hoog/
dPp bat ik mp te ſeggen mag gebuennen/ .
?II mat iä heb ig ban ben ſterren-boog;
&Per ligten Baber
&#n bolij

abet

#g oo!faalt ban het geen nu ſiet mijn oog.
4

ſt

4. Doe
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4•

3Poe mp um Hulp en Raad getroum Beſteden

3Piet tot mijn Eygen, maar tot Uwer eer/
gºn nooit Moet willens ban ubu' megen treben/

HEaar Eeren ill/alg @bobt en 49pper-Heeet:
JPie altijd meerbig
&ijt / Dat ift beerbig

Hilaet ziel en lichaam iſ getrouwhept ſmeer,
5.

aegeb mp gantg bierig en ootmoedig Smeeken
#n uur en 32aam en «Beeſt/ 6 45obeg Zoon/
apfit in mijn bert man ume gunſt een Teeken
25ematen boog het ſtrijben uoo! uun (Zij?oon:
49ch laat mp ſugten
G#n tot ll blugten
jlâet Zielg begeerten/ bie ift an 11 toon.
6.

49ch laat mp ſteebgum' naam en bienſt Beſchouwen

&o &alig / bierbaar / bepſ en trooſterijk/
So faſ ik ſtabiglift op dit bertroumen/
«En byeſen/ bat ik ooit meer ban III mijft:
3Bant bog um megen/
&o bol ban fegen/

5ijn enkel beplig/ ſoet en liefelijſt.
-

7.

-

cºöun mp / 6 geſit/ bat ift ſtabig Wagte
Op b Invloet ban um ſegenrijke beeſt/

.

«ën 't Minſte van fijn merhing bierbaar agte/
3Paar boog ijp 't herte ſuibert en geneeſt;
3Boe mp bemerken/
-

-

-

3Pat al ubu' boethen

Oneplibig maatbig ſijn in nlp gemeeſt.

8. apot

º
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8.

-

390e mp/ mijn l#eer en Bobt/ boo! aſſe bingen
&teebg Leſen

# ##
»

ubu'

#/

«En neerſtig tot geſette oefeningen

ſlap ſelfg begenen/ log man't aardſe stof:
-

&Pch boe mp ſmoegen
«En neerſtig ploegen

3 numen Pienſt/ ſo erf ſh 't gemelg Igof.
-

9.

Dit ſijn be Wegen, bie ift moet betreben
©m um' geïnepnſchap ſo begeerklift
2öp mp te bouben/ en um &aligheden
&Ie ſmafien/ ſo gantg onmaatoeerelſh:
&Pp Deſe Paden

, &al fit ban ſchaben
25eu?ijt ſijn tot ben ſaaſten ogenblift.
IO,

3 laaat ach! mijn geplanb/ach/mijnhlepnehragten
&ijn beel te ſmaſt boog Dit Gewigtig Werk,
«En 't uſeeg/ ſo ſeer genegen tot beragten
3Pan umen bienſt/Tig tot be ſomben ſterft/
&Pat fft mijn pligten
5àiet ftan berrigten/

3nbien uun beeſt niet hragtig in mp metht.
:

II,

#tom ban Göetroubue Heptgman/ miſt mp ſepben
app 't Regte Pat, bat naar ben Heemel mijſt/

2ölijft bp mpſ en milt nimmer nam mp ſchepben/
iſ?aat maften/ bat het bolle ligt oprijſt /
-

3Laat ift nooit buiſter

ilbu' glantg en luiſter

39erlieſen / maar uuu ſingen lof en p?ijg.
Iſ 2

12, 25te
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I 2.

-

-

25emaat mp boo! be nare boobg baſſepe/
3Boo Duiſterniſſen en uoo; Dodigheyt,
3Baat in ſo menigmaal uur hinb'ren ſchiepen/
3Panneer haar bert amegtig meberlept

-

-

-

âlPeeſt gp mijn ſtigter
gËn onberrigter/

&o ſal fit bpolik ſijn in eeuunighept.

XXII.

De Geh. Sond Merkt, dat ſyn vorige
Ziels verquikkingen verdwynen,
en dat hy geeſteloſer wort.
Stein: Polyphemus: @f: Pſalm 38. Of: 61.
&Pf: Als den Hemel in erbarmen:

&Pf: Ach was bin ich meyn erretter:
I.

-

A", buatig 'er nu ban binnen
gIn mijn ſinnen

- geen berambering ontſtaan!
&Pfe ſo plot5elift mijn berte
ſlâet beci ſmerte

&Poet alg in be boejen gaan!
2•

'Hiſſèag ſo eben opgetogen
dlºet mijn ogen/

'ſtášag mijn #efug ongemeen /
«En ſijn ligt / bat 1up omſtraalbe /
't #ert opſjaalbe
&Lot 23ehouaag monberijeën.
3. Hlaaat
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3.

jl)aat nu boen be nagt-go;bijnen
Göantg berbuijnen

gPeſen glantg/. Die ſuiſirſh biet/
«En&fen
mijnnaogen/
ouerſchonen/
boben/

-

b

Jl?aat beſpeuren gefug niet.
4,

't lºerte/ bat ſo bol ban ſiefbe/
Jſlap boogriefbe/
@m mijn #efug ſomber maat/

$g in 't minnen nu beel traget/
«En meer grager

v

3Pa het ſtof en ſombig quaat.
5.

&#ertijtg mag ik Bang beo! ſomben
t'?liſſen ſtonben/

-

iſ haar nu merk ſh/ bat mijn hert/
3Ligter been en meer gebleben/
&ig begeben

łtan tot ſomben tot mijn ſmert.
6.

49 3TBat lag fft Kleyn en Teder
1Boog Il meber

-

H#eplig en ontſaglift 45obt!
«En nu mozb ik opgeblaſen
JI)et be bmaſen/
ZPie iſt eertijtg heb beſpot.
*

-

7.

. .

?Il mijn pber ig an 't &inſten
&#n berb?inken/

g#n mijn hert mogt ſaauun en traag/
?Iſ mijn kloppen en mijn ſtrijden
3g an 't glijben/ .
&#n mijn ziele baalt oln laag,
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8.

-

69 bat Hoge Godt beſchouwen
Gºn bat bouboen

42p mijn ſtotſteen ig berieert!
diºn bat aig een Wurm te Kruipen,
49m te ſluipen

gnum gunſt/ ig omgeheert.
9.

dPch maar ig bat Overgeven
33an mijn leben

2In mijn #efug heel en al?
ziPat gebuitig an hem Hangen
#laet berialigen /

op die Hoogte fürijgt een bal!
IO.

-

dPch maat tg bie Ziele Ruſte,
3Pie mp luſte/
dºm ſo ſeer berquihlift mag ?

dºch helaag ſe ig gemeehen
«En beſmjeeken/

2lig een ſlºopgen-moſh ſo tag.
\

II •

gk/ bie nimmer hon gelopen/
3Pat ſft boben

gean ben Haemel fou afgaan

@Lot het aarbſe/ moet nu merhen/
aPat mijn bierhen
âDeg ſijnſ en be blugt gebaan.
I 2.

gâ / bie altijt muilbe minnen
&#n beſinnen

HIaijnen gefug / moet nu ſien /
#at mijn minneng-kragt/ berminbert/
Hſlap berhindert

GZot bien geplant heen te blfen.

13. #op |
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I 3.

mp bmaſe/ bie mijn kragten
*# gebagten
n

-

30 beel ſterkten ooit toeſchreef/

#)

jf op
ging belben
mp/ bat ik ooit ging
3'nmp

gÈn ſo in het epgen bleef,
-

I4.

-

&P #2ijn geplant/ hom bog meber/
«En ſiet neber

-

Op mijn laum en ſlaap'rig hert/
3TBilt het meberom ontfonhen
&Poo! um lonken/

SPat het blug en bietig mert.
I5.

3Laat ubo lºemelg geeft ban boben
jl?ijn geloob en
3Liefbe meber ſteehen aan/

3Pat ift II met al mijn ſinnen
Jlaag beminnen /
«En in ubue megen gaan.

XXIII.

De Geh. Sond, begint te vreſen, dat al
ſyn werk bedrog is, om dat hy ſo

ſondig wort in hert en daden.
Stem: Jets moet ik U Laura vragen:
&Pf: Albeſittend ligten Vader:

of: Als de hoge noot by tyden:
I.

mijn herte nu gaat hrenhen
'T 65een bat
ift begin te beniten/
3g/

ſt 4

JPat
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gaat mijn merk geen Waarheytiël
abat ik nooit bp geſug loonben
12epl of lenen heb gebomben /
jimaat in alleg mp bergig.
2•

-

de mijn zielel miſſchien #tºt
#og een bloedig ſchult-regiſter
"#oo, gehooaag angeſigt / .
Hlaiſſchien legt beſt beeten toren
opp II/ alg een onherboren/

#eit nog boobt in ſomben ligt.
3

Hlaiſſchien hebt gp nooit um' bette
Etcgt
ineten
pijn
en ſmerte/
#lgbeſchouuut
afſcbouuwelih
quaat
/
Haïſſchien hebt gp nooit bien 250!gel
#ſe ooo! 5ombaarg bgaagt be ſoigel
w

#ocuertrouuut um #ielen ſtaat.
4.

apant mijn ziel / hoe kon het meſen/
2,lg Il gefug ijab geneſen / .
âDat gn foub ſo ſonbig ſijn /
aPat uun hert ſo bol ban ſomben
apan nog foube ſijn bebomben ...

*

.

diot uw boefjept ſmert en pijn?
-

5.

5ouben ban nog al uur baben
Hilaet ſo meele fouben-quaben
&ijn beſmet an alle kant?
geoub gp ban nog op be megen
oIreben/ bie ben #emel tegen
&ijn/ en ook il ſelfg tot ſchanb'?
6

gummerg meet gp/ bat ſt ligten /

ân elk met haar wanbel ſigten/

#bie
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-

gunmerg meet gp/ bat ſp groejen/
«En alg Ceber-bomen bloejen/

JPie 45oot uoo! fijn ſtind'ren kent,
-

7.

&#n bit boet gn niet geheele/
Jlaaar ten 25eſten maar ten beeſe/
&o 'er nog jetg in lll ig:

3TBaarom foub gn ban gelouen/
&Pat um Schatten ook baat bouen
âDeg gelegt ſijn ſo geluig?
8.

,

#iele / benh/ ig bat niet monber/
3Pat gp juiſt ſoub in 't bpſoubet
&ijn berloſt ban al ill ſchuit/

g#n nog meer/ bat ilt het lenen
&ou boo? eeuunig fijn gegenen

3Pat ban o?eugt ig opgebult.
9.

soub Gy Wurm, Gy Stof en Made,
1Ban 23eljoba uit gemabe
&ijn berheuen tot ſijn (Lh?oon?
Hond geraſten
&oub

#

#n ben tºemel / om te ſmaken
't &#euuuig gepl uan Pabibg Soon.
IO,

TIiebe ziel/ hoe kan het uueſen /
&Dat bcg Lºeeten oog in befen
Juiſt op U fout mcber ſien:

JPic ben ſnoobſten en ontaarben
49mber buiſclub ſijt in uJaarben/
Die ben gemel 't ljepſ kan bién.
II,

H)eere geſu / ach ſft giſſe/
SUPat iſt 'g ſjºemelg gunſt# miſſe/
qºn

254
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«En eeng ſaſ rampfalig ſijn:
&Pch moub gp mp nog ontbehäen/
«En uit al mijn moben trefiften /
&#er iſt ſinâ in b' helſe pijn.
I 2.

#laaat / och geplant / milt gebogen /
âPat fft nog eeng mag mijn ogen

@Lot jl heffen boot uur ſtijgoon/
OPm het aan um mono te b?agen /

@f gp mp uan al mijn plagen
ipebt geſuſuert repn en1 ſchoon.
rºn

o•

«En och miſt het mp ban ſeggen/
«En getroumelih uitleggen/
oef gp ſijt mijn beel en lot ?
3Laat uur 45eeſt mijn hert berligten/
&Pat ik mijn gebebt inrigte

#Ba ill miſſ ú beplig & Sobt.
XX IV.

De Geh. Sond. bidt, dat Godt hem mag

toetzen, ſyn werk waarheyt maken
ſo 't bedrog is, en beveſtigen
indien 't waarheyt is.
5tem: Hoe ſchoon ligt ons de Morgenſt.
def: Ik hoor een ſtem uit 's Hemels:
I.

•

T# mp ! 6 ſbobt / en proeft mijn hert
jaauheutig/ bat ift nimmer uberb
aBoo Baiſche ſchijn betºgogen/
25!engt mp mijn ſitten enbe ſtaan/
meijn hert en mantel nu boomtaan
díer begen onber b' ogen /
Op

Derde Deel.
&Pp bat // JI?ijn pat
#n bit leben // ſtepn en enen

25'5'

t'?liſſen ſtonben

3900? uun oog mag ſijn bebonben.
2.

GZoon mp of um gebugt Ontſag
«En laajeſtept op mp ooit lag
iſ?et eerbiet en met bgeſe?
(ſºf ift III ooit regt heb Gekent, ,
G#n boog geloof mijn 2iel gement
62m il Getrouw te meſen ?
“Pf 't oog // @Pm hoog

3Pan uun &tralen// Poit ging halen
«Een geſigte

-

12an um Glants, bie mp berligte?
-

3.

C9f ooit ubu' Hoogheyt in ootmoet
jl?p / alg een 3IPurmäen/ HII te moet
&#erbiebig heeft boen baſſen?

GPfift in 't ſien ban ume Peugt
Jlan ooit eerhiebig heb Verheugt,
42 geſit/?lſ in 2liſſen;
&Pf 't bert // 4Poit mert

&Pp genomen// iſ het be 12gomen
illit het buiſter

@Lotum meergaloſe luiſter?

/

4.

2ch geplant/ toon mp / of mijn quaat
&Per ſomben ooit boo? um gemaab
HPerſoent ig en nergepen?

“Pffft met ſmert en Žiele-pijn
âldijn ſomben heb betreurt7 of mijn
Quitantien fijn geſchreven?
gaf ik // ſlap ſchih
69m mijn leben// 11 te geben
GBln te Heeren

il alleen boo?taan te teren.

-

5. @Loon
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5.

@Loon mp / of ik het tuereſtg ſchoon
3ëeragt / of fft ooit ſpot en hoon
OPm ubuen 't buil ftan lijden ?
(ſaf ſBp ooit hebt tot mp gefept

gh ben uur ſpoot in eeuunigbépt/
âDiſt u in mn berblijben?

&Pch ſpeer// itoun leer

n: 3Paar
bemerken // 49f mijn merken
boben
ſtegt behagen in gelobe.
6.

gſt meet boo? uuJe goethept mig
ziPat 't hert ſeer argeliſtig ig /
dEn mp uerblimb mijn ogen/

Ibet Iepb mp ſteebg ter ſijben af/
din boeb ſig ſimmcloog met haf/

ga/'t ig afrecbg bebogen:
lbeer geef/J Sjſt beef
19oor het liegen// &#n bebgiegen /
3TBilt mijn ſaften

3Boog uun oog gantg effen maſten.
7.

31Bat fout het ſmetteliſt en maat

3Poo, mp ſijn in een belg gebaat

'

25ebrogen uit te honnen/

op ſpeetſ matig het ſchrifthelijſt

#n ſcifg beoog oermaant en rijſt
@Lot an ben boobt te b?olmen :

lgoe ang// gººit bang

-W

«Beij hoe oneefſth// Pngeneeſliſt
Zšal het boeſen

jl het beb?og te ſijn

-

vragºn

-

-

-

aPoet mp gelopen / bat ift ſal
dien Oordeel homcn/ baat gp al
-

'

-

jl?ijn
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JPijn merken ſuſt opleſen/
49 geſti/ hom berept gp mp/
GPp bat ik mag gantg b?p en blp
dPpregt bebonden meſen /
ſlâiſt gn // ſpeer mp

5elfg boomgronbem//t'?{llen ſtonben
q#n boem boeten1/

(ſof ik 11 mijn 45obt kan heeten.
9.

-

-

-

5o in mijn hamb een leugen ig/
op 45obt/ en iſt um' gunſt nog mig/
d:p toont het mp ban boben /

(ſpijbat ik ſnobe boemeling
3Pan nog na hertberandering
#ſlaag foeften en geloben;

45eeft mp // goog op/
aDag en magten// Luſt en hragteit/
(ſ)m te ſoeften

*

- -

Hba uuo gunſt in alle hoeken.
IO,

JDaar Igeplanb geſug/ hebt gp mp
(ILot uuJe gunſt geb?agt/ en b2p

45emaakt dan al mijn fouben:
&P 3Laat ift 't meeten/ bat ik ſtof
#I2ag binben/ om tot ſtupen lof
illum' mönb'ren te berftonben/
&Pan fal// GHH al

ill me buegen // @Loegenegen
G5aan beſchouupen

-

g#n an il iun toebetrottulen.
II.

schenh bit / ú bobt/ fo ſal uur lof
Dan mp / ſoort ſonbig aſch en ſtof/
19erb?ept fijn en geſongen/
3Pan
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apan ſat ik ſ boobt en bel ten ſpijt
«teng uroliſt feggen/ 'k ben benzijt/
&#n Satang magt ontſprongen/
'Ht 12ang aan // 19002taan /
't &#eumig &ingen// ſºn opſpgingen
& In mijn #toning/
3Pie mp boert in b'49ppetbooming.
-

XXV.

De Geh. Sond, wort gewaar, dat ſyn
geeſtelik ligt verdonkert.
5tem: Ach was ſol ich ſunder machen:
GPf: Als een uitgeſtorte balſem:
dPf: Op myn Ziel valt nu an:
cº' -

I.

merk ik eerſt ter begen/ .

A dºh!31Batnuift ban ben lºemel mig y
«En ban 't geen baat boben ig:
2lcij! nu ſta ift aig berlegen/
«En bepepng mijn mare ſtaat/
&o ban tonbgoln beſolaat.
2

't Higt ber ogen ig geboeften/
«En ben Hibernel beht ſijn ſchijnt
âl?et een bonker magt-gobijn:
'H &it in 't buiſter) tot een teſten

gaat be iſlaopgen-éon haar ligt
3ſlap ontreät uit mijn geſigt.
3. Puie

Derde Decl.
&Puiſenben ban

25.9

binnenin

d2berbeliften tijang mijn oog/
UPat ift niet han ſien om hoog /
GPnl beg beeſteg gulbe &tralen,
«En be 3JPonberen te ſien

3Pie gp mp hoint an te bien.
4s

't geſug
Voorwerp,
mijn oog opp ſtaatbe
en fijnbaat
#eerlifihept7
## alg an mijn oog ontſept/
gên ijp / bie ſig openbaarbe

&o behoorlift/ ig tot ſmert/
3Peg gemefien ban mijn hert.
5.

't#g/ alg of mijn oog in 't bonher
32an be nagt met ſlaap omſet
49p geen boot of ſpenneſ iet/
&#n al 't ſchoon geſternte fonhert
2ln bien Hºogen gemel-tijgang/
&ie ilt bog niet op bien glantg.
6.

&ie ſft nog eeng op bien ſtoning
iPan ben #emel/ ach ! ik bmaal
Hèan bit boogmerp af en baaſ

ſtag meer nebet tot be moning
ièan be merelt / bie ſteebg mp
3Loht tot hare ſſauernp.
7.

't lºerte moet niet boo? 't beſchouunen
12an utu beugben angebaan /

#eplant/ om tot ijl te gaan:
't Sien ban ſomben/ bat beroum en

SPgoefhept unerhen moeſt/ bat laat
dºlºp geruſt in 't ſombig quaat.
8. 't lºerte
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8.

-

. .

.. .

't Iberte blijft niet tot mijn pligten/
&Lot be uJaarljept/ of niet tot /
illu bolmaaft en repn gebobt / .
dPln bat flegg mijn 2 telg geſigt en

3ligt/ alg enkel buiſternig/
#Piet boo? 't ſjerte bgingenb' ig.

#ſch! mijn ligt geeft min geen herte / .
&Pat bernebert in ootmoet .
#lºp boet ballen ill te boet/ -...

-

-

.

Jhaat het laat mp ſomber ſmertt/
#Schoon ih buiſenbmaal beruperf/
qDat ift maar rampfalig ſterf.
-

v

-

-

IO.

»

o:ertijbg ſtelb ſft iſ! boog ogen/
#Liefſte geſu/ buaat ik ging

gin ben groten merelt-hting/
#ſlâaar belaag / mijn oog/ bebogen
JPoo! be merelt/ ſiet il niet
2lig alleen maat in 't berſchiet. -

I I.

't HDag mijn Element en ſenen/
ill die ſchouupen ſtaag alleen

gn uur 45ſantg en Saligheén :
JDaar nu hieft mijn oog het ſmebert
Op het ſchijn vermiſte ſchoon/

j

5Dat be uſerelt ſtelt ten toon.
I 2.

-

'fi ſtom mijn dog ſo ligt opheffen
GLotum 13ogen Lyemeſ-&Ilygoon /
aboo, mp omujaatbeerlift ſchoon /

#Baar nu ham iſ niet beſeffen/
- ſpoe mijn oog / an 't ſtof ſo baſt/
aPit ſtan ujogben tot een laſt.
I3* 49 45ea
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-

,

-

I 3.

&P & Bebugte ſbobt ber ſboben/
&bonne ber geregtighept/

3Jeſu / boſ mebogenthept /
A5iet / och ſiet eeng op mijn noben/
Tºelp / gemeeg/ berligt mijn oog /
JPat het meer mag ſien om hoog.
*

I4•

3TBiſt be nebelen en luiſten

32an mijn ogen ſchuiben/ en
jl?aften bat ift ii regt hen/
3Poet mp beſen 31Bolh ontbuiäen/

&#n beſtraal mp met um ligt/ .
UPat ilt meer heer tot mijn pligt.
\

I5.

3Laat um ligt/ en glantg en ſchatten/
âIBaarhept/ bepl en Saligheên
jl?p behoren/ alg boogijeen/

&#n bergunt mp eenmaal / bat en

ſºog en hert/ ſo alſ het plag/
iM / á 13eer / genieten mag.
-

.
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XXVI.

De Geh. Sond. beſpeurt, dat ſyne Ziels
genegentheden en hertstogten ver
koelen en ongeregelt worden.
5tein: Philis quam Philander tegen:
def: Roſemond die lag gedoken:
GPf: Soete Jeſu ſuiv're ſoetheyt:
GPf: Pſalm 146.
I

Hºt: geſu/ bol mebogen /
ſlBilt mp gummen/ bat ift ſeg/
#oe iſt boem'ling boo? uun ogen
3TBalgeliſt ter neber leg

-

gjin mijn ſonben/ bie om hoog
#tlimmen an ben &tarren-boog.
2.

'ſtijlºerft nu/ bat mijn ingebuanben/
apie met eer ſo bieriglift
gſm um fuſu're ſiefbe bgamben/
jàu berHoeſen plot5elift/

't Hºgert mueſ eet ſo bol ban min
H#eeft an 't ſieben nu geen ſin.
3.

GP 3Pie ſoete liefbe trekhen/

3Pie mp / ban het ſonbig ſtof
TIog gemaakt/ tot 1I opnjeliften
#tonben/ om te ſingell lof/
&ijn
't mate
ſmett /
ſlºeg alg
getogen
uit ſomber
mijn hert.

-

N
» ',
-

j
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4.

r

263
-

'hiſtan niet alg een gantg ontblote /
&#11 een naaſtte 25ebelaar

&ch?epen / om mijn zielen noob en

?lrremoeb ſo groot en ſubaat/
Jºl haar beruſt in mijn berbiet/

&choon gp nog geen hulpe biet.
5.

jl?ijn genoegen en bermaalt en
Hi?artenluſt ig niet in 4Bobt/
jl?aat in bingen/ bie ift ſaften
«En beragten moeſt / ten ſpot
12an be buereſt/ bie geen oog
Hi?eeft om eeng te ſien om hoog.
6.

ſtonb ik eertijtg nimmer ruſten/
23eſu / alg iſt 11 niet bomb/
&Pch nu fan ift mn berluſten
23uiten ll in 'g mercibg ronb/
&choon mijn hert met eeng geeft aan
jl?p / mijn bubaagljept te berſtaan.
7.

'ſtiſtan ben lºemel ligt bergeten/
3Paar ik eertijtg bag en nagt
%jn mijn opſtaan / merkt of eeten/
69nopboubelift an bagt/
'tgig nu/ of ben gemel niet
Jſlâeer beminlift boog mp biet.
8.

-

19;eegb
eertijtg b'pbeſljeben
19an beiſ merelb/
bie uergaan

-

v.

#Bu kan ik geruſt boogt treeben
& onbet haar t'ontbefilten gaan
gIn een
trepn/
mp

#

#
mindert van b #ºr

gſ ſleept DOO? haat tOUCIp,

9. ’ft 45a

-
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9•

'h ſba beſmaarlift tot mijn pligten/
3Pie iä traag en luſteloog

JBaar ben ſleurtrant ga berrigten |
&onbet hert gantg pberloog /
gºn bug leg fit/ H#eplig ſheetſ
2lig een geeſteloſe neer.
IO.

'it Schijn geen ſomben meer te baten /
49f met bgoefhept boeg te blien
32an baat / bie uur ſlBet beriaten/
gËn niet op um UPeugben ſien/
gËn um 3TBoogt/ mel eet ſo ſoet/

G5eeft geen trooſt an mijn gemoet.
I I.

*#3Laat be ſomben in mijn herte
alBoelen ſomber tegenſtrijt/
&#n geboel geen pijn of ſmerte /
31Pijl 't getuifſen mp bermijt /
&Pat fft op geen bpamb iet/
ilàaar mijn beur hem open ſet.
-

I 2.

GP Pit ſijn mijn ziele plagen
H#epland geſug/ bie um ſpog /
&o gantg Hºeplig/ niet han b?agen /
#l?aar ik ſmeeſt ill / och geboog /
JPat ift eeng gelijk boogijeên '
(GLot uub Soen-bloeb nloge treén.
w

I3.

49 1Bertuafiſtert gp mijn ſinnen /
Jſlaaaht mp bierig in ben geeſt/
49un ilI bueberom te minnen

?lIg het eertijtgig gemeeft /
ſtepmigt en geneeſt mijn ſtaat

ſºlit ontferming en gemaabt.
XXV II.
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De Geh. Sond, bemerkt, dat ſynever

durventheden ſterker en leven
diger in hem worden.
Stem: Soet geſelſchap, dat met:
dPf: Gavotte a la fronte:

49f: De blauwe Vlagge:
A

I•

E# 'mat pfelift geb?ogt
#iPo?t baar in mijn Ziel gebo?ogt/

Iboe ueel Duiſenben opamben
#Loog en liſtig/ trotg en ſterft
#tomen baar mijn ziel anranden /
#choon ift 't niet geboelig merft.
2.

4Pch mijn 45obt/ maar fal fit geen
iſlaet mijn ongeregtigheên/
3Pie ſo in mijn herte moelen/
dºen beletten boog haar kunſt /

JPat ik pan um min niet boeien - -

#an/ of ſmahen ban uur gunſt.

-

3.

2lch! mijn ſonben/ na ilt leer /
ambotben oaſt al baagſilig meer /
gn getal/ ſo bat ben mate
't #amb ber zee te bouen gaat /
aPieg ift moebeſoog geen raad en

3 àcet in beeg mijn mate ſtaat,
5 3

4. &#n
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4.

gºn 2 ch! bit bergroot mijn plaag/

|

3Pat fft ſchier geen fo?ge baag

dBm mijn ſonben-loop te ſtremmen/
ſlaaat betgun een open deur
Plan mijn bpambt / bie ift temmen

HPoeſt / en ſtellen hem te leur.
5.

't gig alg of mijn ſjerte treft
(Lot gobloogfjept/ en fig firefit
#Pa beel ongeregtigheben/
'tilPil op ruime paben ſtaan/
(JZegen ſo beel regt en reben
&#n 450ög b?epgenlenten aan.
w

6.

't Schijnt of mijn beburben oog
@Lot ill/ #eer / niet eeng om hoog
&iet/ om firagt ban ill te halen
'

el
-

&Legen b' ongeregtighept/

âDant mijn hert loopt ſomber bgalen
&poreloog tot pbeſljept.
7.

#leſu/ och/ mijn ſonbig hert

t

252epb ſig uit ſchier ſomber ſmert

-

#n ontelbaar buiſe ſuſten/
Hoogmoet, Nyd, Vyandſchap, Haat,
Wraakſugt, Ongedult, en 't Ruſten

-

#n het ſtof/ bat rag bergaat.
8.

g#n helaag/ mijn ſomben âragt
âDaſt ſchier jeber 3Pag en #Pagt/ .
«ën afſchoon fft ſtrijd en toerfie
&Legen. Dit berbloeht geb?ogt/

t

.

3Bogtang upo?bt haar mooebe ſterfter /
âlg iſ immet ſjab gebogt.
9. #tonb'
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9.

ſtonb fft nog met herte-pijn
2ll bit ſnoob en boog femijn

12an mijn ſonben regt beſchoubben/
2lcij! ift bmag nlaat half gebuonb/

jl2aat bit baart tmp ooit beroum en
&Pgoefijept f bat ik blijf geſomb.
I O.

ſtonb' ift Scij?epen 32agt en 3Pag
«En uitſchreeuunen mee en ach!

(Legen al beeg hel bpanden/
GP dBan mag ift half gerebt/

jlàaat nu blijf ift in haar banben/
Paat iſt mebe ben omſet.
II •

32ogſt iſlaeſſlag/ help mp nu/
JI haaſt mp boog mijn ſomben ſchuubo /
3Poeb ſe imp ter beeg betreuren
«En beſtrijden ruſteloog/
3Dat ift mag haar ftragt berſcheuten
&Poo2 uuu fitagt ſo epilbeloog.
I 2.

dP HPerſoent nu in ubu' bloet
2ll bit buiſ en boog geb?oet/
gºn geeft mp een beplig herte
teat berbuit ſp met um 45eeſt/
49p bat gp eeng/ ſomber ſmette

iſiegt oan mij moogt ſijn gebgeeſt.
-

34
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De Geh. Sond. Siende, dat hy onder de
genademiddelen. Niet opgewekt
wort, verſuimt deſelve, en
wort geheel werkeloos.
&tem: Ach was ſol ich Sunder machen:
dPf: Als een uitgeſtorte balſem:

of: Menuet de proſerpine:
I,

H*# mijn hert ig alg een rotgſteen/
arber alg een biamant/
UPie fig tegen rot3en hant/

3JBant het buigt of nepgt fig tot geen
&#erbiet/ uzeeg/ of meebgighept /
3Boog um' hoge Jil?ajeſtept.
*2•
Slch! mijn hert blijft onbemogen/
Schoon fit 't GEuangeli-moogt/
3Puiſenbmaal heb angeljoogt/
'k Sluit alg 't maar mijn zielen ogen
-

*

3Boog uuu moogt en maarhept toe /
&#n ben um geboben moe.

-

3. Z

5?og ben Donder ban um Wetten -

jàog ubu' b?epgenmenten fijn
Jſlap tot ſnert of Ziele pijn/
&#n 't Geluit ber 12;ee-&L?ompetten
3Loht mp niet tot umen (Lij?oon/

#eere Heſu Pabibg &oon,
-

i

,
4. Lees
"-
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4.

Lees ſit 't moogt / mijn bert afkeerig
3Pan um uponb'ren/ binb geen ſinaaſt

gn um uiegen of oermaah/
#ſlâaar blijft ſombig en begeerig
49m in b' ongeregtigheên
&omber omſien boogt te treén.
J.

Spreek ik met be bierb're bomen
12an uur maarljept/ och mijn ſjert
&Pngeraakt blijft bog beruuert/
gËn bug ben fit immer loom en
(GIraag/ ja/ ſomber hert of luſt /
qtn leef in mijn ſchult geruſt.
w

6.

'Ít Spgeeft niet tot be Wereltlingen
1Ban um gunſt en falighept /
3Pie in Chriſtug GHeſug, ſept/ .
&Pm berbunaalbe boemelingen ,
42p te mehhen uit ben boobt/
&#n te tebben uit haat noot,
7.

'h soek um bier gehofte Kind'ren
#Piet tot raabt en trooſt te ſijn

gin ben groten aarb-moeftijn/
#lhaar laat mn ſo ligt berbinb'ren
3Pan 't geſelſchap ban uun 2aabt /
3Pat bog eeng na #ion gaat.
8.

'H25en mijn engen Huisgenoten
#Piet tot ſtigting/ en mijn ligt
&traalt haar niet in 't angeſigt /
&Pm bat iſt / gelijk een boben/
&omber ligt of merhfaamhept /
25en alg in het graf#t
5

9. ?II
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9.

?II mijn fugten/ bibben/ſingen/
3Leeſen in mijn eenſaanlhept /
#g maar enficl fleurigbept/
&#n mijn ſoete oefeningen/
&o berquifihelift met eer/
«Eertijtg/ ſtaaft ift meer en meer,
IO,

Pug leg iſt hier ban ter neber
%In een uJerheloſe ſtaat/

&o ban ronbgom beſolaat /
G#n ſal nimmer tot 11 noeber

Hºteeren/ ſo uum ligt en 45eeſt

Jlººp niet ban beeg plaag geneeſt.
II,

ſtom ban geſu / ſtom / ontbelt mp
2ll be ſomben ban mijn hert/
3Pat ift bie belijd met ſmert/
ſtepnigt mp/ beujerkt / en treft mp
(@Lot uuo JPienſt / ſo fal iſt meer

%3b'rig buerſten tot ubu &#et.

-

XXIX.

De Geh. Sond. Siet met overredinge, dat
hy waarlik van den Heere verlaten is.
Stern: o Kersnagt ſchoonder dan:
qPf: Doe Iſraël ſyn nare ſugten:

Of: So gaat dat ryſend ligt:
I.

-

ill merft ift/ alg ift heer na binnen/
93'n b?oefhept met bebaarbe ſinnen/

RPat ik in buiſternig omſmern /
5 àu mob ift/ ú mijn abobt/ gebmongen/
&#n boo2 uun geeſteg ligt geb?ongen

«le ſeggen/ bat ik gefug beru.

2. &#p

LDCTde Deel.
-
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2•

gºp mp / maar heb ift bog mijn ogen/
JPoo? engen liefbe ſo bebgogen/
45elaten / Dat iſ niet en fag/

lgoe beeſ iſt ban ben ſpemel miſſe/
lgoe jammerliſt iſt mp bergiffe
%'n beſen bpolherigen bag.
o•

gft bagt mel/ bat ik mag elenbig/
jl haar bat mijn ſtaat ſo gantg onenbig
25eboguen uJag / geloofb ik niet:

iſlāaar ſpeer/ nu ſïe iſt tot mijn ſmette/
JPat gn niet anberg in mijn ljette
2lig enkel gobbelooghept fiet.
4.

SHIft miſt mel/ bat mijn ligt beſmelten
3Pag/ en mijn treben dit geboeften /
Dat fft gebunaalt buag ban be boeg:
jl?aat ach! nu ſïe ik eerſt ter begen/

3Pat ik berbooſt ban 'g l9eeren uJegen
23in 't bal ber buiſterniſſen leg.
5.

SPit Homb' iſt nooit te regt geloben / .
&#nbien uun' beeſt / 6 45obt/ ban boben
H)et mp niet habbe boen berſtaan/

Jlſ)aat nu gp 't mp hebt miſſen tonen /
25en ik genoobfaaht boog um (Lij?oon en
dſbenaben ſtoel te heffen aan,
6.

gft ben/ 6 ſbobt / ik ben berlaten/
gft mig uuo ligt/ uuu trooſt / uur raad en
illup ſterkte/ ſo onepmbig groot:

gft ben trouuuſoog ban Ill geſuuo?ben/
gºn heb mijn engen burg bebo?ben/
âDaat D00? ilt taalt in Deſen n00t.
7.

o ge

De Sondaar Geheyligt

272

-

7.

dº) gefu/ lgeplamb / ſchat en lenen/
dſbp bebt mijn arme Žiel begeben/

«En treft um' liefbe-ſtralen iu/
65p boeù mp treurig onberbinben
JPie bitterheben/ bie ift in ben

2inbang bebagt met tegenfin.
8.

Bepland /

# boeb mp nu erlangen

Bet geen/ baat iſ buel eer ſo bange
23en in mijn herte boog gebmeeſt
IBelaag! nu moet ift felbe b?agen
dBien laſt / buaat boo; ift in be bagen

Ban boogſpoet angſtig heb gebgeeſt.
9.

-

gft bagt meſ eer/ hoe Han een ſtijgiſten
#n 't buiſter ſijn en Hefug miſten ?
jl haar ach! nu ig het ooit mijn lot!
3àu moet iſt al mijn ijoogmoet buigen/
&#n tot mijn ſchaamte me getuigen/

'H2öen duiſter en mig It/ á 45oot.
IO,

-

JBiſſchien ben ift nu boben aſſen

&#n 't mate buiſter meer gebaſſen / .
ão groot alg jemant ooit beuonbt /
G#n bug moet ift ban nu bemerken/ .

«Pat aſ itun doen en buijſe uberſten
«Een Zee ſijn ſomber pept of gronbt.
II,

-

jl haar lºgemel-#toning/ milt gebogen /
3Pat ift nu nog mijn buift're ogen

G#eng meberom mag op ll ſlaan/
d?'m ligt en ogen falf t'erlangen/
&#n uupen ſjºemel-geeft t' ontfangen /

JPie mp Han boen uit 't buiſter gaan.
12. &#p
-

"»

-

-
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-

G#p boeb mp uit Dit Doolhof treben
&o bol ban nare bitterheben/
qEn ſtappen op beg lebeng paân:
3Poeb mp uur ligt en maarhept binben/
3Pat bie mp ſepben mogen in Den /
3Luſthof ban 't &alig Çanaall.

XXX.

De Geh. Sond. Siet an ſyne kant de
redenen waarom ſig de Heere van
hem ontrokken heeft.

Stem: Ach was ſol ich ſunder: &Pf: Als een uitgeſtorte balſem:
I.

&Puberepne ſ5obt ber 45oben/
2lf uuo boen ig jl Aajeſtept /
12ol ban enkel bilſigljept/

45p boeb leben / 45p humb boben / .
obp hebt buiſternig en ligt
25epbe boo? uur hand geſtigt.
2.

3Pit betoont gp / 452ote ſtoning/
jºu an mp / bie eertijtg plag
gIn het ligt te ſijn/ maat ach!
3Pie nu berre ban ubm' ſlPoning
2lfgebunaalt/ in buiſternig

2llie ligt en blijdſchap mig.
3. Pog
e
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3.

3Pog mp bunfit/. ift ſie. De reben

âBaarom ſtºp nu ban mp gaat
gÉn mijn #iel in 't buiſter laat /
't 3g/ om bat ift ben getreden
3Ban bien Smallen Levens Baan,
3Pie ik moeſt ten epnbe gaan.
t
n

-

--

4•

«Bp berlaat mp / troume 25orge/
dBm bat mijn berbijſtert Oog
jàiet geſtabig fag om hoog

Op um goethept/ bie be forge/
JPoo! uur beplig ſtruig en bloet/

W

H#ebt geljab boog mijn gemoet.
5.

'H Lºeb ſo ſchanbelift bergeten
All / G5elijk een ſlPater-ſtroom/
Ante Lopen: maar ben iooln

ciën onluſtig meer geſeten
&Pp ben b?oeſem ban mijn quaat /
JPug gp billift mp berlaat.
6.

'à 25en / 6 geſit / met be bunafen
JPoo? mijn trotg en ſombig ijart/
&Pat uum goethept tergt en tart/
#In het eigen opgeblafen/
&#n berbult met Yd'le Waan,

&Pug gp mp liet benen gaan.
-

7.

'H25en/ boog buaan ban engen mij#hept/
iDan be fuiu're maarheptg hragt
gºn mijn teerhept afgebragt/
3Pijl mijn hert op geen precijghept
alPag beluſt/ maar feer geſint

(Uot een meg/ bie 't bleeg bemint,
8. 'Ééogt
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8.

'ft 5ogt ubu ſoete L3emelgaben/
OnuJaarbeerelift ban maarb/
#Piet te ſchatten in haat aard:

23ſt bergat U, bie mp lauen

f

&#n berquiliſten moeſt / en nam

&legg be Gaav, bie ban il quam.
9.

'# #eb mijn arbepb / ſtrijd en merken
3Laten baten / en geruſt

#een geleeſt in bleeſcheg luſt /
'fi Pagt niet om um lof te ſterften/
3Pie bog altijd meerbig ig/
3Pug quam ift in buiſternig.

t

IO,

I#ab ift Il / 6 kloppenb HIRinnaar /
2Ilg mijn ſhoogſte ſchat en byienb/
gingelaten en gebienb/

dPcij gp bab mijn #iel/ bie in haar
2

&oete blijdſchap neberlag/
j2ooit gegeben beſen ſlag.

-

-

II s.

-

jl)aar nu ik boo! ſnobe booghept
Hºeb berbuo?pen ubmen raabt /
gig het regt/ bat gp mp laat
49m mijn epgen gobbeſooghept
alBambºlen in een bo? âDoeſtijn /
3Paat maar enkel finerten ſijn.
I 2.

'ft JI)oet bog al uun' baben p?ijſen
&o regtbeerbig/ embe goet

#choon 'h um trooſt nu miſſen moet/
G#n ift moet mn felben mijfen

@Lot ben oo:faah ban mijn quaab/
3Pat gp loont met ongenaa0.
13. JPlaat
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w

#làaar nogtang/ @Bebugte #toning/
3Beet ift/ bat uur goebighept
fiijkelift ig uitgebgept /
&Pm een iſlaiertje tot um 312oning
âlBeer te brengen boo? Dien Soon,

&Pie geſalft ig op ubu (Lij?oon,

2

I 4.

&Poe mp ban um ſbunſt berumerben/
&one Gboog / boo2 uuben Beeſt/
&Pie be firanhe Ziel geneeſt/
Op bat ik nog eer íh ſterue
#bgolfft ſing/ II naam ter eer /
'h 25en geneſen ban ben #eer.

XXXI.

-

De Geh. Sond, erkent ook als een reden

van verlating, dat hy den Geeſt
Gods bedroeft heeft.
&tem : Polyphemus: &Pf: Pſalm 38.
G9f: Als den Hemel in erbarmen:

“Pf: Ach was bin ich meyn erretter:
I.

Pa: ooit iemant angſtig treuren
GEn het ſcheuren

1Aan fijn barbe ſteenen hert?
2lcij! ſo paſt het mp gobloſe/

ASnoob en boſe/.
319eg te ſïnften in mijn ſmert,
2. zit

-
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sh& Pat
helaag ben ſelfg be tam/
ift treben
3ſlâoet op 't nare tranen-pat/
«2m bat ik bien G52oten #toning
{Poo? betoning

3Pan mijn hoogmoet tegen trabt.
A

3.

- 'Hºeb/ ú gemelg beeſt/ um abething
3Pet opmerking
Haſet ontfangen nog betmaart/

'h lieb op '# mereltg beuſelingen/
o gering en

-

3Pietig/ met mijn oog geſtaart.
'k

# ſo menigmaal het4. nepgen
an mijn epgen

#ert genoemt um beeſieg hragt /
'fi liep ſo bihuijig alg te blauen
Jºlaet um gauen/
ſleus op intreſt bagt.

UPat ift

5.

'h &ogt mp felben te behagen/
&#n te jagen
3?a mat pb'le roem en lof/

«En al#ſh bie Hombe binben/
HIBag 'er in ben

&#pgen glori treuteng ſtof.
6.

w

42 3Dat heb ik ban mijn lippen
3Laten glippen

-

ſlâenig moont / it tot oneer /

«En hoe bihmaal ſtil geſtmegen/

SPaar um megen , ,
k

Boeſten fijn berbgept / à l'heet.
,
(GZ

7, 'k Heb
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7.

'ä Lºeb um maarhept niet beleben/
og met reben

-

3Pen berbmaaiben ſterbeling
&Lot ijl ſoeſten op te bochſten /
Qlijn te treftſten

&Lot 3ijn Žielg berambering.
8.

GEn nog eeng ik heb ben banbel
G#n ben manbel

3ean mijn enen menſch benijb /
2lig bp boben mp betoombe / .
âPat ijp moonbe/

49p um berg tot aller tijb.
9.

e

'hiteb ſo biämijlg onberſchillig
Gºn moetboillig

gln een ſomben trepn geleeft/.
ofºn meſ tegen mijn gemeten/

/

5til geſeten/

def met 't hert an 't ſtof gefileeft.
-

IO,

Och ontſteek niet gemelg @gel
jl?aat geboge/

-

aPat ik nog eeng ronbuit ſeg /

#oe beel ſnobe ſomben-babent
3Pie mp ſchabell /

apat ik me heb uitgeregt.
II •
e

'kipeb meſ bih mijlg belerhande
«Baobe ſchamben

apoo! um beplig oog gebaan/
'hºen moet met ben raab ber boſen
«En gobloſen

SHn be merelb in gegaan.
12. En
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I2,

G#n al mag mijn herte tegen

-

3Peſe megen /

ſºogtang liep ik ſinmeloog
dPp be ruime b?eebe paben/
&Pie mp na ben

2lfgronb meſen epnbeſoog.
13.

#emelg 45eeſt / miſt ban nu 3Bethen/
&Pat ift merkten

#tan mijn ſchulden groot en fmaat
&Boeb ſe mp met ſmert beſch?epen/
«En III Blepen
GPm geneſing boog en maat.
-

14.

&ijt gp ban mijn ziel gemelten
(Lot een teken /
3Pat gp mijn ontepnhept haat ?
q ºp miſt nog eeng meber komen /
&#n betonnen

#n mijn hert bit ſomben-quaat.
I5.

ſtepnigt gp mijn hert ban binnen/
jl?aaſt mijn ſinnen

«Bantg geſuibert tepn en ſchoon/
#tom ban in mijn herte neber /
&#n baal hoeber

In Myn hert alg op um' (Chroon,

XXXII,
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XXX II.

De Geh. Sond. belyd en beſchreyt ſyn
nare toeſtant, en bidt om luſt

om weder te willen keeren.
'Stem: Liebſter Emmanuël Hertzog:
&Pf: Al wat men

doet, men kan: ,
I.

G", mp Immanuël,

bat ik mijn herte
&Poo! tranen/ bpoeftjept en een maar geklag /
#2u mag an ſtukken ſcheuren/ om met ſmette
-

3Poo? uulen (Lij?gon te treuren magt en bag/'
&Pcij laat mijn ogen
5àu nimmer b?ogen

19an tranen eer ik ben tot ijl geb?agt.
2•

24H heb nu ſtof genoeg tot bitter meenen/
?ll ſch?epb ik ſteebg geheele bagen
4Pm bat bien gepland ig ban mp berbuenen/

#

JPie mp met eer / alg ik mag naar en bang/
Jlâet fijn gemabe

«En trooſt perſabe/
&#n gaf mp ſtof tot enfiel 132eugbe-Sang.
*

3.

32u miſt mijn hert bien meergaloſen ſtoning/

3Pien ſiotſteen/ bien betroumen leibbelaat
3Pie boemelingen boert in b 49pper-ſlPoning/

iſit Satang magt en 't eeumig belg gebaat :
3Pie 25?on ban 't leben
UPie mp kan geben/

?lI mat mp hier en eeuwig ſuſt biet naar.
4. 3 àu
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4.

3 àu mig iſt ligt en raabt / en ſta berlegen
ſlBaat heen ift mp / helaag/ begeben faſ/

2Bant b Ipemel ſelfg ig nu mijn Žiele tegen /
(@Lerbuijſ iſt omboot in bit tranenbal:
âDie ſal mijn herte/

n

19erbult met ſmerte/
5 àu trooſten in mijn b?oebig ongebal.
-

3'.

RPie IBemelg 45eeſt/ bie eertijbg mp bemerkte
(@Let ligt en trooſt ig ban mp boeggegaan/

42m bat bien boten libertbootgronber merkte /
&Pat iſt bab tegen fijn gebob unigbaan /
JPoo! tjem t' onteeren /
&Pſe mp quam Heeren/

#oe fft gehoba moeſt ten bienſte ſtaan.
1

6.

«En ach! nu legt mijn arme Ziel gebonben
#n 't nare buiſter ban haar ligt ontbloot/ .

«En mogb boo! bitt're broefhept alg berſſomben /
3 a/ ſchijnt te ſtopten in ben bangſten noot.
&Pch och / mijn lenen
1Bol angſt en beben
1Bergaat/ en fnaht alrebe na be Doobt. *
-

-

7.

&Bug ſta ik nu beboeft an alle kanten

45elijk een meeghen trooſt en 1Baberſoog
aBat niemant in ontferming met fijn handen
49prigt/ en helpt het hulp en ſtabeſoog.
lgeplaub / ik ſterbe
*

*

gInbien ik beroe

, ..

Ilbo raab en hulp/ ſo groot en epnbeloog.
& 3

8, gft
p
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8.

gählaag en ſchºep om al mijn ſnobe fonben/
3Pie mp in 't buiſter hebben in geſtopt/
&#n uinb geen trooſt of ruſt ten allen ſtonben /
&o lang mijn Žiele niet geneſen mogb /
jl?aat ift fal filagen /

«En ſinerte b?agen/
&Lot bat ben l#emel mp genegen boogb.
9.

&Pch 'Alſlerliefſte geſit/ (Iroume 25orge/
Hºelpt gp mp / bie mp ſelfg niet helpen ga /
, ap?aag gp boo? mp beſmeerbig ſchepſel ſogge /
49p bat ift meber uit mijn ſlaap opſta/
giëp miſt berfſinben

2lſ mat mp in ben *
3Poolſjof ban ſomben houb baat iſt in ga.
IO,

-

3Bilt gp mijn lenb'nen bepb ban nu opſchorten
&#n ſuſt bp ſetten tot een bapp're ſtrijd /
&o ſal ik met um ſlBapentuig om goab en

#2oogſten mijn ſomben treffen: en beu?ijb
t

(@Lot il gemahen /
qÉn meer geraften

r

#n tum' gemennſchap / Die mijn hert verblijb.

XXX III.
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XXXIII.

De Geh. Sond. beſchouwt enige be
weegredenen om herſtel van ſyn
ſtaat te ſoeken.
Stern: Hoe ſchoon ligt ons de Morgenſter :
G9f: Ik hoor een ſtem uit 's Hemels:
I

3

g biſſſſt/ ô mijn ſpobt en #eer
T#
ik mp meber tot 11 #/ / .
G#n uit mijn ſlaap oprijſe/

'tgig biſſih bat ik uit het ſtof

#ijn hert berhef tot umen ſof/
dBum ll alleen te p?ijſen/
3JPiemg ſlaan // &#n faaln -

gbo gamt# heerſifi// «En begeerlift
gig te noemen

3eoo! haat / bie utu Beugben roemen.
2.

'tgig biſlik/ 5 eerboolbe ziel/
apat gp ſo 't Heemel ſo gebiel
IIm' ſinnen gaat begeben/

.,

'tgig billift/ bat gp boog een treft
3ean 'g Ibeeten hand rijſt uit uw beh/
(ſ2m tot ſijn eer te leben/

'tgig mu// 12oor ill

"-

(Lijb te ſtrijden // @m ban 't lijben
iè?p te raften/

en meet 'glºeeren gunſt te ſmaken.
-

1

4 4

-

3, ſtºp

284

De Sondaar Geheyligt . .
3.

ºp hebt bog buiſemb reeb'men byp/
ill Perſenb / om bien ſſauerup
&Per ſomben te beragten/

Göp hebt beei reeb'men/ om bien Bobt
UPer goebertierentheben tot

illun erfdeel op te magten/
31Bant bp // #g mp
€bobt bet goben// UPie mijn moob en
2Ziele plagen

#tan geneſen en megbgagen.
4.

3Bilt gp in Meſech ſo berbult

\ jlâet booghept in 45obg ongebliſt
5?og langer blij ben moelen?
apſſt ºp van glºemele gunſt ontbloot
j?og langer blij ben in bien noot

3Per ſonben/ bp um Boelen?
&Bie 't hert // @Lot ſimert

&teebg beriepben// «En afſchepbell
12an bien ſtoning /

-

&Pie II mobigt tot fijn alPoning.
y.

31Biſt gn / 6 Dwaſe Ziel, ban ligt
«En blijbſchap ſo berooft/ uun pligt
3?iet epnbelift eeng leeren?
«Pm tot bien ſtotſteen heen te gaan /
JPie ill ban finerten ſtall ontſlaan /
«En met ſijn gunſt uereeren?
GBp gaat // 491n raabt

(@Lot bien Leeraar // JPie ijl bueer maat
&o beel lijben

fian vertrooſten en berblijben.
4.

6. 309iſt
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6.

-

3ueſt gn bien bobt/ ſo meerbig mig/ .

"-

3Pen lof/ Die eiſt hem ſchuldig ig/
&Pntſeggen en bermeng'ren ?
€9f benht gp / bat gp ſomber raabt
25p li?em te ſoehen/ in een ſtaat

12an blijdſchap ſuſt opſtepg'ren?
«En ſiet // 45p niet/

RPat uun gangen // Steebg afhangen
1Ban bien Hºogen/

Abonbet buien uup nietg bermogen.
7.

3Bilt gp bien liepen ziele-bolg
3?iet minnen niet een teeb're ſorg/
«En hem um hert opblagen?
3Pilt gp bien &egenrijhen ſjeeſt/

1
g

RPie il ban ſmert en pijn geneeſt /
3?iet ſoeften te beljagen?
&eg mp // HIBfit gp/

*

L.

&o bmaag meſen // 3Pat gp beſen
H#eer ber Ibeeren

3?iet foub miſſen ſºeplig ceren.
8

gºp feg mijn ziel/ hoe ig het bog?
3Pat gp in ſomben / en 't beblog
3Per pbeſtjept blijft hangen ?
312at ig 'er in/ alg Ziel berberf/

3TBaat in gp na beel luſten erft
«Een upgoegemb' 2iele pgangen ?
3Leer bog// 't 25eblog
1Ban ill luſten // Pie onruſt en
JPoepten baten
t' (ſtenennaal te laten baten.

-

-

(L 5

9. ?ſch!

st
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9.

#ſch! benh/ mijn ziel / ben gemel bieb
&ijn polſe gunſt nog an om niet/
45p huub ſe nog bekomen/
goub gp ben hemel ban om b'aarb
#Berlieſen/ bie uun hert niet maarb

gig) laat het il niet bomen?
ziel heer // Pog meer

gºot bie banben// Pie ill an ben
3Pienſt berbinben

3eam bien geſug um 25eminben.
IO,

gh uieet / ó ziel/ gp moet boortaan
53eſchaamt en Overreedet ſtaan /
«En feggen/ 45obt ig meerbig!
3Pat ift clenbig aſch en ſtof

#u meberom ſijn Baam en lof

-

3Perbiepbe blot en beerbig/
&eg ban // iBoogt dan

Atºmen ſpeere// @Lot fijn ſtºere
gLooft bien ſtoning

eeuwig in ſijn 49pper-moning.
II •

o geſuſ laat met klem en Htagt

ºpees reco’nen op mijn hert gebagt
zeijn/ om mn te bemegen/
3eat ik amftonbg in biep ootmoet
ill HBeeb'rig ballen mag te boet/

&#n hert'lik fijn genegen/
dBm 't ſpoo? // 3Pat boo?

3Peſem aarb ig // «En opmaatb ig
(áte betreden

geomber ruſt in teu mightben.

xxx IV.
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XXX IV,

De Geh. Sond. Ondervind een opregte
begeerte en voornemen des herten
om herſtel te ſoeken.
&tem: Phylis quam Philander tegen:
&Pf: Roſemond die lag gedoken:
&Pf: Soete Jeſus ſuiv're ſoetheyt:
I•

Weg berblochte buile luſten/
ſlºeg mijn fonben al te maal /
3Pie mp ſo lang met onruſt en

aProefhept queſbet ſomber paal/
alPeg berbloeftte mereltmin/
'H &ie ll an met tegenſin.
2

't ººg genoeg/ bat fft mijn ogen
2lan um ſnobe toberp /

#eb geleenb / ik ben bebogen
6Lot een Zielen ſmert boo? mp
'H &ie uur ſchoonhept in haar ſchijn #g niet alg berbloeht fenijn.
5•

't Hig genoeg/ bat ift in ſomben
«En omrepnhept bagen lang
Hºef, gelegen/ alg gebomben
jl?et beel ſmerten naar en bang/
't Hig genoeg tot ziele pijlt /
%jn bit bal gemueeſt te fijn.
4.

'h &al mp nu boontaan begeben
(Iot een beplig Eeuwig Goet,

3Paar ift kan getrooſt bp leben
jl het een b?p en blp gemoet /

'H &al alleen an 45obt mijn ſjert
Göeben/ Die mp tebt dan ſmert.

-

,

5. 'ſt Sal,
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3.

'kt &al/ ù ſoete Ziele Minnaar,

11 ſDeer hieſen tot mijn beel/
GPm bat 4.5p um ſchatten in haat
3luiſter ambiet groot en beel.
«En mp lokt om 'g l#emelg bgoob
49p te ſaam'Ien boog mijn moot.
-

6.

'R 25en gemillig uit het buifter /
H#eere Heſu Pabibg &oon/

Ilit te bgeiten/ om tum' luiſter
3Peer te foeften boo2 uuo' (@Ch?oon /
&Pffft nog boog um genaabt
3Peer quam tot mijn oube ſtaat.
7.

3Pog ff meet/ bat al mijn pogen
gibeſ ig/ en 't buerft om niet/

2ll# Bp niet met liefde ogen
49p mp Miertje meber ſiet/
2lch bat ober mp um hert
5àu ban teng bemogen boert!
8

6Pch hoe geerne moub ift homen

&tot uun gunſt ſo trooſterijh/
om oerblijd met ziong naouten /
ligier en ban eeng eeumiglijſt /
&Pp te &ingen / 45obt ſp ſof/
JPie fig menb tot aſch en ſtof.
9.

dPch hoe geerne mouh ik lenen
H#eplig boo? um ?lmgeſigt
«En mijn ganbfe #iel ijl genen
JPie fit ill bog ben berpligt/

2lig gp maar uuu regter hamb
5 lap berleent tot onberſtambt.

1o. ©ch
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-

IO,

«Pch mogt fit mp alg noo! beſen
«Eeng berluſten in mijn boot/
&#n met eerbieb teber mºeſen

iBoo! #ein bie ik heb beſpot:
«2 ſlàijn #epland/ leert mp meer
(Leber leben tot um eer.
v-

II.

?Allerliefſte #efu/ maah ban/
3Pat ik boog um ſtruig en boobt
3Peber opſta / en geraak ban
?Alſ mijn ſchult/ ſo ſmaat en groot:
d'Iſèibbelaar / breng boo! um kunſt
3 lap ubeet in um 19aberg gunſt.

XXX V.

De Geh. Sond. Herdenkt met verquikkin

ge, als een middel tot herſtel ſyn
vorige bevinding, en wenſt de

ſelve wederom te genieten,
&tem: Soet geſelſchap, dat met my:
49f: Onherroepelike Jeugt:
I•

A# hoe heugliſt/ ach hoe blp f
TAitoning geſug/ig het mp
#Pog eeng an um gunſt te bemhen/

-

3Pie gp eertijtg an mijn ziel
d?uaamt uit bppe liefbe Schenken/

32a bie maat/ alg 't II gebiel.
2. ?tch !

29O

De Sondaar Geheyligt
2.

2lch! hoe byolift mag bie bag/
2ºlg uuu oog eeng op mp ſag/
2Elg uuo fuib're liefbe ſtralen
iiit ben Hºogen li?emel neer
euamen op mijn herte balen/
&Lot uuo lof/ 6 #eplig #eet.

-

3.

EIme Booghept boo? uuu @Ib?oon
SPecb mp meriten in uun &oon
3Baber / bat gp alleg bueerbig

gn Il ſchoen ſijt alleen/
«En bat jeber &chepſel beerbig

&ijn moeſt / in ill bienſt te treên.
4.

iſlaibbelaar / um liefbe-gloet
JBeeb mn ballen ll te boet
#n beruoomb'ring en in liefbe/

«Eerbiet en gehoorſaamhept /
't Bag of gp mijn bert boo, griefbe
3Poo! uto glantg en bierbaarljept.
5.

'it fiiep te hulp tot uuben lof
ſBat ſig rept op aarb en 't ſtof/
'REileg bagt mp moeſt Il p2ijſen
«En oerheffen / mant bie ſtof /
JPie gp quaamt mijn 2-iel bemijfen/

&Erolt mp tot ben &terren-hof.
*

6.

2tch! hoe teber en hoe filepn
3Lag ik boo? ill / op het plepin
12an mijn ſtanler meer gefomhell /

#n mijn engen niet en ſtof/
&o ban uube liefbe b?onken/
&Pat ik ſong tot uujen lof.
7. 3lcij!

ZyI

A-vi viv Lºvv 1 •

7.

2lch! um
hoe breegb
ift / enH#eplig
IBeer
1Boo?
ſlaajeſtept
eer/ H#eer/
'h Purfb um anſchijn niet anſchoumen/
qPat mp foo ontſagliſt uJag/
qin alg ik mp ſelfg beſchoumen
65ing / mag ift maar ſtof en aſcij.
8.

2lch ! hoe b2oliſt mag mijn geeſt
&Ppgebuit in 't 192eugbe feeſt/

RPat mijn tong bing an te quelen
(@Lotum lof en heerliäljept/
&o Dat het mp nooit berbelen

&ou in alle eeuunighept.
9. ,

,

dP nooit heuchelijker tijb !
JPie mijn hert meer heeft berblijt/
'Blig boe ift bp il mogt meſen
123p ban Hommer en berbgiet /
JPoe gp ban mp upiert gep?eſen /

«En gebient op um gebiet.
IO,

-

&P JPijn Hºeplant/ ſiet nu neer /
«Beeft mn b' oube blijtſchap meet
jlâet um liefbeng en ontfarmen /

Bie mijn hout beru?oren hert 45antg ontfonhem en bermbarmen
Htunnen/ bat het bganbend buert.
I I,

gImmerg kunt gp boog um Hragt
#u nog merken onbetuJagt /
&Pat mijn ziel bie #aligheben
GLot berquifthing meer bebimbt /
3Berft ban mtt/ en ſtomt beneben
&Iot mp / bie ui bog bemint.
-

1

12, Geef/
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I 2,

G5eef/ en geef nog eenſ een p?oet,
Ban um' gunſt / Dat iſt bertoeb

#n um ſiefbe-mijn te ſmahen/
ºpie / ſo ſoet en trooſterijh/
Ziel en lichaam kan bermaften

3Poo? uuo Beeſt in ſegemg rijft.
I 3.

'it 3Lag met eer alg in ubo ſchoot
«Bantg
noot//
GPch
mogtbenzijd
het mpban
nu alle
gebeuren

#eere #eſu; 'hſou mijn hert
HIit mijn angſt en brult opbeuren
&#n uit al mijn bitt're ſlnett.
I4.

69 bat ſoet ban um genaab
gig het/ bat mijn hert perſaab;
3Poeb het mp eeng meer bebimben
23in een klepne trap of maat/
69 Pan roem ift bgoliſt in ben

G5ob / bie nooit 3ijn bollt berſmaat.

-

-

"A
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XXXV I.

De Geh. Sond, bidt met allerley Ootmoe
dige pleytreden om herſtel, en wenſt
den Heere Jeſus in ſyne nabyheyt .
wederom te ondervinden.
&temn: Polyphemus:

ef:

-

. .

Pſalm 38.

49f: Als den Hemel in erbarmen :

«Pf: Ach was bin ich meyn erretter:

-

I•

Sgietli?emelg
hier hom
#toning
fit tot
/ um

âPoning/
lig

2llig een maakte bebelaar/
aPie geb?ongen boo? elemben/
&ig moet menben

(GLotum (Lij?oon bebgoeft en naar,
2

'it 25en/ 6 geſu / alg geſomſten
«En uerb?omſten

#n een ſpoel ban buiſternig/
&Paat ik ſo beel bange bagen
HI?oet in ftlagen

dPat ik um nabpijeit inig.
3.

giën nu ben ik feer genegen /
&Pm um ſegen

-

(GLe uermeroen in mijn ſmert /

i

-

.

dem um ligt meer an te ſchoubben
't
ijn ſjert

a: #

Ot berguifthing
9.
g ball lllijll
39 Jette

4. Paar
-

-
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4

aPaarom hom ik tot il tteben
#2et gebebenſ

aeit iſt ooo, il ſtopte meer /

dºfia mogt uw liefbe ſmaſten/
&#n gemahen ..

3meebet tot il mijnen Beet.
3.

-

gumerg ſijt op neergeſegen/
G#n geſtegen

3ean uun ſjogen gemel-Gºh,oon/
om een boemºling/ bie gebomben
2in ſijn ſomben

&#ot it ſchept / 6 Paoibg &oon.
6.

3pilt u dan ook tot mijn ſchºepen
dºmbe blepen

3 eenben/ die nu maat en bang

#oet om mijn troulooghept fugten/
q#mbe bugten

*

aPagen/ ja/ met maanden lang.
7.

-.

't Scholt u bog niet an Bermogen / "
dBm mijn ogen

-

GIe berligten boot uub ſfeeſt?
#Been: gn humb mijn ſtranfiljept beelen
jl het bebelen /

#lig gp maar mijn plaag beleeft.
8.

«Bp miſt bog elembelingen
&#n geringen
apeer oerheffen uit het ſtof /
.
3Laat uur hert/ fo bol ontfarmen /
Jlºp Soo'n Armen

&Pan gemengt fijn tot ubu Hof. ,

9. araat !
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9.

3TBaat toe ig ubu' bloeb en boonben/
Aoo mijn ſonben

-

#iet en mogben meg gebaan?

3Paar toe ſal um beeſt mp ſtreähen/
&o be uiehhen
#Ball mijn herte blijben ſtaan?
IO,

3Bilt gp ban um lijbeng hragten
ilap boen agten/
&o geneeſt en bepligt mp/
UPat ff mag ban Žiele-plagen
«bantg ontſlagen

-

--

Wil jàog roemen op en blp.
I I,

-

?ſch, maar fal ik Weesken lopen/
&Pfe bog hope
daat ik ben inm' epgen hinb ?

3Bant be ſlPereſb bie uerſmaat mp
«En oerſaat mp /
9m. Dat iſ mijn hert bemind,
I 2,

w

Abult gp ban/ ô leeplig iBaber /
1Bolljeptg aber /

2ïn uuo teber ingemanb/
?En uuu engen #inb niet benfien/
&Pin te ſchenken

&legg een bºorhen uit um hamb,
13.

'g 1Baberg herte bol mebogen
ſlPoſt bemogen,
62ber 't ſchºepen ban ſijn &oon;

Soub gp nip ban laten ſterben
qin berberben

3Pan gebgeä boo?
' .

",&Ch?oon /
Tºp 2.

14. Been/
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w

-

#Peen/ gp Hunt niet/ buant um liefbe /
3Pie mp griefbe /

2lig ift trab in um Berbomb /
#g ten eenemaal onenbig
&#n beſtenbig

-

-

-

3au/ en ook tot allerftonbt.

,

*

W

w

:

I 5.

t

#ebt gp niet an gantg ontbloten/
JPie in noot en

G#lenb fugten toegeſept?

a Pat gp moub haar helper meſen
illit be b?eſen/

-

3Paat haar hert in

ma:rts
1

&eg ban ook tot mp / onmaatbe
&lijft en aarbe

SUPie ontbloot hier boo? UI leg /

âBogt gerepmigt ban uw boogjept
&#n goblooghept/

-

319ant ik neem ſe ban II boeg.

xxx v11.

|

De Geh. Sond. Vervolgt ſyn pleytende ſmeekingen tot den H. Jeſus om herſtelling.
&tem: Als den Hemel in :
daf: Polyphemus: @f: Pſ. 38.
GPf: Ach was bin ich meyn erretter:
I.

L##
geſu/ bie ben armen
jl?et ontfarmen
!

ſlºebelpbig ſijt ontmoet/

3laat uun oog ooit op mp balen/
3Pie geen palen

Eten in beeg mijn arremoet.

2. Pië

t
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2.

JPie bermoept ſijn en beladen
jl?et baat quaben

-

#ebt gp bepl en ruſt belooft/
&Poe mp ban uuu ruſt ooit binben /
JPie gp in ben

#erten uberht uan trooſt berooft.
3

3mmer ſegt um moogt ijp home
@Lot be ſtromen/

3Pie ban Zielen-bo?ſt perſmagt /
itoin Dan/ 6 45enaben &onne /
3Liefbe 25gonne/

«Beeft mp 't mater bat ik magt.
4.

3TBaarom foub iſt bo?ſtig ſternen
&#n berberben

-

25p een bolle mater-heeft?

3TBaarom foub iſt an be ſtromen
Jl?ogen homen/
&Pat ik nog ban bogſt beſmeeſt?
5.

-

&Pog mijn Hºeplant / ik #elmeerbig
25en het meerbig
3Pat gp 't mater mp onthout/
jl 2aat / om bat mijn bo2ſt ſo groot ig
?lIg mijn noot ig/
ſioep ift/ Geef, eet 't hert berfſoulmt,
6.

't #g geen Werelt, bie ik menſche
JPlet ben menſche
32an be merelt/ bie berblint/
3?iet aig ſtof en flijft en aarbe
1Ban geen maatbe

&ocht en alg fijn bepl bemint.
3B 3

7. asoth

298

De Sondaar Geheyligt
7.

-

'k 5oek geen eer of hoge ſtaten /

t

3Ple mp laten

-

,4

-

gbo rampfalig alg ik ben/
#aaar alleen een ſchat baat boben
3Poo? 't gelobe

-

gn u/ bie ik bierbaat hen.

-

8.

'k meenſch um gunſt en ſoetightben
52u op heben
Illit ontferming meer te ſien/

#meenſch um ligt en trooſt te ſmaken/
&#n te maken

GZot um bolle ſaligheén.
9.

ſtom ban liebe Ziele minnaat
(Pberubinſlaat

3Ban mijn berte / ſiet mp aan/
dPp bat ik mag ſonbaarg leeren
1II (die eeren /

-

&Pie nog berre ban iſ gaan.
IO.

GP ſlPat ſouben b ſºng'Ien &ingen
«En opſpringen
CBber mp berboemeling/
#lig gp mp tot 11 moub trekken

-

!

&#n opmekſten

Pool een hertoerambering.
-

I I•

-

GP 3TBat foub' ih mp berblijben/
2llig mijn lijben

t

*

-

#ier nu eeng een epnbe nam / .'
dBch ift ſoub 1]l eeumig ſtoemen/
&#n u noemen /

-

f
-,

*

#eſu/ mijn Geſlagte Lam,
-

12. #ton
'-3

|
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*

I 2.

#tom/ ep hom/ep hom/ beboerſt mp /
«En berſterk mn /
3Liefſte geſu/ met utu' ſfeeſt/
2ógeng mp in mijn oube bypijept /
GEmbe blpljept/

-

SUPaat ift eeng ben in geboeeſt.
I 3.

&Pch mp bumht / gp ſult mp treähen
q#n opmehhen

Illit mijn bruh en nare ſtaat/
GHa/ gp fult/ 6 libeer / gepreſen
p geneſen

,

&

/

-

#lit ontferming en gemaab.
I4*

«Beef ban nu / Och Geef gemabe /

#
# ifi ti eeuboig p?ijſe

Iſ b oog en hert/
#ſlâijn rephthalſend
ber
&#n bemijſe

Tof/ beoijt van alle ſmert.

»4

xxxv111.
-
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XXXV III.

De

Geh. Sond.gevoelt met blydſchap dat

hy dadelyk geneſen wort, En Jeſus
gevoelige ontdekkinge ondervindt.
#stem: Liebſter Immanuël Hertzog :
oef: Al wat men doet men kan:
I.

S3, baat / Sie baat/baar gaat ben #emel open/
JD Paar uliet mijn hermen en mijn ſchºepen meg/
EPaar ſïe ik 't epmö ban mijn angſtballig hopen /
&Paar ig be #tgoon / bie mp mag toegelegt /
3Lof ſp mijn Hitoming/
*

3Pie pan fijn âBoning
3Peeg falighept boo, mp heeft toegeregt.
2.

&P momber bobt/ mat ſijn bit momberheben/

aPie gn an mp &oo'n boben bonbt bewijſt /
23g bit be b?ugt ban tranen en gebeben ? )

49 monoer blugt ſo meerbig lof en p?ijg/
&ijn bit be ſaften
dPie ik mou finaſten?

e

© Salig Broodt, bat ſo mijn ziele ſpijft.
3. .

#ft Hlopte maar en bang met pijn en ſmerte/

«En gp beeb open/, eet 't mijn ziele bagt/ .
3h riep / en trekt/ ö 45obt / mijn fombig herte/
«En gp berruätet mp ſo onbermagt
.

(Lot il om hoge /
&o dat mijn oge ,

32iet anberg alg um glant# en luiſter ſag.
w-

4•
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4.

gk heb gemorſtelt en Il obermonnen /
49 &terhe ſhobt! bie maar een muurmäen ſjiet /
G#n eet ik eená ter begen bab begonnen

fiept gp / ilt Geef, iſt Geef mijn gunſt om niet
3Pug ſal ik ſp2ingen
giën byolift ſingen!

-

(ILot u met eetf fit ben uit mijn berb?iet.
5.

ſeijn hert boo, bemelg bier in brand geſtehen/
1Perfengt alg in een fuib're liefbe-blaun/
«En ſchijnt boo? minneng ſitagt te ſijn befuſehen
19an bo?ſt na 't l#eplig Duirgeſlagte Lam,
3Pat / om het leben
?In mp te geben/

&o miſſig uit ben Hºogen Hibernel quam.
6

e Soete oeugt/ & liefelik gememel/
42 3Liefbe Kuſſen ban mijn Bruidegom!
KIZerubijl mijn #toning ſelfg ban b H#ogen ſjºemel
#u meberbaaſt / en in mijn ſjerte hount :
3Pug ſal mijn heele

12an hem nu queelen/

dPie mp uit 't buiſter ooert in 't Hºepligbom.
-

7.

gk lag alg boobt in buiſenben man ſomben
denrepn boo? um Kebugte (Lij?oon ter meer /
jlâaar €5p hebt boobt en bel boo? mp berfſonben/ .
«En ſtelt mp b?anh en b2p til naam ter eer /
&Pug kan mijn tonge

:

&choon g” eeubpig fonge

Ulm lof niet naar ben epg uerbepben / Igeer.

3e s

8. #ft
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#h liep afſteerig ban uur toegen btmalen
3in 't nare bal van enkel buiſternig/

-

#Baat gp / mijn Heſug/ gingt mp meber halen
&Lot uno' gemepnſchap / Die ſo falig ig/
*

tºp quaamt mp boren/
2lig fit berloren

ilm gaben / en mijn ſchatten ijab berquiſt. '
9.

gh hab geen luſt na 1 t/ mijn 45obt/ te blagen/
jl?aat gp ſogt mp boo? uube goethept op /
gſt uvag in treurighept en bitter hlagen/
.

JBaat gp berhieft mp tot ben geoogſten top/
«En beeb mp komen
dTºet #iong #9;omen

#n uupe ſºunſt / baat alleg ig bolop.
IO,

gà lag/ ban ligt en bepl/ gelijk een naakte v
- @Ler neber ban uup ſoete gunſt ontbloot/
3TBanneer uuo' hand en 45eeſt mijn Ziel antaafite

«En baagt mp ober in uun liefde ſchoot /
3Pug kan fit galmen

-

-

#Bet b?eugbe pſalmen/ .
G#n juichen 'h ben berloſt uit alle noot.
II.

op ſteumig/ eeuunig lof 3p III gegenen/
iſ?ijn #eplanb gefu/ boo? uun troume forg/
3TBaat boog # mp uit boob en het ten lenen
€5ebgagt hebt / alg een troume Ziele 25olg.
-

dBug fal fit loben

aPien ſpeer dan 25oben /

,

apie uoo, mp murm en miertje blaagt be ſoºg.'
XXXIX.
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xxx Ix.
De Geh. Sond. Staat ſeer

verwondert,

dat de Heere ſulk een Wurm in
liefde weer voorkomt.

&tem: Phylis quam Philander tegen:
“Pf: Roſemond die lag gedoken:
&Pf: Soete Jeſus ſuiv're ſoetheyt:
Of: Pſalm 146.
I.

O

-

3Pat boonber boomberheben

'... 3 Decht bp/ ubelherg naam en baabt
12an ſijn erfuoiſt mogb beleben
319onberlift en groot ban raabt:
A

3lBomberſih tg bp gemig
JPie ſijn 3Bame geſug
ig.
2.

3Bonberifft ſijn al um toegen
J12et mp ſoo'n elenbeling/

#eere geſu/ mijl um ſegen
#ſlap boo? hert berambering
Hºeeft perſoft ban al mijn quaat/
G#n gebgagt tot beſen ſtaat.
-

3.

49 ſlâijn geplanb / ſet gp nebet
49p mp ſonbig aſch en ſtof/

--",

69m mp uit het buiſter meber
49p te boeren tot ubu' Hof?

3 Bilt gp mp ſoo'n belle-migt
5 àu beſtralen met um iigt?
4, 3Bilt

De Sondaar Geheyligt

3O4

Af

4

3meiſt gp ban um' (@Lij?oon en luiſter
2lfgaan om mp ſombig lliet /
G#n perhieſen 't mate duiſter
3Aan elemben en berb?iet!

álàilt gp an het it?uig niet pijn
3Poo! mp buurm gehionäen ſijn ?
5.

3Diſt gp ſpot en boon merhieſen/ .
3Elſt gp 't lenen boo? ben boobt
Om mp boben bonbt berlieſen/
aDie ban afleg uJag ontbloot ?

..

&Pch upie ben ik bog / bat gp/
3Liefſte geſu/ ſterft boog mp?
6.

ſtam fit 11 tot uooſbeel meſen?
#Been: ift terg II opoeg en ſpaabt /
G#n al hebt gp imp geileſen

#pogtang blijft mijn herte quaat/
#o lang alg mijn Žiel hier leeft/
G#n an 't lijf bet fonden fileeft.
7.

-

*

-

Ach ! wie ben ik, bat um' hanben
50 onepmbig ſterft in magt
#ſlap uit al beg Satang ballben
ſtrohhen ſo gantg onbetuJagt:
Ach! wie ben ik bat gp mp

maakt van bel en toren op?
-

8.

-

Ach wie ben ik! alg iſt bunaalbe

19an um liefde-paben af/
IPat um hamb mp meber haalbe /
«En op 't nieuuu um gunſte gaf /

Pat gp tot mp quaaint en ſept /
'it Ben U Godt in eeuuoigbept ?
-

-

9. Waarom

Derde Deel.
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3oy'

9.

Waarom, ach! mijn ºgeer/ mijn koning/
Waarom heert gp tot mp in/

«En maakt in mijn hert uun 3Doning/
&Pp bat ift ill eeumig min!

Waarom, ?lich! mijn Ipeer en ſpoot /
&cijenht gp mp dit Salig Lot?
I O,

3Baarom mn / bit ſo belmeerbig
&omber uitſtel mp begeef

&Lot mijn booghept/ en nog beerbig
2lan mijn pbelljeben Hleef?
3Paarom imp / biebporg en ſpaabt
H#eb betuJoppen uuoen raabt?
II,

&Paarom: à 45etroume 25orge/
49p Dat ilt in eeuunighept
&ou bertelſen/ b?p ban fo?ge /
3Pat uun goebertierenthept /
&omber ep'nb en ſomber maat/
H#oger alg ben gemel gaat.
I 2.

3Paarom / op bat ik ſou leben

HPoo? um' beplig angeſigt
#n geregtighept/ en gepen
1 l / naar b inhout ban mijn pligt /

3Lof en p?ijg / en ſtemmen aan/
GBp hebt alleg mei gebaan. .
I 3.

geſu / gun mp ban ubu gaben
?lan te leggen tot uuu eer/
giën Doe mp gehoo?ſaam byauen

&#n uuu 4Degen/ bat ift leer
ill te bienen u?oeg en ſpa/

«En bug na ben gemel ga.
w
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xL.

De Geh Sond. Staat verlegen, wat hyden

Heere ſal vergelden voor dee on

eyndige liefde en vrye goetheyt.
Stem: Soet geſelſchap dat met my :

def: Onherroepelike jeugt:
I•

D#
en prijg 3p nu ben #teel
apie mp boot ſijn goethept meet
iPam mijn mate Ziele plagen/

-

#anten) boepen en berbgiet /

Heeeft ten eenemaal ontſlagen/
aboo, het moogt oan ſijn gebiet.
2•

-

apanh en p!ijg/ Hmmanuël/

#n iſ bie uan boob en het
Jºan oerloſt hebt boog uuo lijben/
&#n bie mn in treuriggept
€2uaaunt met u me gunſt berblijben/
apie gp up bab toegelept.

-

-

3

fal mijn offer ſijn/
#Bat fit ul / o Blaebicijn
3ean mijn qualen/ ſal toebrengen /
#ie mpf menig buifentmaal
‘Alcij!

boat

ººlg ik treurig mag in 't enige /
#hebt gereot en uitgehaalt?
-

.

* . --

.

*

.

- - -4. #eert
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-

4

e geſu li?oogſte 45oet/

*

aat mee ſal ilt lll te moet

#tomen/ en maar mee mp buähen
ſBoo? lºl / 6 45ebugte 45obt/

3Pie mp uit mijn angſt en bguſt/ en
3Boot inb?agt in #iong ſlot ?

º

5,

2lch! matig 'er in mijn hanbt /
UPat ift 62eng ten offertjanbt/
G#p matig 'er bog te bimben
3in mijn hert / bat ift bien ſpeer
iſtan opoff'ren/ bie mp in ben
5ſlàinneng tijb trolt te: ſijn eer ?

.
- Er
;

-

-

ſe mijn beplanb / ik bie ſtof
25en en aſch / Han tot uun ſof
ill HPiet geben bat ban maarb ig/
ſlBant al mat ift ooit befat/
%jg uur epgen/ ja ooit b aarb ig

-

-

-- i

&P ſluwe met het geen g'ombat.

--

--

> .

. 7.

-

JT2aat/ mijn ſtomming / ſuſt II 't Hert,
3Pat gp hebt ben?ijt uan funert ?
'H &al het ijl ten Offer geben/
&o onbeplig alg het tg /
32eemt het / ſchoon het buil ig / eben 3ſſBel nog tot erkentenig.
8

•

'Haat ban boo?taan al het mijn
ill / ô ſBobt / gegeben ſijn

/ . .
-

-

(Lot ubu' engembom/ en maait mn

,

-

Panſtbaar moo! beeg &alighept/
JPie ff boo! um goethent ſmaah blp /
«ën eeng finaaſt in b eeuwighept.
-

-

|

|

9. Ptig
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9.

*

&Pug ſal ban mijn offer / lºgeet /
&ijn/ bat ik uul lof en eet
3Bu geſtabig fal berb?epben /
gſbeeft ban/ bat ih bgolih ſeg/
3lof ſp 45oot / bie mp gaat lepben
&Pp ben blijben Haemel-boeg.

-

-

-

IO,

'Ít ſtan niet alg maar oberſuit
2ll uuu beugben galulen uit:

3Looft ben 19eer mijn ziel en heele
gEn al uJat 'er in mp ig

-

3Looft mijn geſug/ bie mijn beel en
Schat en Heyl- en Leven ig.

XL I.
w

De Geh. Sond. Siet nu wat heylſame leſſen
de Heere hem in deſe School van

dodigheyt geleert heeft,

en

wenſchtſe altyt te practiſeren.
Stem: o Kersnagt ſchoonder dan:
&Pf: Doe Iſraël ſyn nare ſugten:
d9f: So gaat dat ryſend ligt :
-

I-

ül fie iſt / ú getroume 25ogge/

13oe bat uun hert met teeb're ſo?ge /
45ebuirig uberhfaam mag boo? mp / .
Iboe bat gp mp ſelfg in het buiſter
25emaañt bebt / alg ik in ben fluiſtet
Jlag ban Deg boereltg ſſabernp. -

5à

-

*

-
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-

3o9

d
2,

#au ſie fá/ 6 betroume 3ieeraar/
#2gº. Dat gpºmp/ ble bmaag met eer maat/
&Poo! buiſent negen onberujijft/
#oe bat gp ſelfg boog buiſterniſſen
l?aar leert/ bie nog de mij#hept miſſen/

ilm' beugben toen en ſoften prij#.
3.

-

42 #eſu/ alg ſh mag #
3'n 't nare bal bet be igljeben/ .
&cheen 't mp of fit te grombé ging/

----2
-

#aar gp oneindig in genaben
li?eht mp ban beſe ſomben paben
zeerlof tot mijn betuuonbering.
4

4ºp buiſiet bit mijn ſonbig bolen
@Je mafien tot een oefen ſchole/
HBaar in ſh nu bug ben geleert/
& Pat ik ubu monb're banbel-mijſen

1Pan agteren moet ſten en prijſen/
Op bat gp ban mp mob geëert.
5'.

-

Ilm' lºemel-ligt/ gebaalt ban boben/
&Poeb mp nu eerſt te regt geloben/
3Pat ſonbig ſtofje dat ik ben/
#oe ſchanbelift ik ben genegen
ſlot buiſemben ban kromme megen/
&Pie ift nu in mijn ſjerte hen.
6

gift ſie nu eerſt tot zielen ſmerte /
3Pat moogb en mobberpoel mijn herte /
|s 3Pat buſſe booming bat het ig;

3 àu hen ſh mp geheel onmagtig

# # #"

&Lot beugb/
#
45enepgt tot ſomben byeh
3ë en mig,
w

*

•

to

7, 52u

31o
-

•,
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-

jºu ben ik / bie ſo hoog geſtegen ,
#n hoogmoet mag ter neergeſegen/ .

den ſie mp alg een ſleurmhen aan/
3Pat niet ig aig maar ſtof en aarbe/

ga/ buiſemtimaal te hlepn ban maatbe/ .
49In 't minſte ban ubu hant t ontfaan.
-

*

. 8.

42ok merk ik / lºgeet / bat al mijn gangen
3'n alleg ſteebg ban Ul afhangen
#jn jeber uit en ogenbliſt/
UPat ift niet ſtrijden han of merken /
#nbien um 45eeft mp niet gaat ſtethen/
(@Lot an ben laaften abemſnift. '
9.

-

G#n ach / nu ſïe ift / hoe begeerlijt /
#oe bierbaar en gant# ontmaatbeerlift
leet minſte ban um goethept ig/
#oe mobig mp ten allen ſtonben

#et &alig Hitzuig-bloet en be 3Bonben
1Ban it / mijn geplant / Heſug ig.
IO.

-

lgoe bat ik II met ſtabig ijopen
?II ſcij?epenù agter aan moet lopen/
, dPm hulp en leben/ bepl en raabt /
lgoe bat ik telkeng met mijn finetten

#Pijn ſtourg na ll moet benen ſetten/
4Pin b?p te boogben ban mijn quaat.
II,

Igeplant / nu ſeer ik mebelijden
#aet haar te oef'nen/ bie ter ſpben
3Ball 'f enge ſpoor getreben ſijn /
52u leer ilt haar meer op te beuren/

JPie 't miſſen van uw gunſt betreuren
#12et boefhept/ ſmert en Ziele pijn,
--

is er
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I 2,

&#p boet mp haar nu hoger agten /
&Pfe iſt eertijtg/ om mate filagten
3In Duiſternig/ niet buiten Honb' /

# boet inp ſien/ bat ik ben grootſten
39ernetber/ en ben allerſnoobſen
«öeueeſt ben/ bie gp immer bonb.
I3.

H2og een#/ nu leer ik te beſtieren
2öp onberbinding/ bie baat tieren
«ën ſchºepen om haar boDighept /

jºu ſeer fit noo, mp ſcifg te buaften/
49m niet in 't buiſter meer te raften/
3Paat in ik mp ſelfghab gelept.
-

I4.

#n ach! wat buiſenben dan bingen
3leert gp mp / bie uur' liepelingen
il?et mp ooit leeren in dees' School 59

w

3ft Hanſe bier niet al opnoemen /
3Paar ſal ſe tot um eere roemen/
3Panneer ik in um ſchoot
netbool.
I 5.

Hildaat iſ mijn leeraat/ boet mp metten/
&Pat ik mijn Leſſen ſal nergeeten/
&o gp mp niet geſtabig leert/

gºp boetſe mp ban bog onthouben/
«En nog gebguihen alg ik out ben/
&ot Dat mijn glag moſt omgeäeert,
16.

e? 3Liefſte 3eſu/ leer mp ſtabig
Op 't nieun boot umen beeſt gemabig/
«Pp bat ik nimmer ban tl bunaal/
&#n boet mp ban geluhhig homen/
3Paat ih bolmaakt met aſſe 1egonnen/
3 Retil kan houden ?Ibondmaal.
# 2
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XL II.

De Geh. Sond. pryſt den Drieëenigen
Godt, Vader, Soon en H. Geeſt,

over alle ſyne wonderlike dog
heylſame wegen, tot hier
toe omtrent ſyn Ziele

met hem gehouden.
stem: Polyphemus: of: Pſalm 38.
49f: Ach was bin ich meyn erretter:
ef: Als den Hemel in erbarmen:
1.
2

'

-

Blaoet
met blijbet herten/
122p nu
baneeng
ſmerten/

w

GLot gehobaag eer en lof/
3Lieberen ban liefbe &ingen/
3Pat het filingen

#laag tot an het Sterren-lºof.
2•

'ä ſlâoet bien Boog berijeben #toning/
&Pie fijn 3Boning

2 in ben hemel heeft gemaakt/
Blºet een Lieb of bjeugbe 39ſalmen
3lof toegalmen/

&Pat het aatürijft baat ban kraakt.

3- 'ft Seg
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.

'##rg Un bank mijn Godt en vader,
#Lebeng aber /

'H &eg tl boog uun liefde bank/
«Pat gp mp/ eer 'it mag geboren /
H#ebt berhoren

&ot uun' lof/ mijn 19jeugbe-5ank.
4

«Bp been mp ter wereld komen/
&Paar be bomen /

@mber 't GEuangeli-ligt/
TIboe meergaloſe

En

#unnen merken

Wilt um moogt boo! 't Beeſteg ligt,
Y.

-

«Bp gingt mp boo? beel gebaren
#Baum benoaren /
gÉn gp hebt mp opgeboeb /

Spys en Drank an mp gegeben/
&#n mijn leben

*

&Lot hier toe ſo mei behoeb.
6.

ſlºme Waarheyt liet gp hoten
2lan mijn oren /
3Pog ilt ſogt um megen niet/

JBaat begaf mp tot be paben/
Pie mp ſchaben/
@Lot mijn engen Ziel berbgiet.
7.

G5p hebt mp uum Soon gegeben/
49un ſijn ſeben

3Boo! mijn ziel te leggen af/
't G52ootſte bat gp Honbet ſchenken

«En ik benhen.
ſtonbe/ buag. Dit, Dat gp gaft.
#3

8. 'k éeg
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8.

'# #eg Il bank / ö Godes Sone,
aaie um (Lhroon en

Ieeerſſhhept hebt afgelept /
aaie gelijk een HPurm in maatbe /
GPp bet aarbe
Quaamt in biepe nebgighept.
9.

&Pie het ſpotten enbe ſmaben
Op um laben
3JPiſbet ban het ſonbig tot

3Per berbmaalbe mereltſingen /
aaie ill bingen

5 àet beragting hoon en ſpot.
IO,

aaie um Baberg toren blagen/
GEn het klagen
ABiſbet hieſen an het hout/
&Pie
geheele
uiten lange
5àaat
en bange
w

Zijt geweeſt ronbgom benout.
II,

apie ben #truig-boobt ſijt geſto?ben 1
«En berboogben

Eyebt een ſterker tot ubu' graf /
Gülſeg om mp ban mijn lijden
(Le beb?ijben/

GEn mijn ſmert te nemen af.
I 2.

Reeſen ſtrijb hebt gp geſtreben/
«En geleden

#Liefſte geſu / an het ſtruig/
Om mp ban be helſe plagen
Gºeng ontſlagen /

#n te boeren in ill Hºuig.

audt
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1Ruſt?,
13.

'ä &eg Il bank/ ö Geeſt van Boven,
&Bie geloon en .

. .

#ertberamb'ring hebt gemerkt
#In mijn ziel/ bie lag in 't buiſter/
OEn ben kluiſter
1Ban ben buſbel loog en ſterk.
I4,

e:# mp mijn ſonben
n mijn boonben/

Cºn ih fag hoe gobbeloog
&Pat ik mag in al mijn baben/
3Pie bog na ben

39leeſche maren erg en boog.
I5.

Göp berbzaakt ook al mijn Krukken
«bantg in ſtuhhen/

3Paat ik baſt had op geleunt/
JPu# buierb ik een gantg ontblote /
QPie in noot en

angſten ſchreeuuube met gebeun.
16.

G5oebe “beeſt / gp gingt mp tonen
'g 19aberg &oone
& In ſijn glantg en Dierbaarheên

UPaar mijn hert ſo op betiiefbe/
3Pat het griefbe

25innen boot mijn herte beén.
# 4

17, 'it 19iel

-
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17.

'h3eici alg meer in Heſu# armen
3Pol ontfarmen

den oerſmolt ſchiet in ſijn tuin
3eant ſijn ſoete liefbe-ſtralen
Quamen balen

19an om hoog in 't herttttt.
18.

'k smoer bie Bobt berept en beerbig/
& Pie ſo meerbig

-

3ulier menſchen of dertient/
&#n ſep / bat ik moube blijven
qºn beklijben

zgn ſijn aeienſt met fijn gemient.
I9.

#maaar belaag / ik bunaalbe berbet
3ean mijn leerber /

3tien van fijn gemeinſchap afl
een oerhoor meer met de blinden
leept te pinben

#n be buile ſomben byaf.
2O,

#Pog um epnbelofe goethept /
&o bol ſoethept /

-

Ibeeft mp weer te regt gebgagt
&#ot mijn oube Ziele b?ebe / .
3Pie ift mede

5au nog in mijn berte agt.
2 I.

w

€9 Drie-eenig Godt en Heere,
#Beemt gp b'eere

-

5au alleen dan al uuo merkt /
«En laat ik ll eeumig p?ijſen

- en bemijſen

Tofuct bouen 'g gemelg ſmerk.
22. 'k &eg
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22.

v

'k &eg ºf bank/ û Godt mijn Vader,

-

,'-

3Lebeng aber /

'k 3eg iſ banſt/ ú Godt be Soon,
'h 3leer
&eg Il
mpbank/
ſoben o Geeſt ban boben/
r

€5obt Pieëenig op ſijn (ºh,oon,
w

XL III.

De Geh. Sond. bidt hartelik, dat Godt
hem voortaan wil maken tot een

volſtandige betragter van aller
ley Chriſtelike Deugden.
âtem: Hoe ſchoon ligt ons de Morgenſter:
I•

D# en 2dſmeerbig ſBobt/
H#ier kom ik latertje meber tot
ilm & b?oon ootmoebig maken/
en ſmeekt om geeſt en ledeng-kragt
t'42ntfangen / om nu bag en nagt
e

#n uuben Pienſt te maken:
E
# hett | 12an ſinect
ontſlagen // 49p te b?agen

2En um 3Doning

&ot um Pienſt/d Igemelg #toning
# 5.

-

- maar
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Z•

aaaah mp / 5 beplig/ Hºeplig #eer /
Gem dat geſchiht tot uuJet eet /
ieetbult met #emelg beugben/

mp een boom J bie onugten baagt 1

:

bejaag /
cºn an uuo Hºeplig oog bebaagt
, So ſal ilt uol ban o?eugben:
ilm #Baam// «En #aam
en maatbeerliſt// «En begeerlift

&tetbg berûgepben/

(Eot bat gp mp eeng boet ſchepben.
3•

--

3Leg eerbiet en een biep ontſag
ep mp/ bat ik eerbiedig mag
tim €5goten ſhattle ogefen:

#stort liefbe-ſtralen in mp meet/
op bat ik met mijn beeſt o #eet
op H oerlieft mag meſen:
«En gaan // 19002taan

-

riegt genegen // #n uw boegen/
âBie ſo beplig .

#ijn/ en door mijn ziele beplig.
4.

e geſu/ laat ik ſil alleen
omhelſen boot geloof / en ttten
G5ebuitig tot um uuonben/
ep bat ik ban mijn ſomben bep
im' lof en beugbent aller tp

5 maag roemen en methomben/
* Poet mp // ſPoh blp

ep um leunen // Cube ſteunen/
'Eig mijn ſterkte/

aeſe mp tot uuo Pienſt bewerfitt,
«

5. Poe
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5.

3Poe tulp met een opregt gemoet

«Bantglijbfaam hopen op het goet/
3Pat gp mp ſult boen erben

52a D'arbepb/ moepten/ ſong en ſtrijt/
3Banneer ik met um' bolh berblijt
3Pen Igepl-hroon ſal bermeroen/
3Pie gp // 2In mp

5?a bit leuen // &#eng ſuſt geben
#n um 312oning
1Bol ban glantg/ 6 geplrijk ſtoning.
6

2lch! maak mp tot um troume hnegt / .
JPie ül noopſigtig en opregt/
iſlaag bienen en bereeren/

3Laat ik in umen Pienſt /d Beer/
(dIe bgeben fijn/ en niemant meer

25eljalben ill begeeren/
3TBant in // illm' min

#g genoegen // & onber bogoegen

iBoog mijn berte /
3Pat Hi bient beu?ijt ban ſmerte.
7.

42 3eſu/ leer mp boemeling
&Pien Bemelbeugt berlochening
fiegt oef'men en betragten/
ſlaat ift iſ altijt maar ik ga
?Ilg boogbeelt neerſtig bolgen na/
2öp bagen en bp magten/
&Poet mp // H#eer bp

-

-

iſ ter School gaan.// 49m bog boo?taan
ſïegt te Heeren

«Doo! berlocb'ning in te teren.
8, 49 ſlâaak
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8.

e? maak mijn hert gantg teer en klepn/
GBotlnoebig / ntberig en tepn /
&ttl/ lijtfaam en fagtmoebig/

322ecbfaam omtrent mijn enen menſch /
GPp bat ift na uuu upil en menſch

23jn beugt ſp oberbloebig:
49 3leer // Hlap 13eer

GPoh gemabig // jl?p boelbabig
&Le betonen

QUn baat/ bie met hommer wonen,
9.

3Poet mp uuo eer boo? alle bing
25ebobberen in Defen firing
&Peg uperelfg/ d mijn fºtoning!

3Iert mp / bat ik mijn naaſten ſtigt/
qin ban um uuegen onberrigt /
«En lepbe tot uun ilBonuig;
25emerſt // &#n ſterft

'Alſ mijn hragten// UPat iſt tragten
dſlaag met beben/
&Pm mijn âZiel an il te geben.
IO,

-

eſ) TLieme geſu / &chenit en merit
&Pit alleg in mp / maah mp ſterft
&Poo! umen ſbeeſt ban boben / .

abat ik met pber nu boomtaan
JEaag blptig in um' megen gaan /

*-

49m immer ijl te lopen:

(Lot bat // jlâijn pat

2llig ik ſchepbe // ſlap fal Iepben
#n be ſhoren
39an ben rep ber eerſtgeboren.
-

-

xLiv.
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X LIV.

De Geheyligde Sondaar wenſcht, dat
Godt Hem in de uire des doods ge
trooſt wil maken, en na de doodt

opnemen in Heerlykheyt.
Stem : Meyne hofnung ſtehet veſte:
4Pf: Myne hoop ſal nimmer wyken:
I•

He: «Bebugte 45obt ber 45oben/
ſlaat mp toe / bat ilt gemaakt
GLot um K&Lij?oon/ en ijl mijn noob en
zielg begeert inbagtig maah /
3Laat uuu oo?
3?u nog bdo?

#ſlap genepgt ſijn tot geboog.
2.

'à l'heb nu alleg boo2 uun &egen
#ijſtelih in oberbloet/
3Ban uuo miſbe baub berkregen
3Pat mijn ziel genoegen boet/

-

'ft Lºeb nu tot
jl?ijnen lot

#l 19erſtoren / ú mijn 450bt.
-

3.

'ä heb l / geplant / Borſt en ſtoning
ſtijgiſtug GHiefug) tot mijn beel/
3Dijl gp met um ſjeeſt uuu HPoning

%jn mijn ziele meent gebeel/
'ft Lºeb gemig
'ft Lºeb genuig
%lleg boat mp nodig ig. -

4 $9aat

3"

De Sondaar Geheyligt
-

4

apaarom menſch fft nu bit een nog /
aPat iſ beplig leef en ſterf/
- Pat ih bog ubo anſchijn ſien mog/
Qlig mijn ſtofiſh oleeg berberft/
3Pat ik mag

/

#n bien bag

&termen ſomber naar geklag.
5.

GP Hlaijn ſtotſteen/ lºep en lenen/
2onumel uan mijn falighept/
alBilt mijn ziele niet begeben/
2ülg ſe oan mijn lichaam ſchept /
ſlaaat meeſt gp

r:

3Pan bp mp /

aPat ſh opolih ſterf en blp.
6

3meiſt mijn ſmak geloof nerſterken
dºot ben laaſten ogenblift/
«En mijn liefbe nog boen merken

#n ben laaften abem-ſnift/
-

3Pat ift Han

32golſh an
#Lamben in ubu ſlallaan.
7.

geſuſ laat um ſtruig en 4Bonben
5 àog in Htagt op mijn gemoet

5ijn gebruht/ alg ih ontbonben
A$ijn ſal/ en berbuiſen moet/
3Laat ubo hant
3Pan bp ſtant

G5eben tegen ben bpambt.
8.

ment

l

Derde Decl.
2-
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3.

3Bilt mp met um ſterkte ambapen
&Iegen buſbel/ bel en boobt/

&Pat ik mag getrooſt ontſlapen/
MP2p ban Hommet pijn en noot/
12oert mijn geeſt
.
dPnbeugeeft

&Zot VI in het lºgemelg feeſt.
w

9.

-

-

Vader, maakt mp Iog ban b' aarbe/
3Ban mijn Vrienden, Huis en Hof,

i

&Paar mijn hert ſig mebe paarbe/
« (Iteit mp nu tot umen lof
&Lotum' (@Lijnoon

3Poo, um &oon/
A50 beminnelift en ſchoon,
-

IO,

Sone Gods betroume 25orge/
&Pch ontfangt gp mijnen geeſt/
Boert ſe boot um teb're ſoºſje
#emelmaatb in Salemg feeſt/
*-

UPaar gp mn
«feumig blp

3 tuſſen fult ban ſmerten op.
II.

#oogt mijn bebe grote honing
#chenht mp na mijn ſong en ſtrijt
'toteuuuig juichen in uun iſãoning,

dºet um bolſt/ bat haar berbijt

t

&#n berheugt
Jºl?et geneugt

• 3n een ſpeergaloſe ie;eugt.
ZIONS
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Geſongen

over de

Ontydige, dog

ſalige Doodt van den ſeer Éer
waarden, Geleerden, en

Nu ſaligen Heere,

-

JOHANNES ooRMAN,
In ſyn leven Getrouw,iverig en Godvrug

tig Leeraar in de Gemeynte van
MIT LING EN MARK.

Overleden op. Ruſtdag den 8. en ter aar
den beſtelt op dingsdag den 17. Febr.
1728. in het 46 jaar ſynes ouderdoms
en in het 26. ſyner bedieninge.
Stem: So gaat dat ryſend ligt weer dalen,
f.

W# han / bie Ziong bepl op 't harte
«Bebauht ſept/ ſomber pijn en ſmarte
H#aar 252euh beſcljoutmen/ bie ſo groot
gºn ongeneeſlift ſchijnt boo? b ogen
3Pan baat / bie/ ouer 't quaab bemogen/
#aat tebbing ſmeeſten uit be noot?

2. Ieie

Zions Klaag-Liet.
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2,

3Die
't Hºterhgeboum
miſ ſch?agen
&ijn han/
oog enbiehert
ban bitter filagen
h?agen /
25ebnoingen/ alg hp treurig ſiet/
dPat b 49pper-Beer fijn ſt?uiggeſanten
3Pan bier na boben gaat berplanten /
49m baat te ruhhen uit 't berogiet.
3•

&Pat &#ſraëlg #ſlaanhafte Ibelben/
&Pfe ſig gereeb ten ſPo?log ſtelben/
25efmijſten inſbben in ben ſtrijt:
@Lerbuijſ ben #oop ber Philiſtinen

?II juichenb benht op 't onbermijnen
3Pan £ion/ 't IËeplig bolſt ten ſpijt.
4.

«En ig 'er ooit een Helt gebaſſen?

't #g Oorman, bie op #zalemg mallen
«Belijk een troume 3Pagter ſtonb';
3Pie 't quaab al ober lang beſch?epbe /
«En b Igemel met gebeden biepbe /

(GZot Dat ijp b'tjulp en ſegen bomb'.
5.

JPie in ſijn oog noo? Stadt en Vlekken
(GIe âlein mag / om haar op te boehhen/
JPog Groot in al ſijn hennerſ oog:
Blåaat boomber! bie nu reebg gemogen
&o ſmaatig in beg HBeeren oogen/
3Pat bie hem plaatſt in b Hºgenuel hoog.
6

Die Groot mag en fig Kleyn bertoonbe/
Pie 2，iel en lichaam niet berſchoonbe @Len bienſte ban fijn 'g Heeeren merk: 3Pie troubbe ſtaabgman / bie genegen
âDag / om ben ſtabeloſen meegen

32an trooſt te mijſen baſt en ſterft,
#

7. Pie

326

Zions Klaag-Liet.
7.

3Die man gaat / bie fijn kenmerg heeten/
#n &#eumigtjept niet mogt bergeeten/
jl?aar blijft in baat geheugenig :

3Pie mp (upat ooit be mijt mag bigten)
3TBag tot een HLeãhet boo? fijn ſtigten
JH het Leer en Leeven euen opig.
8.

Gºng Lamb / ſBobg ſterft / 45obg ſtruig geſanten
19erlieſen Hem, bie hert en handen

12erleembe tot een ſteunpilaar:
dºm up ſijn mebebgoeberg berben

oſten Vriendt en Broeder boog bit ſterben/
&#n blijben hier in 't Hºterhgebaat.
9.

qPog l#p/ bie in 45obg @Iempel maakte
3Poo? 't onbepl/ bat be ſterk gemaakte
19an ber en op ſijn epigen poſt /

#g / nu fijn arbepb/ fo?g en fuuoegen/
«En al fijn onbermoepbe ploegen
«Beepub ig/ &#eutuig Afgeloſt.
IO.

#Ha: Afgeloſt ſºelaag! en b' ©gen
3Pan fijn 45emeent' te b?oeg ontogen/

(die filepn noo, ſuſh een lºgoogen 45eeſt /
SUPie in beg Heemelg ruime Žaſen
5?u b2p en blp ſtan &egep?alen

«En p?eeſten in het 45ſori-feeſt.
II,

-

jºu ig 't Illu lot/ 6 boog Gemeente
3Ban Mark en Mitling om 't 45ebeente
ſBan uur getroubuen &ielen 133inb
&Le ſch?enen; ja: 't moeſt Il gebeuren
ijl het angſt en Žicle-pijn te treuren
49in Oorman, ſo ban ill bemlinb.

)

I 2. @Blº

# .
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I2 •

«ân moet uun zielen Herder berben/
«En Haerberloog ſijn boog het ſterben
1Pan Oorman, bie nu &#eumig leeft:
GBp Ziong 13gomen miſt een Vader,

&#en Leytsman en getroubme Rader,
3TBaar an ubu' hert ſo mag geäleeft.
I 3.

3Paar legt bie 4buſbe monb / ſo baatbig
(Lot iſl beſtiering/ bie nu maarbig
45eagt fai boogben/ om ben lof

1Ban 'g Hºgenelg #toning uit te galmen/
«En 't Lam te maken groot met HPſalmen!
dPp Hºoger toon in 'g HBemelg Hºof.
-

I4.

3Paar legt bie Barnabas ter neber /

aPle 'g beeren Lammeren ſo tebet
Hiton trooſten op ſijn ſlàeeſterg ſpoo?;
UPie Boanerges, om ben ſomber
45eruſt en ſo2geloog ben bonber

12an 'g H#eeren 3192aaſt te ſtellen boog.
15.

,

4Die ſal II / 6 @Bobg ſteurelingen!
5 àu trooſten/ onber 't Hºanbe-mgingen
«En Harmen om um' 3Leeraarg boobt?
ſlBie ſal u/ 6 berſtroopbe ſchapen!
32u uit ber ſlBolben hlaumen rapen/
âDaar boog GBp open legt en bloot?
16.

't &#g geſug/ bie in b?uſt en lijben
&teebg boo? 1ſt leeft/ om ll te blijben
12an alle booghept en gemelt:
't #g geſug/ uun 45etroume 25onge /
3Pie eeuunig boog ll byaagt be fo?ge /

&#n ijl eeng bp um 3Leeraar ſtelt.
# 2

17, #aat
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17.

spaat ach! mat bertbootſnijbenU ſugten /
apat angſtig Hlagen/ herunen/ bugten/
abat mate klagten giet 45p uit /

23ebtoefbe Weduw', bie berſtelten
#an Man en Trooſt, nu âPater-behen
Hèan tranen in uw oog beſluit.
18.

3Daar legt um Stut ter meer geſegen /
in Hulp, uuo Raad, in al uur mºgen /
jium Hooft, um Kroon, um liefſte Pand,
3au âonb gp nooit ſijn mond meer u?agen/
#uig ºp boof noot al uun' filagen/
3au meigert #p ſijn onbetſtand.
19.

5nu roept ºp buſſentmaal och armen!
#het herteleet en bitter Harmen/
#haar ach! um Man, um Man ig SPoobt!
ſyp heeft geleeft / gelooft / geſtreben/
g#n 't pat dan alle pleeg betreben/
G#n leert ong 't einb ban Hlein en groot.
2O.

qºn ach! 319ie ſal beeg teeb're Weeſen,
49p mieng gelaat niet ſtaat te leeſen
2lig b2defhept / tot een helper ſijn?

3Die ſal ſig nu met open armlen
JPeeg Hulpeloſe Hoop ontfarmen /
«Entebben baat uit nood en pijn ?

s

2 I.

3Pie 45obt beg 2Inſſeng/ bie gemabig
&ig toont an Baat / bie tbuijfelrabig
«En neeb'rig fijn met moob belaan:
3Pie aſſer 192omen tueeſen 19aber /

-

gºn 3Debuuo'n ſlaan / ja/ bolſjeptſj alber
3 g/ boog gaat / bie ligem roepen aan.
22, 25te

h
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22.

25eb?oefbe hom / herbenh fijn moo:ben/
&Pie 't hert boel eer ſo ſoet behoogben

&Lot 'g geplanbg uponbem / Hitzuig en Poobt.
lherbenh gp fopgeloog geſagte /
#oe dat ubel cer uuu Hleeraar tragte
ilbu' 2-iel te reüben uit ben nooöt.
23.

#erbenſt fijn maken/ ſtrijden/ p?ehen/
“ſbeſchikt om hert en ziel te b2eſten/
«En nogtang boog ll ſomber firagt/
GBp foeft dan nog uit Satang banben
1/lbu' 2-iel te rebben / om te landen

JPaat Oorman reebgig ingebgagt.
24.

H#erbenſt GBobg ſ5unſt en Bondgenoten,
2Man ſo beel ſegemg / uitgegoten
&Pp 1 l / boog Deſen troumen Mond,
#erbenſt fijn Leſſen ill gegeben/
«En foeft gehoo?ſaamlift ubm' leben

die bouwen op Boog geplberbomb,
25.

#tom ban/ bebgoefbe/ ſtaaft um âlagten /
GEn bolg utu Vrind met um gebagten
&Iot in ben gemel / baat fijn 45eeſt
iſ2u opgep?opt met #emel b?eugben/

%jn 45obt bol meergaloſe beugben/
jºu juicht in 't G#eumig ſºlori-ſfeeſt.
26.

3Peg ſtuftbagg ſogt bp boog het ſhaken
3Peg 2lbonbg nimmer ruſt te ſmaſten

t

G#er 'g IËeeren merk mag afgebaan /
een bug begint hp nu ſijn ſtuſte
&Pp 'g #eeren bag/ en boet fijn luſten
#n Godt bien Lebeng Oceaan.'
# 3
27, Paat

Zions Klaag-Liet.
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27.

3Paar p?echt ºp onbet b'«Engel-ſcharen
&Pie nu boo? «Eeumig met lºem paren/
«En ſingen eer 3p onſen 45obt/

3Paat binht liep uit 45oog ſiefbe-beeſten/
«En juicht Healelujah / ten teelten
3Pan blijtſchap in beg lºemelg &lot.
28.

32olg ban fijn Spoor, en ſoek gebomben
&Ze mo?ben in iſlàefſtag monben/
&o bolgt 45n Hem in 't Lanaan.
3Ban 45oog 45emepnſchap / bat 45p in ben

3Berljeben gemel-ſtijgoon fuſt binben
jl?et Oorman, nu reebg ingegaan,

Moeſtus poſuit
W.

Den 13. Febr.
1728,

SCHORTING HUIS.

-

-

*
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R O U W - K LA GT
Over den ſeer droevigen, ontydigen
dog ſaligen Doodt, van den ſeer
Eerwaarden Welgeleerden

en Godvrugtigen Heere:

D. HENRICUS BUSCH,
In ſyn leven ſeer iverig en getrouw Lee
raar in de Gemeynte Jeſu Chriſti tot
C

R

E

W

E

R

*

T.

Overleden op den 9. en ter aarden
beſtelt op den 19 Decemb. 1729.
In 't 36 jaar ſyns ouderdoms,
en in het 9 jaar ſyner
bedieninge.

W# han/ bie 't ſterk belang miſ ſch?agen/
&ijn hert ban jamluleren en filagen

25ebbpingen/ alg hp regt beſchouuut /
3Pat onbooggronbelihe buegen

3Pen Igemel Heer, ong bleeg ſo tegen /
JI 2et fijn 45etrouuue Knegten bouuut.
Hººp laat haar / JPie ſoetboerig ſlapen/
giën in hun band nog ſupeert nog boapen
1Bertonen/ op hun poſten ſtaan:
Alſchoon ſe 'g geplanbg Bruid beſtormen
dºn't beplloog letterbolft omfoymen
. #n bellen ſtimber trotg ball maan.
# 4

jl 2aat

,,z

R. o U w-K LA GT.

-

#maaat ſy, bie ziong toreng tellen/

t

dºn 't hert op al haar beſten ſtellen /
25eſchepemö b ongemeten Breuk,
3Pie op hun poſt troubertig ſtrijden /
d:n boot 't geoaat ſboog ſterft beo:ijben/

#
-

i

weermelhºren in hun geur en reuk.

4

-

5tch! ballen ſy, bie onbeſmeeſten
obeſpit be ſtot5en tot een teelten
#an jl aannemoet boo? Godtvrugt ſtaan?
om 'g mereltg loog gobijn t'onthehhen/
din bijecten lºemelmaatb te trekken /
aPie in hun b?oom ter helle gaan.
d

gaſ bie belaag! ſo mij ben #emel/
53eſmijäen: mibg ſp voo! ben femel

aber aarben al te maarbig ſijn/

-

GIe maatbig mig/ boo! 't ſimm'loog ſpottttt
aPer
mijſe#fahá'íen
dwaſen,ſchuumen
bie alg fotten
,
aſbeeg
om haar ſchijn.

ki

3maaar alch! Han Oorman, Strak of Tjaden,

t

# #3fbſe áPoobt/ 11 niet berfaben/

#oet Crewerts ligt ook onbergaan?
go blinkenb'/ bat beg Heeren (Lempel
#an rontgom ſelfg ben âBaarhept# ſtempel
&ag in bit filepne Crewert flaan.
de 3TBomber Crewert, bat berſleten
& Poo?
ja bergeten
ambagSatang
boog umheerſugt/
boobſlaap
bp 45obg bolh!

eBp rijſt om hoog/ en boet uun luiſter/
dºen ſpijt van 'g buibelg belſche Hluiſter/
#litſcijitt'ren boo! ben neocl-boolh.
-

'S-
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GP Crewert! eertijtg alg beboſben
gIn 't buiſter/ ja/ ben 2，ielen moſben
KULen p?op geſtelt/ uun' ligt gaat op /
So glantgrijk / Dat alom be Vromen,
&Pie 't ligt beminnen/ tot ll holmen
;

H#alf bliegende ban trop tot trop.
&#n ſchoon beg mereltg wyſe fotten
&Peeg pber in 65obg Bolſt beſpotten/
&p blijft alg onbeſmelten ſtaan /

gËn groept gelijk een palm of epſten
3Pol bladeren en loof/ ten tephen
3Pan b' H#emel-baum haar toegebaan.
#Paar ach ! um' ligt te groot boog b'aatbe /
ilbu' luiſter ſchoon ſo hoog ban maarbe
€ 5aat omber en mo?t uitgebluſt /
HIm' foete roos bermelkt in 't groepen /
G#n ſterft nog jeugbig in ſijn bloepen /
&#n bug bergaat uun ogen-luſt.
2lch mp! luie helpt mn nu an 't treuren /
alBie helpt mp hert en hleeb'ren ſcheuren /
&#n beeg mijn allerbangſten noob ?
ſ&Lermijl mijn Jonathan, mieng liefde
jlàeer alg ber mijben mn boo?griefbe /
19an mp geſcheurt ig boo? ben boob.
&## ban be boob ſo ſeer berbolgenſ
3Pat 45p met ruim een maanb moet bolgen
ijl liebe Suſter? bie de ſchaar

&Per GEng'Ien reebg tot mebgeſellen
“ſbenoten heeft / om haar te ſtellen
3Poo? @Bobt / bien Opperweeſenaar,
# 5

«Pie/

334 R. o U w.k LA GT.
3Pie/ bol ban trooſt in 't Babe leben/
#aat #iel geupillig heeft gegeben
?in Jeſus haren zielen 25ong:

gPien bolgt gy, bie niet al uun kragten
#n '# #eeren Pienſt bp bag en magten
&P!oegt boo, beg Heeeren Lamm'ren ſoºg.
iſlàijn Broeder, bie mijn #iel berquiſite
&Poo! #emelg ligt/ en mp beſchifttel
GÉn hulp en trooſt met mijg belept/

jlàijn metgefel in 'g Hºeeren meegen!
JPijn Dubb'len Broeder! ſo genegen

33go? mp en tot mijn bienſt berept.

Iboe han iſ mp ban nu bebmingen
12an jammeren en banbe bugingen ?
jl2ijn Broeder! ach mijn Broer iſ boobt!

Jºl?ijn Broeder, bie mp fo beminbe/
«En met ſijn ganbſe Ziel beſimbe /

&#g boeg! en laat mp in ben noobt.
?Ich hab ift iſ nog mogen ſpreeften
#Pijn Jonathan! en nog een teelten
1Pan 't ſiebenb' herte mogen ſien!

?Ech! babb mp nog eeng/ alg uup plegen/
&Potmoebig b' lºemel om een fegen/

«Png Hart en Kniejen mogen bien!

2Ech! hab ik nog eeng mogen ſchºeneu
jl het ill/ en 't hart ten lºpernel lepen/
#n liefbe tranen alg met eer:
Jlſtaat ach! ſo haaſtig boeg getogen
ſDan mn / ble met betraanbe ogen

Jl?ijn Broeder! U ſie leggen meer!
#ſlàaar

R O U W-K LA GT.

33r

Bl?aat
Žiel / tehoub
op ban filagen
«En ſoeftſtililmijn
Chriſtelih
b?agen/
gen/
't Hig Dog Jehovaas raab en muiſ!

aPie ban ſijn fouberepne baben
&#n onberiſpelpfie paben.

3?iet antuuoogd. Heere maakt mp ſtifſ.
JP2aat nog en kan ik niet/ mijn ogen
25eſcljoubuen ll / ſo gantg bemogen
19an ſmert/ bedroefde Weduw-Vrouw?
Pie ſchier geheele mater-beeſten
3Pan tranen uitgiet/ tot een teelten
19an ljette pijn en nare toum.
3Paat legt Ulm Egtgenoot ter neber/
3Pieng hart en ingemaub ſo teber
(@Lot ijl genepgt mag en geſint:
3Paqt legt uun' Steun, ubu Man, ja Vader,
illum” Leeraar en 45etroume rader,

illu liefſte Schat, uuu 2-iele Vrindt.
3Bu homb gp ban fijn bloſe ulangen
5 àooit liefbe-blijhen meer ontfangen /
5 àu ig hp boob boo? uub gelilag! "
jºu laat hp ban fijn bloepb're lippen

#Piet enig moogt ban trooſt meer glippen
2lſſchoon gp hermt met mee en ach!
5ie baat um' nat betraambe Weeſen,
&Pp mieng geſigt niet ſtaat te Heeſen
2llig maare b?oeftjept angſt en pijn;
&p

# om hun ſieben Vader,

Heum Ziel Verſôrger, trooſt en rader,
(Lot beugt Der Zielen meötcijn.
GP Cre
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GP Crewert, bat ſo hoog geſtegen
3In luiſter blonk / gp ſijt geſegen
(@Let aarben en met toubu befileet:

Paar legt bie gulbe mond geſloten /
3Pie al ſijn fitagten onberbgoten

(@Len boogbeel ban ubu 3iel betſleet.

3Paat legt bie raabgman neergeſlagen/
JPie nimmer (Boob mag boo? ll Hlagen /
jl 2aat beerbig tot um hulp en taan:
&Pien Toevlugt ber elenbelingen/

(Iot mien 45oog Armen hoop quam bgingen
12an ronògonn/ om haar 3ielen baabt.
3Paar legt bien Anſtoot ber berheerben/
JPie ſpottenbe fijn naam ontleetDen /

g#n ſtoomberg maren ban fijn blijt/
JPog bie/ in bueerubil bet bianben/

3n 'g Hºeeren naam met hert en hamben
G5etrouun bolberb heeft in ben ſtrijd,

3Bie bol ban 45eeſt en ſomber ſchromen/
&ijn lºtoningg faaft heeft opgenomen/
(Len trot5 ban buibel hel en boobt:

KPie nu ſijn ſtrijb ig uitgeſtreben/ .
3Pen b?ugt ber arbepb en gebeben

25erepht heeft in ſijn Meeſters ſchoot.

ieaat bp in 't bot getal ber ſchaten
RBer H3emelingen/ opgebaren
3 àu eeumig/ bol ban Igemelb?eugt/

5ijn #toning juicht met beugbe-galmen/
«En 't Lam berbeereliht met 33ſalmen

3'n glantg ban bepligheit en beugt. .
w,

#toun
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ſtom bam bedroefde, ſtaaft um' filagten /
«En bolg bien Helt niet uuu gebagten

dPp 'g ſebrug ſmall bog foete uieg/
312aar op ſgp moedig ig geſto?uen/
GEn b &#ere-hroon reebg heeft bermo?ben
12an eeuunigheit #em toegelegt.
Gods Soon um Peel/ en Zielberforger/
Bedroefde Weduw', leeft ten 25ogge
1Poo? II in ſijben b?uit en pijn /

I#p ig ber âBeb'men ſlaan/ en 1Baber/
RBen HPeſen tot een bolheptg 2lber/
JPie reebg op #em geuoogpen ſijn.
dàntbgeeft 1ſt 't &chepſel? foek het binben
3Pan bepl en trooſt ootmoebig in ben

1Bolijept ban 'g lebeng Oceaan,
âBolgt in geloof ſijn ſpoor na boben /

Zo ſuit ſºp Igem in 45obt te lopen
19erſeſſen in Çöobg Lanaan.

#laaat ſtºp / berſtokte Wereldlingen,
3Pie al ſijn troumen raaù gering / en

GPnmeerbig / immer hebt berfinaat:
4Pch ſoeht berambering met ſmerte/
g#n leg fijn leſſen op uun ſjerte/
G#er 'g gemelg uugaalt ll neberſlaat,
JPog ſ5p / bie boo? fijn foete moogben
'Allg ſo beel bzang en liefde ſtoo?ben/
dBetrohhen fijt / ſegt b L2emel bault/
zpat App bit ligt ill bebe ſchijnen/
3TBaar boog um buiſter ging berbuJijnen/ .
&#n 't ligt opteeg met b?eugbe ſanli.

-

*

Hºger

-

338

R O U w-K LA GT.

H#erbenſt ubu Leeraars troume forge /
&#n bolg hem in 45obg &oon ben 25ogge
3Pa boben toe in 't HBaberland /

&Paar L3p il reebgig boo? getreben/
«En nu berljeugt in eeuunigheben

% in 2emelg piet ban liefde b?anb.
GP Hemel Koning! 45un um' ſterfte
«Betrouur te ſijn/ en meeſt haar ſterke
25eſchermer tegen Satang magt/

3Iept haar met ong boo2 uuben ſegen
dPp 't effen ſpoo? bet ſmalle megen/

@Lot bat nu in #ion fijn gebgagt.

Moeſtus raptim poſuit.

W. SCHORTINGHUIS.

B L A D-W Y S E R.
ID

E

R.

OP SC H R I F T E N
V A N

A L L E

G E SA N GE N,
die in dit Werkje ſyn begrepen.
Het Eerſte Deel.

DE Natuirling Vertoont ſigals een blinde...
De Natuirl. Vertoont ſig als een Dove.

1
5

III. De Natuirl. Vertoont ſig als een Stomme.
IV. De Natuirl. Vertoont ſig als een Kreupele.
V. De Natuirl. Vertoont ſig als een Dode.
VI. De Natuirl. Vertoont ſig als een Naakte.

11

I.
II.

8
I3
16

VII. De Natuirl. Vertoont fig als een Onreyne, 19
VIII De Natuirl. Vertoont ſig als een Sondaar. 23
IX. De Natuirl. Vertoont ſig als een Godloſe.

26

X. De Natuirl. Vertoont ſigals een Onheylige.

29

XI, De Natuirl. Vertoont ſig als een Geruſte. , 32
XII. De Natuirl. Vertoont ſig als een Aardsge
ſinde.

35

XIII. De Natuirl. Vertoont ſig als een Dwalende. 38
XIV. De Natuirl. Vertoont ſig als een Verlorene. 41

XV. De Natuirl. Vertoont ſig als ſonder Chriſtus,44

Blad wyſer der opſchriften van het
Tweede Deel.
I.

E Ontdekte Sondaar beſchouwt de

heyt van het aardſche.

nietig
47

II. De Ontd. Sond beklaagt ſig, dat hy het heyl in

de werelt heeft geſogt, en ſiet nu, dat het
alleen in Godt is.

5o

III.

Blad-wyſerder opſchriften van'tTwedeDee1.
III. De Ontd. Sond. ſiet dat het heyl boven in
Chriſtus is.

573

IV. D. O. S. word overreed om ſig te bekeeren. 5-6

V. D. O. S. ſiet dat hy om ſig te bekeeren moet
haaſten.

5.

VI. D. O. S. ſiet met verbaaſtheytſyn ſonden. 62.
VII. D. O. S. ſiet de ſonden van ſyn Jeugt.
65
VIII. D. O. S. ſiet ſyn ſonden in hare verſwaren
de omſtandigheden.
68
IX. D. O. S. merkt, dat hy tegen een weldoende
Godt heeft geſondigt.
\

71

X. D O. S. beſchreyt ſyne ſonden met ſinerte. 74
XI. D. O. S. Belyd ſig voor den Heere, ſo als
hy is.

77

XII. D. O.S. Word beſtreden over de weg, die
hy inſlaat.

8o

XIII. D. O. S. Vreeſt voor geruſtheyt, en bid om
onruſt.
84
XIV.
O. S. Wenſt van hinderpalen Verloſt #

#

yn.

7 -

w-

XV. D. O. S. ſiet der Wereltlingen gevaar en
Waarſchouwtſe.

99

XVI. D. O. S. ſiet de kragteloosheyt van ſyn waar
ſchouwen en bid dat Godt wil werken.

93

XVII. D. O. S. klaagt dat ſyn Vrienden hem tot
V vanden werden.
XVIII.
O. S. beſchouwt
volk.

E

96

het geluk van Gods
99

XIX. D. O, S. Verlaat de Werelt en kieſt der Vro
men geſelſchap.
1 O2,

XX. D. O. S. komt in 't geſelſchap der Vrome. 1o5
XXI. D. O. S. Dankt Godt dat hy by de Vrome
mag ſyn.

107

*

XXII. D. O. S. krygt liefde voor de Vrome.
1o9
XXIII. D. O. S. begint alles Godsdienſtig te re
forIneren.

-

I II

XXIV,

V

| D1au-wyier uer oPicnritten van 't 1 wedeDeel.

XXIV,,D. O. S. ſoekt Godt by alle gelegentheyt,
En wel des Morgens ontwakende.
1 I4
II
XXV. Sig Ankleedende.
XXVI. Sig Waſſchende. '
#
XXVII. 's Morgens ſig afſonderende tot danken
en bidden.

12 2.

XXVIII. Coffi of Thee drinkende.

125.
127
I 3O
I 32,

XXIX. Syn Beroep Waarnemende,
XXX. Voor het eeten biddende.
XXXI. Na het eeten dankende.

XXXII. 's Avonds ſig afſonderende tot Danken
en Bidden.

134

XXXIII. 's Avonds ſig uitkleedende.
XXXIV. 's Avonds te bedde gaande.
XXXV. Des Ruſtdags na de Kerk gaande.

137

XXXVI. Uit de Kerk komende,

143

138

141

XXXVII. Na een Catechizatie of Oefeninge
gaande.

146

XXXVIII. Uit een Catechizatie of Oefeninge
komende.
149
XXXIX.. De Ontdekte Sondaar beſchouwt Gods
-

regtveerdigheyt.

1 52

XL. D. O.S. ſiet uit Gods regtveerdigheyt ſyn
Verderf te gemoete.
I 54
XLI. D. O. S. fiet Gods Heyligheyt en wort be
ſchaamt.

157

XLII. D. O. S., ſiet nu dat ſyn reformeren maar
helweerdig is.
16o
XLIII. D. O. S, ſiet met ſmerte de godloosheyt
ſyns herten.

-

162

XLIV. D. O. S. bevint ſig gants ontbloot en wagt
op genade.
165

XLV. D. O. S. Verwondert ſig over Gods grote

168

langmoedigheyt.

XLVI. D. O. S. ſiet de noodſakelikheyt van Chri
ſtus,

I 71

#
#s

XLVII.

- Blad-wyſerder opſchriften van'tTwedeDeel. " l
XLVII. D. O, S. ſiet Jeſus Algenoegſaamheyt. 174
XLVIII. D. O S. Vreeſt dat Jeſus hem niet ſai
177

an InCII1CIl,

XLIX. D. O. S. Toont veel ernſt om Jeſus te
ondervinden.

\

179

L. D. O. S. ſchreyt en bidt onophoudelik om Je
ſus te vinden,

182

Blad wyſer der Opſchriften van het
Derde Deel.
E Geheyligde Sondaar beſchouwt Gods
Weerdighcyt.
185
HI. De Geh. Sond. ſiet het voorregt in om Godt
I.

te mogen dienen.

188

III, D. G. S. nodigt alle Schepſelen om Godt te
pryſen.
191
IV. D. G. S. beſchouwt ſodanig Gods weerdigheyt,
dat hy het niet kan uitdrukken.

I94

V. D. G. S. Verwondert ſig dat hy Godt niet eer
heeft gedient.
196

VI. D. G. S. wort Eerbiedig op 't fien van Gods
Majeſteyt.

'

198

VII. D. G. S. wort beſchaamt op 't ſien van Gods
Heyligheyt.
2O2.

VIII. DiG S. ſinkt weg in ſyn nietigheyt.

204

IX. D.aarde.
G.S. Verwondert fig over Jeſu komſt2o7
op
X. D. G. S. ſiet met verwondering Jeſus gewil
ligheyt.

2. I I

XI. D. G. S. beſchouwt Jeſus als een gepaſte Sa
ligmaker.

XII. D. G. S. ſiet Jeſus dierbaarheyt.

214
217

XIII. D. G.S. ſinkt weg in tranen van liefde Ver
wondering &c.

22O

XIV.

Blad-wyſer der opſchriften van 't DerdeDeel.

-

XIV. D.
G.S. bevint dat al "t aardſe ſyn 223
oog
ontvalt.
XV. D. G. S. Gevoelt ſyn hert na Jeſus in liefde
uitgaan.

k

226

XVI. D. G. S. Ondervindt allerley heylige bewe
gingen van liefde, vrede, &c. in ſyn
Ziele.

229

-

XVII, D G. S. Geeft Ziel en lichaaIn an Jeſus
233

OVCT.

XVIII. D. G.S. Wenſt maar anſtonds ontbonden
te ſyn.
236

XIX. D. G. S. Hoort met verwondering dat een
Chriſten wel dodig kan worden.

239

XX. D. G. S. Hoopt dat hy nooit dodig ſal wor
den.

-

*

.

242

-

XXI. D. G. S. Wenſt middelen te gebruiken' 2te
gen dodigheyt.

,

-

#

XXII. D. G. S. Merkt dat hy geeſteloſer wort.
XXIII. D. G. S. vreeſt dat alſyn werk bedrog is. 251

XXIV. D. G. S. bid dat Godt hem ontdekte of
beveſtige.
254
-

xx: D. G. S. ſiet dat ſyn geeſtelik ligt verdon
258
kert.

-

-

XXVI. D. G. S. beſpeurt dat ſyn genegentheden
iſ

262

verkoelen.

XXVII. D. G. S. merkt dat ſyn verdurventheyt
anwaſt. -

. . . .

2of

..

XXVIII. D. G. S. wort geheel werkeloos. · 268
XXIX. D. G. S. ſiet dat hy waarlik verlaten is. 27o

XXX. D. G. S. ſiet de reden van ſyn verlatinge. 273
XXXI. D. G. S. erkent dat hy Gods Geeſt bedroeft
heeft,
276
-

-

XXXII. D. G. S. beſchreyt ſyn nare Ziels toe
ſtant.

28o

XXXIII. D. G. S. ſiet de beweegreden om herſtel
te ſoeken.
283
w

z»

XXXIv.

Bladwyſer der opſchriften van 't Derde Deel,
XXXIV. D, G. S. ondervind luſt om weer te kee
TCIls
28j
XXXV. D. G. S. Herdenkt ſyn vorige bevindin"

ge.

28

-

#

XXXVI. D. G. S. pleyt en bid ootmoedig
herſtelling.
293 Tºº
-

*

XXXVII. D. G. S. vervolgt ſyn pleyten om her-

#

-

296

XXXVIII. D. G.S. Gevoelt dat hy dadelik her
ſtelt wort.
*,

-

3OO |

* *

XXXIX. D. G. S. Verwondert ſig dat Godt hem
weer voorkomt in liefde: '
-- 393 |

|

XL. D. G. S. Is verlegen wat hy de Heere ſal |

|

vergelden.

#

.. .

l

XLI. D.G. S. ſiet wat leſſen hy nu geleert | |
heeft,

- -

308

. . . . .

!!

-

XLII. D. G. S. Pryſt Godt over alle ſyne we
gen.

-- .

. .

. .

?

312

|

XLIII DG.S. Bidt dat Godt hem voortaan wil

|

maken een betragter van alle deugden. 317
XLIV. De Geheyligde Sondaar wenſt, dat Godt
hem getrooſt doe ſterven, en eens opneme

||

2

in Heerlikheyt.

-

?

32 I

Zions Klaag-Liedt Geſongen over de ſalige Doodt
van den Eerw. J. Oorman, in ſyn leven Pred,
3

tot Mitling en Mark,

.

* .

324

*

Rouw-klagt over den ſeer droevigen, ontydigen dog
& - ſaligen Doodt, van den ſeer Eerw. Welgel. | |
s en Godvrugtigen Heere Henricus Buſch, in |
J

ſyn leven Predikant
tot Crewert,
, 3
- - -

331

r

-
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-

-

. *

'n

BL A D

B L A D-W Y S E R
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'G E S AN GE N.
Van het geheele Werkje.
Na de Order van het
-

-

A:

B:

C:

A.

-

4Ch! hoe heuchlift ig uun' ligt.
2lcij! hoe binb hp ſig beb?ogen.
'Alcij! mat ſtount mp baar ontmoeten,

47
62

2lcij! ſjoe &alig fijn be upoinen.
2lcij! ijoe u?oliſt foub iſt fingen.

129
182

2lcij hoe meerbig/ meerbig/ meerbig.

194

2lcij! hoe boel iſt nu mijn ljette.
2lcij! matig 'er nu ban binnen.
2lcij! nu merit iſt eerſt ter begen.

229

2lcij! hoe heuchlift / ach ſjoe blp.
2ligenoegſaam Pppermeſen. 2lig ift teng begin te malen.

289
5

ââ

lºna",

beer.

Pgieëenig en ?lludeerbig 45obt.
&Pug ga ift allerhoogſte Q3obt.
JPug mogt het tijt/ ú trage Ziele.
&Pug roept gn mp al w# tot uuJe gaben,
«Ep mp / boat ſta iſt nu

* *

-

2lig gp mp liet henen manb'len.
?IIg iſt op mijn
ſmettell.

TBank en p?ijg fu nu ben

248
258

-

12o
306
317
IO5'
I 22,

13O

bebeeſt.

&#n buatig baat buo? geluiſtet.
q#p mp / boat ben ift

#s.
3

So
1 71

«En

Blad-wyſer der Geſangen. &#p mat ſou mp nu beletten.

233

gºp luat pſelift gebgogt. -

265.

«Eeuwig boot/ och! doe mp ſien.

.-

F,

141

3Fontepn ban &alighept.
G.

€5a ſjeen mijn ziel in ubu' bertreft.

I34

't G5i en mijn ljette nu gaat Hitenſten,

25 I

«Biantgrijſt / Pierbaar / Schoon en heerlift 217
e

q5elooft ſp 45obt / bie ump getuig.
& belooft ſp &Bobt/ bie mn opbmaakt.

I 14
149
214
Io7

«belooft ſp 45obt / bie mn berleent.
Göeſalfbe ſtijgiſte 83obeg Soon.
GBp gunt lun l#eet/ boog um gemaab.

ºp boet/6 ſhoot/uur stijgoon in eeuwightbeu, 11t
GBp 1nijn &cljepper/ hebt geſept.
«Bp roept mp tot unu ſºenligbom.
«Bºote Schepper / al um âBerken.
«Bun ulp %jullmanuët/ Dat iſt mijn herte.

127

I46
125

28o

H.

#eplant gefug / #iele-Gºoſſt.
beplant 3eſugſ opper Heeraat.
13eplant en li)eer ber 192omen.
Beplant en J12ibbelaarſ bog? uum genabe.

174

8
2.
-

1#

H#eplant en ſlºeibbelaar / bier ſtom ilt treben, 24s

Hºeere &#eſu / boſ ontfarmen.
H#eere geſu/ bol mebogen.
lgeer / mijn hert ig alg een rot3ſteen,

I#elaag/ buat filinfit baar in mijn oren.
'h libeb nu eeng aſſeg rijp'liſt obermogen.
#epſig/ #eplig/ H#eplig boeſen.
H#emelg #toning boilt gebogen.
#et ig/ 6 €5obt / um 32aaln en roem.
#ier hom ik tot 1 l / 12eplig Beer,
H#oog ſbcbugte ſjobt Üet G50ben.

I I

262
268
239

56
29
26
93
32 1

I. #ſt

-

van 't geheele

werkje.
-

H.

-

gk boel/ ih boel een liefde gloet.
23mmanuël uub ſjant.
#g er ooit een menſch te binden.

## 'er ergeng bepſ te binden.
't #g billiſi/ o mijn ſbobt en libeer.
L.

'k Irg mijn hleeb'ren hp mn neber.

137

3Liefſte geſu! ach ! mijn ijerte.

179

3Liefſte geſu bie ben armen.
3Liefſte #Immanuël/ baat ſinh ik meter.

296

3looft ben gtoten 45obt ber 45oben.

132
191

22O

3Looft ben groten eeten ſtoning.
M.
w

HIRijn maarbe #iel/ hoe mag het fijn.

177

'ſtijl?oet nu eeng met

3 ; 2.

jºu ſïe iſt eerſt / û

"Er ljetten.

Bertboogrouter.

162

52u merft ſh/ alg ik heer na binnen. -

#Puſie iſiſ ó

27G

euro",250?gt.

3C8

€2 HDibbelaar / en @Irouuuc 25orge.
qP &one ſ5obg/ en 312enſcijen Soon.
d? @Bebugte ſ50bt uun mueſen.
d? Hºeplig Hºeplig #epſig H2eer.
,

41
71
1 57
1 68

d9 Iangnloebig G50bt! 't ig uponbet.
d?) H#ooghept ſomber ep'nb of maat.

t

185

dB 3Beerbig en ontfagliſt H2ect.
49 122eeſliſt en ontfaglili ligt. .
d9 âDanneer ſtoom ff in ben 13emel.

193
204
236
3C3

49 âDat buonbcr uuonberijcöell.

dDm hoog mijn maatbe Ziel/ om hoog.
dºppertuijg bent gemelg leeraat.
dPpperbuijgijrpt // Die
13olſt Iept.

AO-r
2| |

#

" - Paſt ooit iemant

angſtig treuren,

276

S. 'H &it
t

227-------

-

-

/ Blad-w. der Geſangen van 't geheeleWer!
S.

.

4
l

t

l

'ſt &ie mijn naakte lichaamg leben.
'h
&ie ubel/
ſiegtbeerbig
ftigter,
'ſ; &al
mp toto ben
ſlaap begenen.

117
154
138

&eg d #iel / uJaar ſijn ubu ſinnen.

196

Sie baat / Sie baar/ baar gaat ben #emel. 3oo
&iet hier leg ift/ alg een boben.
13
Siet meer / 0 95obt / ban b li?emel hoog.
32

l
i

Siet baat b?eng ilt mp te binnen.
Siet hier leg ilt gantg elenbig.
Siet ljier ſtom ik tot unu 3Poning.
Soub' ilt immler 11 berlaten.
5ouberenne ſ5obt ber, Göoden.
Souberenn Göebugte

53

165
293
242

-

273

hººg.

GZoetſt mn / 6 Gbobt/

16

#ndt mijn bett.

uur lof/ o zong beer

I43

liu (Lh?oon/d Ijoog

152

eolheptg 25,on/ en

#nuit G50bt.

bij ieman.

19

aDaar ſal ik nu/ maar faith ijeen.

n

âDie ſal ooit be &aligljebell.

9o
99

âBeguerblochte buile luſten.

287

âDat heeft um ſchoonhept ſeltſaam âragten. 223

%

3Do?t 'er ooit een menſch gebonben.

ſ

18
324

3Die han/ bie &iong ljep! op 't ſjatte.
âDie hanſ bie 't

naar Eng.

33 &

zielen ſtump/ wiſt op lopen.

1 -:

#itle / bie ubel ter hoogmoebig.

-

/
-,

--

-

E

Y

N

-

D

26 %

'

E.

- -

-

ſs

/

u -

zº

*

:

- 77

3Die fal het grote 2iel 45ebaat.

)

254
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-
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