
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 doeleindenWe 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 uitStuur 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 hoeveelhe-
den 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 staanHet “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 wetWat 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 viahttp://books.google.com
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https://books.google.nl/books?id=F-paAAAAcAAJ&hl=nl
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L . JE Z ‚ Е. в?
@magwien ik, WAARDE LEZER,

gl N Ё met blydfchap en dankzeggìnge

äĳĳĳë aan den Heere, heb mogen’ver

nemen ‚ dat het gedeelte‚van Stich

telyke Gedichten, nagelaaten door myne

Godzalige en nu in God rustende Moeië,

Jonkvrouw JAeoBA PETRON ELLA

WINCKELMAN, en door my in het Jaar

1763 aan u medegedeeld, met genoegen

van u ontfangen , en niet zonder Richting en

zegen gelezen is, zoo heb ik die, welke

daar noch van overig waren, ook niet wil’

len achterhouden, noch aan het verzoek‘,

2 *i* dat

 

 



V О О R R E D ’E N.

dat my door verfcbeidehe goede Vrlênden

daaröm gedaan wierd , weigeren.

In hope dan, dat dezelve eenige goed

keuring moogen vinden , heb ik de eer , ook

dit bondelken aan u aan te bieden. Het

grootste gedeelte van dezelve is van foort

gelyken inhoud als de voorige, en hebben

meest ten onderwerp zulke flofl‘en, die een

Godvruchtig gemoed opgeeft, ter eigene

Opwekking en Richting van den medemen»

fche. Aan dit oogmerk zullen zy ook vol‘

doen , fchoon ’er anders aan de regelen der

Idicht- taal- en fpelkunde zoo zeer niet mogt

voldaan zyn.

By deze zyn nochl gevoegd eenige Zege

wenj'cben en Rouwgedicbten , Wy] die alle van

Zoo eenen inhoud zyn , dat dezelve met nut

tige {lichtinge konnen gelezen, en zy ook

door der zelver uitgave best voor de verge

tenheid zullen bewaard worden. Te meer

deed ik dit, op dat de gedachtenis van die

Rechtvaerdigen, die alrede in den Heere

ОШ:



VOO—RREDEN.

чти—

ontflapen zyn ‚’ ook hier door noch in gé.

geninge> blyven zou. En, gelyk ikniet twyf

fele, .of de Lezer zal zyne fmeekbeden graag

willen voegen by de zegenwenfchen, welke

hier gedaan worden aan den Hoogëerw: Hee.

re ‚7: Willemfi’n, den eenigen, dien degoe

de God noch in het leven behouden heeft

van alle de hier gemelde Vrienden; zoo

‚ dagt ik, dat‘ het u niet onäangenaam zyn

zou , wanneer ik ook die aan u mededeelde.

Voords heb ik hier niets by te voegen,

wyl ik , by de uitgave van den vorigen bon
del, dat alles van de Opltelller dezerl Ge.

dichten bericht heb , wat ik dagt te _konnen

en te moogen doen. 

Alleen moet ik noch myne nedrige , op

rechte en hartelyke dankbaarheid betuigen

aan die Waarde Vrienden , welke wederom

de goedheid gehad hebben ‚ om ook dit werk

je na tè zien, en hier en daar te verbeteren.

De Heer, wenfche ik, zal hunnen arbeid

ryklyk vergoeden, en met zyne goedkeu

* 3 rin
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ringe‘ bekroonen', ook door, eenen milden

zegen te gebieden over deze Gedichten,‘

zoo ter opwekking van veelen , omden weg

des levens, die hier niede zoo beminlyk

word“ uitgebeeld, te kiezen en daar op te

wandelen, al: voor des Heeren begenadig

den, die daar reeds hunnen voet op gezet

hebben, om mstig’voort te gaan onder al‘

des, wat hun hier xnoogeA ontmoeten, tot

dat zyv eens voor den troon, zonder eenig

gebrek; in heerly’kheìd’, het: lied des Lams

zullen zingen, en den Drieënigen God,

met al het gezaligde Geestendom,’ eeuwig

grootheid geven.V

Zoo wenfchf, zoo bid

Uwe heilzoekende Dienaares ,'

M: E: WINCKEL/MÄN.

AAN
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rELaEBoRENE вологжанин

MARIA ELIZABETH

1. . „ог доцйщтдшдфгвдпдегмп _. a

" .. MENGEÈQICHTEN

Ит Наш-г in den Heere ong/laapme Masi!

yoNGKVRoUWE

JACOBA PETRONELLA

WINCKELMAN.

Zoo fchenkt _Qc one wedeföfn een’ b_obclel van gedich

ten, ' 4 l ,

Godvruchœ Jongkvrouw, uit den nagelaaten fchat

Van uwe zaalge Moel",` dac uicverkooren Vac,

Wiet lust het was , zich zelve en anderen ce füchtcn.

2y blch dus, na heur dood, noch als een’ vuurbaali

lichten,

In ’s waerelds donkreu nacht, op ’t enge levenspad.

Су blyfc, in’s Heeren diens: nooic moede, nimmer mac,

Door d’uìtgaaf van dic Werk , clk weer aan u vcrpligren.

и . l ^

‘ ' ' Ge~



Geniet de vrucht daar van toctroost voor uw gemoed,

God geeve u n'aar uw hert en zy uw hoogste goed!

Ook kroone Hy uw’ vlyt tot veeler nur en zegen!

Uw’Moeì , reeds ,voor den troon, blyge in gedachtenis,

Zoo lang, nocli hier òpààrd‘ , Gods kcrkte vinden is!

Zyn Geest befpmeit haar werk, gelyk een milde regen'

у}:тюBUs ILLEMSENZ
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over PSÀLM I‚V‘;H5‘‚. ì

Spreekt in u lieder деп} . .|

~ i

By gelegenheîd 'eener шашиста Redevoeringe

over deze woorden , van den Hoogëerwaarden en

zeergeleerdèn Heere j: WI LLEMSEN.

Cp de wyge van Pfalm LXXVII.

Trage ziel, hoe. dus gebogen ‘ l  ‘l

Naar beneên? Hef her: en oogen Е „1

Naar om hoog, gecf‘Gode lof;

Hier heb: gy weer nieuwe‘fio‘f’,’

Om u innig te Verlusten, I" ' s "‘

Daar_—gy veilig in kon: rusten, ’ - - —

Вас u altyd nader leidt ‘ l' ' `

To: de bron van zaligheid.

‘ г ‘1 A Heb:



Í‘ÄĲÍÜENGELDICHTE‘N.

‘ щадфш-ЁЕЕЧЁЕЁ ‘3'5983! 1..

_ ат Door verfiands befpiegelîngen ,
щ "all" fee "iìrìnll'e'n одежда” “'

fr.' "9% ;n„'. >zÄ `‚ _1.“ A’ ‘à’ "г - ‘

Daarge in kunt te gronde gáan;

‘.:L-‘Iîiïe'ŕìjn hoogten', niet' te meten; ’

Diepten, die gy nooit zult weten;

Lengte en breette zonder maat,

1 ’ r ‚ г “9. ‘‚- :.

'1 ¿Die t {диете te bofyen gaat.A

/ .‘_’:"î ‘1".

Wiltge шут; vocdfel geven; ‚

Hier is ’t‘ìechìùûìeîcmòveùg“" Н _

„. .:. ‚ Daar denatdua reukvyerfpteid. : /

«ЗУаёэ—вёщдчп мытьем; §~ - .

_, it Geen uw! Koning :nic kan тещ;

Daar zyn hert door word getrokken ,

En, het uwe in liefde, ontbrandt ,

Datgéeèns ‘á‘aá‘liein hebt verpánd‘;

.`

Zoekt gy troostfvoor uw geweten; :

Houd, гашишем. neérg’ezecen,‚’‚ . ‚

Houd ‘ook :in uw zhertev fpraa'k ,l

Dat is "с Twezemlyku’ vermaak;

Dat alleen kan mvemoegen‘, г "z n t. ‚

Al moetge ondenma-arheén zwoegen,

Als ’t van 's Heerenvewegeïu zegt

War by muheeftgelegezfï м “'2‘

;’I‘„ t Korn.` I

._ _



танцы. план-инж
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Kom, mygzìeì." Km‘hfifl‘ll‘wekkòĳwîîflí

Diepe fphqädue швеи» dekken, ч ›‘ - „Т;

Вагвугёеаеп heirs» тещи; г — 'l

Nier g‘ìsrom‘îer ‚дфсмтеы, 1 ‚‘‚7

Dac gy in uw’,cenzaamh¢dßn,n:: :.”_ 2 _(1

Zonder Хиппи]? се tredèn, ’ " ~ n ‚ _lli

Doorgaans ûmzwerfc’ buiten ai'  fr.' l`

En u voedt; met zmynßn; draf; 5 ‚‘m al

'Of kan dat надоевшими?- nza-f» : »î Îï

Vond: gy poi; тщетен; шип-ч; u', “s ki

lq beta-@gewenbuiœnç 't hert? ‚' ь .c “

IS ’nu шве-усатые: confluent? ;;‚.1 3’

Moer Буднее: damo’ndìg zwerven у: ‘ ‘fNiet wel ’s ,Heeren раздававших-чем?Wyllìyf‘ „вылетами ч :fi

Daarmen ’rz-.berg voœ;b¢m~.bnw&ßrt- 3.1

НСЬЬЁЧгЁЁЧ séwßnwhmwwden, ’‚ г.„:›

Die wy vancde heßfpraâkhoordenm _v „1

Боец-рьяная heilggzapt,„‚‚ ‚ д v' 3

Uw_gcmçed nie; тешат,“ „J 3 ‚3.;

От dqßfaashßifi де оттиски ‚’ r ~f

En, meefìnaqkeßfd щипать. х f.:In uw‘zel‘f tg‘hqudemfpĳëëk, ¿wfg

То: z‘îhÊilîîsd ‚’‚îclweîmëîk? . .. .‚ ‚ г

E. _j A 2 ’chr‘



минсгпъмснтвм

Hertefpráak is hoogst тишины и

Wonder heilaa‘rh ;~ en vermaak'lyk ,`

Daar door Иуде men meerder licht,

Wordt gezette: 'in ~zyn’ plicht.

De genaden,1eens`gegeven, _

Krygen dan meer krach: cn leven:

En men komt daar daor’ ook meer

— In nabybeidûmer _den Heer.

Jâ het eenzaaìn heftefprekcu',. ‘ `

Kan de kracht der zonden‘ breken ä' '.

’n Sterkc'debllefde'en итак geloof,

’t Maakt u 'voor het тешу]: doof: ’

’c Voert het her: va'n ’c aardsch gewemclî,

Wel`eens boven'in den rh’emel', “ ~

Daar пиит; 'fclìoon noch врат

Mee de hemelfc'haren part.

God daalt zelf ook wel eens neder',

En fpreekz со: ¿le ziele weder,
Hy bcämwoordc' zulk een’ vplicht` _

Мес ееп flraal Ivan-‘heinelsch licht@I

Wordrge ’er „от ń'îet foe'geue'gen ,

0 туп zíei‘Ï’Vòéi’cge u verlegen;

Wentel'u' стыд peér ’ _

Voor de voeten-van den Heer.—

“ ` _ Wil



M_ENGELD‘ICHTEN.
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Wil by _hem aanhoudend'kerme'n, 1

Dac hy zich toch wil erbermen‘, ‘ .

Dar hyl hulp uic Sion наш,

Ну, die uwe zwakheld kent.

О Jehova ‘wil my ñerken, к . :‘

En door‘wen Gees: bewerken, ‘ \ ‘

Leer my meer by ’s Geest—es lich: .

Те тщета dezenplichcl д y:

Dac geen magheid my belette, 'Als ik me eenzaam lederzetre', ' . j

Maar шишек myaself ’t gemoed

In een heil’gen yvergloed: ‚ ‚ -

Neem vertltrooidhejd vanl gedaçhgeq,_ ‚д

Van my weg, en geef mykrachçen,

Dar ik dien gezetten tyd, ‚

In da: heilig werk verílyŕ. - ` 

'k Dank u voor die dierb'rc woorden,

Die hier toe myn ziele fpoòrÍden,

Diege in ’t herte ivan uw* knecht

Ter opwekking heb: gelegt.

Wil aan hem ten goede denken,

En een ruime mace fchenken

Van ’t geen hy, vol pìnxcervuur,

Ons verklaar: heef: in dit uur.

A 3 Las:



l MENG-ELâDJOH'IÍENL

Laat ons {агат v'aù '-'t;hett' hì'erf'fprèksix; "'

.En door alles hen'en breken«,‘ Vif: ‘t

Wa: ons regenüand mogt biën,~;r‘, n. . ‘

Totwe еще: eens ekiers'zìen,~ . .5.:

Tot wy Гааш’еепв даныЗажги-‚еж-‘ "~

Daar het lœrxìabhouden fpra'keu ‚1005 и ì

Van genade'enïheérl'ykheid; чт 1'. ‘.

Waar соё'етапмеыпшыё.от S' ‘-`

‚‚я _. 
2 w.

Dan zal ’umili aàœftofîofiwœkm; „(1

От van Матче гргехвщ :m я: :1A
Wenv кидайте» in: eńugjkzïfxo 12:25

Hm en ‚шжаёгюъешеытьщ и?

` Ош.Ьу3’Е—Гйгё](ёц{дбыгёёг nuff;

Met déiì’ì‘è'ì"dër‘Hëxäeñìngëßf'fw ym п:"

OP een hoogůl/çŕhèvëń toìrgffïb mi"

's Hallelujah?¥óòr"déài"ci‘oäů‘." d ш ‘

f

  

Jv
‘.

_ ` _. :ryfásvrfjo т-КЕ‘

/ ,322:va а 0:3 на: Ша! nu; livr’

т ¿fe-“Y Ч 'snm :wlw nu.' rî'ï.

("ЮНГ-11011 :HV t 1:'1 lr» f i, Í

.m134- д: :1 „t «н-„гдзт; ~ J

DE



M'äîíâëìßâëßffìäè ”в

‚ч‘пн : \ ч D :E: =='~«_'\ nui. ч! A'1"'.'

оргвв‘зтв ‘шувнщщ

ч в. ад @im 'f'
"A L С Е’Ы‘О'ЕЁ 'Z "A“ NM'H E"I D3'

из “digi alle: Mmmgßfzwdamwëfbwgfmim

ïßbap , migrar» bit'VIHÍìßn-Hoofqyluk ‘van .u

~ ~«<~" ‘6'йдт‘г’51’ёР’Ё’ёшкби—гзъ 'is mail

x :i :1 ‚ь .. . ¿dis-¿isis зш :dass пл.

орда; w'yì'euëäf Ешь“ 'gsgïxiicj 2b и И

(..1 ,1.4. „щ, ‚д‚..`‚ ¿.. «‚ „мышце

'dуч

Ik ,' жаждешьvañ-de; aie'НизшимиЫёс ‚

Die' alfhemnuermaänseh паштет „путаем; м

Вйё'ор Шуп’уотпёюп ten Kóning beniverheven51'.- "Í

En vobŕ wiienlél màj'cfi'eîtîiè vorkenïmoétenlbevenpì *ï ‘1

Ik çócp-'uìì inyhïŕ'aleis', eri doë Ветхие hoóreń'ï д f

Aan iedërńŕehfëlïeìikind' , f die for my. neigt.L` гуца dónìèńîò

Tot Ú, ' Héëtén ldie," hefaàs ! `vmy nbcH тес kc'ntÈ

ÚÍB' Ü 1108117; ‘ййппЫооз, van Lìnyńfgèhlçînfchaßïwènd _

Eiŕ'ep uw' zóndenwè'g" защиту: en~:è'vrcden:  ' '

Wendt u байту, ik Не! u vodr kloekzinnigheden,

Hoort, wy! ik ¿hagen , die recht vòrstllyk zyn, zal fpreken,

En myn’ автоген mond Egeen wysheìd zal ontbreken.

~"' A4 AI



s MENGÈLDICHTEN

‚ All’ myne reden zyn voorzeker en gewis,‘

Rlcchìmatìg, billyk voor elk, _die verůandiglis, р

Daar’s nooic verkeertheid of тщанием in gevonden?

1k fpreek bedachtzaam, nu ‚en ook :en allen Randen.

Niets dan gereehcígheid en waarheid zal me onrglippen»

Неси тенге ’er PĲÊI‘F‘ËSËÜÜOP’ËSÎdî‘ÊmYP "Pe-in’

Kom’t Zeddam-í! adi! gaat dannïef langer zorglòos been

Op ’r bredeJanlenpad naar ’c eeuwig zielsgeween; _

Hoort gy inzonderheid ,ì in wien ik.th onríleken ,
Een zucht tot zielenheil, ’k zal naar uw herre (preken:

En u dc fchauenyan myn algenoegzaamheden ’

Ontdekken , zoo gy maar recht acht ‘gcefc’op myn reden

¢ De weg, die u tot myn gemeinf'ehap; benen leidt `

Is ’sl-leeren певце enlusr tot .Waaregnedrighçidnrj

Neemt toch een'vas; belluic, om al, wanikmoeç buena;

Als hoogmoed, zondenlusc, voor altoos al; verlaten, „ny

En kon“ dan "meufwkmß-m deb Heilëpd pr‘n‘gì“

219: Фа: l. ik штщетны 'wielen-.wonen n

Ish, dat uw „eeuwig heil u- aanhet hertegaaçf . :y

¿Zw gv “Певец: ’1F тем т; тягачи? is. Фей:

Ik мышц eeqwighgid,_réad;_lang чоох’зпаегыфщоцёчц

Eer gy geboren waart ,I yerzoenìnge gevonden, ‚ “ ‚Гуд;

Ikhebïmy zelf tot Borg den Vader aangeboden, ‘ ‘ I g

Voor raderrloozeu;` diep verzonken in hun nooden. ‚L

Vraagt



минами-митинг 2;

Vraagt: gy ;` wat "moet ik doen t'ot myne zaligheid?,

11k' raacle o," dat gy u maar magt’loos voor my leit ,

veroordeelt in u zelf; belydt uw fnoode zonden,

Metlt oog gevestigd op myn kruisbloed, op mynподдев,“

ßetuigende, dat niets u meer zou vergenoegen ,

Dan dat ge u onder myn baniere moogt vervoegen.

Dan geve ik voorts, zoo lang ‘gy hier op aarde zyt,~

U altyd hulp'en raad, in voorfpoed of in Il'ryd, ‘

Hoe 'gy u daarin moet betamelyk gedragen,i ’

0m my uw* Heirvorst toch in alles te behagen, "

'12erny ’er ook uw heil door zal bevorderd werden ,

Als gy maar in myn’ dienst blyft trouwelyk volherden.'

Zoekt gy een wezentlyk, een zielverzadend goed ,

.f1 Dat uw begeerte in tyd en eeuwigheid voldoet,

Terwyl gy ondervindt, dat de ondermaanfche dingen

. Niets zyn dan ydelheid , en vol veranderingen

By my is '-t Wezen en de volheid der genaden, ”‘

’t Geen magtig is, uw heilbegeerte te verzaden.

Daar uw veriland niet flechts zal worden door volmaakt,

"Maar ook uw wil geheel van ’t zonden juk geilaakt,

"t Geen ’t bang'gewe'ten troost , daar ’t veilig in kan rusten,"

In allerlei geval, door reine aielswellusten ,Dat lichaam, ziel, en geest, ten vollen kan vernodgen;

Al moet gy ouder kruis en tegenheden zwoegen у .

A5 Is
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MmNemLDIQHTEN. с:

Een зава; шпицы‚тешфтгчвгзаац д y)

En zyn bezinnrlim den nood verlegt; ha: ‚у, д-‚н ‚г

Bellendig'by úhl'ìfzrèn noni; u ~ zal begeven.; 'J щи

Dac vergenoeging gefrrzoo'wdpin-dond als leven.. vz

Däflih de dooddvaldeiruwlñokœugůafízal wezen, . .nfl

Wmonx'gymœm gemeld des дана: ujechoef: выгнан.

Of buig: uw ziel, bokneld doowmesaieñïraadïdeaшеи

‘ Ша» ïwegen rhexïgeyncl denМатч-‚выпавшим:

By штатами: Швец защищен; = в 2. uw lA

‘kben van тщетен gedaald-:mikwamu целибат

op .dat il;,..daormgn-bloedfeqdaßwwßesdeдатах

Voor'штатамитМ9131.‘$992Ч31Ч8гуяр„ди

ja., nu Истые: leef in' myneheerlykheîd, ад, n_:l .

Nu ‘myn vel-'goten bloed ,v noch ,om verzaeníngplaif ‚

Als gy maar, voor myn’ стоп ,',bçlyd'náadoec yanzpnqçg,

En,` :ziende van-_u zelf ,12(3th ГсЬцШпг‘йп myn пёцйси,

Zal ’k u dem` mantel der „житием-оттает „5:3

Ецд.’с ñergeyvaadgiesfboils. zul: gy'. Ivaixrmy ourfangeg@

Of zwíoçgli gymndqr het. verqederend gezièhl: x u;

. Van uw laileińemidnem: ,tendu gy mnauwîffpliçhç 5

мс: тптштущтвезЩец-й мундштукщам.
"" ‚гидЁ‘едЁс nm’ Лют‘ - {пи 'YQ mi 2. r ‘Ac „ища

'En op dq 8788511 ЁЕДСЕгцЬЦ'уфЩЁц‘тнапав/(За дм) :_’k Zal'jp' -herfmìddxepmgap _lyeepêd дадут; и‚2е]с1ец‚_„.

En, fchoon ik u Казну, nooit van mìn liefde кисть,

ÍA' 'Ã



‘ii MENGELDILGÍHTEN.:

0f is lie'r u renom om heerlyldie'idfeń man;

’k Heb :er en majeñeie; die ’cab rezhovengaaz; А

Муп Vader heeft my aan zyn rechterhand verheven., ¿L

Enfin den hemel en срезая-де mag: gegeven, r , .~ mi'

Dar dienaar: , voor myn troon ,hun eerbied my betuigen

.Enzal myn volkzoplaarrl zich видами-‚ту buigen-J.'

ь' }a zelfs de Koningen en Prinfen op `hun troon «HO

Ont/fangen , doorfr beíìuur van шуршите eereklob'n,

Al wat ik aan de groprlle op aarde vril gebieden, :.1Doe ’k op een enk’len wenk 4van щупает; gefchieden?

En fchoon zy weig'rcn my den eerbiedskus ze geven ,_0

Kan ik den ñersren doen voor :mynehoogheid beven. ‘g

_ En wiltge als` onderdaan n bnïgen voor my neêr ,y f

‹ «En my'erkennen-voor nw.»HooFd'en Opperheer,My gevende het 'reeh'rïg' дани 'n 'mag regeren ,

,kzal mec Yden ñaae'vanïvorsr en koning u ve'reeren„,I :

Datge uwen vyand, zelfs den magrigsten: zult vellen ,»

’k Mein ’c eigen zelf,d;xt zichlíleedslregen my штанга.

11‹ zal u eens hier na , тазу geloovig Шуе}: . "ai

En trouw ау: tot de dood, in звезда, rer rechner-:yd ,

-Mer my, op тупел troon, vin туш:машешь; _

Doen zitten , daar g'yíook zult heerfc'hen als eerrkoníng"ì

En de overwinning tot in eeuwigheid behalen , ' "

Alsge over duivel; dood Íen hel zult zegenpralem

f'. п "' n

í
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MENG-»ELDreH-.TENL ц

Кот: gy nu noch iets meer begeren tot uw heil?

‚ `Zyn nie: de i'chalttenl groot, dewelke ik aan u veil?

Kan ik ooit beter naar he: hert des zondaars fpreken,

Dan als ik’c aangezicht kom met'gefchenken fmeeken?

Voel: gy uw herrnoch nie: in reine liefde ombranden, .

Om u aan mynen diens: gulhartig te verpanden? . ì*

. Hoe zalig is hy; die na my, de uyräeidmoorr, - f

En die zich willig lneigc to: myn uitlokkcnd woord,

Om zich in mynen dienst gewillig te begeven;

Want ieder, dic my татам;voor zyn ziel het leven,

En krygr de gunst en ‘e heil van mynen Vader mede.`~ ‘

Voor :yd en eeuwigheid genie: hy rust en vrede.

Komt, heilbegeer’gen dan, met al uw zielennood,

Kom: , werpt u arm en naakt , voormyn’genadel`cboot,

Laar :och ’r gevoel van u gebrek u niet doen fchromen,

'k’Zel u vervullen met myn zaal’ge volheids ßroomen,

A1 ben ik hooggeducht, ik wil by d’armen wonen,

Daar kan ik ’L allermeesr myn rykdom aan betooneu.

англ/сопл DER швы:

op de uimoodiging ‘van de Opperm РУМЫН.

OEeuw’ge Wysheid! Gy heb: met uw liefderaal,

Myn' hard en yskoud hert doen fmelren t’eenemaal ,

lk- (Ya verüomd, ’k aanbidde en pryze zulke fcharcen ,

Wat llerlïyk mensch kan die doorgronden ofbevatten,

“Не hadt aan zoo een liefde en goedheid durven denken З

Dëfge aan een adamskind, een nievling diezoudt fchenlgu.

. en



и и кисти n um T_Em

Eeâ älgenaegzaamheid- zoo Onbegrypmyk' вызовут

'Een/volheid, тоgefchikwaamal \dßs'zonda'ars nocd ,

Een ho'ogcîie,Í diepte-;«l¢ngte'en; branaire цап втаейых

Die alleanivei'ehe'gcnmen kan wefz'adßnzrs "A z-'s Nfl

Die wezenclyken:zrnnsnenblydfchapgeeft in ’c levi:n,.Y

Die, als he: имеете, noch 'nimmer zal begeven 1.0 '

Is een natmzr'lyk'mcnsch nochzoonïeydwàasn `en bün'd ,

.Danby di: heillverfmaadt:enivet'genoegen-vindn~_»í

In waereldfche ydclheid, wil hy eengoed begeren, с"

Не: geen cle dìleŕdoorgraafr , чает mo; en-roeswertereng

’k Gunhem dac'fober без]; ’t welle'cfvleeschz maar kanïver»v

noegeno HD' lfm ’5.453- 1"’ :;"rt."_‘ 23;.; .J . щ :'rfî

Tel'ny zyn ziel doodärm moet onder naarhcên zwoegen.

,nomruma тис I1; .'..; . 5'» :uffi ‚ rf' . „а

‹ -Vdòŕ-my , vind туалет: genegen , om geheeìvîî

1U,'zaaP'gc паштетов ‚ ‘ се kiezen :oc-myn девиз}

1k ¿dit Ша wafìiems'ffc'hoon'voor машинистами,мес waard; вас ik шин туптемен т- beneden.'

Zet deì f'cl'náttén' `van'nw «льёт ŕ'óor-‘ìn'ybpen,'î « »1

Myne nirnìe ваннам; цеъкотсдёчдуцгф Ьеце9`1ооре1ъ

n» „n Г. . _A _

zy werßfzichìeäêr ‘vdoŕ die даваемые: веет

0. VthçidSbwn ‚. вселит: Фот-даёт Шт?»

Sehnen ik >zoov ledig _ben , _onwaardig nw genade ,f j

Чешем цоошр‘ту uw glgenoegzaarnheid„çe {рёв}: "и

Не: Шексдюсь аиста: ‘1Wv Daëm:£°§'e¢rfeqì19i§t§îfff

618863“ тати-болт Не: Ест СФЧРЕ@imчтет;

‚. ‚.‚ _ , As

. ‘А\.‚....а...`..‚ь.‚ . T» ..„....»~«¢~ )nza-í

i.. .n
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митингами. §5

с; heb: »nef dek xtlegnïgdy,¿"î'l'lelï@î gegend woord ,

Méfgu'ne myâferfap,"ufmw* eige ацетат:

Не шаги-р стащитMmes“weer ließen-.s э
Ai wir; he;n andermaalvnxolclntgc nmcfyn’lfziel'e идёт—"Д „

Op tdác'il'c d'adelyk lie'theil m'ôge'ònderyiiideh ,J'ï'fm

To: da: uw liefde niy ,Fein жрица)! fgerflinden.

«L . „J .L ...'_L к!

wa‘fii1èef'gel; ¿Mewдышат—Ы» ноьёщзбёша,

By u in heerlykheid zult hebben ingeleid,

Daar gy geen dropjes Hechts, mae( dfalcoos volle flroledî
(lan algenoegzaàmhcid zult indcjziel doen Кощей“ “r”

En tot verzadiging vqlöp Alumi' _zult doen drinkenT n

Ja in dien olceaem‘doen»grend'l'onî.nederzinlgeng`í ,n v
n r. `д4ь
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n? M’EFGBLDIcH—ÎEĲ‘.

f ZELFBEPROEVINGÌ,

мне: het alzie’hfl @ogm god, met oprechte geen?

gingen , om aan zich z'e'lve ontdekt ee'vvordeh

к": `

_ _ z con X111-Qnderzoelu u шит, cfgyin be: дат zyî. ‚т

' ч ‚ Y j' _ v l .

` yn ziel! myn reed'lyk deel,vodr d'eeùwigheid gc"

í'chapen ~ ç . .

En met vermogens van’ver‘fiand en wil begeeft,

Kom, hef u uit het йог, en wil u niety vergapen _

Aan ’t zienlyk goed ‚ daar zich een zondaar aan verflaaf‘c.

Heeft God u indruk van uw eeuwig heil gegeven;

Weegt dat чту шеег dan al, wa: aardsch is op uw herr,

VVenscht gy eens, voor den troon , in heerlykheìd te leven;

Zoo ras uw leeme hut hier afgebroken werdt;

Kom, wil dan‘ hier op a‘ard’e ueŕn'ůig bezig hou’en ,

Meteen bedaard gemoed; “ее in' uw eenzaamheid,

En keer daarin u zelf', om by Gods lichtte aenfehouwem

Of ooi: Jehova hech zyn werk in u geleid.

Denk, dat hetfnood verzuim van aan zich zelfredinkcn,

En , in de weegfchaal van he: heiligdom , zyn’ llaa:

Те wegen, menig een’ in wanhoop heeft doen zinken ,

Die’t zich zoo jammerlyk beklaagd heeft, maar te laas,

Doe

AА‚



M EN G. Е Изд} наг Е д,

Бос sy zemstmynlielk ml дачки, тент-д`Ига, qf‘sx’ssîaeqòomwn ‚qu Drĳënĳ’zyfi; ‚д

9 ь, hand¢1.,¢q¢h's¢n°uw» -qurzichiiz en недрам-1

Op dat нападавшим ‚гс eind ввел-(стрьхеиыуац,

Schoon 'onwaar .en точит: ш: zyn тексте-омеге

zoeken, “ ` ‘

Dcwy! т door eigeqlœfde щупа: en ваши verblind,

Zoo argeliftig, dat~ men naauwi'yks'alle hoeken ’ ““3’ ‘;

Daar чаями-шт, en veel tegenftanders'i'îndèf'

’t Is nochtans mogelyk; God heefthet u geboden; ’ '

Vch heiligen 'zyn u hier in'bok voorgegaan; — '

Vindtge u onmagtig , kom flegts naar den troon gevlodoñ»

.En kerm Jehova om »zyn' licht' en byítan'd aan», ‘1L

Stcltdan het dierbaar тогамиrichrfnoer‘u vooroogen»

En 'meot ù zelf daar aan,‘ dat gaat onfeilbaar vasta,

’k Weet niemand is ’er ooit door dezen weg'bedrogenAl, wie dit onoernam', heeft nimmer misI getast.l ’

:lk-vraag u dan , myn ziel! kent gy uw fnoodc zonden!

Heeft God door zynen Geest u aan u zelf ontdekt!l

Zaag; 'gy u walgelyk, verfoeilyk'f vol va'n wonden ‘I

1a dat uw beste doen met zonden was bevlekt?

En waart gy onder dat gezicht wel'recht verlegen;l

Heeft dat'u week gemaakt, verbiyzeld en doomond,

Niet Hechts, om dat gy zaagt Gods gramfchap, die daar

tegen

Ontůoken was, maar >om ’t verfoeilyke in de zond’?

В Hebt



as MENGELDICHTËN.

Hebt’îgv by dat gezicht van uwe zielselenden

Den'y Middelaar éezien., in wien gerechtigheid

En'fñerkte vòòr elkV een,'die zich tot hem wil wenden

Naar l't welbehagen van den Vader is geleit ‘? ’

Zaagtgein hem een fontein , een fpring'nron van genaden?

. Eene _algenoegzaamheid , zoo onuitputt’lyk groot, l

Datze uw heiltochtige begeerten kon verzaden ,

Wyl ’t al juist was gepast naar uwen zielennood 2

Heeft dat tweevoudige gezicht in u ontlleken

Een zuiv’re liefdedrift naar jezus, op dat hy

Zoom! , als Koning»,zou de kracht der zonden breken,

Als door zyn Priesterbloed van fchuld u maken чту?

Dreef di‚t_gezicht—_u_voort,;om Jezus na te kermen ,

lGewcnteld alsl in ’t йог, onmagtíg voor den Heer,

Zielìnnig zuchtende ‚ hy wilde zich erbarmen

` Enïzien in vrye gunst op zoo een’ Zondaar neêr?

_la heugt het u , myn ziel!‘_van zulke zaal’ge {konden

Waarin gy, overtuigd, van ’t waardige van God

Впав zyn’ liefde-dienst, u hebt aan hem verbonden, y

Hem kiezende totqu yolzalig deel en lot,

Met afzien vany al,«’t geen waar aan gy u_voor dezer-111

__ Zoo ’yvrig, zoo gereed ten dienste hadtverpand,

‘Bemìgende , 'k zal-voorts voor u, Jehova! wezen,

Dat onderteken ik, met hert, en mond. 'en hand ‘.2

En



\

мвнмтъчошн TEN; fr,

En heb: gy, to: "Вей/уз van uw отсвет hande P', Î“ ""

Dac gy in waarheidher'verbond m'en God bellooŕfl

семена een «‘c’édrelzúèhz,‘ om-in 'uwgànfchen winde! `~

U zoo 'te теги; àla‘ïjeh‘ova's Ванадаты?

Woudt gy u'onder ‘z’iuk‘van Jezus ‘will-ig buigen,f ‚ i

U altyd {выть áaar‘ìĳií heiligïry'ksgebiedî»О kontge, in waarheid "‚' noch G'o'ds alziendeoog betuigen',

Dac niets u zoo'zeeŕfmeredaxí «везу-п. u‘zíet

Een boos en zondig here , zoo шиш ’wederfirevcii; ‘.

Dat zoo gehecht is aan de dingen ’v’án deezé aard,

Dat niet gezetter aan den Heere ш: biy’ft’ kleeven; :l

Nog üygr'door vas: geloof en liefde hemelwaard г

Wat antwoord gy, myn ziel, op al д wat ik ú vrágc; ‘

Denk, da: gy hedén z'yc voor ’s Heeren alzi'ende oog 3

Die naar dit onderzoek, u eens ten genen dage

Zal richten. War zou ’c zy'n vooreen dieïzich bedroeg?

Муп God! ik (fa bedeesd ,'wat antwoord'ik moet geven’

Myn argelistig here becrouw ik hier~ in niet ,'

Ik vliê со: uwen nroon, met vrees'en heilig beven, “

Gy weer, alwerend God! war aan туй gefchíedc.

- Nic: gaarne zou ik hier 'Hecht ‘ydeiyk vertrouwen

Op eenîg rydgeloof, of uiterlyken waan;

1k wenach myn’ zaligheid nie: op he: zand tebouwen;

Maar op een rorsůeen, die in eeuwigheid шпат.

B 2 ’k Zou

I



др MEISQELDICHTEN.

’k Zotuçokniet gaarne,zoo gy me ooit iet hebt gefchonken

уац uw; вызвавший; , door uwe wondermagt,

Zulkev looch’nen: neen . myn God! die allerêeme vonken

Hebt gy, door uwen Geest, zelf in туп ziel gebragr.

Dewyl ik dan _niet weet, wat ik voor u zal zeggen,

En niggbeflginen durf папина, veel min‚her‚goed,

корт ik myn замене hen: hier {oor u open leggen.

O gy., die _nieren pioch , doofzqektoch myn gemoed.

Hebl ik tot nu poe maar gebouwt op valfche gronden,

1; _’:_ nog eenl fchadelyke weg., daarîilçŕop ben ‘г I

Hel? ik me in waarheid nooit aan uwen dienst verbonden-ì

Myn God,. ondek hec my, dat my _zelveçkenn'l

Lea: uw Parmhcçcigheid en_ liefde niet` geheugen ,
„ lDac il: door "z‘elfebedrbg z_ou :en_verderve gaan. i

’c Is immers nie; te laan; wil my te rechte brengen,

En doe my_.treden op de 'waere levensbaan ,

En Поеду: gy oei: o_pme , in gunste, neér uw oogen,

Naar uwe vrymagt ,‚ hebtge u ooit tot my gewendr

En :o: uw’ zual'geanieus: myn here geheel bewogen,

En my yan едущей! си. in ¿rief :yd gekend ,

Woud: gy dan ¿qui un# mynänigcre ziel beftralen,
Dac ik moog’ (kennen, we; gy Vinfrnynhebc gelegd',

Ai ,yv laan’er noch eens licht. yan boven nederdalen , y

Op dan ik zien moge of ik waerlyk ,bell 013180116,

Gy



ñIENGEIHD-ICHTEN. su.

Gy weetîhecímmers, flee',- ад, wilh'ea ze'lf вышку:

Hebcgy myn 4ziel niet door awfliefde' heel чвпцапМ

Hebt gy my niet gelokt, om my `vom' ure buigen@ :1t

Wierpc gy niet деньжищ: denmargcn liefdèband?

Myn jefas, waar: gy': niet; die', ям gezicht van zonden'

En myn verdoemlykheìd' benaauwd'en'myn gemoed,

M'y' ŕïèpt'; wend uïnaámnyfyzíe'daar myn рор'пе wonden;

Ik wil ú dompìleh in in'yn reinigm'a'kend bloed.' f

Wiei'd nier mynтитана,myn'B'ohdgtpctheen gedrç.vèn','

0m, zoo eleńdiigïén'ůezoe'geld, `alszè uns', " 1“ :‘

Мес afzien van zich ‘zelf zich in uw.- handge geven ‚7. (_)

Dandie hair. ¿door uw blòed wapalÈhaarnleed genas?

Ja- hébyik nieu my zelf aan u heelnpgfmgen, ’

Afzwerende den diens: van wacreld , fár'á'n; z'bndß

En me: завышает Te'eu nedrîg «выпивший? ‘Á’

«"b'fnneisr вышедшей: den' «атаманша»

г: lé waar; iriscßbe "my, in'myńfgeheelen“mnde1~, .'

f МЫ ада àedràhàeń зав": все Воъёёебоое bef'aamr',I

wanneer ik шагаем: myn'wäoraeh г аванса , handel,

пга'шёакгнвтшуеоогъ ver'l'egèîa“êh>teí6baàmc:«. 32

Maar kànf1nyń'uoì1v'vlöaiheíd mi Мойтеwel чешет ?

о neen» “ватта“; штаммами: ведает-„(1

впуп vísë~ín éénWi'gh'eidf uw liefde 'isìmobir-bezwfgkßn.

’t Is mct'cek’ëëèr`gëßäa£c, `wwwhlifbc.ausgezch'-1

чту ‘ 4í. . „r „. i, .^,`,« ‚ _ ‚

' › ›„›‚')..1...‘\°Н:

ë vw., В 3 ' Зёьбоп
‘_ „L



" MEĲQELĲÄQËÎEN,

schoon ik dan menigmaal; door hôqpenmrees gedreven,

Moet потели тес veel geloofsvcrduìscçring, ‘ ‘

Ik wil u nochtans d’cer vanuw ,genade gwen.;

<:‚о Heer! Каштан fixa?,-uw'íìz'óexb en’zcgelr-îflg" '

Emny ik 'in gem goed kan yergenqeging vinden» “ ‘ '

Als dat gy zyt myn goed, myggalgenoegzaam des),4

Z00 koom ik ту Qp nieuw-rep _diegîsclaap u wçrbinden, j

Ik draag myfaanîuopmetzißl #DÀYngMßfb ‚‚ а ,L

тещ, тег-щитщеты:лишат:iq ‚enwww г

’k Omhels en kçdre goed mw‘cìíĳbagnhfiîlvngond „

О woud ‘gy my-malrwmwheñlodièni: bekwamen —‚‚’. í

‘Dàt ik gècŕouwńń 'my' песцы бпишгтгЫаЬсчопф гГ}

’k Heb inr mwulfî‘gldnkkachc‘; 'zoo (Зуд my niet тот;

[ffißçïkßpńñ ` Млн-и: ь: .‘ 121.1„5 nel: :L тз‘п'.

’k Wordёжитщёёшеяэчдвеёчтёвт туф:

сшттдтёгеёд {аза wßßssß.;www Wî‘îkÊn’

щита.—тецчэчъэош mxbwemeßhßçrhapq» ‚

Ещъгъгеквшэзяьш «aan, ‚‘î‘ìî‘ìnkgaegpk ggloayen,

.oms ißffmbdmebww¿wm-i9тщета ’ „’ì.“

ямщик; ‘ ‚питаемадептптетв;naar течах

е маститыми годааыттегщкмш; шт

Daan,mok „имиджof; чщщрдщощеп‚Л О

"Mw синевы штат ‘rìmeHgì’ÌìcbË zakílamgm.

En-Jzì'ch»gerluscñg¢n¿ штату: упэжфвцщшсп, ‚‘. _.«

(“дате verwacht dit, die‚_n_ic:wcnschcbaasc inte gaan!

` ’ C H RIS
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A 1N шт?) " _'

HEERLYKHEID ВЕЗСНОПШЩ

tot hei-1 v_an zyn Guníl:genooten.Ñ '

_ Op de WyzevPCyClIl.

Genadeŕolle en liefderyke Koning, ‘ " '

Die op den стоп in nw ¿erhevfenlwdning _ ` ` "

Ter rechterhand' uws Vaders zegepraalr !

Voor wien zich d’ Engelen enZaanén'buigen,
En hunne liefde en eerbied Reeds betuigen, u `}

Тешу! uw ginas en luister hen omůraalt.

Na da: gy hier op aarde heb: geftreden

In ’c worstelp'erk," zy: gein triumph gereden

In heerlykheid , op uwen glorierroon;

Omfìngeld van den reí der Hemellingen

Die , ongeftoord, hun heil, uwfglorie zingen

En werpen voor uw voeten hunne kroon.

Daar praal: gy nuin uwen vollen luister,

En zoon: uw’ glans en Мамы: nie: duister

Aan d’ Engelen en 'c zalig zielenchoor ,

Die zingen , niet met afgebroken Pfalmen ,

Maar onvermocid . те: onbcvlekce galmen.

Hun lofzang klinkt de azuure boogen door.

f . В Il4 Daar



24ft MENQELÍDÍCHTEN.

Daar zien zy ч, а‘ёноогспртйёзгег‘или} f

- Voor ai uw volk; dac, pans van u afwozig,

Noch nicc bezit de volle zaligheid;

Om met n_w bloeçlxn fn vrenkpvork der gebeden, Y «v
Voor'huìi byl uw'eń'Vádèr in (башен; " "L ' " ` "

Op da: zy. ook 'een's'woideninguîeidß I :in

.Ã1 Í) 'Pl с: .J С; 'z_0

Daar zy: gy ook uw kinderen ten goeden , __„„

'Op daL gv ben» 'Iëßalëifäsfzgßdŕ Моет. „- г ‘à

шаг ZY den. Егхдтеглччгеч Идиш-ь х »Si

Gy inbr no: hen eençocier _liefdehelrzççàm am; . i1.; i.

Danken: on z_.ierv'g'onìŕ'çl’nŕncîiidy nunnçffqiërc'ei n _ ,J

En gee'fc uwf'qoc'lsnon äòórâ_`tbt`_hîniilbéifuur, _' ‚7:1:
,..-ч '" 4 ‘1;1» .“e‘i

‚..‹'‚‚. ж .,',

4 L.l»|~` ‘l „а...
.l „n'íiûltni í.. ..„ .

О groote Vorst! mogt ìmy uw glans befiraalen,

Nog: eens uw hçhâîßfmyœ'zi'ßledëleßs и}? ' :."î: с?

Wie'fdt ’F my gegund,me тащат щуп hess у д

Van ’t ondermaangçii door'ailchemeßcripgçn ,-15 l „

To heiko en tocligwcn groon ne (ширь ‚ ..„,‘.`_ ._ t ‚ l )

Daar Reed? uw lof goimaakpßozongqn цепи, _ . Y

Y

щ

\
д

‚ ‘_ ',‘i

Doe my eens zien , hoe daar de hemelfcharen

Voor uwen tropnh'uń heit en ücmm'èn paren, '

Hoe iedereen-is vaardig inÍnw werk, :àEn pasfen op het «едкая uwerioogen ,I ’ '

Op dat ik, in verwon'dring opgetogen; i' «l

U' pryzen moge ook hier in’ : worüelperk.

'i
En
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_Ik к00111 my ook op ybenenyon;l ¿1_ _ _ - î‘ _

En , daar nu reeds zoo vele ¿aalagezìeień r _ Y _f

Staan voor uw’ troon, doe my ook voor Ü'knie'len__,
О Koning! omo, linfuvr operinngt,_'_'j‘_‘ _ ’ _ j. ;‘ _

Te erkennen en den eerbiedskug_t¿'gevén_ д _.. . _ ___,

1k acht hec toch myn voorrecht, oni`te"_l'cyèn j _:_M

To: uwen dienst," mec ziel's- en lichaamáktachc. " `

l» .n

Ì

Iд.

Om aan ujn oprechtheid :_e'becúig'e'n, _ __

Dat gy alleen Ínynfljefde waarqíg_'_z_y`¢_';__;___ __ _ ‚

Dar ik aan u my_wjllï'g lviril yeŕbinden, _' n __ "

En al myn kraehe in uwen diens;> verflin'den: i ,il

Ach was ik maar he: zondig eigen kwyc. 'J " l'

Maar ach l . fchoon gy'frly_,_ Heet,` деве”;

То: uwen dienst,_ voel jk hec wederitreveu ‚ _

Van ’z zondigyieesçh, _àacltegen lí zich kant,

Dac zich voor úwen`fçe15çer niet wilI bukken ,_ -
Maar ’c goede deel ‘géfladíg onderdrukken, I . f . и

En dat myn ziel 'ge'dúúrigoveŕmáuhtln n Ъ

__ _. ‚m, :. т _‚" ¿n 71;, 'f ‚ч ‚.

Werp gy die hoogten: ¿een сшит: yçghetïen, _. n t

Leer my uw wil, geef my een ‘reçhç beilegen „ »Y 3En indruk van uw_ opperheerfçhappy;„ ~ ‚

Heersch over my, reg'eer, beßu'u'ŕuífè'’_Élachíníngr

Leef in myn hert, als in ůw eige Woning,l ’ ‘

Dood en verbreek! wat zondig ía яйцу;

‘ B 5 Нет



т М Е N. G Е Loro дт Е

Hebt gy den Gees: niet voor uw .volk yerworven?

Zy: gy daarom, о Heiland, nieclgeíltovaen? '

ja plein gy nu daarom _niet voor den good,

'Om ‘t шаг gebied der zonde te doen {tex-ven? _

Ai! wil myn ziel die vì'ucht dao doen verweiyen

.En door uw kraclu io fny de ¿ouden деда,

Myn heil is tocl'x alleen in o gelegen „_ _,

Ik voel myn herc ю; 'uìawrerxììiensc'` заказа, _

En gy heb: die gëńeligdneid,haq¿,ŕ @ya 12fach@

Вт ’f Wondere *êfliîwc'ìrïëliçfdël' Ё" .' р »

тат тебе ау Меда туп? ‘zi'çrjqoorg'fífcfde ‘
En door uw"'çees~c¿ip игу ЕЁ щедры?“ (ГР м

_.l..

Almagtig Vorsc.’ die nwe groote Истые l ‚ ‚ .l h l, s

Eens heb'r ßeìooridßoén gy myn h'ei'fbewerkœ; . f
Ai,_ laat niet' , >dalt wiel-ela `Ivfaìah",'zońd", ‘

'Ooit door haai Ц“) "of'lkracli'cf'iîîytï zièl Ver'wińnIe'p . ‚ .
Neen, {lerk ‘gy ¿oeh ‘ch'genaîdeyŕçrlç'yań binneń ,u f u' '

Denk aan uw liefdeïèo ‘rl’ heilverbond.v

Ев, wyl ik hier noçh moet als yreemdligg zwerven* l ,
En ’n zoé'c gevoel 'vih'low' dabyhéjcl Beweb, n, ‚ l:

In ’c тешат: ааЬгЫЛЬз öxoefheiö bi¢d¿\ Ü 'q n

Daar ik nochyüeeds moet патент in (inerte. .yg i fj

1-9 ваше псов; ёпИЫУёГсЬа'ргтёп‘ туй herce,  ‘2 . .i

Ращу туп-фин medelyden zitti ` f'

Laat. l  '

“n_n . l \



M E N @ETL D Leim' ваш ’ afi;

 

Laat dan uw oog maar altyd op my wezcn,

Bewaaar my voor he: al te angstvallig vrcez'en;

чешет geí‘taâg туш mbed in ’c ìvòrstelpcrk;

Als gy my helpt, zal ik nooic meer vertragen. .

Als дуру llacràîcnkîanv ilk декана dragpn, I ,_1 l I

Al is‘my‘n vyànd’ dikwĳls ‘vèeÌ’te fie'rk, " "‘ “д “ "

Ja от daß'ßyìßßlgrïeßvß»www» „и E. ‚

Zulc gy uw voll:I 991549 оуещйрцфдддфец,

Gy zelf vat lmen'by hunne ‚rech‘t’ehapd,

En zul: bcn me@ den zegen doen'bèhalen,

Al ’c ůrydend volk zal met u zegçpxjaalen.

Wen gy hen brengt in ’c hemelsch татам. ’

  

DE



'av m Nain-L D шит—ш;

D”’:E;Í1Îî‚W’ G i

L Е v E NÏÌBJ’E‘ s’ с H op W D;

als пани“ en moeilyk, nochtans heìlryk

en beminnelyk _naar een Chrìàten ‚71:11:4

’aànmèrkìpg vande kroone,Í `die op

’eîn’dë‘dgrj zehle', _

'Ñ

r v

r ‚‘7‚_r..„.—.‚„‚‚\‚‘ l', ..‹‚›Op de Wiäò‘i,îpó’et.jfw{‘ld zorg, Lieven, .

` was is de rechte weg ten leven,

Langs welken God zyn 'erfvolk leidt',

Niet мани? Ша zig daar op wil _geven

Ontmoet veel angst entegcriheid .
v". 3,. ‘z’

’t Is waar? »hy kornt wiel, zeker binnen ,

Schoon hy 'den ecrpïys' шиши: flzrykc.

Geen чуши! zal hemoverwinnen,

Geen helmachc, (Нем: ’c eind niet wykt:

Ну heeft een' mngtig Goden Koning,

Dil: hem geduurig Кипре biedt,

o En op hem , u]; zyn hemelwonîng,

Me: oogen van on'tferming z'ïec.

Ï‘î Ll Noch~



MENQELDICHTE’N. Q’

Nochtans delwegl, dien hy moet loopen, _

ls vol vanìnroìeite enzwarighegng .I lZyn heil beñaat nochmeœtín перец; „ _ .yq

Niet in bezitten, hier benedn. Y _ ‚_.

De waereld , die voor waereldlingen

Een aangename rustplaats is,

Waarin zy vrolyk konnen zingen,

Is hem` een dal van droefenis;
.-.1

Een traancndal ‚ vol tegenheden. ‚ ‚д;

Veel droefheid, kommer en verdriet, '

Moet rustig van hem zyn geleden. ‚

Schoon hy geen uitkomst daar aan ziet.y _ ’

De groocfieles, hem voorgefchreven, » ,

Is enkele vverloochening. ‚ _ ‚

Hy mag niet meer zich zelven leven,

Noch kleven aan een nietig ding.

Zyn oog en ,hert moet {lest naar boven,

Hoe zeer gehecht hier aan de_eze aard:

Ну moet hierl leven door gelooven , `

En dikwyls hygen hemelwaaard.

"Г

De kroon , waarom hy noch moet ûryden ,

Ziet meu met vleescblyke oogen niet ;

Hy moctpvcel regenheden Iyden , ..

Om iets, het geen by zelf niet ziet.



gd IMiamcEmmen"rim

Hy moet пеедэ firyden , nooic vertragen,

Zyn vyand Raat toch nimmer fiil‘; ' _ ‘

Zyn kruis ook’áchte‘r Jezus dfàgen ¿ffl ‘î

En volgen аута Koning; wil," s .  ‚

Hier is de vrede- пост: 'te maken,y

Al boodze een looze vyand aan; '

Den firyd vermag hy niet te Haken,

Of hy kan nie: :en hemel gaan,

En ’n zwaarst, 'daar by moet over kiagen,

He: kwaad, dat hem het meeste fmern,

Dat hy altoos moet’ in zich dragen”,

1s zyn verdorven zondig herz. '

Slaat by zyue oogen eens naar binnen,

Daar vind: hy ’t derelyk gefield, ’

Een vleesch , dac hy niet kan verwinnen,

De zónde , die hem nedervelc.

Hy vind een morrend hart, genegen,

Om, als ’c niet: gaat naar zynen wil,

Te twisten over ’s Heeren wegen,

In plaatfe van te zwygen fiil.

En fomtyds vindt hy zig onmagcig,

De wapenen in zyne hand

Te nemen, als het vleesch te krachtig

Hem bìcdz Le истец tegenflzand.

’c Ge.
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MENËELD‘I’GH’Ë'ËÌ‘Ë. gi

’zGeloofsfcfi’ild, @um низведет; — _
Word door‘dcn ‘vy’and heml ontŕukt'à' ’ _ ‘

Hy ‚ door het ongeloof gedreven, ' ’y

Gaat [leeds daar door terneërgedrukß ~

Voor hope komen dikwyls vreezen;

Kleinmoedigheid bezet zyn hert;

Hy denkt; wat zal het eind noch wezen? ~

Hoe raak ik no'ch eens uit myn fmert?

Noch is het alles licht te dragen:Als God, y die hem ten 'Vader' is,‘

Hem door zyn kracht wfl ondeŕfchragen,

Dat hy niet zwerve запишешь;

Мааг als die ook aan' ’t oog de' Ишак: ‚

Van zyn genadelìcht onthoud, ‚ ‘ _ '_

Zoo dat hy moet in ’t duister dwa‘leq‘,‘

En naauwlyks op zyn’ God vertrouwt;

Ja als de Heer, won hy koonìt vluchten `

Tot zyn’ genaderyken fchoot,

Niet antwoo'rd op zyn bede of zuchten ,

Maar hem van voor zyn’ aanfchyn Root;

Dan, dan zyn ’t >cluîst’1e en nare wegen, ’

Dan is de ziel beklemd, benaaù’wd, ‚ ’

Dan is zy radeloos, verlegen ‚

la ткнув is zy gansch verñaauwd.



SB MEN'ßELDÃQHTEN

Dan zou haar wel de moed begeven. ’ f;

Dan zygt zy 4troosteloos фат-‚реет, . ‚ «H

' Dan is ‘er niegsl :ils angñig beven, И _

En zuchzen ;'-acb, hoelang, o. bleef-l j

Zyn dit met; recht» geen enge paden»;

Die hier een (дн-Щеп moet beu-een?

Nochtans deHeerdoor zyn genaden

Leidrvhen door. al dan дате: heên.

Voor vTeefch en bloed is ’c niet begeerlyk,
О neen! Daft kiest een ruimer pad,

Maar voor een Christen is het heerlyk-, . `

Hy ach: het zich een zielenfcbaç; _ l i

Den kruisweg wil hy noch verkiezen ,

Ver’ boven ’c geen de-wgcreld gech ,

Zich zelf in alles te vßzl'li'el'zeíngiy n _ `

Is ’c heilgoed ‚` da_ar'zyriy ziel byhleìeftz'1

Hy geef: zich очаг, om te íh’yden,

Daar лет de baniere draag: ,‘ _

Hy wil welfrarnp en finerçe lyclen,

Als maar ш het: wexfdç onçìerfchraagç.

Ну ‘weer het„’a„Konings hen en oogen ‚ g,

Zyn op hem _in al_ zyn verdi-ien',` _ I A
En dat hĳ ,I niet veel tnededog'en ‚ ‚ï

Zyn Kranen en zyvcr'yefn ziert. `
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Hy :roost zieh me: gegrond ce hopen,

Dac hy als ‚een genadenloon,

Wen ’t pad :en eind’ zal zynv gelopen,
iErlangen zal de glorieltŕoon. — ‚

Die kroon in ’c o_og maakt hem‘kloekmoedíg

En dappei‘, 'om in ’c worstelperk ’ .

'Fe loopen, yvrig, mann’lyk~, fpoedig. . ‚ g д

Die hoop maaktzwalcke zielen llerk,_`

Ну denkt „ ik zal haas: zegepnalen
In hem, myn heil, myn Heer, myn Hoofd.

’k Zal @overwinning haas: behalen,

Die my yn Jezus heef: belooft.

Is dit de тет niet van myn fh'yden ‚ ‚ ‘L '55."

En d'uirknomsr van di: enge pad? `

Wie zal niet moedig alle: lyden ‘ ' ‘ _‘

Om zoo een’ onwaardeerb'ren fchatl! .u

Welaan dan, 's' HeerenV Lieveling'en!` ‘ ‘ "l

Loopt moedig op de hemelbaan; .

Gy zult op ’t eind een juichtoon zingen; = "P

fl

Uw Leidsman is u voorgegaan. i ï .

„I

4

Ja, moet gy hier met tranen zaayen ,

Gy zult in d'oogsttyd па uw' dood,

Met vol gejuich en blydfchap maayen,

Uw fchovcn dragende in uw' fcliooc.

C Dan
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Dan ищу aI-de‘f'merc vergeten', "

Die u op aarde 'ooit is ontmoet: '

Dan zulrge in eeuwigheid niet weten ’ '

Van kruis , van ташр ‚ of cegenfpoed.

Al moccgydan beneden lyden ’ ‘ "T

Veel kruis en fmerc, ai word niet' moe.

Acht u „шкив, moogc'gy flryden

Toc aan den laatsten doodfnìk toe..

l

Uw Heirvorsc wil u hulp toezenden,

.Hy zal u redden »uic den nood, ‚

Wil: maar naar'hem.’c вешайте-пешем?

Уегсгоитфешменз юс- in de dood,4

s,—

Weet, dat gy feedçA hebt overwonnen - ‚’. " "

In ’c allerheyigst' van, den fl‘ryd; - '

Datge, als gy dien'maar heb: begonnen, ‚ .’."

Reeds ‘meer dan'overwìnnaars zy-t. ъ

Loopt dan ‚als met’vemìeuwde krachten, _

Zyc lydzazmx,> willig;1 en bereid,

Om op des> Heeren Конц: ze wachten ,

Dat hy u brepge in мышам. .

‚‘r."‘—n.-=v“"‘-Ĳ’-v\'"' ""
ç I‘ д" 1. А. . —-- _l lq An J I .A r

. › . . ‚ .. _

. l‚"‘.‘Ĳ vu: ..’ " --:› ....‘

' r

‘ .l j › l L

es: f h
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ждал: д: `_\

:31.1 ' ` ‚ „i _.:L Е „им L L)N

5 о P Iâ Ё}? "WEE G ‘ ',"".

.Ltässî/:üf „j _; .» „L `

NAAR DEN HEMEL.~

;Í.ì:'.'rr:'ßï':`î1""."~‘ ; ›` ~ ‹ ‚.mmm xmxe'fo. ч: l

,'"‘.'Í"’f.’ .'"‘ Ё" '-1 TTL.: JQ, ’ '.'~"..~

Haar Ontfefgnwpßqlu kim, ‚ед ,by my `aan de

Springädern der wateren :aa/anker; ешь
‘ful r '"4; Y ‘\»AA‘vl‘l»'LI

Op de wyze van Pfalm XXIV.

‚ »n v и‘— 'of\
,l .. ..- 5 -.м.. « к ‚

А _

1. .L „Щ: 31.'.'31'1'3 ' 11' ‘1 '

I loe dîerlgaar, hoç Iv9]_.lmegrlqykbfzìdi,

Is ’t padïläagngaì С‘ЧЧ.ЁЧЁЩ61;1ЁШ?‚:: 'mul

’r Маг iq'KQfPf-‘Sie Wat-@Sm @mlm „Lai

Maa' Штата! затащат. f Ar

Of hy loopt voort, van kracht toc kracht;

God doe: de (шатия „тунец. )
и и"

(м...— .

t

rv

.i

1'7

ч.

«"" Í ."J

’z Ia waar, ы: is geef: ágÈÍyÍLÍÉÓ'OLáMaav` jezus gaat als Lçîdsman убог; ._

Hy vat lcïerhaijd уап'а] гурмана r ‘Hy lgapgéen Y:nehm «soif шеей; . ’ Д"Ну‘Чётёё'аоы he: дамы heed," "

,Niets kan hunn' margen heilftaad hind’ren.

` C 2 Hy,



я? .ME NîG/EAD'LICHïLE-N.

Hy, hun ontfermcxf, каше zacht;

Zyn zy vermoeid, Ну geeft hun kracht:l

-rnf d’Aanpechtigen wil увидел-Кап: т »
74- Ben radeloozen 'geefz by raad; " ‘I ' \

Hy voeg; zich naar een ydels Шаг,

En wil hen'd'oor 'zyna'Geest bevverken.

rml

v f’. " .' ‘r  с; t ‚к п

...1..:. ;.;.~.L r- м. .i x- .'1 -x и.

Als hy ze in graaz’gc beemden weidt,

Als by z_e :aq ’tlcvvndwater'leidr,

Als woord en Geest hun is een wapen; ` n
С: Dafa rústcbze'inzyh" lieven fchoot', "mf, ' -`-‘\

¿En zyn bevŕanrd хоп: allen hood. д :à

Dan mogen ze altyd veilig Царей. '

д! ' ' „: т: д ‚ м' 3“)

0f voert hy ze in ecn tranendal,

Daar hup ontmoet veel ongeval, ‘i

En alles hen fcbyńc"zé begeven; ì_

Dan ìs‘hun leidsman zelf hun deel," "
Hun Юге, hun (toevlucht, die geheë! `

Hen {кап vernòegen 'i'n'ìl1'cl'evètßv ' ` ‘ V

;.„ . ’ .~ [27.‚3 ’;'.':'j.` :YU ’:_

Valt eens 'clèîhelïcfìe'gëèzsŕ Вен завёл" ' '

Om honnezielen te verflaan, .
0f door zyn'lisç'enfaŕ'z te leiclen';y f. y v_ .

Hun Leideińan weert` hem van Юр“?! ` 'vf
Еп йисге‘боёг т; ñók en 'Piafy l ‚ ‚ ` l

Hy так: мы драг: ya@ hemjfçheídep.

1 Í

1’ “In î.

- ‚ ‚
.

_ l' « ^ л .' f f Ё ‚ -и'1

| _ I ‚

t i l ‚ t
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Als maar hun oog Reeds opl-hem ziet, '- '- 7

En ’t magt’loos hert naar hem toevlied,’ "

Dan hoeven zy geen kwaad te _vreezeug " .

Dan konnenze altyd blyven Циан, . . ' 1

En onbeí‘chroomt daar henen gaan, "

Dan zal hun weg vol blydl'chap wezen. ‚ ‚21

Ja alles w'at hún ooit ontmoet,

’t Zy ramp , of kruis, of tegenfpoed , -' f.

Hy wil het alles helpen dragen; ’ ‚5 '

Hy heeft een .medelydend hert, f '

Zyn liefdryk oog kent al hunl‘fmei't.

Hy wil hun zielen onderfehr'agcn;  l‘ï‘ “ Ä

Hy roept hen , als hun herder, toe;

„ Myn fchapen, ai wordt :oeh niet moé‚Îï

„ Al moet gy noch een wyle zwerven, 1—1

„ Ik zal u brengen in het Hal , r ’

„ Daar nimmer onrust wezen zal, ' ’
n Daar gy nooit eenig goed zult derven. ‘ i "l

Geloovig volk zyt dan getrouw,

Dient `Iezusfzonderl naberouw, if

Al moet ge een moeilyk pad betreden;

Kleef: maar uw' Leidsman achter aan,‘

Volgt hem’, zoo hy met u wil gaan,

Een weg van bitt’rc tegenheden.

C3 De
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De weg, “авторитета: geleid,y -

ls wys, en gogd,‘ leĳheiligheid,- ‚ĳ -‚‘ д'д

Spreekt nooic zyn пупе dadén ngen; y;

Maar zegt, myn Leidsmap, is ’c uw wil;

’k Aanbidde uwdoenen zwyge. itil,

Ik volg u in uw heil'gerwegcn.“ .;.:.' 1:; ’ i '

’c I: wel een eng, en m'oeilyk mdr,l ,Iî_- . _

Maar ’t leid: u naar de Hemelůad: '

’c Is fomryds in т: begin_wel duinen-Ĳ; !. .’.’ д 1 ‘

Maar ’c is gelyk de dageraad , ' -fiDaar ’t _liche geduutig hooger гам. ‘_ _.

Tor darde @ma штамма. f. . т?

Hw Мысли-Фея middag assis, .~ -; _—‘_:

Ep. haar’ volkome [щедр hggfçagy . .- » д

Zoo zult gy ook uw,»hoçggeßarlang_en,` , ‚ ‚ A u

Als gy, ontdaan ш; duisëßrheíd» ‚ _

In ’t volle lich; _zuig zyngeleide.

Wik" пептидамиваш-мешает ‘. д ,l

‚ат: ” ‘ ’

“ÊKÎÈ’ÜË” ‚‘ 1



м Е N_-G Е L п were N; вы

GELOOFSWERKZAAMHEID

OMTRENT DEN, ’

4 ` ‘

HEERJELUS;
Op de wyze: 0 ниши-моем”мищи}.

.- -‘.‘;‚_=-I1
Gedachte Vorst'l Roemruchte Koning, _‚ j .I

Die inden hemel'hebt шагу/сочтя, ,

En zyt bekleed met majefleiç; l _ Ц

Voor wien de zaaI’ge geesten buigen,< L

Hun liefde _door hun ‘dienst beçnigen

En roemen uwe heerlykheid, `

 ‚..‚. „, ,.1 ' .‚ ‚— J

Ik По? en as_ch, die woon beneden, 'if ` Ä
Verfìout my, om met myn gebeden u ’

Te naderen, tot u, ô Heer.t I

Schoon ik wel reén heb om ce vrezen,

Dac ik zal worden afgewezen , ,

'k Buig my nochtans oocmoedig neêr“;

Waar benen zoude ik elders loopen?

Waar is ’er genig heil ge hopen `

Voor een verlegen bang gemoed, ‚д ‚

Met ’c knellend zondenpak beladen; ’

Dan to: de volheid der genaden,l _ `

En uw volwichtig offerbloed ?

С 4 Blyfc

\
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Blyf ik van u, _’k moet zeker дек-деп, ‘ ' )
En eeuwig troost en blydfchap lderven, l

Geen fchepfel is ’er ooit bekwaam,

Om aan myne arme ziel te geven,

Het geen zy noodig heeft :en leven,

‚ Су zyt alleen die «nge num.

Gy zyt alleen de volheids ader ,

Die levensbron, in wien de Vader,

i Naar zyn behagen, heeft gelegt

Het leven en de heilgenaden,

Om leed’ge zielen te verzadeu, '

Dit hebtgc u bondvolk'toegezcgr.

(u. *Y

’t Is waar, ’k Íben arm en zeer elendig,

Waar ik my’zie, uit.- о; inwendig, —

Myn zonden zyn zeer groot en zwaar,

Maar hoe gy my meer wilt ontdekken

Myn’ nooden , hoe’t my meer moet trekken

Tot u , den grooten Middelaar; ’

Om telkens _naar u heén тетерев,

Om alles goeds voor niet te koopen;

Wie was ’er immer al te ontbloot,

Als gy ’t wilt fchenken uit genade?

Wat komt dat niet myn ziel te Rade,

Die ledig neérligt voor uw fchoot.

Zoo'k
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Zoo-’k in my zelven iets moest vinden, - ‘ ’

'k Zou my niet-durven onderwinden

Te naderen in ’t heiligdom;

Maar nu ’t om niet wordt aangeboden,

Nu gy my zell` koomt vriend’lyk nooden

Neem ik uw aanbod aan en kom.‚‚

Ik weet uw eernaam is дафнии.

Су zyt de toevlucht en befchermet

Van raadcloozen, die hunn’ nood,

Waar onder ze anders zouden bukken,

En die hen zoü ter neder drukken ,

Uitllorten, in uw’ liefdenfchoot. 

Gy zelf roept uit, „ wilt u maar wenden

„ Tot my, met alle uw zielsëlendcn,

„ Al zyt gy walg'lyk, blind en naakt,

„ Nooit kunt gy al te elendig wezen,

„ Dat ik uw ziel niet zou genezen,

‚,' Och neen, ik roep u, hoe mismaakt.

‚‚ Die , zich mishagend, ledig komen,

„ Die worden van my aangenomen.

„ Ik bíê genade en leven aan;

„ Myn volheid ñaat noch altyd open

„ Voor hun, die heilbegerig loopen , ' А

„ Geen ziel hoefde ooit van ver te (laan.

C 5 - Wilt
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Will*I gy,' .o Heilandl.d‘ic_beu‚1ige;;_1‚‚‚_l nAan zondaars; vil; шуте: buigen?“

Bied: gy u aan uil:.vrye min, _ '

Wil: gy nwe armen open zetten; I

Wan zon myn ziele ,danbelencenî _

Ik werp my door ’.1, geloof dm in. ~

1"

Ik neem den coevluchc tot uw wonden,

En leg geloovig al myn zonden ‘

Op u, o Lam, en op uw bloed., Y

Ai, wil myn vuile ziel :och wasfchen,

En uw verdiensten haar toepasfen',

Op dat ik krygeeen rein gemoed.4

Zoo'k met dat bloed befprengd mag wezen,

Dan hoef ik dood noch hel te vreezen ‚

Al klaag: de Запад my dan aan

Voor Gods gericht. Draag ik da: ecken,

En is ’n hert met uw bloed b'eilreeken,

Dankan ik rustig blyven (laan.

Laat ik my daag’lyks tot u keeren.

Wil my mooi; van u_w volheid weren;

Doe my geduurigop ц zien;

Bewaar myn voer’ voor al' te wyken .'

En laat de moed my-nooicbezwyken ‚

Маний} тупийеЪНееае byfland bién.

:l J ._ 1) ’ ` Laar



M 1E же IEDM DI IIGïHì'E'EîHc im

к LaaÈ—ik‘fian‘äwìîs тшьшумб ‘ ‚

gÁ‘Enlon sfòhemm'ywexhlydenyf щ- . i .‚_‚.

э. „199: ik çsns ‚вальса, _einde ,. ontdaan

` ’Vári‘z‘ón’deĳ; Hrìjefbeid, {Щеп ей pyù’en‘,’

Zal voor uw 'a‘än‘gèìièht verfc'hynen;

“I Om `rein покати troon ce паза. '

Dan zal ik, me: verwonderingen,

Daar in den rei der Hemelingen

U roemen, o verheerlykt Lam!

‘k Zal daar щупе eerkroon nederleggen

Voor u, en eeuwig, eeuwig zeggen ,

’c Was vryë gum, dat ik hiel-kwam.

  

'r~



д. МСЁЕЫГGÎEÌĲ‘ D" IÎG’ÌHIT‘ i

Z E LFOND‘ERZ‘OÎ EK»

en vernieuwële overgave ‘des herten'aan den Heere,
'by gelegenheid yaii_11e’t"ll_' " l

HEIM-'G E‘ AV’Q‘Ì‘IDM’A’A‘L.

Op de “Туза: uw iemand z’örg ofjuren bei/en. "r

» . . il.) .‚ . l

‚‚ L A у о е”. 1

Едут: ziel, Íterwylge, u‘ir. Gods_.naam'‚ heden

Wcêr wordt genommen Avondmaal@ г .f

Wil coquinI ’Maig-.eenzaam treden» ‘

Uw hei-c daar in zig zelven daal’.

’c Is Heeren last, u te onderzoeken,

Eer gy noch toccreedt aan zyn’ disch,

Kom, zic dan eens in alle hoeken , ‘ _

Hoe 'c met uw llaa: gelegen is,

‚.\

K

Dc Koning zal zich daar verzoenen,

Zyn gasten van rondom bezien.

Die ’t bruilofcskleed heeŕ'c, zal hy kroonen

En hem den gulden fceprer bién.

’k Vraag dan , myn ziel! hebtge ooit bevonden,

Dac God u, toen gy henen liep:

Op ’c zondenpad, u heef: uw zonden

Ontdekt, waar in gy zorg’loos fliept?

A,"
з.

Zaag:



.M-E мымм 6 н т в ц. 4,

zaagt sy, гооъулпйсс тетя вставив j 3;

Вас gy тэпдеётчйсдщшт? 5:

Als hy u handelde vin zyn’ golfen.”> ._ 'i

Ваше сайте упаси verloten gaan 2.;

MaarI bragc'rhym башмак vomI obgen _ " ‘.‘

Den heìlsw'egf; dien 'hy heefeoutdakt î

Heefcï.’s Heeren ‘Jezus mededogen' ‚д ‘ ' „12

De zucht ò'oicp'n u opgewekt, mfr 'L' î ‘L _

` l

Om u gelonvìgheén te wenden» ¿m .

Naar hem; metal uw' zielennood; и _

En uwe zonden en elenden '.:l ‘1:1 ~ ..

Ter все: се werpen voor zyn’ Геном?

`J

Kost gyloprecht aan hem betúi'gen ,_ ' г .1"

Dac gy hemxotuw hoogíte goed» ‘

Verkopfc, en u voor hem woud: buigen, .‚

Вас al uw heil wa's in zyn bloed ?') j. '

ja, is hy u nu'noch begeerlyk? "

Kenc gy geen hoo'ger goed op laanzl?

Is zyn gemeinfchçpy rech: heerlyk :v _’ ¿i 4

En meer dan alle dingen waard?v .. '; а’ `

Agr gy ’c uw ,blydfchap, he'm te aanfchouwen ,4'

En door _’t g'eloo'f'söogl hem ‘te zien ?

1s hy uw toeylngr у uw vertrouwen ‘FH ‘ 3 д

Koln: gy Rang to: zyn volheid шеи? Z

. L l et
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м E Ñ 'do ивзъгн‘твгк.

Zet БУМ" lédig hàrt'íïeedâ open= e д д. .„

Vooŕfzyn volle algenoégìaańlñèïd. »l LM

Komt gy geduurîg гостит loopen › .Om Reh-kie', Исп: en hieìligheìd?v '-‘ëï ¿l

Zoekt gy щ 's Konings beeld wegdraogen ¿f 4.1

Dat‘nnd1‘ig1enzachtmoedig beeld; ._ '. . ¿U

Het beeld , шарф-ваш mees: kan Behdgo'n; íï

Dac hy zyn елтш ‚надеты и? ч :f1

Wenscht gy, от? jezusl terveŕzakeno'cj. 2: то

Uw eigénzfuLfVii смешат! ‘à me" к“?

Kan niets uw hcrmnoitmeervvermakeny.. :.Li

Daâ завезут: aan; hemgvexpandhfz :J ’ ‚

ШепЬсЬс gy a1"s'Heclm liefdewogqn,-¿rg щ '.»i

Langs тешит u темами: ,_» д :.:fì

Te aanbiddeń`,ï.'rzy дш‘ишг; offtegougf i

Wyl al Gods-Ydócnislmajeüeicâ . f1

Wat is u ’c alleîrhebsczxob' fdmrcegf г: :jr-2 яг 1:4,

War diaken .wel he; ищет „ведал; çi

1s ’c uw verôdrveńfzondig'ht'rte, » т: , .1.gx fl'

Dac gy nief тест? zyç-coin Godsiéer? zu „Il

Waar, gaat gy met rdac' benitoth hanen .

Als gy Гъаоомопаеа vind; geweld?
Gaat gy ат: йеящчоесеп weelaerw,V . ..- „д? .~f_

Ев дешев aandoxhaangeweid эх i ..1w’. y Loopt

.'«\,'
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Loopt gy gëdu'orìg to: вещами i i - www х

Van jezusŕdet u ïvuil Ygémoed, Г, . ._viì

OP dat hy датчан alle zonden“ " ч ~l ’›Zou wasfchen in zynloîfcrrbloitd?` ` ` ‘ _" ’

Zycige ook welin 'den ‚С ’ ‘ "

Als u de helfchegeesé 'wel' aan“?‘ "11j
Kent gydaït'vlftiirsit'l'én'l in' gebedéńl, Г: :'

Om niet van Соте rug' сенат! '

Als u die vyand wil .benáaulw'eiii y I“, ' fi г‘)

Door angst: `en‘ £wy'f'lendJangëlóof’zï V.,..`J

Opfdatge in'irfůi'ydéri'ipmfc "ve'rñaaùwen ‘,"' г:;1 '

E“ “штук иЪгаёп: Hemï' ¿édfoofy = -U

Weet дай) Ёаё 2у1`сё bonwèń ,l f alii

En Мёд сё màkeń ор Gods woord', ’L 1: 11 т

Waar doot SY ’c‘hoofd' гадов: bovien houfen'En`ga'an"noèh even moedig так? .. l f.

Кейс ¿y :da'tivaise en`oedrig'kleêiìîei1,'m_ ' ”ч? ‘I

Dat worstelen voor jézug'lfchoog, ‘ " *

Dac heilig êń.òot1nogdig`l§éveii ‚" _ r

Dat klagen сшит” пенатов?- .u _.,

 Myu ziel, waflaiîtiŕoordê da@ нёба,Ор ’c geen IGòdvul vraag; ‘dogifzyp сдан”

Durf: gy vrìirioedig vooŕhè'ril'ï'reden', ‚

En ’c vonnis'wachŕen onbe'vreesr?
.ij

ы. '

'l'
~L
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Alwetcnd Gôd! wa: zal ik zeggen?

Gy, gy alleen kent lmyn gemoed;

Ik koom het voor. u open leggen,

Gy zy: heef, die ’c beproeven meen y a

Ik durf ’tl my zelven .nier betrouwenf

Gy weer , ik hetgeen listig herr,l , l

’c Zou licht op valiche gronden bofuvtvben> _

En vleiën 4z'ìch щ: eeùw'ge fmex'c.` „ __ „ ‚ '

Ga ik op fchadclyke,wegen, y ‚. ¢
OntdekV hec гшу ,I'eerf ,'c zy :e laÀa'tyg' "Í"En тесак myzrechr _voor 4u yerlegen '. '

от www??@www f _›

1k f¢hfik, zoq трагик, щу‘се bedriegen,
’k Zou ook, niet graag uwi werk, f-o Heer!

Ongkennen;v :zîz'nfzool vvoor u liegen. d

’Íc Leg i’c dáárornvoor uw voeren ncèr. .

Kwaamt gy niet zelf'` my Heer, ontdekken?

Toen ik noch zorg’loos henen liep, к ì

En door uw 4liefdekolordenÍ trekken ,

Wanneer òngevcaeliëf'liepff?l

Heb ik my toen nie; opgedragen ‚
- дан jezus, en, met herten mond,

Ou'ihelstk, metìnedrig Welnehagèug ' ' .

Uw dierbaar , zalig напитана; ' '
' I ` ' ' Of
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Of als ik niec'tot u dorst komen?"

En een ontmoedigend gezicht .

Van zonden my noch vaak deedt'ûŕhrome'n, '~

Heb: gy my zelf dan niet verlicht?

Spraakr gy nier,- Vaderl ‚‘QZie myn’ Zone?

„ Die is de Middelaar en Borg?,

„ In wien ik my barmherrig toone,

„ Werp op hem все: uw zielezorgr

Ja hebt gy niet wel eens he: [tempel

Van uwe liefde in ’c herr gedrukt?

En my doen zien, dat ik een ветре!

Voor u was en dor hel опиши ‘.2

Al worde ik dan door hope en vrezen

Gejaagd, geflingerd gins en weer,

Al denk ik Reeds, wat zal ’c noch wezen?

Zoo geef ik , Heer, u nochtans de eer

Van uw genadewerk naar binnen. ‘

O neen! ’k Had in my zelf geen kracht, ч

Um ooi: het goede te-beginnen. 

’t Is door uw groote wondermagr,

Daz il:y myn hert ooi: vond genegen ’

Tot u. Myn heil is in uw’ Zoon

En in zyn bloed alleen gelegen.

Door hem kom ik соЬuwen troon.

‚а.
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ja, ’k wensclfopfnieuyfgooh œ,bg¢ui§¢„~,. ад

Dac ik geen hooge; мнитkeum,

Падай; щгщучоог u mag-buigen „ ‚д ,s _

Еп помещением uwebep. I
4.

и

Ik Шпон-др анатомами "Se ~

Aan uwe tafel~,í'daar uw Zoon ,

Mer al zyn zalige rvolheids.fh'ocimìeu, _ Y

\ Elendigen wotdëaangeboönäfï 113 ff“ f

x»

’k Zal u myn Набор: nieuw 'weêr'geven -

En my vSrbìndeneineuw'krache, ' "fr: ..

Om toc штампами leven x п › ‘- т ~~ д

Terwyl ik op'l'wwïnvloed мент Ь “ f- I' _

4

ч Is waarjk heb wel veel elendenï, и: "' ' v’k Moet diep , jaY diep verlegen ñaan;

Maankoom my daarom herwaards wenden

En neem een’ vollen Jezus aan.

,_P

Zyn dierbaar bloedikau a1 de vlekken

Van myn 'omelmbemorsc gemoed'

Uitzuìveren en gansch bedekken., l

Myn eenig heil ia in dan bloed;.:.; mou г. :`

O woud: gy, indien-eine plasfens, _ ' "

Myn’ vuile _ziele maken rein It „а. :

“Топа: gy haar donrlpelenfleuy паштет: i -' i 3

My'n Jezus lief{туи напишешь. 1: ‘ ' Ik

‚ ,

е l `^ '



M ELN GLEL D LC_H'TE На ler.

1k koom tot uwe tafel lopen, . ‚ ‚Daar ik uw gunm’yk liefdehert

Zie voor een armen zondaar open, ‘

Op dat ik daar verzadigd werd'.. ._ ‚u

Bekroon my meg:goedgunsn'ghedxm,\y _. ‘‚

Spreek naar myn ‚hen, „omhelst ‚ Heer!

Dan heb ik eem, tot juichen-redux .E ‚ . -. .f

Ik zal myn zìe1.daar‚zmen;mfir;_ _ Ё. ‚ 4 .. : l

.En wachten ‚Â of gy штамма ‘ i ’ '

Een antwoord op myn кишащем, ‚_ ..

Toc {lerking van hec geestHyk leven , _. ‘_ _A

Dan heb ik van be; eilen ‘fincheÁ .ì

Wil door het Avondmaal ookìfterken

Myn hope op del eeuw’ge heerlykheid!

En my zoo door uw’ Geest: bewerken, _

Dat ik mag worden ingeleid, ’

Om eens ze aanfchouwcn , hoe daar boven

Het zegepralend deel der kerk ’

Niet meer, zoo als hier in ’c gelooven,

Word: door het; woord en zegels Herk;

Maar hoeze onmiddelyk genieten,

’c Geen men hier llegts in voorfmaak heeft,

En dat, in fmerten en verdriercn ,

_ ` Het goed is, daar de ziel by leeft.

‚ D 2 En
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Bn ís het hier der ziel begeerlyk, ‘

Als zy met jezus avondmaal'

Mag houden; o wat is ’c dan heerly-k,

Daar boven in de bruilofrmal !V

Daar zalze zich volöp' verzaden',

Wanneer zy in den Oceaan

Van Jezus liefde zich zal baden,

Ja als geheel te gronde—gaan. -

О Heer! doe my een dropje finaan

Uit deze zee van zaligheid;

En naar hel; vol genou Reeds haken f

Om daar te worden ingeleid.

Daar zal mynvziel zich dan Verlusten

In uwe zaal'ge bruilofzzaal ,

En in uw reine liefde lusten,

O allerwenl'chelyksc onthaal!

»we
«affa- ‚

‚‚ «e — .f

’ sl
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SIONS VERVAL,“

IKLAAGLIEDEREN IV: I, 2.A

Hbe i: het goud zoo шток/сет! Het goedefyne goud

zao veranderd! Hoe zyn de konely/ee kinder: van

Sion den aardene fleĳ‘cben gelyk geworden!
' IÓ I l » i ‹ 4

v
, ‚

..l ц .

Hoe is die fchoone Bruid van Jezus zoo‘ontiu‘iszerd,

/ ' En als geheel verduisterd;'

'Haar heerlykheid en glans is van haal'A afgerukt,

Zy gaat _gansch neêtgebukt, 4 .

’t Is of het glansryk beeld van haar' gedachten Koning'

Naar buiten geen vertoning

Moest geven in ’t gedrag; 't is of dat cieŕlyk beeld `

Haar niet was meegedeeld.

Waar men haar ook befchouw’, naaf-buiten o'finwendígl,

r ’t Is wederzydsch elendig.

Het goede, Руне goud is aan het пук gelyk, Ё

Bczoeteld , walgelyk- '

Ziet men des Heeren volk, in hun verborgen leven; :l

Wat По? zal dat niet geven

~ . Van droefheid en geklag aan icdcr,`die het zier, “

Tot innig zielsvcrdricr?

D 3 W‘ie
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Wie zierin eenzaamheid dat поп-змеи ‘йп'вегепгепд f)
i* l _ _„ j I

\

Om'tot den troon te treden?

“Газ: is die yve'rgloed , 0m pal te blyyen llaan

' ' ' 'En niet te rug te gaan?l J" ~`

"Hoe weinig kleefmi'en' aan , om Jezusl башке helfenЁЖ

Waarl is dat fletk vertilnuvven l’Op God en op zyn woord , wen men in’tduister`woont’

` Daar zich geen licht vertoont? t _

Нов _weinig is bet'hert ontvlamt _in reine liefde, Д „1 -È

‘ Die eertyds ’t het: doorgriefde,

Voor Jezus, toen men eerst met tranen en gebeêq,
t I I» Reallife# zyn ечщорр rr'eên?

Waar isY diegloed un heen, die ’ther-'ttoen двадцати-га.

С-ч“' 1’ den? -. f

Waar zyn Ielle liefdebanden,

¿Waar шчё Щемит bond со vast тещ; mamma.

. ' д Ну doo; nien liefdedwang

Zynmedelydenq nog íloeg in ontferming neder-,_ -~ ‚Ч:

‘ Enft zoekend herte weder

In zyne liefde omhelsde, y en , door zyn zuivre mm,

Voer zich geheel namzin

Hoel wou men toenzìch nietgeheel aan' hemverbinden",

En', in zyn dienst, ve'rllinden
Gezondheid ,' kracht -en tyd 2 la zelfs ten Шубеgain,

Om ’t al te wederllaan"

Wat



мнпшювпланшнш i;

Wat niet gewilligmias,Y v'oor jaugzwlvtebuìgehìo а! f

Men kon aan hem -bdwígen'J

«"Daì niets ibodiefbm'was; «тафты—петь mond’

't' 'Té ответа ийЬЧётЬЁпа.

ш: waiaez'oäaëeenxam Hàekehßmeifaiev'ervlèekénï

r Eů'zîh- 'öëï'f'cŕscë izöëken'“ Л

уже неге vswalgeí', ¿laufe a'áá'f'fe «fwn-‘mdf

И" в ”(мёд n'am'ee'n v'äsf'bfenhír, _

dmlïnlaué eëùwfgh'eia~geeń’vfeè"ń’eìfüaä%ë mirar-.1’ .

г' 'Méli df'eëfzeì’ автъёпзаёёьипеп,

й фанатами;‘шььъЬгььжша ¿af zhäféŕ

Die negen новые Мс;

ноыотг'ъъеггдана-автгмдаэгоьчь'тгагуеыгпёьэ

‘бЫ‘ЁЬёйё' deer сектам“ ‘

машем мы:am? "гс вы fs „udaafgäaasìaáäw

_ _ ï_ lys-1&1?deá'iief'deìi'aëfu'vè)r t

Dfënslîonsrkgîńäefs; dî'cye ’wfelueel'I 'zîób' ß'éèŕlîlgt ЬЁаИвЁЗ Э

 Doer ор hun hoofden 'a'r'aäíaèh

:jńë'nêfaègiáñféń ‘vaniiuńfnenfvßfs'ei жмём? ‘~

Войти; lans' de пью-зет.

Watfzïeï'men 'mońigèn' van lezús lïfévè kîndeŕeńf- u" Q il

"In Витает: ¿man мишеней?

«таим 'zyn' zyffa'ag 1, дымя.- ааШЗЬЬ- gem?,

увяз-(513 een weérelds kind,

:JN

D 4 ’t Is
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‘Î: Is of de naauwe'weg , eenyds’ by hun verkeren ‚ _`

Was ruimer dan te voren.

Men let niet meer zoo naauw op zonden , die men doet;

Daar is geen week gemoed.

мед kan ’c gemis nu van Jelkmvaas. liefdeblyken _ .__Haast, aonder :e вступи, l

Wel dragen, als men maar bewust igvap levillage.,

l I Men ‚denk: wel, hoe ’e ook gaat,
i. ушатом! is eeuwig vast; Gad kan zynnqu niet bremen`AI

Men hoert wel zqq nietipreken;

lyiaar'c Щуки. helaas! genoeg in ’x ученое: gedrag

‚ Van velen, wierAgelelag
Alleen maar isn, hoe,th verzekering te komen. „yf l

Maar hoort men wel veelvrpmen

.,Harrgrondig klagen om ’c gebrek van heiligheid? -
Wie is ’c , die 'datl befchreit?. А Y

Of wordt’gr al geklaagd; ’r blyf'cY veehde by het klagen ‚г
wordt:` geen leed gedragen.

Мс: Hagar geen Бандитам wie wekrzyn flaap'ìîs

an . ” ’ ' '

ï Men zit geheel benard. .l

Ja, d’allerbesten zelf, die noch ia ’s Heeren wegen

Getrouw gaan , [laan verlegen.

HQI) moed en het: omvan zy weren марту“ raad,

In чеса” vervallen Head»,

Wat.
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Wat‘zyn ’er weinigen', die in de bresfe treden, .

Door vuurige gebeden ,. ’ . . a

En roepen", ~dat` de'- Неё: 'с vervallen Sion beim"

En mh zyn volk behón'!

Hoe wänig is betoog en-’hertîgelteer't n‘aar’bov‘e‘n‘} 1-

От d’a’àg'l’yks door gelooven .

“ 'rre maken rec'ht "gélaruilt van ljezus,` 'dié 'tí al geeft'ï

 wĳ" rede?„дам веде.

Die als de heifpi’dpheèt,‘ de раем; 'en' dekońing; ’ Т:

‘Úit lzyn ¿verheven w‘oning ‚

n Het ¿og naar op zyn Volk, genade fch'enkt en kracht,

.Wanneer 't maar op hem wacht?

Нре dikwyls gaat men nietde fehoone godsdienstplìchteq

1n eigen kracht verrichten?

Hoe weinig hangt men af van Jezus licht en Geest?
‘ ч r1-10": haast ñaatmen bedeest, l

‘Wanneerde vyand komt? Wat geefnnen ’c ras gewonnen ‘2

De ftryd is ваши begonnen ,

Of ’t hert wordt moedeloos. Men Raat niet als een held'

‘ ’ `Maar word haast neérgeveld.

Zoo is ’t met Siona volk, in hun verborgen leven,

‘ ’ Wie! ach! wie moet* niet' beven? " “ ï

Wiens herte fmelt niet weg , ln tranen cn geklag?

Om dit trouwloos gedrag д " ï

D 5 Hoe



5a MEN“ (мы; D. I'iCxHa'rvgßfNJ

Hoe kan hnmndeiszyhîfdaar ’nштатными“!

. Zoo gremî‘is‘‚en‘_91end+g’aî‘_.‘fl

Папы-десятин gelte?, "in ’n атм(wwf :si

уши aes» Расти)#mi ‘

Een QGËÌĲVÔPËSÌRDFÊYQÌËRÎWWÜ {винищем эти

‘ 9%» ‘gq‘vaĳ‘îîsydfiaà, то

Dmngт щиты. деталямштат»

- .meìäêwvçêrëädfw ’ _

поживаетдата meßâìgawêäfsg и та

‚ TËWI’JĲÀËWËËË‘RË‘IËSB’

‚тих?- .‚2У5*!Ёпзг}а3д1?9&ёгёщ ЪХЁ‘Ёиё‘д‘ЁЁЁ“

mag gaan , " V ' “

s п штате-палатами.

ne* Mĳnen;’aîe—‘î‘îòîî‘aîiò‘ûòmma voxan'взыщи

Wat ’wöiâ'c‘flie’bîèc Ïbéflr‘edûh ’

таEuh; aì‘e’îámì’òĳ’ìĳû’! 'Elk'valezrewmkifop ml,

‚е: ’ '-26ëfffnà3fießweaeifmbá,

маты-м îîaaìfla‘ĳok‘ùì’g‘s’éj ìreîàî‘e’ùîaöòé’smìììéù'

listen. ‚’îcî‘nùpûd тягаю vi I, ’zí! :Ai

’ „чтят-тж“ ЩЗ$Е°Н›
‘i' ;!1’\:‘>:.r.“ .r ‹ . ›. 1an. :uw :""Í "Т

In Мат ‚aan-wĳs" течеп‚$%чт°‘1°д› is шаг ’

_ ‚ига/2:3 zt‘ 21(2‚1Ï9IPÍËFÎÏJY‚11ÏC,%QÏ!2.’XQEZ nza-*n s' ai и:

Elk wil `EWE;mlegifçàlxlceql gapen noemen,

É’ дика; ä 39’ na" ".‘ì'

Deze is АрзёегшэйжёёзЮта—щита›

О nood'loîoîitwisgeding!

ztîì
IJaar

\
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Dâar Pańlus, ‘Cepha'sf'en'Apolilos` вне-Чашей ; 7. .hv-r л ,l

Het zelfde woord des Неёпёп,

Staan op dani гениев grond , 'sii gäaàfläñgsfcäeiídèßad

‘ 'Nànr ëéne'hemelñadlf'ï

Hoe lilîfdâloos denk:` un lfpreekc meu-doorgáausrvmmäbî

an er ‚ ы -'~~„;`„.. 

d_’Een -oofdeelc overd'aůdeïf, _

Om eeh géring“1iérfèbïl , ’het “(дик ЗЪЪ Vgì'ond метан;

' I Ñòéh _fé'zusl eere Тайне;

En om dii: groote 'k'v'va'ád bylvelen'îgoëd't'o maken i' "` ‘Itâ’

Ноет 'iń'eo'het учту vgaìëen ì

Voox'_ waarheid Eo'iìODŕ de'ugdï, ůááŕloofchtanl d'o'ó'rzqak

wxs ‘ ~ . „ ТЕ '

М Ni'çtsndan parpyfchapli§.w _

Waar is nu al dat goed, door Jezus ons veŕwoxveo?

_ х ~Is ’t niet by u verftorven? ‚ n

'k Meen de gemeenzaamheid van zulkeo, waar in’c beeld l

Vaojezus isîgeceeld. i A ’ . -‚ ‘

..‚

›В‘с!;ое5 hier geen bewys, laarmaalg deidjden Гргекёьг

Wm isfdarliefde@kga1 l "` .

Van ’c ware Christenßom, linïdeez’ vervalleń tyd.

 рад-ё Вгоебех‘туа! À __ ч , l

О God! zoo is\’c geůéld, zoo `is 11ij` Ёрш ońtluiozeëd_ цааг heerlykhçid „машем, y __ а

’z Laodiceesch веды blyk: allçrwegcn uit

`Iń `Itrzus ` lie've Bì'ůid. 'J

En
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En welk is пе oorzaak. toch van ons verval in dezen?

. A.Onllerszersc Wezen!

¿Jle dat uw licht en Gees: uw volk niet` meer beitraalc, .

' Noch op hen nederdaaldt?

’u Is waar, dat is het ook .' maar onze trage wandel,

En ligfçlelooze handel,

. здрр: w¿i_s den Izegeuvloecl lvanl u . o volle Bron! h;

Die `dek; de liefdezon.

GY zy; n_ooîtßan- uw volk een woeste wildernisfe.,

,Een landvan duisnernisfe.Y .

Í
_neen , ‘ovv volk, о Heer, veroorzaakt dit geklaglì

` _ Door~ haar trouvyïoos gedrag. А

“71836: níet uw'Ceesc bedroefd in zyn genadewerkcn,
' Blecf' men gelladìg"A m'ervken ’ ‘ i “

0 'Op zyn inwendig licht, dat hy-gcduurig geeft;
ш l l' WWK/islet 'daar _meer naal' geleefd;

Seheen ’s weerelde'îgfd’le glans'nicr- alte veel in _de oogen,

‘v " Enládn vmen ’c nìec gedogen» ъ"

‘];е leven zoo véìvreemd en buiten ’t Zalig "Cbt

' с — ‘ четким: aangezicht; " '

Men vondt, gevyìs тающие: z'oò veel [lof tot klagen,
., ~‘._»_ WJ, ‚ n 1 . „ ‚  .Y

‘ ` ¿Van geestelooze. dagen;

' De fchoone glen; van onsv verheven Christendom А '

Sche'eîa luiereryk allan; ‚ /

l We
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We erkennendir', ó'Heer'! gy Izoudt'rechnveerdig папаши;

‚ l Als душе: ons woud: wand'len

In bírt’re tegenheên ,f als gv uw kerlre brag: ‘.’

ì In een noch donklrer nacht.

Maar ‚Jezus!‘ Groote Vorst! verhoogde Sion: Koning;~

Zie van uw hemelwoning, —

Op uw vervallen volk, in dezen bangen сука1 у. . С

Van worsteling en firyd.

Gedenk aan uw verbond, gcdenk aan uwe liefde,

Die hun de ziel doorgriefde

In d’e ersren ondertrouw me: u , hun Man , hun hoofd,

Toen heb: gy trouw beloofd.

Kan ’r van uw пешем: , uw fchapen re verlìoorenî2

Zyn ’c niet uw gunsrgenooten,

Die gy van eeuwigheid in liefde heb: gekant?

En ’c oog op hen gewend;

Ai roon u dan ook nu со: hunne hulp genegen

En laatze nic: verlegen,

Beroon uw liefde en rrouw,ïen geef hun onderlìand,

Door uwe rechcehand ,

Verwek een’ yverg'loed in uwe trage kinderen,

Niets kan u daar in hinderen.

Verbryzel en vergruis war zich daar tegenfìclr,

О zegepralend Held! `

Laar
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Laat uw ggnadewerk weer in `uw volk, напеть: ’ _, _~ ‚д

n Wil- hen meer invloed geven ,

Vernieuw hun moed en kracht, als in den oudencyd,

Den vyanden; ten (рус;

Dan zal ’t geloovig volk, de -fcha'pen uwerjweiden „L _ _‘

Uw heerlykhfzidfv verbreiden;

Dan zal ‚uw'gmoten‘naam zyn lof en dank gezeid ,3

’ трап ‚alle eeuwigheid. `

.J4 .

  



‚М mm E Lm с HfrE N. ç,

живший?"ЩЁЕБЬАШЁШ

’ ‘ чЩ "б. в ¿Sá

HEEKËYKËÊËD.
Op de' те vån Рта “ILÌXXVÌI'I‘IJ

»QP‘

.‘ ‘__;_Ï QJ., *'r„z'.„‘..„'.

Och `m°á° ik».т’maléfthwhen»

Naar den zgal'gcp hemçl'í_tr_¢=.y«ß,p„.l .‚.„. .

Och wasljkìámgar yoor` lìçnlpqon ¿_ 3

Ву u, Vader'. Отцами! ‚‘ï; ‘ .

‚ Mogc myn zielî„gehee1,oncbondçn ‚’ \‘

Van dit lichaamb’vgn фашизма; -: Ĳ“

Leven .in ’t volmaßktfgçnoß, пьём *JU-f
Van u, o Drieëenig God!i `

'(3

‚
‚ 1

Kan fret hiel-'èèn ziel vèfk’vgíkïiëta ‘,“Í' i j

Die maar weinige obgèńblñckèn ‘ ’

Zie: dw glansryk à`arïgèïiêhf';“"“" L

_ Wat is dan het voue псы?Konnçn hier de Eetgellìnge'p "д ’ f

’t Hert'îńeî ,ëênls'.910);er'mielc'i'e` zjîngën;y r _‚ ‘
О wat is lletflsîQor'den'trpönî,W, ‚Dan een hddgvèrhcven'töohl'

па|

‘ ‘ Daar
.

‚ ‘



64 MEÈTGELDIÓHïï'ÈN.V

I  Daar-_de vrygekochte fchaxen".» _ „_ ‚

" Hert'en flem t@ farnén parèn‘,` ` ' ` " '

En mec een verheven lied,

Nie: ‘zoo als he: hier' gefîfhiedc,`

,___ Nien doorvliederen of pfalmen; . ,

. Í _L Maar, vervlonderd, {lseds uicgalmed n

Hallelujah, loof: den Heer,

Geeft hem heerlykheid en eer.

f

Daar men , van de zonde onrllagen, f’Mag de zegekranfen dragen', *"‘J

Daar men heilig, onbevlékt, ` ' y

’c Aangezîchf` met vleugels'dekt; "

Vleugels, nier om._zieh ce Fchamen ‚

Zoo als hier ons zou betamen, '

Maar van eerbied voor hunn' Heel',

Voor wien zy zich bukken neër.

Driemaal zàal’ge Hemellingen,

Die jehovaas troon omringen,

Die zoo, van de zonde onzflaakf,

Eens moogt wezen vrygemaakc.

Zalig, die zyn ítem mag mengelen

Mec hec juichend choor der Engelen!

En v'an alle zonde en pyn,

Eeuwig mag onrllagen zyn l

Heer!

¿1'



MîEîìNì‘QîflìLI Едшиш:

Heer! dit is шашечным Irs ffl

Om volmaakmurwwetßerßn¿wmf'.J y.: ‚1A.

’k Weet dagmheâuwfkfdlůmfn' n..‘l

Darme u ,öcnïnemdlfqdlüèá с "'l „(1

Dac men yvnigugnìisblikdäßìnng; пух 1;:"4

In uw' (паст айвы: Мамаши: UU.

Dat mmdhsarmnqmmfbesfm.:¢~m'n

U me: blyfiibhqì‘vqym‘igfifi‘; изо iwf.’

Maar ik voel ook, tot myn f'rnertc,`

Een bevlekr en zondig пене,

Пас ту maakt gansch onbekwaam

'For den roem van uwen naam.

Daar het logge vleesch my hindert

En myn moed en kr verminderd,

Kan my in? ofen van} ZQrâíĲÏd’s

Niet vĳg}; lĳ'emélyîaärd‘I—‘Ï‘Äm

к» l. ‘ н‘ ‚

.‚ ‹....‘ ’J к
‚

’ _ гуду д; „- „Х

Zoo gekluist fn-\gf§ondcnf

Aan he: licbaâír чёт? gâg'pnéèn,’

Roep ik, me: den‘Gcèst en Bruid ,

То: u in verlangen uit;

Haal my haasz'l‘yk by u binnen ,

Om volmaakt u :e beminnen ,

Zonder zonden of verdriet,

Dammen u volöp geniet.

.mais E Ü@
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Dar минимумы; ‚. ‚ ‚ Ĳ

- Als ik eenmaal зажав-тещ; " v; —‘

~ Van ’wemeëfelym щади :‚ —‚.

Dat "диггерам“ Imam,“ im. ¿i

vvNaar zyn gunfiig’‚Мытищи :zu :r - . ‚Z

De cerckrocm zal тогда dragenyì') .“

d'Eerkxóon ddor zyn bloed bereid л:

Veo: een интуитивным; I‘î ш. Tv

° " '. f 'vw 0.7 \ '
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‘Ĳîwîa’gînîĳîîîònì‘r E ты. а,

ZI E Ì_N G,
by gelegefihéía ièedgä’ ‘

na een‘langdĳurìge R90. Т 1

Op de'Wyzeì Il 'wie МЫШЬ),

Нос verk’wik'lykî’ Vĳsxkppqîlzqggn ‚ д ,

Dar 200 западает leen men»mi щ

Daal: op ’c dorsçìg цап—МКМ“. „ Ĳ)

Dar de wolken ‚wazetplasqu; „Ч :Y д ‚3

Биоошец .dus . ор de wßgewasfcben ь.

Naar ’c bevel v'an haren Heer!

"P?" ‘ c‘ fn наг." . 31.3?

'c Aardryk droog en quebomten„ а г _ ‚

Zag men naar den regen damen, ’ ‚

Menfche'n,.bgescen, kruid en bqom

Waren {три immrhngen, .‘-‘ m .

Dac God Мити Ãœu танцем т

Een gewenfchten чашах-сот.

‘ г Í ' ' " u; ”‚ '..‘

Alle: zou de'Zon verfchroeiëm ' ч n.: ‚т .Ii l

Kwam‘damen 'c nie: befproeiên ;. ‚ ‚Q

Zon en regen beide zyn ’t ‚т -
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Laar ik om dic goed hier ñryden,

f Enmy dea; in vfie‘eds‘v‘erblyden,

Äi Dát deìryd vas: benen Гиен, _

Dac ils, „voord'c gericht депеш, i

‘U Vertoouen’zal de panden ' ’ " “‘

Van uwe" eige liëfdéh‘anden, ~

’c Snoerlqen на: en Jzegelring,

Die и; in d“ ondernjouw отбив; __

Dan zult gy aan my bewonen ,

Dat ge uw eigen werk wilt'kroonen,

Wen gy ’t штук met my fluir,

Als uw vg’ygekochtq Bruid.l

Dan behoeve ik pand noch teken;

Niet zel i:jaar de trouw-ooi: breken,

Wyl de band, hier eens. geleid ,

Duur: со: in alley eeuwigheid.
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G Е L_,QV 1 G в N,
In den fìŕyd'tegeń den Satan, in> Christus,

hun prfçl , yzegepmlende„l ..

t'O‘P^ENB: II: zo; '

Zyt getroàw't'ofdeh dood en ik vzalu geven

de kroon de: ‚тем.

О! «нас heeft m'enÍhier beneden

Niet eenen'g'eńhlbeilyk pad  ' l

Те bewandlen‘;ïzalî meh treden f Н ì

Veilig naatde'ïhemelílad, `  I ' 1 _'

D Want',f.z`oo ras mexrzich wil geiten `_ .‘ ’

Onder jez'uëhleilbeńier,' ' ~

En betuigt ,íŕìídŕh'e'n'r te leven,T « ~ l

’ Dat hy hebbe ’t ryksbeůier ;

Als men willf'z'jlń (берёт КЫЁБ

En hem nedrig тщеты,

Вал ñelt gy u ońdettulïchen,

Helfche Vorst! тет uw gebroet, l

In de wapens, om te fh'yden:

Aanílonds blaast gy ’t krygstrompet

En brengt d’arme ziel in lyden,

- Als zy zich op ’c deugdfpoor zet.' .

:itl ` .‚ Gy
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Gy laar rust aan uwe ilaven; "« ' '

Zoo lang. ze u ren dienfl'e ilaan, '

En doetze onbezorgd heen-draven, ;

Zoo lang; zy :ter helle gaan.

Nooit zoekc--gy-hen te beroeren; f ..1

Zelfs, wanneer ’c gewiíTe ontwaakt,

Weet, gy ’c zach'rkens ce vervoeren, fY

Dac he: weer in (Шее raakt.

Maar zoo haaseals Сойти! boven

’c Herr heeft doorl zyn’ Gees:.bewe'rkt:

En u kome uw’. vaten rooven;

Straks wanneer gy' he: bemerkt,

Dar uw ryk yvordrafgebroken ‘ . д.

En des Heilands Ryk verbreíd ‚

Wordc ge in grimmigheid oncflokeu

En=wo`rd de oorlog запасти.

Dan weer gy de magt der hellen

Aan te hícsen , om de ziel,

Waar het mooglyk, пегие vellen,

Dat ze in uwen ilrik noch viel.

Of gy weer door looze netten,

Die gy op haar wegen fpreid,

Haar door пассе rug te zetten ,

Dac zy dikwyls lang verbeìd,

F2

i

f1»

,.'.L

н 'ï

Eer



a» ¿1w-,E меть В’1'С5НЪТ5Ечп.

Eer zy durf: totjezu’s knopen.` "Ĳ‘ ï“ .i

Nu f'chrikc Ëydè ziel eens~ акты! ь: .

Вас 2у geen genaê mag порам; ’. .;- . z‘ '

Maar verwachten moèt de 'í`tl’ai",'l ` ’

Om de grootheid :van haar zonden ‚к

Tegen licht en pliéhcnbegaamf-x . " _

Daar de ziel, doarzvreesiverílonden, i „

Lang blyfc {пышки/е Raam

Dan breugtfgyî haar'on'def d’ советы“ 1

_’sHeetenIecńì: èn'heiligheì'd, J- in!“ :

En verberg: zyn mededogen „ч: mol '_' ‚’Z‘I

En genaße“, {освети}— î’: Tfn-f.' здЁз

Aan een ziele, die, verlegem ‚Ем w». "

’ Vlucht por denA genadetroon, .Y ‘.‘b

Langs dc verfch gebaande wegen ,‘.‚“‘‚ ‚Г

Door heckruisbjoed yan Gods'Zuam 7

Of gy zochc haar afne fchrikkexfpß'b “ "'

Door het moeilyk levenspad, ï C' С“

Als of niets haar kon уегктккш "4 ' ‘ ‘

Op de reis naar "s He’melsfla‘dfl’ ‘ -`

Als of ’s Heeren dienst moest bieten

In hcc zwarte'heên te gaan, ' "

En ’er niets was dan verdrietenfî '

Op de {типе heme’lbaan’; “"

Dac
h
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Dar men alles moet verzaaken,

War het vleesch genoegen geeft,

En zelfs tegen lusten waken, ‘ г

Daar een waereldling by leeft,

lStraks wanneer men zich wil buigen

Voor Jehova, in zyn' Zoon,

Om vrywillig te betuigen,

Das men hem kies: cor zyn loon;

Dac men Грог en fmaad van vrienden

Lyden zal, ja rcgenfpoed,

Daar ze, als zy de waereld dienden,

Zouden hebben ’s waerelds goed;

Das men zich wel kan vernoegen,

Schoon men juist zoo naauw niet leeft,

God en waereld famenvoegen ,

Als men dan aan elk wa; geeft. ‘

Dus zoek: gy, о zielenmoorder!

’c Her'c van God ge houden af;

Maar , onzaalge rustverlloorder ,Í

Alle uw reden zyn ce laf,

Om de ziel in uwe neuen _

Te verlìrikken, als God werkt.

Niels kan immer haar beletten.

Als haar Gods genaé verllerkc.

F3 l Een
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Eén _van Jezus liefdewoorden ,

Als hy toc het herte fpreekt, r ‘ ‘

Trekt het als met liefdekoorden,
Dat het door uw banden breek.

Als hy komt de ziel belonken

En bellraalen met zyn licht,

Smooren alle uw helfche vonken ,

Dat de ziel daar nooit voor zwicht.

Zelfs uw listen moeten {trekken ,

Om de ziele meer en meer

Van de waereld af te trekken,

En te neigen tot den Heer.

Laaat dan af van al uw woedcn;

’t Is‘vergcefs , wat gy ook doet.

Jezus zal die all’ behoeden , ’ `

Die hy eens kocht met zyn bloed.

Doch , fchoon ’t u niet zal gelixkkeu,y

Immermeer uit jezus hand

Zelfs een eenig f'chaap te rukken,

Noch biedt gy hun tegenfland.

Somtyds poogt gy hen te ontlìellcn,

Door een nare duisternis ;

En met ongeloof tè kwellen,

Of hun werk wel waarheid is.

ŕof ‘
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0f’ zy zich wel ooitfyerbonden . ~ Â

Aan den- Heer met gansclí hun hert,

Om dat zy hunn’ fnoode zonden ‘

Niet meer zien met zieleí'mert,
Nog daar onder gaan gebogen; I

Maar zich met vrymoedigheid

Op Gods Vaderiyk medogen ,

Dikwyls hebben neêrgeleid.

.Moet deze aanval ook mislukken ‚

Schiet gy dezen pyl voor niet;

Niets, kost gy haar весы: doen bukken,

Is ’er, dat uw vuist ontmzie't. _

Dan zoekt gy haar te betoovren „

Door een waereldfche ûreen, ‚ . :f
En het hert weêr te vervövrejlzxl

Dat zoo weígtig was ’Ë’Öo‘rhcen.’ l

ft Lòkäas brengt gy onder de oogen, ‚‚ `

En' verbergt den angel wel",Ä " г

Daar de ziel door word: bedrogen, ` ' ‘

Die daarna te meerI en fel

't Pynigcnd gemòed kan treffen,

Als men zieh gevangen ziet,

En zich niet weêr op kan hefl‘en ‚

Voor dat God zyn hulpe`bied. s

s4

F4 In».
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]а, wen gy door uwe loosbeidy; и, х ‚ `

Heb: танк: hcc zondig her: ‚„ . l

Weet gy, o vervloekte boosheid , 1 д

To: vermeerdring van de fmerr' ,

Al de bronnen, al de ílroomen, I __

Daar de bange ziel alleen ‚

To.: haar laving heen' kan komen. r И `
Af te leiden elders been. А

Wil de ziel dan angftíg loopen

Tot des Heilands ldierbaar bloed ‚

' Zietze щупе wonden open ;
Straks Ikomt gy'haar te gemoet ,

En ßeuit haar 'dooŕ tegenrcden ,
Brengt haarV zonden onder ’c oog;

’t Geen eerst waren kleinighedeng

Zyn nu bergen hemelhoog.

Hier is dan de ziel verlegen, » ~ .f

Die, befchroomd, van ver blyfc дави.

Еп’, 200 magrloos neérgezegen ,

Grypc zè geen beloften aan ,

Zy is, dunk: haar, veel ce onwaardig,

Heeft gezondigd Legen Псы:

God is heilig en rechvaerdig:

Zy moest :rouw zyn aan haar plicht.

"y _ ‚ l TOC
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~ Totdat God , uit vry erbarmen,

Haar zyn liefdefcepter biedt

En de ziel tot jezus armen_,

En geöpend herte vliedt.

Die toont haar, dat geene zonden

Konnen zyn te groot en zwaar,

Dat zyn bloed en dietbre wonden

Ook genoegzaam zyn voor haar.

Wordt gy hier door afgeflagen ‚

Ligt gy onder in den ûryd ‚

Noch weet gy van geen vertzaagen;

Maar houd moed en kracht altyd,

Om de ziel weêr aan te randen.

Als u de eene list miílukt,

Maakt gy, dat , door andre banden,

’t Hert van God word afgerukt‘

Wil de ziel zich immer zetten

Tot Godsdieníìige ocffening,

Straks komt gy ze ’er in beletten ,

Strcmt haar door een beuzeling,

Daar de lust door wordt benomen ,

En de dierbre tyd ontfchiet; ’

Wiltzc ’er dan daarna toe koomen,

Heeft ze of tyd of ’t hefte niet.

F5 JI
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ja gy fchaamt u niet, te woelen,

Zelfs als jezus is naby ,

En de ziele doet_ gevoelen

Zyne liefde, dan üaat gy ‘ ‘

Ook voor-'t aangezicht des Heeren,

Voegt uÀ aan haarnrechterhand,

Om van jezqu haar te keeren

En te bieden tegenüand.

Heeft zy zich op nieuws verbonden

In het eenzaam aan haar’ Heer,

Mec een opzet , om de zonden

Meer te dooden tot Gods eer,

Of heeft Jezus haar de panden

Van zyn liefde, aan zynen disch ,

Toegereikt , door ’s dienaars handen,

Daar het hert geßerkt door is;

’ Is ze dan niet tot het ůryden

Toegerust of waakrze niet;

Aanfionds komt gy van ter zyden,

Daarge uw pylen op haar fchiet.

Of weet gy u {Ш te houden;

Is ’t gevaar nog ruim zoo groot. ‘

Zielen, die u minst wantrouwden,

Waren allermeest in nood. -’ ~`

в



M'EÉAN GLF-LD I CHTEYN; )i

Ja , wie kan alle uwe vonden,4

Waar door gy Gods volk verleidt,

Vorst der duifìernis! doorgronden ,

Wie kent uwe arglisligheid.'

O gelukkig, die leer: kennen

Uwe diepten by Gods licht

Die zich naauw aan God mag wennen,

En nie: voor uw boosheid zwigc.

Maar fchoon gy Gods Keurelingen ,

Zoekt te vellen in den (hyd,

Nooit zul: gy rriömfe zingen;

Zy zyn Gode toegewyd.

Kond gy ‘c raadsbefluic verbreeken,

Mäkcn, dat hec God berouwc,

En elks naam wierde uitgeûrcken

Ui: he: levensboek; dan zoudt

Gy ook kunnen zegepralen ,

Dan zou ’c u haast zyn gelukt,

D’ overwinning wcér te halen

Van den roof, u eens ontrukt.

Maar nu ’t raadsbeíluic moet blyven

En Gods goedheid eeuwig is,

Nu ’t verbond moet vast beklyven,

1s ’t ook zeker en gewis,

Dat
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Dat gy nooitzult overwinnen ,

Schoon gy nog zoo woelt en raast,

Jezus ûerkt zyn volk van binnen

Al uw fchalkheid word vetdwaalt,

Niets kont ge op de ziel vermogen,

Als zy maar een reine zucht

Opzond: door de hemelbogen ,

Moet gy aanfkonds op de vlucht.

jezus op den troon verheven

Aan des Vaders rechterhand,

Leeft altoos, om haar te geven

Een’ geduurgen onderûand.

Schoon de Шуе] al zwaar mogt worden ,

Hy als Koning, Hoofd, en Heer

Wil de ziel met kracht omgorden,

Hy zendt hulp uit Siön neôr,

Die hem hebben trouw gezworen,

Amen op ’t verbond gezegd,

Kunnen nimmer gaan verloren,

“'yl de grond is vastgelegd,

Schoon de poorten , zelfs der hellen ,

Stadig vallen op hen aan

En hem zoeken neér _te vellen;

Blyven ze onbeweegbaar Raan.

Wor
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Wordean листинге-вещей; Cif?? “' 'Îí

Of omvalcrhun hert: 'en поедим " ._"

Zoo dat zc in den тушащим: „ : 'î

Al dat leed word ras устои; чём: f Lf'.

Als hen щипцы: flzryden‘ ’‚5 ч 27- ‚‘ (í

Toeroeprymyn’ genade опишем î .

Wordt in zwakheid, (mere, en lyden, 3?

О myn Volle! in u “Шпага: - l .

Ja, indien hy flegts de kroone,

Die aan 'c eind van ’t туареги hangt,

Eens aan ’t fcheemrend oog vertoone ,

Die men uit genade omfangt;

O de hope op ’c overwinnen

Van al Satans helfche magt,-- д ¿

‘ Doe: hen weêr den Шуе] beginnen '

Me: vernieuwden moed enlkracht.

\

Weg dan , Satan, met uw woelen;

_]ezus helpt ons in den Шуб.

Ну doe: ons alreê gevoelen ,

Dat gy overwonnen zyt,

',t Zalig uur zal haastlyk komen ,

Dat wy, boven allen Шуб,

Zullen worden opgenomen,

Daar mee eeuwig zich verblyd.

Dan
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Dan , dan zullenwe overwinnen; ' ' ’

Gy voor eeuwig zyn geveld. ‘

Dan zal ons geluk' beginnen.

Gy voor eeuwig zyn gekweld.

Dan, als wy de kroon behalen ,~

Zult gy eeuwig :or uw loon; 

In den afgrond nederdalen 'Maar wy leven voor den troon.

  

DE
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‘DE' ‚u;

‚‘ D 00 R“ «1_ . ’

GODS’HOOGWYS еп- VRYMAG—TIG BESTUUR

Als een medefyne voor de ziele

f ’ ’ ‚ aangemerkt. ‘

R O M: VIH: 28" ' ‚'î“? n

En wy weten, dat den genen, die God líqf‘

двигая, alle dingen medewerkemmgoede’ *_

n .l ‘

Schoon nien eoolfmerrlyk valt,I gerny mex; hier bene;

` den _ `

; Moend.' 'engen weg betreden ,

Alida men fin» zich draagt een boos 'en zońdíg Бей,

;.Waar door man telkeds werdt _» _

Ecler in ’c goede , wen he: her: zich voelt недавней); "l

Om indes Heeren wegen» "

.‘ .Mec {goed te loopen; kan nochtans 'dit' helsch Yv'eńfn

Der ziel ten goede zyn:

“туг: zondig herr, wen'z zich со: hoogmoed zou verhefi'en,‘

‘ ` ` Zoo ’cokrygt een regt bezefl‘cn,

We! grondelooze poel van gruwlen ’t in zich пес“, `

Dan eerst recht nedrig beeft.

Jauy
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Ia hier door wil de Heer zyn volk geduurig leeren,

Hoe zy zich moeten keeren `

Tot-Jezus volheid, en hoe dierbaar ’t kostlyk bloed

Van Jezus wezen moet.

_Onooit is dat-aan haar zoo heuchelyk bevonden, ‘ _ ,_ ‚

‚ Dan als zy, door haar zonden ‚
Bevlekt, zich lhee-nen wendt totddeze heilfontein ,

‘ y Om daar te werden rein.

Ook leert God hier. door zien , hoe- altoos zyn genade

" - - ‘x‘ ’ Der. ziele komt te vRade, ` “

En zy geen. oogenblik kan zonder die beûaan,

Of zou ûraks rugwaarts gaan.

De zonde perst haar, om vlan hem fieeds afte bangen,

Om licht en kracht .te„.ontfangen;

(Zy houdt betoog en hert naar boven toegewend ,i

Van waar God hlulipe zendt;

Z! doet haar zuchten , dat zy eens mogt zyn ontbonden

Van dezen dienst der zonden.

_ Dan roept de ziel: ach ‚ wie verlost my uit dien nood

En ’t lichaam van deez’ dood!

Ось wierd ik haast gebragt , daar ik, bevryd‘van klagen,

Geenzondig vleefeh zal dragen;

‘ 'Maar einatmen,` ongelloord , in zuivre heiligheid,

Aanbidt Gods Majelleit;

ls



MENGELDI‘CHTEN.‘ 97

Ìs dit het einde Gods, myn ziel, om, door dit bitter

Der zoude, u een bezitter

To maken van zyn heil, kan ook dit zielsfenyn

Voor u ten goeden zyn;

Kom , zegen en aanbid den Heer dan in zyn wegen;

Spreek die nooit moedloos tegen ,

Schoon hy u hier, ter proef, met zoo eenzondig hert

Doet worftlen tot uw’ fmert.

Wil God op zulk een' weg in u verheerlykt worden;

Kom, wil u dan omgorden

Met heldenmoed en kracht, houd in dit worilelperk

U mannelyk en Цех-Ё.

Tracht altyd maar te zyn bedachtzaam, op uw hoede,
Dat ze u meêwerk’v ten goede,

Weak, bid toch, dat de zonde u nimmer overmaat;

Maar bied haar tegeníland,

Zoek 'daaglyks meer en meer haar listen kracht te ondek’

‘ ken 

’ En laat dit u dan wekken,

Om weerloos op te zien tot God in uwen nood,

Dat hy de zonden dood'.

Wordt ze u veelmaal te flerk , wilrustloos voor hem kot“

men, ‘

Dac hy zich wil erbarmen,

Ga met zyn eigen woord , in ’t bloed van иудеи Zoon, „

Tot den genadetrocm.

G ‘ Zeg;
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Zeg ,‘, Heer, is ‘fc nier uw woord , dat gy zoudt geven

krachten ,l _

„ Aan al, die op u wachten?

„Is da: de godfpraalcnier, die gy aan `[ezus deed:

„Toen hy zoo bitter leedt,

„Daf hy een heilig zaad zon to: een loon ontfangen;

‚ „En zou hy ’c niec erlangen!

~ ‚д Ö Ja; toon dan in my de heílvruchc van zyn bloed

„Tot heilgïng van ’c gemoed,

„Laar nooit de zonde in 'my roch de overhand behalen,

„ Maar doe my zegepralen v

„’In Chrìftus , die haar kracht heeft aan het kruis'gedood,

„ Toen hy zyn bloed vergoot.

‚э En korn: de zonde fieedsmynearme ziel nochkweHen;

' „Wil my voor oogen flellen _

§,Myn Jezus dierbaar kruis, op dat daar door myn her;

l Y „In yver gaande werd,

‚‚ Om zulke' zonden , die myn’ Heiland zoo veel lyden

„ Toebragcen , te beílryden,

„En‘moe'dig haar ze bién een’ wakkren regeníland ,

„ Gefierkc door uwe hand ,

„"Zoo'zal het blykcn , dat het bitter van dez-enden
„Aan myîookis bevonden, ‘ l _

_"„ümheìligeaarfenyg die, door nw wys befìuur, ‘

„ My.~’n zoet -brengv in haar zuur.

‘ ‘ “ \ ъ' . ‘ DE
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'DÉZ'ZWBELQîç-)NTMOEDIGD

_ÀUohvER HAARE

T`RoU<w~Loo SHE 1 в;
' i beurt zì'cllm4 oàfínèt hietl Wezentlyke van Gods

genadeweŕkfy т haaŕ eri Gods onver

'-r -- an'derlyke liefde er1-verbond.

‚ Р Ai M 'CXXXVIIL 8.

De flew' zal bet voor my ватт/т. Uwegoeder

tierenbeid, Heer ; i: in eeuwigheid laat

. niet 'varen de werken uwerbanden.

4.

` А.

wat ouîg'È gi' ú`zoo neér , myn ziel l hoe dus verllagcn, `

l “laf doet u-zoo verfzaagèn,'

Neérzygeo moedeloos? Wat toch deoorzaakzyn

‘ l 'V'aodeeze uw _oogst en pyn?
Hel): gygeevñài-on'd'g'enoeg , om,> in de plaats vaujtŕe'urudn`

"U oir l;ch {lof се Beuren? ' l ‚

От, wyl gy hier bcncên , noch'worßelt ih dèń flryd,`
п ‘ _ Те zynv in Coauëorlllyli ‘s’ » l I `

Kom , [la eens (lil , keer me: bedaardheid tot u zelven ,

_ ' `"Wil in'den grond` eens giclvenll, y l.

Zic, ofi'd'e Ilîec'r nooit hecfc uve rechterhlar'xd glevz'alt',l

Eh bragctop ’È Цех/сдана.

G 2 Kwam
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Kwam by niet_eerst zyn oog van vryë liefde wenden

Tot u, als ge in elenden

Op ’t brede hellepad , naar uw verderf liept heen ,

Gerust en wel te vreén?

Was 't niet de Heere, die uw doodig hert doorgriefde

En trok door zyne liefde;

Die u ontdekt heeft al het overdierbaer Rhoon, ‘

’ Dat afftraalt van zyn’ Zoon;

la beugen u, .myn ziel, niet zulke zaalge Honden,

Toen gy hebt ondervonden,

Dat Jezus zich, vol’ liefde, u heeft geöpeubaart,

En zyne gunst verklaard?

Toen gy,benaauwd van geest,tot hem niet durfde koornen,

Als met veel angst en fchroomen?

Dat ge, op het onverwachtst,vernaamt, dat zaligwoord,

Daar ’t hert door wierd bekoord',

„Kom, wend u toch naar my; ik ila met opene armen,

„ Ik wil my uws erbarmen ,

„In my, den Heere, is ûerkte, in my gerechtigheid

„ Tot zondaars heil geleid.

Zyt gy toen niet tot hem> , op zulk een minzaam noodle!!l

ч Geloovig heên gevloden ?`

Wierpt gy u zelf niet {traks vrywillig, vrolyk, неё:

J In de armen van dien Heer; _

l "2' y ‘ _
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Op dat hy ook aan u zou uit genade geven

Gerechtigheid en leven,

'Ferny gy hem alleen erkende als d’ eengen naam ,

Die daar toe was bekwaam ,

Ja voelde: gy toen niet uw hert in liefde ontbranden ,

Om aan hem te verpanden

Al, wat u dierbaar was ,' om , als zyn onderdaan,

Aan hem ten dienst te ftagn?

Hebt ge aan den eisch , uin ’t verbond toen voorgeT

{chreven , . ~

Niet oor en hart gegeven; i

Omhelzende dien weg, daar gy, naar zyn beleid,

` Zoudt werden op geleid? l .

Of llaa: gy nog bedeest, om ’t jawoord hem te geven?

y Voelt gy het hert noch beven ,

Uit kommer, of in u het werk wel zy oprecht;

’k Wil, dat'ge, o ziel, dan zegt,

Durf: gc,op deez’ eigen liond,niet voor den Heer betuigen,

Dat ge u voor hem wilt buigen?

En dat het u niet rouwt, dat ge u met herten hand

Hebt aan zyn dienst verpandt?

Kan u wel de aardl'che vreugde en weeldezoo behagen ‚

Als ’t líefdejuk te dragen

Van jezus? Voelt gy niet, dat uw bckommerdhe‘rÉ

Verruimd en vrolyk werd,

С 3 ‚ Als
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Als hy een aanblik van zyn liefcleryke пуща...
Вазу in lea: nederdalen; .fx n

Wanneer gy leven :poogt inl ’ç lfielHelyke licht’. ’1‘

t Van fs Heeren ‚aangeziqht? l l

Zou ’c niet uw blycll'cbaozyn ‚д om ландышами ,l

Als elk _Gchisbeeld ¿koni lezen
In uw geheel gedgahg, Inet alles., Wat ЕУ ёУЁэ ïf l .;._ l

Jehova çoçgewyd? и

'i

Als ge uw чех-Паш! rnoogc .inîhec'eenlzalnrn bezig h_ouäznî»y

In 't lleffelyk bel'chouwen f

Van ’c eindclooìe 'van' C‘ods wezen , wegen, werk

выдаъаеш zyî’ì'k'cîk,’ -” ‘ >

Of als ge u in de'bron'~i9aii"c heilwoord der genaden,

‘ 'Die zaalge bron , moogt ‘bádeh'l ’ V

_ En voelt uw hert сметке, ’do‘or “e часты van al 'c
, . y' il. ‘ : \ '_ u

Dar God daar l'preìd; ten toon;
_ ‘v.._.",`lv«,_„[

.1a was u lmmcr let tot grooter zlclcfmerre, _

‚. . ‚.„ ‘‚‚‘_‘..z‘..‘

Dan als ge uw fiaapzmk heup ‘

Voelt in Jehovaas diens; zoo waag", zoo yvcrloos

‚ vr;.... _.. ‘i ‘.2.l;;.‘J'.Íl

Y ¿oo zondxg en zoo bolos? .

Doet n dan zuchten, om ‘te inogen zyn ontbonden,
l' ’ ' -"\"J"‘,y ‘I ” ‘ н‘, I.‚‚‚;‚ к. z

ßevrygl yan ç vleeschder zonden,

En ‚God! voor zyncn ŕroon , te'diene'n gansŕch штанги n

Ни all к gebrek: смазан: ? ‘

‘ 4‘ A i Wat
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Wat annwoordtgy , myn ziel l' Коляду hier Amen zeggen?
Of durf: gy dat ook leggen i

ор reekning der natuur? Heef: niet Gods wondermagc

Dit al in u gebragt?

О ja , erken het , als bewyzen van k nieuw leven,
ч Dac God u heefp gegeven. '

- Het minste- рюейеуап Ьссжаагдепаасёрсф ¿q

Крыс ook uwsyHeilands bloed.

Ai , beur u hier door ophwa'arom dan zoo verlegeer ¿i

Eamoedloos neergezegcn ‘2

Of doesI eronwloos here u~zootbekomm¢1rdì _zyn 5

д Baarn dan ц zoo-veel pyn ‘ë

Als gy uw' детьми,“ den .tydfvanëc отвисшими: с

Herdenkt ,' впитывание!) , Y

Hoe zeer„цианиды, сандас'ву uwen ризы:

zNien trouwe; heb: verricht.

rOch ja , пищу. gle fchaamte up gapgezicliebeqekkgg;

Wanneer gy ziet de vlekken.

Dic ngoec _voor uwen. God., nigcrdiepenedrìgheidf

= Веыща zyneu ‘befçhreid ;
Maar 'nimmer mag ц vdi: zo; moedeloosheid brengen,

God wil zyvàkhlcên gehengen ,

Gy hebt-een heilverbond omhelst, WW in'ßßviß i?! э

y Als door gcnaé. вещиц“.

‹ . С 4 . DC
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De Heer wist zeker wel, dat gy zoudt trouwloos handlen

En zoo niet voor hem wandlen

Gelyk het u betaamt, maar daarom is 't verbond

ln jezus bloed gegrond.

Kom ‚werp u , op dat bloed , vrymoeclig voor God neder,

Hy wil en zal u weder

Aannemen in zyn gunst, als gy maar tot hem brengt

Uw hert , daar mcê bei'prengd.

Zoo God niet hadt beloofd , getrouw te zullen wezen,

Zoo moest gy billik vreezen;

Indien de vastheìd van uw [laat was in uw hand,

Gy waart haast overmand.

Maar neen, floeg ooit de Heer, in gunstig mededogen,

Op u, ontfermende oogen,

Heeft by ooit in uw ziel ’-t genadewerk geleid;

Het blyft in eeuwigheid;

Hy zal, het geen hy wilde eens door zyn Geest beginnen,

Niet laten overwinnen.

Die eerste 'vonken , die hy in u heeft gebragt,

Bewaart by door zyn kracht;

Al kwam de waereld ‚- zonde en al de magtdcrhellen ,

Om u ter neêr te vellen ,

Geen {стар van Jezus wordt dien Herder ooit ontrukt,

’ Wien isv dat ooit gelukt? ’

‘ De
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l De liefde, waar шее God eenmaal het hert doorgriefde»
Is wis een eeuwge liefde; l

"t Verbond , waar in gy u zoo dìkwyls overgaaf't ,`

Is met Gods eed gefìaaft.

Schoon berg en heuvelen van hunne plaats ook wykcß ,

’t Zal nimmermeer bezwyken;

Al zy: ge aan uwen kant afwykend en ontrouw ,

Gods liefd' heeft geen berouw.

Hoe klein het werk mogt zyn , God zal het welbewaren,

Hy zal nooit'laten varen _

Zyn handenwerk, 0 neen! Al, watihy in u bragt,

Volbrengt hy door zyn kracht.

Ja die beginfels , die gy hebt van 's Heeren werken,
V Die konnen u verflerken ’

ln hope, dat, het geen nu noch maar is ten deel, ‚‘

Volmaakt zal zyn geheel.

Hebt ge ooit van ’t waardige van God iet leeren kennen,

‘ Wenseht ge u aan hem te wennen,

Gy moogt u troosten, dat ge eens in volmaakterlicht

S

Zult [laan voor zyn gezicht.

Deedc ooit een liefdevonk u in Gods liefde branden,

Zie daar in de onderpanden , ’

Dat ge eenvzult komen , daamen altoos, gansch en al,

In liefde blakçn zal.

G j ` Hebt
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Hebtge opi: een'droppel :roost gefmaakc; gy moogt ge

" ' looven,

Uw’ .ziel zal eens daar boven '

Себотрею worden in de zee van volle'vreugd,

_Danze eeuwig zich verheugc.

Кош-д, trage ziollf w'il udan uic перст? орЬепгеп ,' ~'

¿aapapdxenfhooploosftreurem

Opgczg gronden.. moogc- gy . hier in deez’woe_£tyn

.f _\-«f~f:Mo¢;re'chc gemoedigc zyn.

вешаем-арт woord., уещоит' hem u'werz'aken'»

Hy zal ’c ecu wel maaken,

Kleaf'gyfmàaçflioor geloof'enîliefdé hem ágcer aan

" ` Hy zal nooit van u gaañ.

Tracht. 'noch ,' Luan'fńu'voorta'an, вышине: u ie dragen,

ыааг'з’неегеп werbehsgen';

Vnèstгущиштампывщшп‘ыёедр eigen klacht,

Mami ор 'Göds змеев шьет ,

9626 Hy' rzyn oog facu дешев wil wenden ,

‹ - ' Eh ~'hu'l`p Ы: Sion zenden , "

ï~Zoö kunt gy; welgemoed , bevordren uwel reis, f l:

Y "1' Naar ’t zalig Godépaleiá.

Qt; ‚ zlELs



MEN'eßLiDreHTem щ

 

. z,1_E-i._s¿~ög-W‘E,K1çïNGN“

DOOR) JEZUS :BBMnJszmcleEßz---Nide'ïì

fg, nimm.: ' ) azi.- т: i' :tf-.1

lQ .pl _E i .In »K ,

‚у; Е Z ATLA' IX:"5.:~....T.'.1»': (i

.Men поёт:“Жупел ' naam „länder/yk.

.‘"f.\;.~'li . и" ‘ \ ч .1.. " .'x...'.. .. „въСЁ:

‚. ai? "1f-'H А“! 5. .'

Z0@ Pelt ierwaßfïeiß» l. i Www-’wdßcliдепеша!

' Те—мчдщпйп дел—тишь. п

1230.211# d@.Seraphim-imhailzcnivvenelpsi,. ц ‚ —. _;

` „Двадцать: heg gemqed, `

Ja га verwendçaingf @worden opgetogen;
r y ’r lg .danìvwanneerlvqogde_oogen

Geilelçl wordçlçly,.wicns naam genoemdпептиды,

щи. ьёцвепаёеп чудит ï

Dir wekte, пущ op, Wanneer wy onlangs-hoonlqniê~

Die Wogderbaare woorden,

Toen Jezus. aan zyn disch my minzaam had gedood,

_ En zyne liefde boodnlì

Ну wilde eerst, uic denmond van eenen zyner kneohten,

’n Vertraagd gemoed oprechten ,

Door
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Door ’tzielinnemend woord van zynen Wondemaam ‚
» .L .I L ‘

Dien naam, alleen bekwaam,

01_n‚ ’c laauwe hert, op nieuws ‚in yver te doen branden,

Om ’t weder te verpanden

_ ñ lĳn Jezus „die het, door het wonder-van zyn min,

Eertyds voor zich nam in.

О Wonderbare_ Heer! ikJ dank u voor uw goedheid,

Dat gy aan my die zoetheid _

Deedt finaken ‚ door den mond van uwen heilgezant,

Waar door niet flechts ’t verfiand,

Maar ook de wil voor zich het voedzel mag bekomen.‘

О zaalge honichûroomen, ‘

Die vloeien uit den mond van uwe knechten neer,

Door zoo een wondre leer.

Hier, hierin is het heil; dit geeft den moeden ruste,

’ 0p dat men zich verluste,

‘ ja hierin vindt de ziel geduurig nieuwe 1105,—

Tot u in roem en lof. "

YAi gun, dat ik, in 'dit Bethesda van genaden, ’~

Myn ziele veel mag baden.

O Wunderbare Heer! geef dat myn laauw gemoed

Daar blake in vollen gloed',

Dat fleeds, in blyde rust, uw graaggetrouwe knechten

Ons mogen onderrechten.

'Wat
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Wat wond’ren van genaê Gy ons to; ,zaligheid
Hebt in uw woord verfpxl'eidt.l 'A

Wil, dooruwWondermagt , veel doode zondaars trekken»

’c vertraagde Bondvolk wekken ,

Op da: uw Sion; dat gy by ons heb: vergaêrd,

Een Wonder werde op aard,

Zoo lang , tot dat wy eens met al de Hemellingen,

In veel verwonderingeu, ‘

De hallelujaahs u, den eeuwgen Wonderzooo

Toejuichen voor den troon.

  

HEU
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Н'ЕЦЁНЁЪЁК „(ЗЁЗ'т'ё'ЁТЕ

„ТДВП; ‚A. „N N_

. `‚ 7:10 P В lßîïfd.' “‘

L E хт‘в ‚Nĳ— W E G,

Die eindigen ín~gejuich.

P s A L м C’XXVIz'5‘.

.Die met tranen zaàíjeng‘zullen ‚нарушь/1 „шлёт.

Op de wyze Pf: 24.

Hoe dierbaar is het levenspad,

Dar heênleidc naar'de hemelliad,

Al zyn daar op veel tegenheden:

’t Was de eerste les, die `Iezus gaf,

Sta, in verloochnl'ngfallie's af,

En fla aan ’c kruis uwe áàŕdl'che leden.

O Ja, men vind: wel Газет: op fmerr,

Men worstel: me: een zondig hert,

De waereld fpreid geflan haar netten,

Met Saran , dien vervloeknen geest,

Om ’c herr, kleínmoedig en bevreesd,

Van zynen plicht Le rug re zetten.

‹ ‚“1

" — ` Zoo
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Zoo dat wel eens 't benard gemoed '

Gedwongen word, een‘ tranenvloed‘

Те fiorten voor den Hemelkon‘ing,

Die al de tranen en ’tlverdriet."

Het worstelen en zuchten ziet,

Van zyn geduchte hcmelwoning.

Doch , als' de ziel maar met datal ’

Verzekerd is, dat niets haar zal
Van God affcheiden, en de blyken ‘I

Van zyne liefde tot haar voelt,

Dat fchoon de vyandl raast en woelt ‚`

Нааг Bondgods trouw nooit zal bezwyken ;

Dan kan zy, op de fmalle baan',

. Gemoedigd en met blydfchap gaan,

Schoon zy eens zaaĳen moest met tranen;

De tranen zelfs verkwikken ’t hert,

ja troosten ’t, midden in de fmert,

Wyl zy den >weg tot blydfchap banen.

De tranen ‚ wegens zondenboet,

Zyn wis een balfem voor ’t gemoed ‚

Wanneer ’t der ziele mag gebeuren,

Dat zy, in diepe ootmoedigheid,

Zich voor Jeho’va’ nederleìd ‚

En haare zonden mag betreuren.

Of
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Of als het haar gegeven wordc,

Dat zy eens liefdetranen ñort,

Als Jezus naar het hert wil fpreken

En tot haar zeggen door zyn Geese;

Ik bm uw deel, ау: niet детищ

Dan worden de oogcn waterbekent’

Dan zinkt de ziel verwonderd neêr, ,‚

Dan roeptze; wie ben ik, o Heer!~

Dat gy op my wilt Haan uwe oogen

Van liefde en mededogendheid?

Hebt gy dit heil voor my bereid ?

Wa: heeft u noch hier toe bewogen ‘ï

‚‘ì
‘u

Wat was hec, da: gy op my zaagd;

Daar ik, als eene onreine maagd,

Op ’c veld lag, in myn bloed vertreden ‘Í

Waarom heb: gy my juist gekend,

En tot myn heil uw hand gewend,

My brengende in ’c verbond van vrede?’

Ik was her niet , die zo: u vloog ;

‘c Was liefde alleen , die u bewoog, l

Gy wonde een zondenworm befcha'menz’ _ e,

Is di: nw weg vrymagcig Heer;

lk leg myn z'iel dan daar op „ее:

En Zeg met blyde aanbidding Amen‘

Wan
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Wanneer dit eens'de'z'iel' ontmoet, ’ ’ Y*

Dan word háasË‘ al haer fmèrt vergoedâ ’ I ‘ _

Dan weet zy, fchoon zy hier moet zaaijen _I "

Мес напев, da: een oogscyd naakt,

Wen zy, van droefheid heel шагам, “i

Zal mec gejuich en blydfchap maaien.

О zaalge traanen, die men ноге,

Waar door een weg geöpend word

Om uic de troosnfoncein ze drinken;

Die manen zyn een vreugdezee,

Zy deelcn heil en leven шее ,

Als God die aan de ziel wil fchenken.

Myn ziel! Kom, laat een wáereldskind ‘

Dan zoo verdwaaald zyn en verblind,

Dat hy hec heuchlyk Christenlcven

Verdenke, als of m’ in ’t zwart {leeds ging;

Neen, :oon gy aan dan waereldling,

Dat treuren zelfs kan blydfchap geven.

Zucht toc lehova om een hert',

Dar week zy en verbryzeld werd,

Van wegen het gevoel der zonden;

Kom, wentel u in Jezus bloed,

Dac 's rnagu'g, om ’c verñeend gemoed

Mec liefdcfmertcn te dom-wonden. .

Н En
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En als ’s Gods welbehagen is, 1,-. _ _ ‚ f

Dac gy hier, ,met veel droefenìs; »

En певец, `r'noec uw’wegvbetredepv, » ‚ ‚

y Denk manńniçderongeval; ,'__ -l '

De yvaereldis een cranendal/ '- 1_.~._~.~. .l

Voor jezus планеры: Мец, ‹ъ=-›--п.дд

Myn Leidsmamgîxggmymîer in voor,v с:

Ik volg hem.' cap-dar zelfde Грота. '

Ну zal my oqk Aeen; daar doen. komen,

Daar alle fmerten hullenzvliên,l . .wn-

Daar nimmer granen zyn. gezien; '

Daar alle (тещ-110513; anmomen.; . _ . _

VVieís'dan'ila-¿elm¿Zaaijeusgydl Т if »_

Niet fleeds gemoedigd en verblyd,v \

.Al werpt hy ’c zaad al weenend neder,

Daar eens de maa-ijryd komen zal,

Daar msn „met vrolyk bly gefchal ,

Zal dragen volleyfchooyen weder. . : 

Koomc dan Iahováasdierbaar volk!

Al dek: “Шеи-сев duiscre wolk, ‘I ~ ч f

Die {ladig {lofverfchafc to: trenreny. ~ — а ' l“

O wilc, mecldeze zaalgge4 hoop, т

Uw zielen -rroosxen in uw’ loop ‚

En uit het ílof'uwhoofd opbeuren.

'.7
:Nr Х



umwmnmœamnïam n;

Gy ша, in plaats yal* druk en pyn,

Haas: inde zee gedompeld zyn

.WLan i le de; ju mit: т шах ‚ :_ Т

C *j Dmallgůj as vòor dehñoon«~ y 1 «l

«jr-E9e]- i l'.ng 'I' e TE Tw

Éd bîyLZe ì'¢‘5¿_z,`c§tzakîîenîxîrîèerifL * ‘ ‘ ‘“ Ч и Ú

' r

‘1570 афазии: LC*

. 11"? .у\ v

.ïg .IIILL .J J ‘l

п‘

‘3

. с ‘ '\ ‘ D* ’,. ‚. ,

ажио"; 52:», мы ж,» {шва ‚ и: г my“,
 

 

l’ .

о a ' hpp-5 1,', vg.\ at, а 'y'Ь «J l ’n Il L
D

С .

’_ ‘ \ v r

a' . ' ‘Í 'I ` l J !‘\ ‘JIJ r1 J

' у... r |\ \f\| ’

' n l .l Il, `l. с! rl ,j 1 l\ \ Q

'It
f s" ‘ ` q 'y' n!) .ql Q .rir\ l

(в .n an ‘4  \ д... о..—‹-.\о“

' : l’ ~ f' 11 ' (Фит-1.1, ›. ~" ’ * “t n

f ‘ML с. 1 в! ‘ .l v Il l 1 t с ь 4-4"! ~

. С‘ l ‚

p '3 t., ' "l ¢'}'{:'«..„

g о
° ‘0 f' “r \’ q ,um ’n

l g f _

r 2 1: ° ‘

 



„q мшывцшпх: НЬТРЕЦ;

- «Ñ ‚Ï -~. ч ‹' .' .
¿nl 1. s ‚ \! . n ~y ъ.“ t ЧЛ: V;\

(гр: Настой :y › " ‘.‘ÎJ.Ĳi :.,su't'

l

L Е Ю,
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Of aandacht over

L U C: XIII: 24.

Stryd om in te gaan door de enge poort?.

en'vM T- T: Х12‘36:

Щи _7u/e i( zag: en myn La." i: ligt.

о

Op de wyze: Waffen beucbelyker dagen.

Al wie, door de naauwe poorre,

Op de fmallc hemelbaan,

Door een ware weérgeboorze,

“'enscht ten leven in te gaan,

Moet, naar ’s Heeren vrymagc lyden ,

Somryds :egenfpoed en fmerr,

‘ Ну moe: worsrlen, kampen, .'ftryden,

Met een edelmoedìg herr.

‘QI’

Ó Yl
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Jezus zeltl is vooŕgezredem'-'ß' "л s’ luv: r? ~

In het Itrydperkfals седлам; f v`FI]

Hy heeft fchande en fmœdcgeledenßmmï

Om de kr'oon., hem voorgefteld.' :un-31.

Allen, die zich ‚плывет рт“: fil Ll,

Onder zyn толшаштынег; no 1 m'

Leer: hy; .,g wil: gy »gaan :en тещах mi!

„lSrrydt-dan huelen.’snyn'.>lianic|.m if!!

/
"

Hy biedt aan' dyn liegel'mgéńfmg эь alla@

“Тент, деснами-штат 'ааш,:.:щ9

Al die nietige'adrdfclie.=dìtgeœ д; „х ab m0

Котпёс: тег, выдавит; п: л , (23

Hebbemdiefhec lherrgenoomíe'ng' mob ‚ .nfl

О geloçf, het is gewin-„m ,gx Maux

Niemand kan ten hemel komen Az: v nell 1"

Als daar Jezus Koning is: JJ ч ‚л

Ну moet zyuen zecel Richman „m nw с)

In hec overdeelde herrww  м ’.¿fîA

Daar moet alles .voor hemfzm'chten„мы:

Schoon ’c aan .'1: vleeschzy to.: пышек;

Lieve lusten moet menïhatfm,> ~.¿

En door zelfverloo'chening I :.,g :1l

Dikwyls eer en goed verlaœn, д f п? z'îl :Il

Allesagrcn voor gering, ¿L и: n tu’ '.

Н 3 ~_18
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Ja wel ’t rechtermglwerlìezen ¿E “.lcs еще},

Hand eń 'vńètcn поташ-да :od nl

Smaad en' hoop voorlgunaßv-.erldríml к}:

jezus kruis., yoorlcroo'npn Rafgb m()

Ja al dikwyls nndenvînden',rí :aib . наш.

Veel еп bittŕèt'ltgnnñand щх тэЬпО

Van zyn mees: geliefde winden, д yA mol

Wyl menzînhemjmßod параши:

. Zelfs de защищавшие: :bold «('fl

Spannv :a fumi ham’. насмешник; 1 10W

Om de ziele hghäakwel'lengjiwin nih IA

En , иаавг’сшщн;ш6гхвшах

Dan , door loldœandzgx; сжимающими

Zoekt zy, iederïvogmblikf; .îcolug О

't Hert van уже áf'oeme'igen HSA bmrmoìÍf

En :e houden in диадемы; mb am

O wat moet menlhìddènysmkßn; :oom тН

Altyd in de паразиты; ' шт avr! nl

Nimmery -ma'g матчам -iìakrm »m 1u» 'Il

.' . 0f lafhanigmenen'gfaunë n1: a* naomi:

Zoo by dagen,l alußhyfnachxenyonul avail

1n gezelfchapçlofralleem f e м-„Ь а а

Zelfs in’t qusdiehstplìchc hefmheeg-x 1112

мое: men ook in fmïtrgdperk seemed-.n
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En daŕ'moetfzniuußínigauui-eń; зггт. îî:‘‚î

Maar den ganfchen levenszyd „;‚ f1

Tot den lè'sten doodfnik dunrßn:’:„`{ e f- . 'i

Dan volcooic men вех-видео fr’r’y’d‚. '1 :.Wievolíìandig wordcbevondeiw з ‘ ‘. 1‘ f

Krygt alleen de levenskroong uren’ ` ’ l;

Maar die weerke'ert-'tot d'e'zonden ,‘ f’. Г.

Heefc een helfchengloed ten 1300пьг ' Z

..

. J.

Dic 's derechcevweg' ren Питие? .1W " in??

Dit is ’c eng en moeilyk радуй: |=‘ 1i

Ons van Jezus voorgefchrevcnçïx Ĳ .." н в

Вас ons leid: naa'r ’s Hei'nelsí`:ad.1<l ‹: ')

Al wie zalig wensch't te worden," Ï’ i, * ‘wi

Weet men; da: naar ’s видишь woord

Tot den Вкус!- zichm’möut Вегаса Пик у‘!

En gaan been:de первейшая, ‚Lĳn

Maar laac’dít, ‚bènatde‘hèìrèmì " 8:9 'fil

Uw gemoed'id'oór'bangd'vrees'fl "J" т ‘l

Nie: ontruárw;%mon~œìrlfńürten “Ц

2уп bereid we: ’u шашечным. J на ‚

Neen',`~ käme' g"wilt o'ok ` een@ lbëfchbùwehá “‘—

Wa: al zoe'cïen "vrolykheidg’n Sb с: :H11

Onder al het zieiàbexa'onwcn;la :Zr-i ‘1f-nfl

Door den-.Heem is bereid.. W; ’ . ‘ ` î“

b
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По M E N 'G E L'D-ÍI 'CHÌ'IÎ’ÎEIÎNV.

Niets maakt ’sievensweg zoó.:mocìlyk , г

Als he: geen gy zelvenhaac; w .

Snoode lusten,- gansch verfoeìlyk

Die gy met genoegen laat. . 1 . ~ _

't Schynt wpl zwaar ,die lieve lusten , ’

Zoo bemind van vleesch en bloed, 3

Aan te vallen , en te omrusten; ‚_ _.

Maar ’c geheiligde вешаем :

Vindt daar in veel'meer geuoegeup'` ' .~

Dan een Satans ilaaf ooi: hadn, ‘ ‚‘ '(‘

Onder al zyn marloes zwoegen „M_ zì.‘ -.

Op hetbreedomellepad, ь); 'i „‘...‘ .. (1

Jezus juk valt zacht 1in ’c draagen,’ .; - _‚‚‚ :A

Zyn geboden zyn niet zwaa; ш... ‘.’.‚ U."

Hy wílc’t’hegp znlfonderfohragem ‘."'ì хпйё'

Middenin pcg‘graommgnme u т fr.
U

Laat een штампа Щътчтещтб un;

Dat het moeren. koren heeft,- 1. «y wi;

Dic is niet eeqszwaard te noemen .. 'j

Byrde шьёт-Зета leeft; .me “ ‘.

AbGodvx-eugde in ’rfc herevgillggeveng '

Dat is de allergroozüe Гсьасзьщ :fA «и

Daar by kan детектив, ; ’.; ‘. . ‚ 1')

’t Geen geensvaereldling-beîac.~ ~
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Lange jaren veel verdrie'ten” :‚‚'‚ г - .il

Te ondervinden, word: verzoet,1.~ ¿l

Door één voorfmaak te genieten ‚д. = 'f

Van ’t onzichtbaar hemelsgped. - ’ т ’

Wordt hec vleesch door :egenhedcn ’ ~ 3

Afgemarteld,‘ o wat nood?

’t Wordt met blydfchap al geleden,

Als men rust in‘jezus fchooz. ‚r .

Ja , fchoon >.heel de mag: .der hellen, . "Г

Door haar listen, 'of geweld’ ,

Menigmaal de zielkoomt kwellen ‘ я v: f

En zich in шатает: Itelc,~s r . . 21

Zoo maar jezus voor wil treden . . .

In de Грёз: ‚- en met haar gaan: .‚ _

Door haarruanen en gebedenl, Ĳ ‚ ': " f

Blyfc zy латынь“; ihm. L . .‚.;.'/

’t Is gemakkelyk te ñryden —' ’ ’ " Т ‘ ’ ь

Wanneer Jez‘us reikt de band 7 `

En geduurig, van ter zyden, ‘ д -Biedt genadig bnderfiand;’‚".""—""‘ ‘ ‘. a'

Als hy door zyn’ ’Geest van-'binnen -

Spreekt van vrede en roept haar coe; "

„ Gy zult zeker overwinnen , ‘ Ч

„Word in ’l Arydenmaar niet двоек; --'

“ H5 v0f
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Of geraakt de zielinzonden ,v гита о; и: l

Door baaronbedachzmamheid, ‘wo -i l'

VVordc zy trouweloos bevonden, ›`›2› « ‚(а

’c Zalig рад, 'din стоптана:- leid: ‚п. -’

Staat voor- zoofemo'alcyd open; :un :_‚;-.Die, mec alïliaarziels elend',^.'"..x."':1 '

Komt гос-Мамкины loopen Vmi . н

En haar trouwloösbeid “Квас; на; из

_ Daar een zodat, `dalmade'lmlieu „Ад? . cf

En afpynigehde-'fnîeŕtl и ты то -"

Van een штифты; Jb [загнул 'LI

Menìgmaal gefolterd werdt; ni 11.5: nl

En nier weer, waar been te vluchten , ‹; L;

Wyl hy nergens,fchuilplaatsheefu; «ì

Maar', in een-'wanhopenò mohammed . ~(l.

Voor боёв—шиши wxaaknédœqů З; и

Is voor een’ герайз’дстшиёдд ‘tri 7 В ' `

Als hem zïnßwßtëßkwgßol юз'гз‘л’

En hy voelt gengäßçßusllinzen,¿hwgJ5Een Verbergipgg дыщ 11.55

AIS een @linklide lnáiäkïêìf! ïoo-b y Y il

“планетами? вддчдЗщт

Tof ZY“ Heilândudww татом; f. v“, и
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Of roep: Jezusaeens :tot аисты: mi. 25.7

Die bevumìeà’lenfch‘enîbtpeägìb n: ‘\

Kan onmogeiykzüelìiichten; . то! :H ’ 2 Т

’c Valt nîet'fmuar mor .'c выжатый;

Neen, dat штиля-пестицид"! 'm 'l

’t Ganfch'e lv’o‘aríëhiíifi! `"van 30043 Wêt ‚“ '

Het roept Jeìus'in Кистей?” ”ПИ":

Vom- ‚д вешдёёгеъгддл rum! 'fin 1:“.

Niets heeft jeœmßvòmgeçchœevm, Q u.

Of ч, ook шве defzwàarńè pliehfï- . 4

Valt, als jezus kra'èhx чай-выедут“ ’ _

Der verniéuwdeígieleügn.,¿L Co ¿,gf;

Schoon zy voor'zygfnaam 1mm; nl. «lf

smaad, iäïook’den‘hangflen‘üödäy‘: Ĳ

Omißmbìœár; we re ïb‘ydenQ’ шью п “’11.

Zelfs den пап“ Elmïlöldcwdálaàx и in()

Laren dit de Elgggggggigm; ~ ï‘ n'. .f1-î., `. ~.S

Zeggen, 05": дщддгшн fg 'ir .11

V001' het j, 'ín Ck l;

Onder Jezus Машинки 2 m, мг

Dan те: ёатадтыиштщ „т „я; .’ :if

Door veel лрэрдщдтгш да uv‘. LI

Ylings naar ’le verderf“ @um Lm. »mi

Langs het bmdßznndenpadsu f. ‘.‚:‚‘: r

-“‘ " . Wat
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Wat kan toch de'Satan»geven'n'u ’q “. 'ì .ì

Aan аз; P: yv'rigsrvmn ’hmzp‘: ‚м

To: een loon, ahnmdinledqńmrxnxc., па)!

:.'Elalmgeny лентами четным :LII 1'

Daar ansc Jesus »vil штапеля 5:8 ‚ „из?

’g Апатия: ада; hem @dem ,. „5.5: y

Еп шее есччясвёоёчдзгеоппц vg. “7 ты

Al die hem zeg «msgmm _. .my

0 wie штанге: verkiezen _I s. ’‚ ‘ »ma

лещади. zoo lig.: тащил .f ю

En vrywillisîaLvenlicznmùî щ э': ‚-.‘;'‚"

Wat op aarde hemmekchcï‘j ‚ и Д

Кап для: noçh 'niet bekomen, , с ‚ „Лье

—Wae;g‘ld_l_iug_‚ om митингах-д. "v1.3

Dien Gods volk hçefr :rauw {сайта ,m0

Ook u zeltîae buigenm#x~?.fx тьъ'иэз

Blyf dan in de zondeb'aa'deüïâl т Ь таз-1

Шаг sv in'g'ëklïfiëïërä'ïyd'.'ì0 »fw ‘î“"‘\_

Die ну d'äasi‘iú hèrquiif-hqnden'; Ĳ", ‘ I

Bly? den Satin 'ìòeg'eůîglë 355331 11h д)

‚k wn , met маг oùaëra‘aaùeĳ; ш; {под

Liever op тешат; “54’: ‘M_-J Ĳ“!

Dom’ veel «отмыв when; : ‚или?

l

Treden идёте ‘hèm’emïaàï’l 11“ Till
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мы N G юг. и гон ”ЕЕГЫ: щ

’k Wil veel lieírexyal'mynfdagenfw» ..’_

Slytenín veel‘cegenfpoed‚‚î‚. .‚ «г.

Achzer -Jezus ’n kruiahoucdragen ,« ‘_ ~„ 

Vindt туп. Koning hec’zoo.‘ goed; Ё}

Daar ik in was.van,nar.uur,-..„~ ~„. ~

'k Wenfch die eeuwig |:everfoeiën,_~J ‚

’k Deel met jezus zoet en zuur, :

Dan te blyven in dezboeiënr l, _ 2,1' ‚ï ‘

Heb ik uit my zelf geen krachten ,

Om getrouw te blyven ftaan,

’k__Wenl`ch op Jezus hulp te wachten,

Hem te kleeven achter aan.

Ach, myn Koning! wil my leiden,

Vac my by de rechtehand ,

Wil toch nimmer van my fcheiden',

Voer my in het Vaderland.

Laar ik flzryden hier beneden ,

Om te gaan door de enge poort:

Doe my"z fmalle pad betreden,

Naar het voorfchrift van uw woord.

En als zoo myn herz gericht is,

Geef, dat ik dan ondervind,

Da: uw liefdelast zeer ligt is

‘Hem , die hertlyk u_beminr.

Ja
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Die gy uic gerne 'wiltigäveń ”этан o: „за
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oĳerjEZÀIÀÎÎIÄIÁË. "É _

De Hur beĳ? my клад/21, от вене blyde‘. (‚ватт

_ u [тендерам гас/цтдешдеп,„ « „_

f Il F ’ ‘ ‘\

Op de Wyze Pfaim 42. ъ . „к:

0 myn ziel! hoe zoo neêrflachtíg, v

Waarom is het, dat gy treurt, _ " _
Waarom, moedlooà en vreesachcig, А '

’t Hoofd niet uit het до? gebeurd?

Nu ge uw lieven Heiland hoor: “ f

Dit betuigen in zyn woord; “

'k Ben op aarde neêrgezonden ,

Om een blymaar te verkouden.`

Yder, die maar 4mm zeggen

Wil op het getuigenis, "’ .

”с Geen de .Vader af koomt leggen,

Dat in my het leven is:

Die naar my den Levensvorsc,

Door ’t geloove hygt en dorst,

En door kirrende gebeden

Koome oocmoedig tot my treden‘:

Die
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. Die zich vind абс—‚си inwendig «rf т д

Ganl'ch bezoerelé, arm en naakt, -- '- -¿ ~

En van hoof: me voer elendig, ‘ d

~ Vol gebrek en Lgafn'fclx татам; n _

‘_.~Í.." Die 'zyn-armoe' maar ать, '\'. ‘~1 . ~ ъ А '-1*

En zich ¿or myn volheid'w'end't; xZulkeu zyn myn welbehagen,

Die zich als elendig dragen. '

_la aan die zich-,laagst wil buigen

Voor myn hooge maieíleins

En mec diep gevoel betuigen,

Kan zyn eigen nietigheid;

Die ootmoedîg voor my beeft,

En Reeds in myn vreeze leeft.

Zal ik naar zyn herne fpreeken
En vervullen zyn gebreken;v

Die zachtmoedig wenfcht te dragenv ' f

Alle tegenbeid en fmert, l f

En wil bukken voorìmyn ílagen, , -_

Мес een onderworpen hert.

Kennende zyn nietigheid

Kenncnde myn wys beleid,

Die vŕìe tuchrigende roeden

Wil doen werken meê ren goeden.,

\

Tot



MENGELDICHTEN. 129

Tot-die al ben ik gezonden

Mer een boodfchap, die verblydc,

Die het here van den doorwonden

innig opbeurt en verwydt.

Aan den armen biede ik aan

Goederen, die nooit vergaan;

Die ín llerven en in leven ,

Alcyd blydl'cbap kunnen geven.

Treurïgen wil ik verkwikken,

Еп zal, voor die treuvigheid,

Vreugdenolie hun bel'chîkken.

’k Heb myn Geest hun toegezeid;

_Die den balsem van myn bloed

Toepast aan ’c benard gemoed,

Dac,door droefheld neêrgezegen,

Om myn hulp zeer is verlegen,

Dîe voormyne hoogheid beven,

En zich zelfs onwaardig zien,

Wil ik myn genade geven

En den gulden Эсеры: Ыёп,’ "  '

Schoon myn woning is om hoog, ` '

Myn onzferming, guns: en oog,

Zullen flceds'op zulken wezen ,'

Dic voml mync hoogheid vreezen.`

I Koomc
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'113° MENGELDICHTEN.

Коста dan , zegt maar nedrig , Amen,

Op het geen myn Vader zegt,

Met my en den Geest te famen;

Dat in my de volheid legt,

Dat gy alles door my krygt ,

Daar uw ziel zoo zeer naar hygt ,‚

Dat _gy nergens in kunt roemen ,

Als in my uw’ Borg te noemen.

Werp: u neder in myne armen

Zoo elendig , als ge u vindt,

'k Zal my over u erbarmen,

Als een Vader over ’t kind.

’k Weet het immers , dat gy zyt;

Stof en asfche; ’k ben altyd

In genade aan u gedachtig,

’k Weet, dat gy zyt diep onmagzíg.`

Moet gy onder zonden zwoegen,

Die noch oefenen haar kracht;

Zyn u die tot ongenoegen;

0 in my is alle magc.

Als gy onbepaald aan my

Geeft Ade volle heerl'chappy,

En neemt toevlucht tot myn vlcnglen

’k Zal der zonden kracht beteuglen ‚ù

‚ Wiit
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Wil de Satan u beroeren,

Val: hy telkens op u aan,

Om u in zyn так te voeren

En door myñing neêr te flaan,

Is het, dat hy Haag u kwel:

En u ook al dikwyls velt; '

Hoort dic blyde woord my fprekcn:

Ik zal al zyn banden breken.

Zyt gy magteloos tot Rryden ,

Ik ga voor uw aanzicht been

En ik zou het nimmer lyden ,

Dac gein 'c туареги waart alleen,

’k Geef u wapens in de hand;

Biedt maar moedig tegenlhnd

In my zul: gy zegepralen

En de gloriekroon behaalen. l

Komt zachtmoedigen van hertel

Neemt deez blyde boodl'chap aan:

Blyfc niet, in ’c gevoel van fmerce

Langer by u zelven ñaan;

Nu gy dal: gezegend woord

Van myn lippen hebt gehoord',

Dat ik ben tot u gezonden

Om di: heil u aan te konden.

1 z Kan



из: MENGELDICHTEN.

Kan ik naar uw hert meer {'preken ?

О myn Volk! wcnfcht gy iets meer ,

Dan dat ik al uw gebreken

Zal vervullen tot myn eer?

Ja ’k beloof u, na deez’ tyd,
Zult gy eeuwig zyn vcrblyd,l ’ J

En Gods aangezicht aanfchouwen,

Zonder eenig zielsbenouwen. _ '

  

GODS



MENGELDICHTEN.‘ 333

GОD S GEMEINSCHAP

Boven alles dierbaar, wat in

de Waereld is.

L U C A S X: 42',

Maria heeft bet goede deel uitverkoren, bei

welk van baar niet zal wegge—

nomen worden.

Wyze Pfalm 86.

Niets kan meer genoegen geeven ,‘

Dan ’c verborgen Christenleven;

Dat is een veel groomer fcliac

Dan al ’c ondermaanfch bevat.  .

Wie kan recht da: heil befeffen? `

Wie kan 'c naar waardy verheffen?

’n ls gewis een eereílaa: ,

Die alle eer :e boven gaat.

Laar de waereld fchatcen deelen:

Laar zy ’c hert door wellust ilreelen.

Laar zy grootheid bieden aan ,

’t Kan toch niet by God beilaan:

Wal kan de arme ziele baaten,

Die het alles hier moet laten

Als zy van het lichaam fchcidc',

En gaat heen naar de eeuwigheid?

13 Ia,
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MENGELDICHTEN.

Ja, wat-geeft нема ’t genieten? -

Kan ’t wel troosten in veŕdrie'œn?

1s ’t een {теша voor het hert

Onder ziels- of lichaams'fmert?

Of geneest het ook de beeten , .

Van het knagende geweten;
Dat de zielzoo dikwylsi kwelt

En in wanhoop nedervelt ‘г

Neen, gewìs alle aardi‘che dingen ,

Zyn Reeds vol veranderingen.

Crootheid, wellust, waerelds goed

Zyn niet meer dan eb en vloed;

Zyn het dan geen arme dwazen,

Die geduurig hier op aazen ,

Daar men daaglyks hoort en ziet,

Dat het fuel .daar henen vliet! ‚ -

Maar die God heeft trouw gezwooren

En hem tot zyn deel verkooren ‚

Schoon het alles hem begeeft,

Wat hy hier op aarde heeft;

Schoon de wy’nfiok niet mogt bloeìën

En het koren niet meer groeiën ,

Schoon geen rund meer ware in ’t Mi;

In Jehova vindt hy ’t al , ’ _

Wat

r

о
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Wal: zyn ziele kan verblyden:

Zelfs in de allernaarste гудел

Ryst wel meest zyn blydfchap op, ~

Stygende in den hoogflen top, _

Dan kan hy wel vrolyk zingen,

En in God van vreugde opfpringen;

’t Hemelsch en onzichtbaar goed

Is de troost van zyn gemoed.

Dat ’s een deel, dat niet zal 'wylêenz

Schoon en vleesch en hert bezwyken:

Neen ; als alles , wat men heeft,

In een oogenblik begeeft,

Dan blyft God de rots van ’t hefte,

Zelfs in doodsangst, pyn en fmerte, ’

En het deel in eeuwigheid,

Dat nooit van de ziele-fcheidt.

Ja, dan toont hy ’t meest zyn zorge.

Dan is ’t, dat hun trouwe Borge,

Die zyn erfdeel niet verlaat,

In dien nood hen ’t meest byñaat,

Dan betoont hy zyn erbarmen ,

Neemt en draagt hen in zyne armen:

Hy doetze in dien laatsten nood

Rusten in zyn’ liefdefchoot.

1 4. Zelfs
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Zelfs, als ziel en lighaam fcheìden,

Blyf: by. om hen heên te leiden,

Door dac duistere porraah,

In de zaàlge bruiloflzaal.

Wyl hec vleesch in ’c graf moet rusten

En afíterven booze lusten,

Doet hy den Verlusten geest

Vieren ’c zalig vreugdefeest.

Onder al de hemelchooren

Mag zy hallelujaas horen ,

Ja, die mede helfen aan,

’c Geen zy hier niet hadt verůaan.

Zy kan zich in 'God `Verlusten `

En met vergenoegen rusten, l 1

Wyl voor eeuwig alle еще .I ,f ‚ .

Van de ziel blyfeafgewend. _.-_ ¿_A . E

1s dan zoo een [laat niet heerlyk,

.En voor zielen gansch begeerlyk!

Wier begeerte, nooit voldaan

Mec de dingen, die vergaan , .

Scaac naar ’c heilgoed, da: befiendlg
Hen vernoegen kan inwendig, y

Dat zoo wel in ñervenstyda,

Als in ’c leven hen verblydc,

Heer!
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Heer! doe my dit deel verkiezen, »

Schoon ik alles moest verliezen ,

Wat my op deeze aarde lust;

Stel myn ziel in u gerust;

Laat toch in de zichtbaarheden ,

Myn gemoed nooit zyn te vreden ,

Laat ik door die nietigheid ,

_ Nimmer worden afgeleid.

Zend: gy voor‘ of- tegenfpoeden ,

Laat het werken my ten goeden ,

Als ik maar verloochning leer’

Dat ’s myn voorrecht, roem en cer, " “ ‘

Doe my fierven aan het eigen , ’

Wil myn hert geíladig neigen

Tot dat goed , dat niet vergaat;

Maar in eeuwigheid beilaat. ' y \

  

15 AAN
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AANDACHT

Over de kortheid en moeilykheid

. V'A N D E s

MENSCHEN LEVEN,

PSALM XC: xo.

Aangaande de dagen onzer‘jaren, daar in zyn 1?

ventíg jaar, of, zoo wy zeerfier/e zyn , tachtig jaar.

En het uitneemenn ‘van dien i: moelle en verdriet, want

bet wordfnetlyk afgq/‘neden , en wy vliegen daar been.

т

N iets vyordc ’er meer gefchat op aard`

Van alles, wat God heeft gegeven

Aan ieder menf'ch, dan ’L lieve leven,

Dac is by hem hec meeste waard;

Waarom de Vorst der duisterniíïen ' `

In ’s Heeren tegenwoordigheid,

' Naar waarheid, heeft dat woord gezeidl

Dat ieder graag zoude alles misfen ,

Wat anders dierbaar is, indien

Ну maar het Пепел mogr ontvliên.`

En
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En nochtans, fchoon ’t zoo wordt gefchat,

Daar 's niets in de ondermaanfche dingen,

Hoe vol ook van veranderingen,

’t Geen fneller henen vliedt dan dat:

Het gaat gelyk de weversfpoelen,

Of als een Jachtfchip, fnel voorby

Gedreven, door den wind en ty ,

Zoo dat men ’t zelve naauw kan voelen ,

Terwyl men fpoedig henen fnelt, ’

Tot daar men jaar noch dagen telt.

Het allerlaagste, dat men leeft,

En dobbert op de waereldbaren ,

Zyn zeventig of' tachtig jaren ,

Naar dat ecn mensch hier krachten heeft.`

Doch leef: men zoo lang, ’t is een wonder,

Hoe dikmaal gaat die levenszon,

Die jaren lang noch fchynen kon ,

Niet op den vollen middag onder;

En wordt, als men ’er minst op dacht ,‚

Verwisl'eld in een donkren nacht.

Die
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Die heden als het jeugdig gras _ -

Wellustig welig Попа: te groeien

En als een bloem des..velds te bloeien,

Wordt afgel'neden op een pas;

De dood ontziet geen’ tyd van ’t leven,

Schoon iemand jong, gezond en frischEn in zyn meeste krachten is;

Word haar van God bevel gegeven,

Zy maait_het dierbaar leven af

En flor: het lichaam in het graf.

Daar ’s niets, waar шее ge in dezen üryd

Dien fellen vyand af kunt keeren,

Geen wapens om u te verweren;

Neen, als de bangeßcrvenstyd

Genaakt, dan moeten grooten, kleenen,

De Koning met zyn’ onderdaan ,

De ryke met den armen gaan

Den weg der ganl'cher aarde benen.

ÍHoe nuttig, noodig en bemind,

De dood treft vyand en ook vrind..

En
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En als men 't leven wel beziet,

Al heeft men eens een reeks van jaren '

Bereikt, ‚wat zal 't uitnemendst baren ,

Als onrust, kommer en verdriet?

Het geen den mensch het grootst genoegen

Kan geven, als hy ’t al bezit ,

De rykdom, wellust, Raat; o dit

Doet maar zyn ziel angstvallig zwoegen,

Wat loopt, wat draaft ‚ en woelt een mensch,

Eer hy het al heeft naar zyn’ wensch?

De kroon op menig Vorsten hoofd ,

De Schatten, die men heeft bekoomen,

Het zwemmen in de wellustíh'oomen ,

Hadt zyn bezitter meer beloofd,

Dan hem ’t genot daar van kan geven:

Hy, die op aarden minder goed

Of Raat bezit, geniet meer zoet ,'

Van dit vergankelyke leven,

Dan hy, die in ’t genot zich baadt

Van ’t geen zyn ziele ledig laat.

Al
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Al wat ons niet naar boven leidt,

Hoe zoet, hoe aangenaam, hoe heerlyk,

Hoe hoog gefchat en gansch begeerlyk,

Is niet dan enkele ydelheid:

De ziel kan in dit al niet rusten ,

Zelfs in ’t genot, en op het end ,

Wat baart het anders als elend!

De loon van ’t leven naar zyn lusten

ls een geweten, dat [leeds knaagt

En ons ten diepíten afgrond jaagt.

Ach dwaze menseh, dat gy dit zaagt

Gy zult in ’t kort ook moeten Истец

En al de zichtbaarheden derven,

Waar aan gy nu uw ziele waagt!

Is dat kortílondìge genoegen ,

Dat gy in ’tzondigen geniet,

U waard het eeuwig ziels verdriet ‘

V Еп onverdragelyke zwoegen‘

Van 't bang geweten, als ’tverwoed

Zal razen in den hell'chçn gloed!
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O dat gy чту: waart; gy zoudt wis

Veel liever op uw einde merken

En tot uw eeuwgen heilůaat werken ,

Terwyl ’t noch heden, heden is!

Gy `longelingen! wilt gedenken

Aan God in uwe frisf‘che jeugd.

Het baart de wezentlykfie vreugd,

Uwe eerste kracht aan God te fchenken;

Zy is ook tot zyn dienst bekwaamst

En hem het alleraangenaamst.

Grootmagtig God! Ei geef, dat ik

Myn’ tyd en kracht nooit mag befleden

In d’ondermaanfche zichtbaarheden ;

Maar doe my, ieder’ oogenblik,

Met indruk myne dagen tellen :

Maak gy my Heer toch recht bekend

De maat der dagen, en het end

Myns levens ,. dat gy my wilt ftcll'en ,

Op dat ik leere en ook beken,

Hoe gansch vergankelyk ik ben.

Laat
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Laat myn gezondheid, kracht en tyd,

Die ’c u behaagt, my noch ce geven

In di: vergankelyke leven,

Aan u, myn Heer, zyn coegewyd.

Doe me als een vreemdeling verkeeren ,

Terwyl ik noch ben op deze aard;

Och da: toch altyd hemelwaan:

Zy uitgeñrekc myn ziels begeren.

Laat nooìc myn hert hier kleven aan

De dingen, die zoo haast vergaan.l

Geef: , dac ik mynen tyd uitkoop

1n deze booze en korte dagen ,

Dan ik myn’ tyd nier mag beklaagen ,

Als ik aan 'c eind ben van myn' loop.

О laan ik' waken ’c allen (konden,

Gelyk een dienskncèhc,‘die by nach:

Op zynes Heeren komlle wacht ,

Wiens kaerl'e brandend- werd bevonden.

О Zalig, die zoo is geflcld,

Wanneer de dood hem nedervelc !

CHRIS
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CHRISTUS GEKRUIST.

Ü’dagĳvîénè weergaéI nooit op àardfmeer is vernomen.

Waar op de Schepper van ’t heelal, der Eng’len Vorst я

’t Zelfßandig eeuwig Woord, op aarde ueérgekomen,

Naar't gruwzaamGolgotha’t vervloekte moordhout погас,

Daar word de heiligheid, die niemand ooit met zonden

Bel'met zag, tot een vloek. О wie begrypt dit recht!

De hoogfte vryheìd word van mcnfchen vast gebonden,

En aan ‘t vervloekte kruis met naglen vastgehecht.
s

Daar word hy naar om hoog ten fchouwfpel opgeheven,

En h'angt, met bloed beklad,wyl ’s aardryks gronden beven:

En ’t groote hemellicht, de heuchelyke zon,

Haar’ glans verbergt, als ofzy’t vreeslyk moordgerìohte

Van haren Schepper wou verbergen voor ’t gezichte,

En ’t wreed mishandelen niet langer aanzien kon.

K EEN
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AEEN

CHRISÈENS ковм

V'1N JEZUS KRUIS.
l

Roem vry , owaereldling, opal, waar ge op kunt roe

men,

' 1k heb een berre ftof van roem voormyn gemoed,

Nu ik myn’ jezus durf myn’ Borg en Goël noemen,

Nu roem ik in zyn kruis en zyn_vergoren bloed.

De wreede nágels inzyn hand en voet geklonken ,

De kroon van doornen,die mynHeiland droeg op’t hoofd»

De gal en edik, die hy heeft aan ’c kruis gedronken;

Dar al geefc roemflof voor elk, {die in hem geloofç.

Zyn fmaad is my tot eer, zyn vloek Щек: mytot zegen:

In zync wonden fchuilc myn ziel, alsze is verlegen;

Муп zielsdorsc wordt gelescht, nujezus heefcgedorst;

Zyn dierbaar bertebloed , voortvloeiende uit zyn wonden»

1s :on verzoening voor al myne fnoode zonden.

’k Roem dan blyrnoedig in he: kruis van mynen vorst.

CHRIS
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c’HR‘Ïè‘Î‘Us святою/ЕМ.

О Hemel, ga in’c zwart! Oaarde, gy moet beven,

. Scheur: vry , ’gy rocfen , nu de Heer der heerlykheid».

Merllerk geroep, zyn’ gees: in ’s Vaders hand zal geven»

Terwyl die door den dood flraks van het lichaam Гcheid,

О Levensvom, kwaamc gy hier neder om te {lex-ven!

0 Ja; zoo was het reeds in ’c Paradys beloofd. ’

Het leven , daar verbeurd ‚ moest gy als Borg verwerven

4Door uwen dood. Gy moest vermorslenkflangeuhoofd;

Terwyl die u alleen vkon in de verzen llekenf;

Want gy, 0 magtig Held! zult haast de banden breken

Van dood en graf, daar ik uw lichaam in zie gaan.'

Gods recht is nu voldaan. Hy, naar zyn alvermogen,

Zal u ten derden dage, o zaalge dag! verhoogen,

Wenge, als verwinnaarvan den dood, weer op zult Наш,
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DE ROEM VAN EEN CHRISTEN

l N

JEZUS DOOD.

Nu hoef ik voorgeen dood, als vyand, meer te beven,

Die is myn blydfchap, ja myn grootñe zaligheid,

Wyl ik myn ganfche her: aan Jezus heb gegeven,

Ben ik verzekerd, als myn ziel van ’t lichaam fcheidt,

Dat ze eeuwig leven zal ; want doormynsHeilands lterven

Bragc hy de onllerñykheid aan ’c licht, en hy beloof"

Dat, die op hem vertrouwt, het leven zal verwerven.

’k Zing dan-triomf, triomf! in myn gezegend Hoofd.

O felle dood, waar is uw prikkel om te Ценен?

’k Vrees niet voor uw geweld, gy kont deez’ romp maar

breken

En geven aan het graf, daar die toch in moet gaan;

Maar op den jongfien dag zal ’c Godlyk alvermogen

Dit nederige vleesch weêr uit het Ilot’ verhoogen,

Wen ik, gelyk myn Hoofd, eens weder op zal flaan.

DER

/
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DER l

’GELOOVIGEN’

Plicht en troost onder'tegenheden.

А!vindt des Heeten Volk, wanneer’t in tegenfpoed

Geleid wordt ,zich wel eens gedrongen,'om te klagen ‚

Wyl zy go'dloozen, die niet zwoegen onder plagen,

Vaak zien op ’t ruims'ti bedeeld van ’c ondermaanl'che

goed; ‘ ’

Zoo vinden zy nochtans', al ишака: eens hun voet,

In al des Heeren doen een heilig welbehagen.

Zy weten , ’t past hun niet, God reden af te vragen;
Maar pryzen liefst Gods wegmet een Ybedaard gemoed i'

Verzekerd , dat het zyn reeht vaderlyke roeden

lVan enkle liefde, die meewerken hun ten goeden,‘

Тему! hun hope (laat op d’eeuwge heerlykheìd,

Dit kan ’t bedrukte hert opbeuren en verkwikken ,

Daar ’t godlocs volk een eind moet nemen met verfchrik‘

ken.

‘ O zalig, die zoo wordtlangs ’tkruìspad heen geleid.

'A ~\
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MOEDSVCHEQEÈING

Onderïtegenfpoedd ль; {

А I<Ioekmoedíg dan myn ziel, al is he; hier uw. lor,A

Te moeren worstelen met veelc rcgcnheden. ‚

wees injehovaas ‚weg, gelyk ’t u pest, ce vr-eden,

Zoo g'op een vasten grond weet, dac hy ¿is uw God.

’ Ш mist gy dan op aerdgèvŕfer 'u kan'` [hekken totv

Genoegen; o;wa|: nood".2 hebcnochyalçyd reden, ‚А

Om veËgenîeegd :n_ethoéce wezen hier beneden.

Het weeldeŕige vleescìi'v'ŕordc hier doorìçna'ar geknot~

. '.7 _'.' .l _' u". ...J

‚ Еп f'choon а1’с fchepf'el wykr‚noch moogt gy inGod rusten',

Uw гейше wellust is, in’ hem u re Verlusten.. _

Een volle Jezus is uwe eer en beste goed ,

J..

Tracht met dìt zalig deel u altoos te verfierken,

Schuil in den bangflîcn nood maar onder jezus Vlerken,

Die u beveilgen zal in `allen tegenfpoed.

VHET
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HET

VERTROUWEN ÎGP (ЗОВ):
Geůerkç door voorgaande bevinding.L `

R O M:De bevinding werkt форе.

‘ î 1:

Hoedus nryn ziel? Hoe dus vol zorgen , aangedzŕan ‚‘

Om ‘t geen u‘hìer ontmoet in' ’c tydelyke leven? ‘ ’

Hebt gy noch hielt'gele'eŕd , oni "e in Gods handïèîgeven'»

Die al uw moeke en Шеи: ziet‘mef ontferming‘aan? ”

Hebr gy lo voorgeu tyd , toen gy’moes’t тамада;

Door doiscre vjvegelnyen door ~vr'ceze {так}: gedreven“,

Niet ondervonden, als gy God máar aán kose klex‘íéu”_‘

‘En oo zyn 'moge en :rouw bleef: onloewìemgllnliarGaan',` '

Dar hy ’t gevreesde kwaad genadig al’ kon weren,Î’ "I

En u meer gaf dan gy dorsc denken of begeren? ‘Hi-‘

Waarom dan nu niet meer , in onge-legcnheid, l. " —‘Î"

‚t ‚ ` ‚ _ \ „ ч .hq

Aan ’s ~Heeren liefdezorg vertrouwd alle uwe zaken? _. l

. Hy , die zoo vyonderbaar toc hier u hcefi: geleid, _ ;

Heefc mage en trouw genoeg, om ’cverder wel :e maken

» K 4 ’ D n

e..
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. D lE "

_BRU 1 DEGOM»JEZ Uls

Noodigt'zyne Bruid tot иудеи ‘« .l

Yçqundsdisçh

.H OOG L: YV:ÍI;"~.

Myaduurgekochteßruì@Vriendin , die'k heb'vcrkoren,

Al eer de waereld was д. voor wie ’lf myn hertebloed,Gcítort heb aan het kruis! toen ’k iny myn rein gemoed r

Moest ondervinden hcc gevoel van ’SN/'aders toren. _ l

Toen ik ,l rondom bennauwd , die nare klage deed hooren;

`„ Myn God , myn God, waarom' proefrìkl'n'n niet het zoe; _I

'„Vau uw nabyh'eid , die my altyd warf rzoo' goed?

‚ ‚“'ааггё›:›917е;}аас gy my Wat koomrrńyînlblydfehdp `finir-.L `

In dezen jammerüond , en weêrgalmgeIman;,1 „ . . ‚— `
Laage' gy, myn lieve Bruid, 'gebondenopvnrynhercìl

Ik dagt aan u noch in lhet bietersç _van-myn lyden, y y; l l»

En gaf daarom een pand tot myn gedachtenis,

‹ y ‘ . - т : _„. ‚ . v

Dac ik dir Iyden leed ‚' от u daar van te vryden;

Kom dan, creeme', eet, drink,word dronken aan myn

(Баси. - .› t . ~
L

DE
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BRUID Аышюокв.

n v v r

yn Goëlfzielenvriend, dion ik 'heb uitverkoren; l»

To: myn volzalig deel; youdlggy voor my uw bloed

"“ штолен? ’1‹5са verbaasd, о Heiland! myn gemoed

Ceauigr my, çlai'.A ikhhafi veroìenfl uwfs, Vadcijs Íoren.

Gezegend heilwoord;y {и gy my~ heb: laten hooren!

Uw hitters: lydeUîs' voor mylietlzo-eîfìe zoet,I

Daar door hebt gy voor my. verworven zoo een goed,

Dac rechte blydfchap geeft,l die. niemand бойца} x(toren.

gj . ._ ‚ ‚‹ g

Dat ’s balfem voor myn ziel. Dit troost'me in alle fmcrc.

Ik legge voor uw kruis myn zondig,‘onreln héŕ't.

Befproei het mec uw bloed', gefto'xc'ji'nffpbicëersŕìiyden.

_ ‚ ' 'z 3 Р "

Dag: gy aan my; îk'zal , tot uw весившей,”

Gebruiken 'c liefdepand ,y da: gy my woud: bevryden,

‘k Treê , op uw nodiging, gelovig гадит" (Чип.

К 5 ZIELS
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ZIELSWERKZAAMHEID

„if .~'Onder .hef gemis van het

' Bondzegel des

Адом D M A А L S._

" Wyze: Pf: 77'_

fr" ‚
5,- А .‚ ъ.

J 'Scl'won'ik heden niet mag koomen

In den Tempel, daár de Yromen

‘ ‘L «Samen einen aap den` disc'h ',

Daar щ broegi. gebroken is,

A Y Daar de w`yn` werdt ingeí'chonkep,

v'1)a`ar"`z§f'wmmsìì heilig dronken, ‘

‘3T-m" Uoördek'raeht van jezus bloed, '

Toegepast: aan hun gemoed:

1.')т‘?’='Г.г.„1=‘.1:п‹‚-— r" ` ‘ я z' '

Danze» „in этапы opgetogen.. _

_, дашь ‚щегёгдоочйве совел, ‘
" D JMS aàhïìirûisgebrôkeń, zien ,

Daar zy tot zyn zoenbloed vliên ,

“Метр uîwyn губе emwpnden, ;„стоически шпаг meen’ ‘ '

‚ '.J'Waarvapzy he; liefdcpand,v А у

K'rygeìl'äl's úiŕjezus handß'; ' `

.l „а; I Ё 1. *k Wil
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’k Wil nochtans myn ítem obkïpa'ren' 'f' "и _ï

Mec die faamgekomen’ fcbaaren ',~ ` `

’k Voeg my daar ook in déni geest, l

Aan dat zalig«bruêloftsfeest. ~* `~ ^

Wil myn Heiland' my beletten',z f" ` '

Dat ik my niet: neêŕmag zetten' ‘ " ' ‘

Aan zyn’dìsch~, gelyk voorheen;v f ~

’k Ben met zyn beitel tevreénw

’k Zal nu met :nyn'aandaelictreäeń ”Ё IDaar, daar Jenna:‘heeft’gel-eden.;Ay W

’k Zie hem dóor ~"t: Y‘gelAò'òïv'rcj 21“.

Ор het gruw'záax'n'Cdlggth/a.' и `

Daar hy hangtyàg" xt_kŕuie gèlà'lfçnklenvá

En den beker heeft дешевка?“ ‚Д. '
Van Gode tönen"A toeïilzyŕn;Al'l_¢_2|"_t_,'_'l'ySmolt als Wasch g доб: `а1‘ае° f'mìßèŕ'tf'l '

.

„ яР‘ъ»jпn.-q:I

ъь‘

„д ' с’k'Zie, dúnkt nìyp zynehàrnïen'epenz .

Voor elk, die tot hem'kçmtloo'pen, . l

’k Hoor den gr'ooten Levensygrîs/t ‚д
Klaaglyk rQeßen; :ußvfmy #mtl _

Op dat hy met hemelgèlven'y А у) „

Het aanmechtjg hert zòu lauren... ~ ~ ,  1

Ja hy blaàst den ‘adem uit
Voor het leven van zyn bruid. l l' '

.l-l

Maar
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Maar ik trede noch al verder,

’k Zie myn’ trouwen zielenherder

Ui: zyn lyden weer herûeld,

Als een zegepralend Held.

’k Zie hem boven ’c aardl'ch gewemel, ."’

Opgevoerd‚tqc in den hemel, 

Da`ar :by .praalt me: de eerekroonj _

Op zyn’¿koninglyken troon,

Mag ik yan dat, al de panden
Nu niecltaèten mec'myn handen,

En zien me; myn lichaams oog;

Jezus lief! wil van' om hoog к . -,

Пап и Z‘Ë'fî‘àn nis" узнаем; _ Í » ` "_

En myn lierre tet litteklien;‘„ ~ ‚ '

Kom, pgĳgù my rimetglugl;lich;T д

“ЧЁШЧЁРН‘У? аёчгсгёзч: I -
‚ ь.

Moet ik ’c zigtbaax zegel gisten, IAi, WÎÎ ату-питаемые?) ~Dat'g‘ĳ‘ËyÈ n‘ì’yn Bruiäe’go‘m к ‚ ‘

En ik Weel' ijw eíïgendom,‘ _ ‘

Dac gy zyt voer my geflogven ‘ j " ' '
En het heil niy'hebŕverv'vórïfeii. ¿f ч‘

Бас zal mák'en, dat туп фёгё I '

In uw liefde gaanäe werd.3 7' ` "

д щ. ‘ «JI .l "1 ‘

.

О54
n. Ĳ
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. Gy zy: immers niet gebonden, ¿_ ‚—‚ ‘ „

Heer, aan zegel ,piaats of ’íìo’ndd'hr,i i `

Neen; uw tegenwoordigheid,

Wa_ar in al myn" blydfchap leidt.

Wiltge ook in ’c verborgen toonen ;

Wan: gy wil: by armen wonen, _ n

Kom, kom, daal dan, guuscryk Heer ,‘ -- ~

In myn ziel , die arm is, neer.

  

ZIELS.
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ZIELSA'ÀNDAcĲ—T

By gelegenheîc; jan' `het:

PINXTERFEEST;`

w yl wy tatis den tyd beleven,

Die ons blyde По? kan geven,

Om te' denken, hoe de Geest,

Op het eersgc Pinxterfeesc,

Neêrdaalde ‘op de Schaar der Vromen,

Die :e famen waá gekomen ,

Om eenërachtig met gebeêp

Toc Jeh'ovfa'as troon re стееп', “

Wenscht zich ook myn’hcrt, fchoon ’t laag isJ

En dikwerf zoo dor en traag is,

Nu men in de ganfche kerk

Houd: gedachrnis van dac werk ,

Zich voor uwen troon te buigen ‚

jezus lief, en te betuigen,

Dat het my ook allermeest

Is te doen om ùwen Geest.

Zou
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Zonder Geest kan ik niet leven , ‘

Noch uw naame groocheid geven;

Zonder Geest blyfc fteeds myn hert ’

Duister , doodig en verwerd.

Zonder Gees: kan ik geen plichten

Immer tot uwe eer verrichten ,

Zelfs he: eenzaam werk is traag,

En het her: blyf: log en laag.

O dat afgetrokken denken ,

Dat ge uw volk wel eens wil: fchenken ‚

’c Rechte bidden in den geest,

’t Welk der ziele is als een feest;

Dat gezet en teder leven ,

Dat geloovig aan u kleven

Dat afhangen van uw kracht, .

In de plichten, die ’k betracht

Ken ik by bel'piegelingen ;

Maar, helaas! in de oefeningen,

Zyge ik menigmalen weer,

Als een magtelooze neer ‚

Die aanmechn'g zic ze treuren,

Daar ik me uit hen frof moest beuren ,

En, als weerloos, herr en oog ‚

Toc u heffen naar om hoog.

Maar



лба MENGE; D. LC HI’T E N.

Maar uw Geest moet ook dat zuchten

Werken. Zal ik tot u vluchten ,

Ну moet geven onderftand,

En mytvatten by de hand,

ja zal ik tot iets bekwaam zyn ,

Zal het u recht aangenaam zyn ;

’t Moet aneest zyn, die het werkt

En my met genade петь

Моес uw Geest dan alles geven;

Kan men zonder Hem niet leven;

Zoo als ieder een bevindt;

О Getrouwe Zielenvrind,

Waarom (mag ik u dit vragen?)

Waarom is ’t , dat ge in dc’ez' dagen

Uwen Geest , in ruimer maat,

Op uw Volk niet ncderlaat?

Waarom moet myn ziel ook zwoegen

Mec veel fmert en ongenoegen,

Onder dorre doodigheid „l

Die zich overäl verl'preidt?

Kan dat tot uwe eere wezen?

Wordt uw naam daar door geprezen?

Is ’c beäntwoord, heerlyk Hoofd ,

Aan ’t geen Gy ons hebt beloofd?

Stil
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Stil, myn Ziell Durft gy dit vragen? ì

Durft gy overtjezus klagen, . д

Dat hy u zyn’ Geest onthoud?

Als gy maar u zelf befchouwt.

En eens wilt naar binnen treden ,_

Zult gy vinden duizend reden,

Waarom gy erkennen moet ‚ ‚ ‚ `

Dat hy hier in heilig doet; _~

Want uw Heiland, die zoo trouw is,

By wien nimmermeer berouw is,

Die onttrok u nooit zyn’ Geest,

Of gy zyt ontrouw geweest.

Wat hebt gy niet menigmalen,

Als die Geest u kwam beitralen

Met zyn licht, dat uitgedoofd _

En u zelf daar van beroofd! i ‚

Ach dat trouweloos onttrekken,

Als de Geest u op kwam wekken` .

Tot uw’ plicht; dataardsch gemoed, ‘

Dat zoo in het zichtïbre поев;

Dat ver aF van jezus zwerven,

Zyn nabyheid dikwyls derven,

Zonder dat het u zeer drukt.

Of ge ’er onder gaat gebukt!

L ’t Lich:



‘du м EN ать D тон тайм

’t Ligf Bérus’t'èd‘în l'El' ‘ìem‘c‘ln'én‘ï "“Î " I’ ‚

Van uw‘ herteloöié'ólïeljèen ,‘"" "1“ Ш— Í

Zoo „вымыванию, I М"

Gm‘den wegg‘àù‘á‘r’mĳ u' mag» = '

Rech: verloocheńd*`¢e'bëúed%ńàf`-' "’ "

Dit, myn Ziel‘!"àìr=z'yn не нага; "“ “ "

Die uw Heil’ahd‘bîllík песец: »1Waarom by Осей Щеёгдёеей) "Í

Maar wat таиткЙп ¿ezels?î "И: TMW

Zulc gy nu‘u’zelf взбешен“: f ìî’îî‘î ‘_ :

Of gaan 'zictén'mnedüodsïbeïëŕ-Tflö '-1 L

Neen, myń'zielllïkdóm; b‘e‘urg‘u we“ ‚ }

Uit het Rof,wiìfmec u'w inchtenï‘É-î’i И “

In geloof paá'r jézúéïvïüchfen г“; ’ “г" `

Bied hem aan _uvHidÓdig hert ,

’c Geen-u {trekt ~mi. zoo veel Лихим

‚ Lieme Jezus! -Grafé'Konin'gr

Zie, uit uw verhéÚëti’WooninË”, ” "' "
Op di', die ìööl'ìrddůvìo'os' bem' 3^ '

Maar ooçmoedìè ’ÜÎÁ“: ‘èrke’n‘, ~ i ` l

Handel my 'ñïërvńfáâì' myn zonden',

Die ik de скатан heb’gevonà’en ’

Van myn geesœlopéìé'eúàan; “"

Maar zie me in ontferming “aan. ‘ 

 

Last
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Laac ik toch nien langer zwerven

In hec do'rre; neen, ’k z'ou Пепси.

c ';_ Z'en'dvzijeh'ñlieñte мы, meer д‘

Gees: Icn'lelven op my neér , '

'zel jk, 'rechte vruchten draagen ‚

‚ Die n kennen welbehagen,

~ f' Die luwänamezyn'to: lof; y,

y Gy, gy ielvc moet uw’ hof

«Èyk bew'áaz'ren en beí'proeien;~

_ Dan zal allee Фена groeien,`

д . Als een frisfe wilgebqom

` . Aan een klaaren waterñrooni.

Dix is ’c wo'ord door ú gefproken';

Üat gy nim'mer heb: gebroken.

‚ .' Y Ach yervul, vervul dat toch

Ran myn силён; bene лось;‘ l

+S? ¿e Y2» «а:

ä"

L z
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H Е т y `

. ZONDIG 'NEDERLANll

Onder alle Gods oordeelen noch zorgeloos, ‚ор—

gewekr tot een fpoedige en oprechte _

,BEKEERING

wie is ’er, als hy merkt, dat hooge waterílromea

Hem dreigen, wyl de йота geweldig huilt'en kraakt, .

Wie zier de wolken zwart, de donderbuiën komen,

Die ‘niet een fchuìlplaarszoekc, waarin hy veiligraakt?

War krygsman is zoo dwaas, die zorgloos zal gaanronken,

Wanneer de vyand waak: en zich ten Шубе fehikç;

Als hy van ver reeds ziet de flikkrende oorlogsvonken,

En hoort het krygsälarm, daar yder een 'voor fchrikt;

Zal hy op zulken ryd zich 'niet in ’r harnas zetten,

En wakker blyven, zoo zyn Veldheer heeft belast

Om met naauwkeurigheid geduurig op te letten,
к Dac hem he: kwade nieropk onvoorzienst’ verras: 2

.la elk is wys genoeg inrydelyke zaken,

En elk verwondert zich, wanneer ’r zoo nietgel'chied:

Maar ach ons Neerlands volk, fchoon ’c onweer dicht

koomn naakcn

.En 'c zwaard reeds is gewer , vrees: noch Gods oordeel

nier.

"‘ " De
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De geest eens diepen flaaps is op hen'u'irgègo'ten.

‚ Wat oordeel ons ook пей", hoe groot en zwaar ’cmo'og’

zy D ,

De herren zyn verhard, en de oogen toegeflooten.

Al flaatGods hand ons zwaar,menvoelt geen (roert ofpyn.

Wie is ’er noch ontwaakt door al de zware roeden,

Die Gods rechtvaerdigheid ons toezend jaar op jaar!

Was Veepest, zware Storm en hooge watervlocden,_

0f ’t knagend zeegewormt, dat ons brengt in gevaar,

Wel magtig , onder one zooveel verfieende herten

Te breken? Neen, o neen: al kwam 'erfla opflag,

Al was Gods hand verhoogd, men zag het niet met f'merten;

Maar bleef zich in het kwaad verharden , zoo men plag.

ls ’t wonder, dat de Heer, wiens gramfchap is ontí'token

' En brand, gelyk een vuur, terwyl de zondebrand

Nog niet is uitgebluscht , maar byf't op ’t hecvigst roken

Ons heeft doen voelen op het nieuw zyn flaande hand?

Wie heugt niet, hoe die hand in ’t voorigjaar ons drukte,

Wanneer de felle vorst en wind 't gewas van ’t veld

Ten, grooten deel bedorf, zoo datonze oogst mislukte.,

Waar door een duure tyd ons nog gevoelig knelt? ‚

Als of God tot ons riep; „ Ik kan niet langer dulden,

„I О Land , uw overdaad, uw wellust, dartelheid.

-‚‚ De zatheid van het brood en zoo veel andre fehuldena

„ Die hebben u reeds lang voor deze ага? Bereid.

3
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О Neêrland! Neêrland zult gy nu noch-niet ontwaken?

' Zulrge op uw zondenyveg'nog,zòrgloos blyven gaan?>

Is dan niets magtiig, uvy_onbuîgzaam herclte'rakenï ‚

Dan zal Gods roede u noch .met z'‘yeaaa'der'plager'xîílaan;l
ковш: nu een dunre :ydln lzoo gevoelig kneden?

Wie weet ofniet de Heer een zwarenr hongersnood

zal zenden; ach! hoe zult gy dan mec Миф; bef-elfen.,

Hoe zeer gy God nn tergt, 'ycrdarteld,îz§c van brood.

Wy hebben wel, ’p is waan; noch vrede bi`tr1o_n_zelda'geni_

God heeft he: Qorlogs zwaard to;’heldenn'fgewla'exgq',-r

Маат hoort :nen dagelykà nie; een denkrirg задаёт.

’c Is al in rep en roer, vyaar benen men ,klem-'ILl _ A

De Avyand is gereed, zoo ras' God maar :will'grekenf

Hee щам is u_ìç zy'n fehede en reedsnodrláng gela'vet,`

Het fmenlencl oorlogsvuurnçordt wislnît koftomfteken,
Zoo Gods lángmoedîgheìd en'ìnagc 'zollgênŕeŕbelen 'n

En ach тещ ней: moer;I nietrlìdder'en en Vbeeven,n

. zo@ ons актам?001;` стог, Ь‘ое ьёадс _15631 аза afganaK

Dic goed, gezegend land, d_áaxj wy gel'usçv in leven, ‚ `
` ` To: vioesçhcîd maken, Vc'loor den V'ynnds Qìeedelianà

pan zoudt gy zien, met wee , uw práe'lltîgegëlbéunfen а.

 uw kœmyk huisqeraad, ia al uw heeiïìkheid, `

Al, wat gy {lellde tot nwetoevluchr. en've'lftrrouvecn `

ln Ч: Yyancls> magg *i of in een pullnnoop neergeleid. 'I

Цап



ElN: qlEçLl E“ то

вы: zwdenwhqoaheid@wwwзятя, luieren-1 r
N_eèrdaalen днищем, ,íílnlcglcâfflî`gl_o'Irgilergiaîrgn,”am,ZO~ I

0 Neêrland», ‚ер een ‚пасы: vannag„enf alleligl Чутки“,

U :refer: , .wann wie zal voorgxoorçl'eel Заёмщик?

Nu ßchßsvïdikwlßleìn di@ дтгредер zeggnwů

рте“ SYECPÈ@ ‚Кчдс .‚ фддгдорчвяук ‚труд: ‚вата

Me;Gods Volk,-naar zyn ища, lapgsßjong fçhoopçsweaqqq

Daalp trouwe ишака орде. hevgpmlaacfen ‚щами

шаг не Задачнтед патдетишкамватта

з= Daar gy'rónuwnœpliäbê Wßlß #Bmg angl.;qude
Maar ась !. hetlfnwdfverzùìm ymzopyeel dierbrefqdvem

`:Doen теша. ‚ dat .de Heer den kandelaar-.van _fr ward

Van ons wegnemen zal, terwyl zyn heilige-‘oogen’

семя mefvëeërzìa zienguwmenwwawaraverrmml
Zyu Knechten lélëi'n' geäeht'.VZÖd"GoÈi ¿ñtméer gédbëèn?

Neen.“’ce;alè' Üozclônsgnet: zyn enGe'estgìerlääé

Dac is de gŕoöfflfë'ßlylì Èvag'zlyh: Èèïxïéhx'èn foren? 5

М: ray' ееъ Marg Jane,- алыйgeweigerd ъьеа’г-Э

Näà'r "zyn мамаш de "ń eligeïr'lŕèrìfëńfàoŕëlñ, fín-.G

La_at „wanolgn _opńImán' weg, en aan zichzelverll
,l . . . ‘.„-.;' i ‘YT-)n.lïqla v\ Us'. L4

Qräevëlëßïâf.ëŕafëfńff¥ë#ml *rf-Fael тещ

Zoo zware Rraffen heeft de Heer voor n bereid,

l Zoo ge op uw’ zondenweg volhardt en blyfc verachcsn

Den grooten rykdom van zyn goederńerenhcîd»

д ¿l L 4 Maar
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Maar wilt gy noch in t'y'd's het oordeel Gods on'tvliedeu;l

Ontwank,ontwaak, ílaop,'bekeer`uróeh'nre`t (росе:

\Vyl hy u noch genaé enleven aan laat bieden ,

Val uwen Richter met boetvaerdigbeid-'re voet.

Belyd uw fchuld oprecht` bid dat hy niet~wil treden ‘

11n ’t recht, terwyl gytoch voor hemnietknntbeft'aén,
Maar ha'nd’len naar genaê,I wyl'zynibarrnliartigheden ‘ ы

Zoo'v'aak bezoond', ver ons bereik te boven gaan, '
Sie!l hem zynclgeneïbetnigingen'voor обдав; ‘ .

‚д. Zoo waarlyk als ikleef, o Zonda'ar, ’kheb geen'lust

n» In uwen dood ;‘ o neen', ’k heb metuw Raatmêdogen, L

~ „ Zoo ge u oprecht bekeerd, dan word myn toorn ge

bluscht. - ‚ . _. _ ..
Doordezen weg alleen verkrygt tgy` _den zegenr

.~ Haast u dan, redqwlzielLzoeknwgljehoudenisra:A.î

Verlaat toch dadelyk uw fnoodçuzqndenwegen, ,_
Тешу! ’er подери Чес} gindenljs, `_ l u Ц

foweiswee Ш щ?! .der Heeten, fha»l rg дойти); .{

Вт ß dan darabmdmerkgwrs 'roer .eeuwig harm..
chaud,  v «I . 1,‚. .L

l

l

nàrgy God heb: geiéìg'gf, waar6m;h’y“infìfp teren.“

Taijwœsxrheid ‘heeft genen 't hardnékkîg'ríxeaeriràag’
‚1. г . fr „з „д тем г: ’ "

-Y А млад

„д. ` . n l n ' . . х'-‚ ' и ч

r!` ...J _ '1.a I „r1-.p :r v ъ . ; сс.‘

ч! . . f

. . . .. .. 'unì ГС „Эх;

„а!
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MI‘HRGÂELDIEHTËR; ÌGQ

. _l _ _ Di ‚ д

ZALIGE”ËÜST

in de вето/дядей gemeten

f ' ‘ ‘

д JĲ...

mt antwoord op een vers van den Hoogëerw: Heere

J; WILLEMSEN over de ягдташ: van

PHILIPPUS MARNIXy. И}

DE RUST IS Едим:

. ...

О ja de zaalge rust is boven, I ‚ дMaar hier op aard word , door gelooven,

Wel eens een eerßeling gef'maakr, _, ¿if

Wen God de ziel komt vergewisfen,

Das haar vemagcing niet kan milTen у,

Op ’t goed, daar zy hier fiaag naar haakt:

.„ l'

Die zoete rust van ’t bly geweten

Mag wel ’c verborgen manna heeren.

Het geen een waereldling niet'lcene.

Нес wordt maar aan de ziel gegeven

Die heilig wenschc voor _God :e leven

En zyn’ nabyheid is gewent.

“7 L5 Ik



M E Nxs в мы cm1-„E ц

1k wenseh , myn Vriegidá~ wyl ge onder fmertç

r А `Тдтв zweeg: , `dal: deze шаг, uw herçe

l, dn Óod асы-швец ,.'êîm 121551 r

Voor hemllrebnqucentecxl de ílagen
d .. из f . ` ‚3 3g"Van uwenuiìäderázoofr:I draken ,K

", mha() L ` .‚ ~'. .

ы .f . ‚ «inw ‘.15 :ufo '.3' \¢l~„1„f"ikil'_';

Die шиитами тещи l 3 r1°~baßs°fefnßsmew¢ëfem чAls ’c liebaám niec neel rust Беты? ` Ц

Die dan in God zich kan verllerken ,

Als hy die rust infc hart wil Avrrerlìcen д . . "Х.

в

Voel: naauw ‘dè'flagen van ’c verdrie»,v » l

l ‚221; дыр ,ma f; Е.....; (5... '‚ .I .i

Die nistl vân п nien впавшим ,l ’L

Verůerke u in de biste'gfrënden Q . i'. bnf, :i . .`.’

Dat, а1з‘Ьй11Ё1сБаЁ1-йй диода“? V" 7? ~' l

Zalen 2уц'паар1ъёе‘чеш;„тещ шит: .` . 1‘

Uw ziel aan ’s Hemels zaalge kusten.

an rusten in uws Heilands {стою "I

6193917! сагах: псгтсёю': J’ 3 ‚ i
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из не n.1.- mil-aznar *ls-.Naf- ’ т

OP DEN'TWEEDEN'DRUK“ ‘

Ĳ .t

SIGNS ‚ZIELSB‘A‘NKETTEN
y “бьеф щддёаёаею ‘ ’ I

«JACOB ‚ъ WILLEMSEM

{а zyn leven Kin/mr. der

Zeg nier, о Waeŕeldling, ‘het recht;’CÌnis’tcm‘lesvéu"W

‘ Kan nîrhmer bl'yöfchap ‘gé‘v’eh:

Het` ¿Heet ‘iń ’t’ шт te gaan , daal" ’s 'niet dan Íi'éurîghirîq

'.En`naárheîd ii! bér’éidî‘

_Ta-gs!y ïs'zoo 'na'ar uw dwaas eu‘ònv"e'rńuftíg шаееъ,‘ "n

` ’ Gy kent web niet' hë'tjçoòŕüœl,

Dat ’s Heeren 'volk geniet', îerwyl z`y hief b'éne'énM

~ _ ’ Den engen weg 'b‘è‘u‘eérË.

Q‘ívierd he: u gegùnd,I hem ‘na te ‘mogen’ vh'a'ndlén, f' ’Ï

Als zy in ’c eenzath handler:

.En bezig zyn met God , ’c geen gyunochfkeńr x'wchï'i'eß,l

ja acht voor zielsvér'driet.

Mgg eens een Bondgenoot, mct’t reukweîk der ЁеьеаеБд

‘ Ion ’a Heeren ryksrroog miden,`

Om.



i” M'E N G ‚“E 'LD- I'iCïHJT-'ELNJC

Om me: vrymoedlgheid te l'tox-'elnì-alllel:,n_n-md.`

In zyn’ genadel'chooc;

Ontlast by daar het hert, voor*God , in boetemnen ;

. :ff-151'. РФ: дает ’b ‚Ферт шт ’ " î‘ ‘Ч Îî

Den weg to: waren troost, wyl in deez" droeŕfenis
K De groocße blyd'fch'ap is.

Is 'c htem'vergoqdfin dat verborgen, heilig eenzaam ,

Met zynen Heer’ gemeenzaamf, ’

'Iy .pleiten op кастета, 'dat ’zyn gezegend Hoofd
En Borg hem heeft beloofd; v

Gebruikt hy ’t- heilig recht ‚ het welk bem is gegeven.; i

._ Om nedrjg aan ce kleven, t A

¿_ En op Gods Yaderherc, doorjezus duur ramfpen,
Geweld :e mogen`doen; l I l —

Of Луг: hy Thabor op, om daar zyns Konings loisir!! .4

Te zien, niet in he: duister ;>

Maar by des Geestes licht, die in díe heerlykheid e
i .Van fiuk tot fluk hem leidt: l l

Dan dicht bywel een lied tot eer van zynen KoningИ ‘ ‘

Aanbid hem in zyn woning, ‘ _

En roemt, verwonderd, al da: overdierbaar fchoon ,
щ _. ’.c Geen by dan: fpreidc ren zoon. ’

la wil zyn zwakke ftem me: Hallelujaahs paren n Ф

Der reeds volmaakte llcharen,

Die
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- Die vlekloos, onvermoeid , uitgalmen ’s HeerenI lef',

In ’e zalig vreugdehof.

Dat dit het wezen zy `van ’t-vrolyk Christenleven,

Moer elk 'geruignis geven ,

Die , me: bedaartheid, zich by deze fchrifren zetg‘ "

Daar Sions Zielsbankec

Is opgediseht aan ons, door een, wiens kille beenen

Bedekt zyn me: de fieenen;

Terwyl zyn hooge geest reeds onder de Englen zweef:

En eeuwig Gode leefc.

Hier ’skenr van. (lof, waar in de ziel zich kan verlustel

En me: genoegen rusten.

Hier is een zielenfpys, die’: her: niet ledig laat ,

Maar wezentlyk verzendt.

Kom , Sions volk, laat dan in deze zee van zaken

Uw ziele zich vermaken ,

Gy konz hier weiden in Gods raad- en vreêverbond',

д Ор Christus bloed gegrond.

Hier zie: ge uw’ Godvals Heer en Schepper aller dingen;

En die zyn gunscelingen

Door Christus bloed verlost, hen heiligt; enzynbeeld

In hunne zielen teelt.

Hier word Jehova in zyn glans en heerlycläxeden

Geroemd en aangebeden ,

En
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.En Jezus шахтерам die, als de мешают, _ л ~

Naarßcrhctt fpreekc .van zyn volk.

Dan daalt:l de ziel ‚садист, vom del шивера: hoeken;

Des herten te-_doorzoeken, —

Hondt fprake niet zich zelfvoor-'s Heerenlalziende nog

i De: ze inroepc van' q_rn hoog: y

Dan hoortge eens, hoe ze erkent, dat al hecaár'dscix is nietiá

Ganseh ydel , ja verdrietig',

- En dat de ware vreugd alleen ligt in ’e g'eno:
.Y Van een volzalig God , r, '

11

Zyu kusl'en zyn haar gded, dic zyn de fpeeeryen g

De hemellekkernyen ,

Dear Jezus op onthaalr; 0 ja, die zyn in fmer:
i .Een певцы voor het herr:

Dan wordt Aeens; Jezus Bruid , fchoon in zich zelf'elenciig,>

Verroond , alsfchoon inwendig

Sn ůerlyk uicgedosch: merkoning-lyk gewaad ‚

_ Gepest naar heuren Raat;

Dan weer' de Bruidegom, >zoo als hy gansch begeerlyk';

Volmaakn en' overheerlyk `

' luft oog~is van zyn Bruid , als haarzyn glansbeflraalé

Op ’c keurigsc afgemaald,

En eindelyk dg ziel, door zoo veel wondre wegen ‚а -

Ten hemel ingeílegen;

« ' Dear
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haar ze азиатам in denî'geesrekykcn’firĳd :f

.‘ Y Мот eeuwig мычащи—

Wie, медвежатам; îz’aĲ’a‘nger durven mieten, 1

Of eén frechrfelianeń Christen

Geenfbl'ydfcñap» стенами-о ‘ja‚‘g‘e’loof he: щ;

' Ё ’ 3c ÉIYgt alle vreugd vdòrby.‘

Кош: Siemen , komr!- hier heb: gĳ" ног-щ Zingem гw’n" door'v de wolken 4dringen ,

Beurt uwen magen geest om hoog' , 'verhefcuw fleur.

In dit Jeruzalem.

Tragt aan den Waereldling getuigenis te geven,

Hoe ’c ware Christenleven

Ook vreugde in zich bevat, ja , meer de ziel voldoet'

Dan al ’r verganklyk goed.

Danke God, dac by op nieuws u wederom laat тенге!!!

Door deze dierb're diehren.

Waarin een Man herlech , die al zyn tyd en kracht
In ’s Heeren werk боны-Мази,

Die eertyds leefde op aard, maar wandeldein den hemel>

Ver boven ‘c aardsch gewemel ,

Die velen heeft geleert, gellichc en aangefpoorc,

Door ’s Heeren dierbaar woord ,

Die Haag zyn’ Geest verhief, door heilige gezangen ‚

Daar hy de wondre gangen'

Чаи
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Van jezus met zyn Bruid heeft: iìerlyk voorgeñelß i "`

En 's- Heeren roem vermeld.

Nu is hy voor den troon, en zal daar eeuwig leven ,

Om Gode lof te geven;

Daar zingt hy zo als hier, maar op volmaaktefzoon,

i Van' God en van Gods Zoon.

Volgt zyn geloove na, ziet op zyn doen en handel

En de uitkomst van zyn’ wandel;

Zoe zult gy ook by hem, hier na, in heerlykheid

Eens worden ingeleid.

  

OP
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‹› О'Р DE

VE'RHÍANDELINGEN

OVER HET

HEILIG AVONDMAAL,

van den 'zeer Eel-waarden en nu zaligen Heere

PETRUS IMMENS,

In derzelff {грей waardige» @ngetrouwe” Leemmf

in de Gemeinte van Уши СЬгтш‘

te шмыг.

Spreekt Habel noeh ha zyhen dood,

Door zyn geloof en heilig leven,

Waar van hy prßeven heeft gegeven,`

Als 's Heeren gunsç en bondgendot;

Hoortge in Gods Woord den roem dier Нашей,

Die ’t koninglyke dcugdenpad

Betraden naar de Hemelûad i

Die ’s Heeren eeuwgen lof vermelddeu;

Deeze eer gcfchied noch fallar tyd

Aan ’n volk, dat Gode is toegewyd.

M H»r
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Hce zeer ze op aarde zyn veracht;

173

ЗсЬооп‚таетешппаеп met hun íbotten;

(Wier naam voor eeuwig moet verrotten,

Of tot hun fchande aan zyn gedacht)

. De nagedachtnìa blyft in zegen

с ` Van hem, die godvrucht en die deugd

Gefchat heeft boven ’s waerelds vreugd,

‚ " Die nimmer daar by op kan wegen» ,

О zalig, die zoo rust in ’t fiof, ‘

Dat aan hem word’ gedagt metilo?!

Die eer geniet ook ‘s Heerenknecht,

Die, al ruim dertig Jaar geleden,

Ор ’t algemeene pad getreden,

In 't ftof des doods is nêer gelegt ;‘

"k Meen Immem, die al zyne krachten

Verreert heeft in den dienst van God,

En nu geniet dat zalig lot ,

Waar op Gods trouwe knechten такси:

De uàánï des mans blyft met zyn werk

Noch tot een' zegen in Gods kerk.

Geen
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‘Geen webdev daarheen лицеист, ’ -

Ёе1у1‹ een намет: in het'dúiuer',

Daar heef: hyïr'nec veel roer'n en luister

Door w'öord Vvlrandèl feam- geflichr.'

wie l/oelk'zifń her:` niet noeh' аптека:
In liefde tot dien 'clìerbrenMaMl

Als h'y zich no'ch erinren kan

Ьас aanëenaanxen ernflig préeken; Y

Daz lie'ilyk fpreken náar he: her:

Der z'woegende onder druk en {Мех-Ь.

Die ongemeene vriendlálheld

Ín 'c onderling te faam verkeeren';

Íjie lus: 6m anderen te leeren,

ÉVaar coe hy altyd waá bereid;

Dat bidtalenc, aan hem gegeven;

Waar door Ь? dikfnáals me: den Heer

Kon worstlen ‚ pleinen, hein niel eer

Lie: gaan; maar lzoò Май aan bleef’ kleven;

Tut hy d’Al'magtigen шифон,

Die hem zin beê nie: wcigrén kon.'y

M Ы ` мы
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Maar zacht! ik zeg niet meer ;l ’k _zwlyg Ш]:

Die Leeraar is ons lang ontnomen

In zal ook nimmer wederkoomen.

~ Buk u myn ziel! ’t was dus Gods wil,

Wees dankbaar, dat gy u moogt tellen,

By die een’ naauwen ommegang

Met hem genoten jaaren lang,

Dat ge op zyn’ dienst ook рту-з woudt Rellen ‚

Ja ’t zelfs een voorrecht hebt gefchat,

Als ge aan zyn .voeten nederzat.

Wa: hoorde: ge, ¿it zyn díerbren mond,

Niet menige aangenaame woorden,

Die ’t hert innamen en bekoorden,

Waar door ge u aan Gods dienst verbondt:

Gedenk vooral noch met genoegen,

Aan die bemoedigende taal,

_ Die by, voor yder Avondmaal,‘

Aan Sions treurgen toe wou voegen,

Wanneer Сейф/оп: bericht omfing,

l
‘

Г

Hoe ’t best geil'hikt ter bruiloft ging.
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Ai

Dit is ook de inhoud dezer blaân,

Door Wil/enfin ons opgedragen,

Die daar in vondt zoo veel behagen,

Dat hy wel hand aan ’t werk wou (laan,

Om ’t met zyn ‘voorwerk uit te geven,

Waar voor Gods kerk, door hem geûicht ,`

Zig vindt op ’t hoogst aan hem verplicht.

Heer! rek dien dierbren Leer-aar ’t leven!

Schenk hem , een geestlyk zaad ten loon,

Zyn blydfchap, dankens до? en kroon,

Deez' bondel toch houdfrn een fchat

Van uitgelezene oefeningen ,

Die meest behelzen zulke dingen ,

Die ’s Heeren Volk, op 't levenspad,

Troost, raad, beítuuring konnen geven.

Hier kan het hert, metangst vervult, '

Op ’t bang gezicht der zonden fchuld ,

Onzeker heen en wcêr gedreven ,

Bericht outfangen, hoe het moet,

Heen vluchten tot des Heilands bloed.

M 3 't Leer:
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’t Leer: ons van ’c waar geloof den.` aar:,__ ..'_ _'
Zoo als ’c moe; worden ondervonden. l

Hier worden one de veste gronden, А ’

Waar on men veilig bouw: , yerklaarcl.

Hier leert tn_enîà hoe men best zal handlen,’

Ош in der daad en niet in ‘ГсЬуп, ’ — ‚x‘

Verzekerd van zyn' [las: te zyn. ‘ ’ ’ 'Ü

En hoe men door ’r geloof moet- wandlen ,à

Waar van men zaalge Vruchten -plnlgcg- _

Roem, biydfchap, же‘ вы мышцу

Пап zierge vgeérçen ziel, herein, ’ i

Qm in ’s verbond met ‘God :c graden, _ l ‚

Op ’c allerkrachtigs: overreden ,1_ `

En haar als voor den troon geleid; д, .‚
Ош fiatelyk ’c .verdrag te maken; l

Nie'c Паста voor nu , maar voor altyd? ’ 1

О zalig, die, zoolrocgewyd „-‚ ’‚ .

.Aan God , de zonden mag verzekenl.; ."

о zalig, die `zoo voor hem leefc,

Door Jezus , die ’er kracht toe getafe!

D.“ l

‚ l
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Dan wordcnoch .eindlyk , ten befluic,

Geleen, hoe ’e Avondmaal den Heer..

Gebruik: moet worden hem :er cere, ‚ g;

En me: wat {Зета Jezus Bruid

Gekleed: moet zyn, om toe ce treden ‘î

Aan zyncn disch, en zy voortaan, ‚ "r

In zyne wegen heilig gaan, , ’

Gelyk het pas: aan Jezus ~leden ‚ ’

‘ Die met een dankbaar rein gemoed,

De krach: verzoenen van zgn broad.

Wei is dit de inhoud van dit boei,

Hoe цветёт is het dan gelezen!

Hoe nuttig kan fr een ziele wezen, ‚‚

Die ‘t voor zich neem: :en onderzoek.t

Koome vrienden Gods, dien ’c mog: _gebeuren ‚

Dien Leeraar, zoo vol kracht en Geest- , ‘

Te kennen; is hy o geweest  ‘ .i

Tot nut, moest ge om zyn heen gaan muren' ’

О koomt, herdenkt noch een: zyn woorde,

Daz` gy muggen. heb: gehoord`

‚ M 4, Кофта
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Koomt Sions treurigeu, wier'hert ’ " ’ '

Benauwd is wegens uwe zonden ,1' “А r ï"-- »

l

Hier vindt gy bali'em voor uw woudeiz' , ' ` M’

Tot heeling van uw’ zielenfmert. д

Hierzìet ge uw zwarigheén-benomen , ‚’

Een’ vollen Jezus en zyn bloed'

U aangeboòn, tot wien gy moet,

.M deed de vrees u beven , koomen, ¿ д ,

Wyl by geen ziel’ooit тайменем,- - ‚ k,

ргв hem uitboezemde пикши.— ~ -

Koomt maakt inet my gl'an van dit Schrift ' .

Een recht gebruik, ’c zy gy ’t voor dezen

Gehóort hebt, of nu eerst mocgt'iczen; «v

Ontfangt het'als een пешем, - и f 1 I

Аап u gcí‘chonken door Gods goedheid ,‘"

By al de middlen , die hy-geeft, ’

En daar uw ziel alleen by leeft.

_smaakt gy hier van de rechte zoetheid, ‚

Het zal uw tong in 'c Heeren lof . 2:1’

ontbinden voor deez’ dierbre Мг;
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‚0 Hoe gelukkig is een Volk’,‘ — ` А ’ ‘

Dac zulk een’ Leeraar heeft gekregen, ' "

Die hen, befcheiden, ’s Heeren wegen ‘i

Verklaarde als een recht bybeicolk;

Die zondaars,v door den fchrik des Heeren

Bewegen kost to: ’r waar geloof,‘

Om niet te worden Satans roof',

En zulken , die tot God zich keeren ,

Door onderwys, door hulp en raad,

Behandelde naar hunnen Raar.

Dit voorrecht heef: ook Middelborg

Genootcn , daar niet Паст: de waarheid,

In haare zuiverheid en klaarheid , А

Geleerd is, maar Gods liefdezorg

Heeft daar van :yd tot tyd gezonden ’ “ ’

Getrouwe Becraals naar zyn hert ,

Waar door de kracht der waarheid werdt ‘ д

Beleefc en waarlyk ondervonden,

Die trouw en yvrig in het werk, ’

Tot opbouw waren van Gods kerk. "

MS Of

l
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Of wierd: ’er, door de bange dood,

Op ’r onvermch één псе: geflagep „

’t Geen welgaf `:lo: bitte;l klagen;

In zulk een туза: verlies самоё,

Lie: God zyn dierbaar Volk geen «niezenl

De groote'ßnçf'ermer hield zyn oog

Op hen встав; van -om hoog..

Hy heefr die `breuken weer genezen:

Ja noch to: heden-mag ’c gefchièn ‚

Dar wy glecrouweLeernars zien.

Ia, trouwe Lenmar!A die vol moed д

Het voetfooor van dien z_aalgen drukkenwt

Die ’s doods geweld ons kwam oxguwplfiken,`

Waar door. ’c чете: weer is vergoed,

Och dat dîearbeîd van Gods liefdçr,

_Zoo onvenmoeìd aan on's belleed», _ ,

Mm krach; op 'sphere des zond-aars- апачи

Dat ’s Konings ,pyl' het eens доту-бете!

O- Heiland» tyd voorfpoedlg Snoer;V ‚ l

Q0 ’c zalig Enangeliegwìoogckll `
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Zend in een ruimer’ maar uw’ Geest!

Dat dic dee! _vanhuwe Kerke,r

AZoo wel “ан: a'n‘dëre‘ bewëi-ke ,' ‘ ` '

i ’ Dîe lang орт-пептид? zyn geweest.
'I ~Mogt m’ ook ест—тай dit Sion башен, 4

,‚

‘v

Y

"fDaa'r ’s wóòid , met-zoo veel erth Kim kracht,_ ‘

Op *t here des` zondaars wordt gebragt ‚ ‘

par dees en die daar wierd: gebooren ,

Die met hun ganfehe' here en mond,

Toeßçmden ’c gaiig heilverbond. ’ ‚ "

I ч S "'

а ‘

... `J A.

Och wierd: het volk van uwen lust',x

kindrexi Sion: ,` die voor llenen
.§15 ’c fyne vgoud met luister {cl-lenen!

Maar nu omglansd zyn, toegerust "51" г"

Mee nicer gefiade, geest en leven! ‘ l l у

Dar elk úw Цену}: beeld тайне ‚ _ ‚
Uixblinken in hun ganeeh gedrag! H

Doe elk 0р ’t yvrigs; daar n?` теч/ел д

_ En zich opbeuren nit het йод.

Zoo lçrygt upg na_ari,1__vçxo_r_eeuwiglef».A

ze

QP
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к 'op D'E” `

ZIN. EN ZÍAAKRYKE

VER-KLA-RI, NGEN

Ivan eenìglî Hoofdûukken uit Mozes f Boeken

in twee redìkaatìeń over yder Hoofd lt , aan

de Gemsìnte des Heeren te Mìddelbúrg,

naar het gebruik van die Kerke voorgeftelr , ¿â 1

DOOR  _ì l

den Welëerwaarden , zee;I Geleerden en God

zaligen , nu zaligen Heet, den Heer

KORNELIS Bvoo'r'r,

Lenëraagget'rouwen Leeer en Voorganger in

de :meinte vanУши С/п'тщ te Middeßqrg.
„~ ' :1 : ‘ .  ~ f. ‚

Wien ’c"1ust, трав": wacrëldá we'etlust noemen
Zyn bestçn гена: eńlhoogûèlgood; ,l _ ч

Ik wil-een nutzer’ wysheid roèrńeń Jl 'Y

Gcfchikc vom-"c God'gezïńè'i gemoed. _'

Een wysheid by geen Soaramfm ,- 7

Of Баста: се vinden. Ыееп;

Die wel v'eeÍ fchoone zedelesfen ,

By ’t fchcmeren van ’c Неё: der rcén ,

` › In
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In hunne fchoolen konden geven;

Doch die ontbloot van hoogcr licht,

De zielen troostloos deden leven,

Onkundig van hunn’ rechten plicht.

1k wil de waare wysheid zoeken

In ’t woord van God , die wysheids bron,

Daar geen der wydberoemdlle boeken

Ooit in waardy by haaien kon.

Hier leert men Gods verborgenheden ,

Het middel tot de zaligheid,

Het voorfchrift van de belle zeden ,

Den weg , die naar den hemel leidt.

Hier is een zee van dierbre zaken,

Daar elk zig in Verlusten kan:

Een zuigeling mag zich vermaaken

Met waarheids melk; terwyl een Man,

Door hoogere befpiegelingen ,

Als meer geoefend in ’t veríland,

Kan dieper in de waarhcên dringen ‚

Die ziende in гамака en verband.

O Zalig, die het mag gebeuren ,

Zich veel te zetten, om dat woord 

Met vrees en eerbied na te Грешен!

0 Zalig, die net leest en hoort!

Maar
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Maar ach! wat is ’t verfland noch duister?

Wat is het мыт; noch verblind , `

Ош recht te zien dien fchooneñ luister,

Dien m’in dat zalig' hellwoord vind.

Veel Itukken, tiret veel lust денет ,

Z’yn hoogten, fchooarneu daar op Haart;

Steeds moet ’er een Philippuswezen ,

Die ons hèt Godsgcheim verklaart.

Dit voorrecht heeft God ook gei'éhonkeri ;

Waar by zyn kerk ooit heeft 'geplant'á ’

Veel Mannen, die als {lax-reu blonken;

In deugd, in gav‘en en устава,

Heeft hy , van tyd tot tyd gezonden.

(О vaderlyke liefdezorg!)

Om ’t Euangeli Ite verkouden; ’

Ook in ons dierbaar Мшдшд.

Í-let heeft ons nimmermeer ontbraken;

’t Ontbreekt ons“ noch niet aan die дева;

Die, met een hertíelfch licht outfloken;

Het heilig deugdenpad betreên,

Юз rechte Apol-losfeń ons leeren’,”

En openen het Bybelwoord; '

Waar door ook tefl‘cns ’t Volk defs Heerèlï

Tot heiligheid word a‘a’ngefpoor‘t.

ido



MENGELDICHTE'N». щ

Zoo groot een Man, zoo ryk van gaven ,

Van kennis , oordeel en beleid,

Van Godvrueht, deugd, het puik der brieven;

Wa's Воотт, Ьу veel'en noch befchreid ,

Die in he: beste van zyn’ jaaren ,

Het opönbod kreeg van zyn Heer,

Terwyl zyn ziel, om hoog gevaaren,

Nu leeft by God. Hy i: niet тега!

Wy zullen nooit zyn ilem meer hooren 5

Hy nur! zyn werk was afgedaan ,

Hy leef: by zaalge hemelkooren,

Die eeuwig voor Gods eerrroon Ilaan.

Doch, fchoon die Held ons heef: begeven;

En reeds genie: zyn’ arbeids loon; ‘ ‘

Ну zal nu wederom herleven '

In ’c встав: da: ons wordt aangeboôn,

Een boek, me: fchoone en dierbre preken,

Die met verwondring Àzyn gehoord ‚

Waarin zyn wysheid is gebleken,

Zyn doorzichc in hec bybelwoordf.

Hier kan men d00'r gefcbìedverbaalm, I.

De wegen leeren, die God houd:

Mec al zyn volk. Hier ziet m' afmaalen

’t щит, Ь. waar ui: hy heeft gebouw'r.`

Zyn

a, Gemxx, XXV, maxi, хып. ь. Gen. v en Х.
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Zyn kerk, die verder voortgeplant is,

Van lid totlid, op lsrels kroost,

Dat dienstbaar in Egpitcs land is;

Maar eindlyk word van God getroost.

Hier ziet men lgenl den weg berĳden a.

Om naar zyn heilbelofte en woord,

Zyn Volk dat dienathuis uit te leiden

Naar Kanan, dat gezegend oord.

Dan mag men zegezangen Ь. hooren

Ter eere van Gods Majeůeit ,

Als Faro moet in zee verfmooren ,

En God zyn Volk door diepten leid.

. Heeft Israël zich zwaar bezondígd,

’k Zie Mozes in de fcheurc {laan ç

Gods oordeel wordt hun wel verkondigd;

Hy zelf zal echter met hun gaan. c.

Dan wordt ons weêr een fchots gegeven

Van ’t zielbefmettend zondenkwaad,

Dat ons doet als Щемит/яги leven

ln een’ van God gefcheideo Raat. J.

Voorts doen en» Priester en altaaren

Ons, door den rook van ’t ofl'er heen”,

Staag op den grooten zoeuborg flaren,

Die eens in ’t Heiiigdom zou trein;

Én

a.Exod: Vll LExod: XV, r. Levie: XIII. d.LevÌt.VI.
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En daar zyn bloed den Vador toouen ,

Zoo pas.geßort op Goigotha,

Waar door Gods wraak ons wil verfohoonen, '

En ’c rech: beúaat me: zyn gena.

Tcrny door «jaar» en 'tegenfpoeden а.  ,'

Goda'VOlk ’t beloofde land. genaakt ,

Wordt ong genoom, hoe God :len goeden 'i

Steeds overïjacobs 'oakroosr waakt; à.

Wanneer een Mozes zal шашистов ,‘ " 1 -  i

Leçnt-„Go'd door hen “течёт «z_mìg f.' -~.  `

Hoe hy nu voorts гуд поднимись-‚ч .« ш! 1

Geen jäareńìûegtt-jmauèeuweí Iarig.,=. . ` к.

0 keurtwaanáeläbebíegeühgehâ-s д ' 3:17)

Dus Wobdíàâlbugsîcívmßàgńd velrlìoàhßt.l '» `

Wen ’r in цветом zoo. in. mag dringen;

Пап wd паев www-99k вещем.

Dìc word “щупалец bladen; .

Koonßïdgnß Д5150.!)у1'›е11\16пвйзвд “мы; '

Hier kon: ge gy щечкам, тест. verzudcn, . ;

вытру; in op’ суп/911 lkraehe. - 1

'De dígrbâarbcîdvao-zoo усыпана, __ 3 „д

Die di: gcfgqri'fpin n_,içh bow/acl

Kan uweu_ ganí'chçn geestyoìmaakcu ,

V°fëë§ëis§ ß dan .i9 dii? fçhar.,

`.

‚ и;

.1.

#dl

. l

'iА . ш

a Num; XI en XXXIV. Оспа—П. б. Deut. VI en XVIII,

l. Uue't. XXXII. _
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Dan zult gy best den arbeid loonen .

Van veelen , die hun noeste zorg,

Wel wilden aan dit werk bewonen.; .~ ‚ - ”

Koom gy vooral, ô Mid‘hlóorg,

Wiens heel-lyk voorrecht het mogt wezen,y

Te hebben 's Heeren trouwen Knecht.

Hier kunt gy tot uw blydfchap lezen ‚

’t Geen door hemûetlyk т: gezegt.

Waart gy. nalatig in het hooren; таз. . l

’t Geen dees of die'y noch licht befchreic; ’ -.

HCH/'ar uw“. eraan-oma: ze {рогат - z1 ¿n `z

De waarheen, die hienzyn-vérfpreidr ’:" i

Geeft voorts aah "s ,Hoeren heilgezamen ,‘ al'

Die noch hun viytîenvkr'acht'lieñèén ;' ’ 'î

Om ’,t'woord шт 'Ll'el` t'e-Cpldnt'en Ё "f Î‘ ‘"5

Toch штилем-ишака feed: ff '

Zockt „craig ùw 'geble fe-maakeń; Mw #î

Van ’t geen‘ Загни-6566: Heilig woord ‘

Door ‚allerhande keur’ vim шнек; '—“-‘ д“ ’ fVan week tot'vveek’vírbrdt’ a’áìîg’ëfidóïäìî’“ ’

Dan таща-штата ’ëù-leenùìè‘gräejëäg‘“ ’-‘ ”

Gy wierd: b’y‘ anderen g'éroem'dß'fïi 349 "‘" 1

Ось zag як-ЬепЬ-ин' hermana-bloeien" '~‘ ”51

Ждет: gy een“ yStadfvan Gó’d‘ 'genoemd w

.ì‚’_.‚ :. Í ’.: "

щ
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" 'Zoo‘z'ullën w'y uw’ naam vêrůoogen,

. Jehova,_geef hiertoe uw’. zegen; - v ~ _»

Zend fuwen Geese in ruimer maar,

' Dac die ons leere -vanÍuw wegen. ъ

Утёс?! QM’ ,vervallen im», . д ' i

Ze: krach; запрет Епссь;ец„ров0и ‚. ‚ г .a _

. _ Wyk,.1vyk лось вйшщщап идиома. I ‚

.\\.

д .
1

Zoo word des Duivels ryk verlloorr.

Zoo zullen we in deeg’.Sgad u bouwen

Mec blydfcbap een gedenkfalcaaf.

Zoo zullen.v wy dieu mam behouwen,

рвом: {эшъз‘ Gon ‚тык; j“ y

Афиши: ár'qnl wil ook bekroonènMec zegen Adi: doorvrroelì'cef werk'..  . `

Wil yders vlyt en arbeid iconen, ` ' '‚

Die dit :en nutte van uw kerk,

‹

,v

r

v

Zoo gaarne wilden mededeelen,Beltraal her roch me: ’a Geesten licht

Zoo wordenA wyv van «aldoor мы ,

Noch na'zyn’ doodgrg'eleerd gellicht.

‚ Ждёт ‘

 '» @Käìů -

N 2 DANK
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DANKÉRKENTENI S

’aan mynen veel Geachte`n Vriend, den Heere

PIETER BODDAERT,

Йог de ‘uitgave ‘van bet derde deell zyner

STICHTELYKE GEDICHTEN.

Laten dwaze LWaereldlirígeti I ‘

Naar hun {спутаться dirigen, .

Daar het hert geen rust in vindt:

Gy verfchaft ons, waarde Vrindl, ‚ .

Beter {tof tot zielsverlusten ,
Daar ’t gemoed best in kanl rusten',

Wyl het ons van'öe lydelheid i

Aftrekt, en'toc Go'd opleidt.‘ -' f"'`~`’k Weet geen beter’ bezigheden,

Groote? bl’ydfchap’ hier beneden, ‘ ’

Dan met Davids harp in d‘hand

Heen te .fрода naar ’c Vaderland.

Schoon de levensweg dag fmal is,

‘ En 'er menig пинен} is ,
Wam- door ’t look niet zelden beurt,

.Da-t men eenzaam zit en treurt.

.u .l МИФа
O
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Midden in die ongelukken ,

Die hec hert gevoelig drukken ,

Vindmen {teeds weer zingens (kof,

0m te galmen van Gods lof,- ‘

Of komt ons een blyder zegen

Op het enge kruispad tegen: -‚ . .

О! die fiof is zeer bekwaam, ‘ ~

To: den roem van ’s Heeren naam. ‘

‚ц

’c Haft, éénmaal aan God gegeven ,Kan by de aardf'che vreugd niet leven; u

Maar ñygt op voor Godes troon. ‘ i

Daumen zing: op honger toon. . ' .

Tot die heuehelyke zingen , - - ‘ -

’c Rechte werk der Hemellingen', '

Spoor: gy ons op nieuw weêr aan , “

Wyl ge ons daarin voor woud: gaan .L

‘ Waarde Neef, door uw gedichten, x

Daar gy kunt Gods Volk meê Richten,

Nu gy ons, ten derdemaal ‚

Weder (спеши her best omhaal,

'k Heb den boude! me: gezangen ‚. г: )

Van uw goede hand ontfangen , “

’k Vond daarom myn ben bereid , ‚

Om aan u myn dankbaarheid .

N 3 -Weer
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Weer al zingend’ te betoonen.

God wil zelfs uw’ arbeid kroonen ,

Doen'de di: nw~ñich€lyk werk,

N urrig zyn voor Land en Kerk;

Hy doe volle levensíhoomen -

ln uw Ziele nederkomen,

Dan krng gy geduurig meer

Snof van blydfchap in den Heer.

‘k Wensch ook', dat ‘het my mag lhekken,

Om:myn dichrlust op te wekken ,

Daar een vonkje in ’r here van brandt.

Schoonìk op een’ lager’ :rant ,

En op min geßeldefnaren ,

Die uw’ toon niet evenaren,

Zingen moet, is noch'myn lust -

Echter niet gansch uit gebiuscht.

Larenwy dan met genoegen ,

Onze herren üfamenvóegen',

Wyl wy langs he: enge pad
Wandelen naar ’s *Hemels Rad,

Om door liederen en pfalmen

Onzen Koning roe ce galmen:

U, verheven Majeßeh!

zy de lafш burlyklìeid!
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Latenwe, ..’с z_y ’c voor. ofxegen. . » ‚ I.

Gaat, Reeds zingen van Gods wegen,

Dan, dan zullen wy voortaan

Onzen weg met blydfchap gaan;

To: wy, eens aan ’c eind gekomen,

Zullen worden opgenomen

Da'arrmen ninìmer fèhreit óf klaagt,

Maar de harpen eeuwig draagt,

Om den Heer en 'c Lam te'zïngen,

Met de zaalge hcmellingen,

Op den hoogften toon en maar ,

Die ’c verfland te boven gaat.

Wie, die op dic heil mag wachten,

Zingt niet me: vernieuwde krachten:

Hallelujab, loqft den Heer

Geeft bem мим/„м т (er!

N 4 DANK
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DANKËRKENTENIS

AAN EENEN VRIEND,

die my he: lezen van enige: тупей ‘

STICHTELYKE GEDICHTEN

vergund had,

’kDank u voor` deez’ bondel dichten,

Die gy my, myn waarde Vriend,

Wederom heb: zoegedìem,

Daar gy my ook шее woud: flichren.

Ga zoo voort op ’t naauwe pad ,

Zingende naar ’l Hemels Rad.

О hoe heuchlyk‘ís ’c , beneden

Welgemoedigd zyne reis ,

NaaiF het zalig Gods Paleis, y

Mec onwankelbare fchtedcn , _ .

Voort ze zarten ,-'tot men {hands ‘

Aan ’c gezegend Vaderland,

Koomc , laan ons hier met также:

Heffen de hozannaas aan ‚

То: wy voml den Troon eens паза ‚

Dj", daar nie: meer d’een den ander,

Door`
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Door een zwak gebrek’lyk lied,

Zo als ’c hier op' aard gefchîcdc , ‚

Орша! wekken; maar o wonder? “ f " ‘ I 1

.'t Hallelujah voor den Troon ’ ‘ " `

Op een hoogverheven toon

Eeuwig , eeuwig zingen, zonder
Dac ooit he: gezang veroud , I

Of de liefde w`erd verkouwd.

Daar zal niets het zingen пошел,

Ramp , noch fmert ‚noch ongeval ‚

Zoo als hier in ’t traanendal;

Maar daar zalmen met de Choren l

Van Gods Englen , met de Bruid,

Roepen, galmen, fchatren uit,>

Met verhemelde gezangen: '

Су o Vader en he: Lam,

Sterke leeuw uit Judaas ваш,

Мс: den Geest zy: waard fontfangen

Al den roem en Maieüeit,

Tot in zalige eeuwigheid.

N5 OP
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Q_op DE ‘

z 1 N‘s ”Р 11,12 U
. I v,A‚'N

Mevróuw N, N,

Ik bemin een recht Обитая. ‚

) „ . . — . f

v riendin, fk mogt uit ww reden hooren

Darge u ten zinfpreuk hebt,l verkooren,

’L Geenge n :en doele hebt geíkelr,

In Грус van alle Satans listen_,_

Te mimic» eenen rukten Christen
Die palstaac als een firydba’ai’ held.l

Wat kan ’er buiten dat toch banen,

.Al hadt men rykdom, wellusc, Haaren;

’n Is onbeßendig in den nood;

Al die dat zochten, zich vergissen,

De min en weêrmin van een Christen,

Dac is een fieuuí'cl in de dood.

Las:
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‚

Laar dan uw wapen вноса wezen, »

In апатиею, in anger en vreezen,

‘c Geen u uw eigen Zinfpreuk zegt,

'Als Saran me: uw ziel wil twisten,  `

Zegt noch , "k bemin “видит Clm‘xtel’, .‘

-Die Gods geboden houd oprecht.

к

п

‘Laat vry de waereld hier op (швами;

Op ‚die gezindheid moogt gy pralcn.

Het is uw roem cn eerekroon,

Ja, in de dood en ’r uinerûe oordeel, .

Zal dit uw ziele zyn tot voordeel,

Voor haren Richter op zyn troon.

Als hy in_haar zal zien gefchreven,

Dac .ge als een Christen zocht :e leven,

Niet Hechts in fchyn, maar in de daad.

Di: ’s d’echze proef van een recht Christen,

En voor hen, die hier alles misten,

Een goed, dat nimmermeer vergaat.

e?
W

I

NIEUW
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NIEUWEJAARS

ZEGENWENSCH

Aan .myneii lieven en dierbaren Vriend,

DE N и Е Е R E '
JACOB-Us WILLEMSEN,l

wanneer wy, door wederzydfibe lichaam: zwak

baden , van шашист gq/'cbeidm waren.

Waarde Vriend , fchoon wy gefcheiden

Zyn naar ’c lichaam, door Gods hand,

Voel ik echter tusfchen beiden , `

’c y Werken van een’ liefdeband ,

Band, nies door natuurgebonden,

Maar door ’s Heeren Geest geleid,

Band, die, door geen dood omwonden , ‘

Duuren zal in eeuwigheid.

Deze liefde doet my zingen,

Daar men wêer een jaar begint:

’k Wenfch Gods dierbre zegeningen

Aan myn trouwen zielevrind:

God
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God Almagtig, dit ’s myn bede,

Overítorte u met zynCeest ,

Hy geeve u genade en vrede,

Om kloekmoedig, onb-evrees'd, ”

In zyu dienst, al uwe krachten . и "“Te befted‘en, hier ор aard! _‘

Hy :igt woorden en gedachten ~  - ‘1

Altoos‘tot zich hemelwaart! ’ 4

Ну wil uw устава befiralen, ‚

„L

En met heeten liefdegloed

In uw’ wille nedcrdalen, v - ‘

Tot verwydring van ‘c’gemoed.

’k Wensch u, dat de Hemelkonîng, ‘ ‘ i f’

Die reeds heeft uw hand gevat, " ’

Zy uw toevlucht, rod’ceen, woning ‘

Op dit enge levenspad. ‘   e '

Hy will’ u noch> lange jaaren, 'u zum. ‘_ .’.‘ '1

Met vernieuwden moed en kracht’, "

In zyn akkerwcrk bewaren, "’. -. “т ‚ ‘2 _ „_ Ĳ

Tot vermaak van ’c Godsgeflagt, .~ "

Om op Zion: muur' en toren, ‘_ 3 K

Doo; de heiltrompe: van ’t woord, ~ J

’s Heeren grootheid te doen hooren , ’ v_,

Daar Gods volk door word' bckoord. f

т .C1 Hyr



'zoe MENQELDICHTEN.

Hy doe u veel zielen winnen ‚

Die, als paerlen aan uw kroon,

Blinken zullen, als gy binnen

Staan zult voor Jehovaas troon;

.Hy wil u gezondheid geven

En meer kracht, om in zynw/.erkv

Edelmoedig voor; ce (beven, ’ д

.Tor den opbouw `zyner kerk?

Hem nu, die veel meer kan fchenlcen ,

Uit zyn algenoegzaarnheid ,

Boven ’c geen men wenl'chc, of denken

Kan , maake ons ce faam bereid ,- «

0m hier zyneu naam :e loven,` y

Schoon nog op een' lagen toon ,’

Toc wy eens volmaakt daer. boven.

Leven zullen voor den довод

Daar wy mec den .rei 'der Engleuv ..

En der zaalge Geesten йоге,

Onze fiemmen zullen menglen ‚ ‘ ‘

Vallende het Lam te voet: '

Me: een hart, dat [leeds volvaerdlg

Uirroepc; Roem; en Eer, en Kracht,

Zyl ge, o Lam, voor eeuwig'waerdîg

Dac n worde roegebragn !—‚’

чёё ` Hier
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t

Hier mede eindig/'ik dgçzîzegekn ‚О. J.. . д

Wyl myn lichaam niet meer kan,

.,’k`blyf'` herflylcÁî gencgen , ’ ` :l ь

‚ ввткоыньц ‚шыркньмаы
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Z Е G Е N WEN s Сан,

Ор den verjaardag van mynen zeer` geachten

Vriend , den Heere

IIACOBUS WILL EMSEN,

tredende zyn Eerw. iis zyn XXXII `Ffwzr

op den 22 jab' MDCCXXX.

‘Zoo vliegt de I'nelle tyd, gelyk met: arendsvleug'len!

En wie kan zyne vlugt een oogenblik be'teugileni

Hy is als rook en damp, die haastlyle weêrvergaat

Gelyk een fnelle boô, die nimmer rust noch Raat.

Gelukkigrhy , die in du Ьгооз Копйопдйд тет;

Mec lichaam , en met ziel, zich heef: aan God gegeven,

Dic dat zyn eenig goed , zyn hoogfìe blydf'chap acht,

In zyn’ volzaalgen diens: :e Ilyten tyd en kracht.

Myn Vriend! dic heeft de Heer toen u ook doen'gelooven ,

Als hy uw ziele met het zalig licht van boven

Вещание, en u- deedt zien , dac al uw h'cil beflond

`Zin zyn germainfchap,V dat ge u gaaf: in het verbond

’s Ia
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‘t Iâ nu al reeds de tyd van twee en dertig jaren, ‘

Dat gy gedobbert heb't op ’s Waerelds woeste baren.

~ God heeft 'u menigmaal in ziekten en elend

Bewaard, en 'zync hand tot uwe hulp gewend, А

Dank zy zyn’ grooten naam, dat hy u by het leven

Nodhin "c vom-leden jaar gei'paard heeft , en gegeven

Vernieuwden moed en kracht , om in uw ’s Konings werk

Ai'beidzaaxn Reeds te zyn , tot opbouw van zyn kerk,

‚к Wensch , dat gyjar lang nog onze kerk moogt lichten

Gods erfvolk met uw leer en met uw' wandel Richten,

Hen bouwen in ’t geloof, en {tum-en op het pad

Naar ’t hemelsch Sion, tot 2y landen aan die Stad.

’k Wensch , dat gy velen nog den Satan moogt ontrukken,

En' hen verlokken, om voor jefas zig te bukken.

l Hy kroone uw' wigtig w‘crk met de aangenaamfìe vrucht,

Die g’op uw' dienstmoogr zien, op dat gy nimmer zugt.

Den eerilelingen, die by u reeds heeft'gefchonken,

Wensch ik, dat gy , door die in yvermeer' t’b’nÉv'dnken,

Bevordeiyk'moogt zyn tot 'wisdom naar Gods "‘kóoìd',

Dat ze op den hemelweg gaan We’lgemoeäígdïvon‘rr; i"

Dat gy hen iladig moogt als maagden toebereidcn "

Met heiligheidà fieraad en tot den Koning маем l

0 To:
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Tot gy te faam met hen zult Шип voor zynen troon,

Da_ar, z' u dan Izullen zyn als parels aan uw’ kroon.

Nu! ’k wcnpch voort; , dat de God van leven en genaden ,

Uyt цар- volheid u altoos wil~ overladen ,

Hy overůorte u, met een zoo volzaligl goed,

’t Geen uw begeerte in tyd en eeuwigheid voldoet,

De groote God zy n een Rots om in te wonen !

Hy wil in zwakheen u zyn eeuwge kracht bewonen!

Hy gorde uw lichaam _ook met meerder krachten aan,

ß Ош in het werk uws dienste heldhaftig voort te gaan.

Hy voege-u gunstigtoeeen’ lange reeks van jaren

En wil fvoor ongeval ú veilgen en bewaren.

. Hy geeve. u uw begeert', zoo ’timetzyngraad beüaat,

Om uit uwe Echtgenoot te zien :een heilig zaad,

lily doe u faamen als twee heldrefakkels wezen,

Daar ’s Heeren grootenaam van elk door zy geprezen.

’k Wenseh ook , dat пущ faam, in ’t onderling verkeer,
` Meer mogrennwerkzaam zyn totlonzeè Koning eêr.

O dat yve alle 'Serafyns ,yan liefde vlammen `blaaktcn ,

En, als met koelen veul-at, elkanders harten raakten,

От t’ famen welgemoed» te vordren onze reis,

Langs fr enge levenspad, .naar ’t .zaligl Godspaleis,

y Daar
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Da_ar, dammen nimmerjaar, агата, ofdag птенец,

Daar'nimmerdnheii гага? ziel óf Jlichaam kweiien;

Maar снизите}: ongeß'oord hee'zálig vreugdefeesr,

lZàl v'iererSQpnvçjmoeid met Vader, Zoonlenßeeàt.

Dit is myn wensch , myn zuge, myn beé.

Hier eindig ik dcez’ zegen шее,

Еп onderteeken my te zyn.

Uw hertvriendin, niet Левша in fchyn; `i

Maar, ’t geen oprecht betuigen kan

Aan u, JACOBAl WINCKELMAN. ‘

,n
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ZEGENWENSCH;

r Op den geboortedag vanjonkvrouwe ‚

-s AL ‚R. Ams с н о - R ‘E‘ R,

Oud werdende XXX jaar, den 12

December MDCCXXXI’.’ г? -

. ‚ . д ‚‘ ‘‚ ‚1:12 ‚23 “‘1‘

Ik vind my, Hertwńendin! genegen

U ванне опгшеесец met een’.zcgen,‘ :lHoewel myn lichaam, zwak en сеетдд. _ «_

Doml pyn en ziekteligc :er всем: _ _‚

’k Wil eèter ook u komen kroonen,Met dezen wensch, om u te toonen ,

Нос zee! myn hert is uitgebreid- _

Tor u inv toegenegenheidf.

’k Wensch , dat de God> der zegeningen S": »A

U met genade wil omringen.

Ну meerdere ílreeds uw geloof,

En maak u voor het штук doof,

En wil God', naar het vleesch, elend'en

Of noch veel zwakheên tot u zenden,

Ну maake u onder zynen wil,

Alzoos gebogen , heilig {li} ;

‚123: ‘ д r Men
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Men moet roch door “поостынут; ‘

Door de enge poort ten hemel dringen;

Uw lieve Heiland varreuw hand, - ‘ ’

Hier op den weg naar _’c Vaderland; ’ ' ^

ну leide u in zyn binnenzaalen ,

Om daar uw ziel volöp te onthanlen, ‘ ‘ l

Met bemelbrood en Eng’len wyn,

Dac gy moogt heilig dronken zyn, ”

Hy neme u in zyn liefdrykeermen, .‘ ‘

En wjl zig over u erbarmen,

Hy drukke u aan zyn liefdeborst, ` "

Toc тяп; van uw’ zielendorsr,"=  т ь Í

En, wil de Heer u hier beneden ,

Noch in het worstelperk doen treeden,

Terwyl de vom der duisternis

Geduurig in de wapens is ,’  `

..-"i

—.

От door zyn booze en looze vonden,

Uw ziel, waar ’t mooglyk, re doorwonden ,

Zoo wensch ik, dal: Jehovaas hand

U [tang wil bieden onderíland,

Hy make u in den Шуб voorfpoedig,

Getronw, heldhaftig, edelmoedig, ‘

Dac nooit de Saran zegepraal. I

’ OfA over u triomf behaal.

0 3 Hy
I
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Hy wil de hell'che mag: beœuglenv- щи: 0: '

Еп geef` u, toevlucht tot zyn vleuk.°;l¢;n,1 y г. _

Daar ge altyivcilig kont belìaan, uw. 1 .ï

Al val: n ook de ŕyánd aan. Л f »h «y» к l

Hy vestíg ileedsuwfherten ooge :'î и ' .

Ор ’t goudenl kleínood, dac om. hooge .l

Reeds in de wolken voor uvhangtf »'Í L

Waar naar u_w ziel zoo zeer verlangt;

Toc gy eens eindlyk daar zult koolnen ,

Daar nimmer ftryd meer wordt vernomen ,1 ' ' y

Daar nimmer (тег: of ongeval 1: 25791 .

De ziel, of?¢1licl1aám~k'welleuzal,' '- ' ` '

Dan zulc gy megdçHemellingenJY l w.,  '

Het zaalige'tgiprìnñied' zingen, l и ' z.; ." '

Op een’ verheven hemelzçloni ,« „2, l

Als vrygekogte doordenyzoonm ‘_ .i

Mec een lioliaäìnlneérg'e'bogenlî 'l `

‚Еп een’ geesŕyollßnveì-'mogen ,'v ’ ‘

Die zich ná'aúwopbenren'kan ,' ‘

Wenschczielïbnîg u dees zegen, .-21

Mec een her: u çoegenegen.'

PETRONELnl):lŕ wlNçKnLMAN.

.. „г. ‘ П ‚нм...

'ì " ,

i
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NIEUWEJAARS` ' ’

ZEGENWENS’CH

Aanmynen dierbaaren en hooggeächten Vriend,

‘ "‘n EN H E ER Е‘ ‚‚JACOBUS WILLEMSEN,

wanneer zyn Eerw. onder veel lichaam: zwak’

heden worrtelde, en tot den Predik
Лет: unbe/¿waant"wl/U.~l ’ _ "f _"

.Mer dé» („gang van im jaar' Йрссхххх.

Tex'ny het oúde jaar nu weder is verdwenen "I

А En": nieuwe in plaats' verfchenen , )

“'aarom men arm ouds ‚4 met keegning op deez`da'g»

Malkaêr- te ontmoeten plag ,

Zoo koom ik ook, myn vriend! нор ketting-begroeten

En ’t allereerst ontmoeten,

Met nieuwen zegenwensch,‘ gelykwe ’t тогда—дав?

Begonnen met elkaàŕ,

Gods hand hadt u ook toen , gelyk als nu, gcllngcnt ’

Gy moet veel zwakhêen dragen,

"Uw lecmc hut krygt dus geflaadìg {loot op floot, '

г Een voorboô van de dood;

О 4 Maar

1v
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Maar ’t is Gods goedheid , `die_u noch heeftrwillen fparen

— ‹—›
En onder ons bewaaren. ‚а _

De bleeke dood fneedt noch uw’ levensdraad nietaf,

Gy tust noch niet in"t graf. _

Waar meê zal ik nu best myn hert yoor u ontfluiten ,

Wat zegen zalik uiten? _ f v. ` . e

Ík weusch u al dat geen, dat u iti'zivâltbeid meest 
Vetkwilçt haar lyf en'rgeê'stf* ‘ ~ г "

En wyl ons heil alleen is in Gods guus: gelegeu,

’k Weusch u vooräl dien zegen,_ U

Dat gy‘ bevinden moogt, Ihoe ñeeds jehova'as' Éracht

In zwakheid wordt volbragt ;

Hy fprelçe, door zyn Geest, geduurignaar uw папе; î

’t Geen alle lichaams fmerte.

Wel haast verzagteukau; hy wil ‘ufaltoos zyn i. Een trouwe .medicytn

De volle jezus doe genade en levensftroomeu ' _, «i

In uwe ziele komen, 4 _
ц Op dat die vruchtbaar zy , als een gewaterd hof? i

in vruchten tot Gods lof. `

Ну _leide u menigmaal in zyne binnenzalen,

' Om u daar mild te onthalen

' Op hemelsch Manna en de vruchten van zyn" Geest,
’t Begin van ’t zalig feest. y

HY
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Hy wil u Kanaâns vrucht en eeriìelingen geven, 15; д

Ten onderpand van ’t leven, n

Dar gy hier na verwagt, wanneer gy ‘,'na den dood,

'Zult rusten in Gods fchoot. "‘ f‘

God wil uw aardenvat, ушат in gy onfmoet dragen

Zyn (chat, ook onderfchragen, . ‘-’ ;. ‘.

Dat die niet gansch verbreke: ô neen: hy geveuweél'

Gezondheid tot zyn eer, „ .v ‘ "

Om als een Godsgezanc , in onze tempelzalen ,

I Gods fchoonheid af te malen,

‘l Zyn luister te doen zien in ’t Euangeliewoord, “’` Dat zondaars ’t hert bekoo'rd,

En ingenomen worde om zich te willen buigen

Voor jezus, met betuigen,

Dat hy zal Koning zyn en elk zyn onderdaan,

Om hem, ten dienst te Haan.

God doe, gel yk voorheen, dcez’ zwakheid ook verfltekken

Om u meer op te wekken , `~.

Op dat gy, naar den geesten ’t lichaam , in het werk

Uws Konings moedig fterk, u

Getrouw en vaerdig zyt, tot eens de dag zalkoomen,

Dat gy wordt opgenomen ‚

In zaalge heerlykheid , wanneer gy voor den troon

Zult werpen uwe krooh,

О 5 Daar
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Daar gy. niet .meer als hier van ’t zwakke 'vleesch zul:

klagen,

д " 0f eenge {menen draagen;

Maar alcoos. onvermoeic in Gods lof bezig zyn,

. ‘a Gelyk de Serafyn ,

Om Vader, Zoon en Geest, mc: hoogverheven klanken

ln eeuwigheid te danken ,

Met al ’c verheerlykc volk en ’t zalig Englenchoor

Alle-ecuwigbeden door.

Dit i; myn hertenwensch God gunn’ het ons ze faamen.

En от ons tot zyn dienst hoe langs hoe meer bekwamen.

SI

 
 

DANK
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D AN' KifZ Е. G 1 'N' G

ZEGENWENSCH~

Aan myn’ hooggeächten en dierbaren hertevrîend, i

т DEN HEERE»' `

JACOBU-ä- Í WIVLLEMSEN;

wanneer zyn Eerw: na een zwakheid van XIII

maanden , wederom de eerñemaalpredikre, uic Í

Klaagï: III: 27, ’t I: goed wor een таща'аг by

bet juk in дул jeugd draagt, en ik dOOr lic

haams zwakheid belen wierd, om hec ' l. .

zelve te mogen hooren. ‘

l

\

PsALnIcmmLm.

Dit i: de dag , dien de Heergemaakt [не/д; {aat от

op den 'zehren om' verheugen en 'verqu zyn.

Och was myn hert en songe nu ontbonden,

Om ’s Heeren lof volvrolyk re verkondcn .

Voor ’c goede , dat ons heden maggef'chìén !

Och was he: hert van al Gods gunsrgenoteu 

lu dankbaarheid en lofgejuich oncñoten, 1

Terwyl hunne oogen weér hun Leeraar zien.

’t Was
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’t Wa:__’s Heeren hand., myn Vriend l dewelke uldrukte,

En ruim сей jur," door „шьем ,ons ontrukte, ~ L

Dat gy belet wierd in jehovaas werk ,

Waar naar uw ziel in duizenden verlangen __ __ ‘

\Vàì снегами ,` om dat ’geluk ‚p’òqcfâng‘eriá, 'J {

Om ook te zyn tot opbouw van Gods kerk.

n
ŕ Il'

’t Was ook de »vensch van al uw lieve Vrindcn ,

Van allen , die u hertelyk beminden, _

Dat сад съём e’en dubble maat van kragt, ‘ Í, ‘g
0m weder op den ůoel te mogen klimmen, J

En als-een lla'r'aan ’t ßarrendak ie glimmmcn, "“‘ "’
Wyl Sion zwoch in eenen naaren панк. l

l. l ‘1‘

- ‘ 1

Nu heeft God n_n'z'enyqensch prix gegeven,

En u niet flegts bewaart in ’t lieve leven ,

Maar, wondrc gnnst„_die ons gebeuren mag!

Uw [lem nu weër doen klinken'dòor de chonrcu ,

Men mag u weer-als onzen Herder hooren ‚‘ ' - ‘_
ы Voorde ‘qcríìemaal, op deezï’geweuschten dag.

Schoon God myjniet verwaerdigd heeft, om heden,

Met nl zyn volk, ten voorhove..in te treden, ‘ L.' ‚ _

Waar naar myn ziel reìkhalzende.verlangt, ‘ „W y

_ Terwyl zy vaak inlvoorgen tyd_ en (londen, д ĳ r; к

Heeft by uw dienst, iets heuchlyks ondervonden,

Waarom zy ook aan u in liefde hangt.

’k Wil
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’k Wil daarom noch van "s Heeren ‘lof'niet zwygen, l

‚k Hoop ook wan van de kruimkens noch те krygen ,

Schoon ik niet тещ dezen vollen disch,

'k Wag: van uw’ meer aan my bewezen’ goedheid,

Dac gy me ook iets zulc'deelen van die zoetheid,

Waar naar myn ziel zoo zeer begeerig is. `

’k Wil midlerwyl; fchoon-flcgrs op zwakke Шатен, '

Ву ’t algemeen gejuich myn dankii'em' paren; ’

Kom, 's Heeren Volk! zin'g met my ’s Heeren lof,

Dit is de dag waarin wy als voor dezen.

Te faam verheugd en v'rolyk mogen weezen,

God geefn ons daar zoe heden nieuwe fiof.’

l v

’k Wensch dat de Heer uw’ eerflen ingang zeegne,

Еп ’t zaad des woords met ’s Gees’res v'ogr beree'gne,

О dat uw woord geweesc waar van die kragc,

Om hen, die noch üoutmoedig ‘zich verheffen,

Door ’s Konings zwaard , 't onbuigz'aaxn hert te treffen,1

Dat he: hem als een buit wierd coegebragr.

Мое: ook uw diens: vooral daar henen ilrekken,

0m ’r heilig Volk roc yver op re wekken,

Dar deze dag nog onder ons deed zien

De herten in veel reine liefde ombranden

En opgericht de flaauwe en trage handen,

En vastgelich de flruikeiende kniën.

‘k VVensCTi
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’k Wensch ookwvoor my, zo God my Трави hetleveis's

Dat hy my haast die maat’ van kracht zal geven, l

Om met zyn Volk шее uit en in te gaan, ‚ i

Dat uw"en andrer dienst my aan moog’ fporen, ‚ ‘ ‘‚" 1

Om met meer ernsten yver dante voren,  . ‘

Te rennen, op des Hemels (malle baan. „- . ’

l

Dat ik ook leere, uit deze uw сете reden ,

1n ’s Heeren weg te zyn volmaakt te vreden,

Schoon ik het juk moet dragenin myn jeugd,

0 ja;’t is goed, met heilig welbehagen ‚.

In flilte al, wat ons God oplegt te draagen , l

Schoon ’t voor het vleesch geen oorzaak fchynt van

vreugd.

Nu, hertevriend! God doe u op hem wagten,

geve u zop veel nieuwe lichaams krachten

Ala gy behoeft tot uw zwaarwiehtig werk;

Ну leere u ook u zelven meer te fparenEn wil u (leeds voor nieuwe fmert bewaren,

l Dat gy noch lang moogt lichten in Gods kerk.

Hy wil u voorts tot zynen dienst omgorden,

En doe u in hein (так еп krachtig worden,

Dat ge als het раем! van zyne majefleic,

Gefpannen voor’den euangelie wagen,

Moogt onder ons den Eere koning draagen,

Op dat zyn ryk mcog’ werden uitgebreid.
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Hy wil u met genaad’ en zegeningen ` „К

Naar lyf en ziel Reeds mildelyk omringen, _ _

Hy maak u rrouw en vaardig op uw post,

Standvaszig onbeweegbaar edelmoedig ,

Altyd in ’c werk des Heeren overvloedig,

To: dac gy eens zult worden afgelost.

Dan zult gy ook den vollen loon ontvangen ,

En als een waerdig dienstknecht eens erlangen

De levenskroon, die jezus heeft beloofd;

Dan zult gy nooit meer over zwakheid klagen ,

Maar onvermoeit de zegerakken dragen`

En zegepralen met uw heerlyk hoofd.

  

ZE‘
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Op den geboortedag vàn myne lieve en _
AWaarde Zusrur ‘ ‘

ANNA JACOBA WINCKELMAN,

Huiwrouwe Ivan den W'elëerw: Heer

MARTINUS BossCHAART,

Bedienaar des Godlyken Woords tot Dordrecht,

tredende т bet LX/k .jaar bare: amíerdaml`

den 13 February MDCCXXXIL

Муп Bloedverwante en Hertvriendîn.rv

Als my gebrag: wierd: in den .zin, '

Dac heden is hec jaar verfcbenen

En als in de eeuwigheid verdwenen,

Dac heden weér het uurtje daagt,

' Waarl in g'y ’t levenslicht eerst z'aa'g't.

Zoo vondt myn herte zich genegen,

Om u re ontmoeten met een’ zegen;

ì Schoon ik gansch onbckwaam my ken',

«Maàr ~van uw gunst verzekerd ben f

Die deez' geringûe myner zangen

Zult als een liefdeblyk omfangenf
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Ik wensch dan, du de Hemelheer

U zyne zegeningen ‚v meer

Dan gy kann bidden of bedenken,

Wil naar de ziel en ’t ylichaam'f'chenken;

Hy meerdre, naar de ziel Zdal:l goed‚ ‘

In volle maar en evervloed; и
Dat u in пепси en inleven ’ ' ‘ "D . ‘ . А

Vernoegc en nimmer zal begeven. ’

d’Almagtîge alleen z’ĳú‘vvîg’oud ’" " ' ` ' ' `

En zilver, daar gy op тешит; дню! ‘ -

Ну doe ’t genàdeleven‘grqejen ч. :I и.)

En als een bàlmboom {icl-lyk blpejen, Y . J

Hy meerdere fieeda шивера“, д ¿1.1; ‚1.5;

En maak u voor »het штук doof, _

Om (lil, verloochentmegyertronwcn,’ ’;

Op God alleen qwÍhoop—Je bonwen;

Ik wensch „de: lĳn", ‚meeren meer,

Doe werkzaam wezen rpc zyn-eer,

Dac ge uw verfĳnd meer in moogt leiden, ‘

Om in de diepten God: te weiden, ч
Dat fteedn ‘iw wil in liefdeglqçc g

Oncbrande naar he: hoogfte goed.- _ __

P ‘ God
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God Wil ’t'ßemiîtëqu'ìgbtygœlißn f1.Met zyn Беда en ÈSÜÜYÉÈWYÈBï ч: sn'gx .l

. Uw Heilaslèfmilfm dm'wggitm» ._. . -<

Апогзтдщжчтицед д.“ '

Еп тег assade дчхсщдтотчдтм-т1n uwe ziele Mmmm! A д, ._w., A ‚

Ну zy uw vuurfllgx“gwpçllqç'çlçyxdnq,.a5ì I _

0m u :e dgkkggyëq,rpndöm,„ . y ¿f

Uw zon om u ßegçlê„x_ç.yçrrwçrmexì,„r „М

En fchìld Qm..vei1ig.telhcfçl§lermgn„ ‚. í

Uw лете in mgmopgwal, ‚д ‚‹ ад, ‚ г

Uw hoogñe'g'ned, uit ищем: паз fr.Hy fpreeke шёаггшаг'чап‘ wèdè'f, Ё“? ¿Í Ã

Hy deele u'd’e'eràxélîn'gen inedc ' Ulî'ïrf- 1 .' .

Vanfh'et befó'öfñéfßànaëú, ' «Ч? -1Еп fpyzeffwiñefï versagen’ ‘Manif а ‘д j'

Hy wil inîüïŕë fiel" негативны: ,. (5315322- :.l

En in een völlëkräclif betbdbeñ’,‘ìv‘"f5""' - ' ii

Dacfhy тают Izee'ŕa'äfA1, Koningwww@патенту; fr;

Om in аппендицита"! "Ш Шт“; 3" «l

En аи: zonden' Íweìliéfyvëe'rén ;'7 im“ '52115

f (I

."« A

Г"
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y-

Hy zy цуг Priester мегаваттов,

Die u прижав zyn arbçids'loan,

Moge op agri burst en` Гепарде: dragen,

Om doo! zy.n‘ Усатые-се ondexfchragen ‚

Ну zy uw‘Herdcr, dieu we'rd ‘ 'l

En aan de üille watens leid, "Í . '5

Die uit dpntroon Gods Anedervlofziën,> ~’

Om uwe язвите ЬеГргоейёп, _  «'l

HYZY 11W-imm en roeycñaa'f,`ï кг: , ‚ nml.

In licht of' duister, heeft oòk gaat! _\‘‘" ;10

НУ wil in „шею и именем" ‘ "

E” d°°f szìà'onèd ‘tfaég'fbŕeëfériceůg I " ‘l

Ну zy uw ůeühféìl`in 1дёпЁ 25836: _.

Uw Mmmaeimaaaaaïï”' '
Die u eel-is`v blr'ëńgeń Yzyahï ай? Bóyën'",

‘7‘ 1"; о '.; î' î.‘,"."'..,“x.,._ ¿Ml
Daar gy zult kennen, Вечен, loven, , 'i I

" ' -.2 ‚ :CLЕп in d2'i1"vòueń обет " ‘ „ _ _)

Van lxefdé'gansèh и; gronde gaat,

.. -‘ . .' I, ;;'\íl‘."ff
God w11 naar ’t lichaam u ook zecgueh . r

Dac nimmer ‘kwaad’ u mag ßejèegnen, y ‘ "`

HY hOede u, dítïtràanenlda'l,` 4 :VIM н

' ' ' 'l' -: -; хам
Voor ziekten, pyn of' ongeval , Г ›

i ` P я ' E“
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En wil u noch een reeks van jaaren,

Hier in zyn,guns: op aard bewaaren,

Indien ’r zyn wysh'eid zoo vind goed,

Toc blydfchap xvan uw naaste bloed;

О mogten wy :e faam noch eleven,

Om God Drieëeníg eer te geven!

Och dat wy, me: vereende kracht,

Den Heere dienden dag en nacht! ч ' r

Mogt al ons poogen daar toe [trekken

Om de éen den andrenop te-wekkem.

Om мотыги-сечен op hee-pad ‚и: I.; = л. _. 1

Dar; been мирта: de армада; _* . j Y.

Doch чей 1kg @reggeninßen .55 .l „ ‚

Кап wenfchen ;¿ roe ¿gagging-en ‚ ;

Zoo wende ik my „met mynfgçbœn, А. l

Van gänbfcher herten, troonwnarçgheenf,

Tot hemfdie heeŕc'helooŕlt te .zinliieg ,__ _ .

Ons ui: zyn’ тунец-Тёщ: v‘etrfvnhlßhsan D E ',

Wyl hy' in ¿ich давшем heef: „ìEn aan zyn gunsrgenoten geeïç.4 E"

`Iehova! Ei; zend uwen zegen,I ‚ ~ _ n

l Gelyk een vroeg’ en fgaden regg-4,. _La ‘_ y f `

rrr _. а ` ш:
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Uit uwen hoogen hemelcroon, d. _

Om 'c dierbaar bloed van uwen Zoon. " ‘ "

Wil uwen Geest, in ruime mazen,

Toch in de ziele nederlacen, ‚

Dac die , all: een gewaterd bof',r

Moog’ vruchten dragen tot uw' lof.

Doe ons ce faamen, hier beneden, ':

Het enge levenspad betreden,

Toc dat gy ons eens -, door den dood,

Zult brengen in uw’ liefdel'chooz, ‚

Daar gy, ô Lam, ons Reeds zult weiden Y ,

En aan hel: levend water leiden,

Daar nimmer zugc, of klagt of traan ,

Zal uit het hen ‚ of oogen gaan;

Maar daar wy alwos zullen leven

Om God Drieëenig eer ze geven ,

Tot in een zaal'ge eeuwigheid.

О God maak ons hier coe bereid! ‚ ì

O mocht myn zucht door’s hemelskringen ‚

Tot voor uw’ troon toch binnen dringen l,
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Op het Jubeljaar van‘fiyné‘n’ firqéllgéäqhten ~

en zeer geëerden Heer 'err Vriend,

...l .

рвы нЕЁкЕ"

Мг.Р1ЕТЕК BÜDD’AERT.

с ‚—

an 'Wyl zoo een lange reck'slvàun dagen), maagden ,jaren ,

Al reeds verloopen is, dat gy' heÈc op ‘de baren

Van ’s waerelds'woesçe zee gedob-berdrop Ien neer ,

Myn veel geachte rriend ,lá yclat Hemellleer

Ons gunt uw Jubeljaar teufamen t'efl-)elejler-zu, ` ‘

Op deez' gewenschten dag ,’ voel ‘ik тау aangedreven ,

Niet om uw waardig hoofd te kroonen met lauwrier,
Of eenìg ander groen, maar ornldouor dit ipap'îex',`l

Myn’ reedren zegenwensch gùlhartìg op te dragen

Aan u, in llillc hoop, her. zàl u niet “тязщеь; ‘

De lìefderyke God, die,‘ шее een gunstig oog, ’

U , van uw сете Jeugd, aanfchouwdè‘va‘û’om hoog:

Die u, wanneer gy liep: op ’c breede pad der hellen,

Bewaart heefs, da: de dood u niet kwam neder-vellen;
' 'n ’ i Maar
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Maar door z’y‘h’flérke‘ hand heeft братва Weg g‘elt’u’ir,’

‹ ша gy',- вены ontmkì'gfwierúeffereseee'eea edit:

Die Gpd dï’e 'doof' 'zy'ìì kraèh‘tg'ìn velerlei gevaren; ’ Í“

I!!! voor en tégeńîpbed, 'o noeh' мастит-шатен ,‘ *i

‘ Die "u zoo бадей-191: géîeíd‘heeft op u pad, ’ f

Van dat hy'~‘t allereerst heeftûwehandfgevátf

Die u, тай—Не! enlyf, met zoo veel zegeningen',

In zyn goedgunstigheîd geüàdlg'kvìam omringen; Ф 4

`ше zelfde trouwe God, ‘díe’ dan“ heéflê‘beh‘oéd ‚ ”

Die overfiorcè u voom met alle heil en вода-5? -` ` l'

Hy fchenke uw waardig hoofd een kroon van gryze haaren

En wil u in zyn gunst voor alle ramp bewaren,

Hy zy uw vuur en wolk, hy dekke u met zyn hand

En Не! u tot een flut voorl kerk en vaderland.

Uw huis zy ryk bedécld metvzegending van boven,

Hy voege, van uw паб; ,ooer by die geloven ,

Uw dierbaare Echtgenooezy u noch lang tot nut,

In ongeval, uw troost; ln'ouderdom, een (rut,

En nu de zomertyd uw’s levens is aan ’t wyken,

Zoo wensch ik dat uw herfst met rype vrucht mag pryken ‚

Om zelfs in gryzígheid te wezen vet en groen,

En Gods getrouwheid te vermelden in zyn doen,

Ja, nu u uw levenszon gaat naar den avond hellen,

Leer u de Heer nog meer uw korte dagen tellen,

l P 4 За
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‘ Hy maak: uw bene losvvan alle; hierbeneèn V

Envoere u boven ’c aardschgeüadîg croonwaard;been,

Om by vooruitgezîcht, met hygende verlangen,~

Die heerlykheid ce zien, díe gy eens zult oncfanàen ,.
Aan ’t eind van uwen loop, wanneer een marge dòndl

U overbrengen zal in Jefus liefdefçhoqc,

Daar gy, met de Engelen en alle Hemcllingen,
Нес blyde loaf; den Hm zul: rusteloos opzingen, l

E_n vieren onvermoeid , by Vader, Zoon en Geest,

То: in alle eeuwigheid het zalig Jubclfcest. `

ZE
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ZEGENWENSCH’Î
l aan den Doorlucbtígnm Vom en Heere

WILLEM KAREL HENRIK FRISO,

PKINSE VAN ORANÎE EN NASSAU,

` ENZ, ENZ. ENZ.

l ‘ VerkorenStadhouder, Capîteìn en Admiraal

Generaal van de Vereenìgde Nederlanden,

Ingebuldigd den zo rvan толпами! MDCCXLVII.

Wat hoor ik voor gekerm in ’t lieve vaderland!

‚ Wat jammerlyk geween! Wat derelyke ítand!

Hoe zie ik Neerlands volk, voorheen in feestgezangen ,

ln weelde en тиши, lnu met tranen op de wangen!

Waarom toch dat gefchrei? waarom die bittre klagt ?

’t ls Vyands boos geweld, die met een groote mag:

Van Krygsvolk, onvoorziens op ons is afgekomen ,

En reeds Staats-Vlaanderen heeft trouwloos ingenomen;

ja die, indien de Heer Наш zulks niet had: belet,

Reeds in ons Zeeland zelfs zyn zetel hadt gezet,

Om ons van al het geen ons dierbaar is te ontblooten',

Van godsdienst , vryheíd ,goed , zoo ruim by ons genoten

P 5 Wie,
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' r, diedi: reclnbedenkc,lштабе: vauvreeshechen?

.L\ (,.. ‚ . Еды g. l. `

1e roep: mc: ach en weel wie voelt geen zleleTxñen g

Мааг дм;- mere-oci „патент-шедшим hoog

„д ‚ГБЁЧЁ‘Ёдд. ‚ ,HMH . _ v_ Y v_*

Än'ïsevì.- Nederlands-’zwi dierbaar'va Фадеев“? 51"

Hoor: hy niet hun gebed? Vergader: hy nie: meer
Èun tranen in zyn'fles, внук hy-„deede wel eier?. w

Neen, neen , my dunkt ik hoorhem roepen uitden hoogen,

Snack Neêrlandjàwèeßerm, wil-'uwe tranen droogen;

’k Ben noch dezelve God , die al van ouden iyd ,

.Uf/van hec hardeiuk „взращены: bevryd;

Die, als de Franf'che mag: u fcheen gantsch te overromplen

ineendiepen poel van uw verderf re астма;

U heb door wonderen gered , toen wind en швец; n

` Qoorrnyn hoogwys befìel , 'voor bien, goede flreên;

ja dìcru' heb. verwekt gerronwe en dappre Helden,_
Diein denI tyd ven nood u weêr. in' vgryhejd Йемен ‚` . I

‚АД: andreßideone, met onverfehrolçkeu moed,l v r

y Voor 'c dierbaar Nederland ,endende goed noch bloed,

Юта Паши: УшдукHondarriv-„hweëfße¿Hiver-1 e

U door myn hulpelredde en brag: çpcgroocer" luister.,

Wier hand en Vzwaardluheefc uit@ yviyginds mag: gered,

En , wakend’ voor uw"er , in ,veiligheid gezet.

Schoon dan nu wederom uw fondamenren beven , _ `

Al wankel: ’c Sraarsgebouw, en fchync zich re begeven,

Schep
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t Schep moed, оценены ! Zie«daar,’k geefu ест/от,

Van ’t bloed, dat zoo lang heeft ’s Lands zwaren last

getorst: . ~. ‚з

De tranen van myn volk, het zuchten en het kennen,

Klom' tot myn Hemeltroon , ik moest my huns ontfermen;

'Zie daar, een heilzon gaat u weer in ’t duister op ‚

d’Oranjc’boom verheft zyn kruin ten hoogiten top:

’k Zal dien gekroonden Steen tot een baniere fiellen,‘

Hy zal, doormyn behulp, den vyand nedervellen:

Wyl ’t edelmoedig bloed, ’t geen altyd heeft gelecfc

In Nasfausstamhuis, ook noch in zyn adren zweeft.

Myn magt alleen was , die dit heil voor u bewerkte.

IK was 't , die 's Vorsten hert door myne hand verûerkto.'
‘ Ош Vzich vrywillig tot uw redding aantebiôn,l

' Om daar toe vlyt , noch kracht, noch goed, noch bloed

к te ontzien.

Ik heb hem toegerust met Vorstelyke gaven,

Hy zal u zyn ten troost, op ’c voetfpoor van dic braven ,

Wier zorg, voorheen getoont ,u geven kon die hoop,

Dat ik door Frifo ook zal fluiten 'e vyands loop. ‘

О Wonderdoende God! Wilt gy, in onze elenden,

In onzen bangen nood, om eenen helper zenden ‘I’

Ryst zulk een heilzon op in onze duisternis?

Wy pryzen dezen weg, die zoo aanbidlyk is.
Uw Naam , Heer , zy gedankt ‚ voor dezen dierbren zegen.Y

Wy hebben dezen Vorst alleen door u verkregen; D.

и
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. Dit‚lìeuchlyk wonderwerk, ’tgeen yders oog nu ziet,

‚I: door uw fierke hand, die 't al regeert, gefchied.

Koom ‚juich nu Nederland! Juich Zeeland in ’t byzonder!

Hef op een vreugdefiem, laat hooren het gedonder

` Van ’t bulderend gefchut , geel'teekens van uw vreugd,

Steek zegcvuuren aan , wees hertelyk verheugd,

Laat van uw' fpitfen vry ’t Oranje vaandel zwieren.

Draag ’tteken van den Vorst aan 'tlyf en in banieren :

Maar laat de lof' vooral aan God zyn toegebragc,

Die, midden in de fmert, aan u in gunste dacht.

Doch ’k vind my opgewekt, ik voel myn hert ontlleken ,

Om‘deez' Oranje Vorst, den Prins zelf aan te l'preken.

„Doorluchtígst Vorst! gedoog, dat ik my totuwend’,

„ En dezen wenseh voor u doorlucht en wolken zend’!

„ Met blydfcbap was het datwy onlangs nrogten hooren ‚

„ Dat gekin опа Zeeland eerst waart tot ons Hoofd ver.

oren ,

„Met blydl'chap hebbenwe U ontfangen in dit land,

„ Gelyk een liefdegaaf van ’s Heeren milde hand:
„ Dank zy U, datl gy U, O Heldllbheb't aangeboden ‚

’‚ Om Nдетина, door uw hulp , te redden uit zyn nooden.

„God geve, dat het juk, dat onzen Staat nu drukt,

„Door Vrankryks overmagt , door U werde afgerukt;

„ Hebt Gy zoo zwaaren last genomen op uw fchouder,

„ Om, in deez’ donlçren tyd, te zyn de Stedehouder

‚‚ ._ .. .t h van
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„ Van Nederland ,ik wensch , dat ’s_Heereoтщета,

„ In al, wat Ge onderneemt, U zy' tot сметана;

„ Als Gy ren ftryde trekt , wil God Izyn Engel надев,"
,‚ Ош U te voerenìdoor desvynndal leger-banden; ,l '_

3, Des Heeren liefd’oog zy opL Идём; van omhoog, `

„ OmUte hoeden als den appelvanzyn oclug.x n V' l, ß
„ OìVorst! doe, in Godskraeth veel dap'pre heldendadèn;

„ Treé rustig in het fpoor , waarin дуг Узбек; traden;l l _.

„ Zo word _des vyands magt envio# „wel haast belet;e

„ En d'0verwinnlngskroon op.ŕ het: hoofd gezet@n I

„ Zo_o zal het wanklend land , dat zoolangliond te beven,
„ Weer worden lvx'astgezet enlonze Staat )merlevheuyì` „д „_ '

„Zoo zieik Vlaanderen , dat onder ’t Fransch geweld

„Nu zucht, door uw beleid, in vryheid weer herileld.

‚‚ Wil ook, OChristen Vorst! uw magt vooral betrappen

„ Aan jezus lieve Kerk, dat die in eer mag vvonen. _i ‘_

„ Uw wakend oog en zorg zy altyd over haar., ‘ . ‚ _ Ъ

‚‚ Wees haar een Voedfterheer; behoedze voorgevaar.

n De God der Goden zelffen aller Vorsten Koning, n

„ SchenkeU , Doorluchtigst Vorst! Euit zyn’ verheven wol.
nm  -

„ Al, watgg’y noodig hebt: Hy ge've U al uw raad?

„ Hyliere met zyn heil uw’Vorstelyken Цанг.

v Hy wil uw dierbaar hoofd met zegeningen kroonenff 

„ Ну rekke .uw' levensdraad, op datw'enoch lang wonen ,

„ Door
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д y„_Dppr uw _befchaduwing, ìndigvgçgggond land y ,Y

„ Daghìâleerçn гите шиштёnoch houd

),Glodîdo'e zyn‘z'ë§erfing ook me: geheele-moorden," "l

„ Op uwe Остапа; Ку1кзрйп1`езт`еКощей25, Zy zy, als` _fez'u's 'Burn'idfmec ‘Koninglyk gewaad“ `.

„.V'an «алфавиты, вераёр‘ nearfharen ftéiaeg'A д

529 breng’ hâarfheerlykheid en lruierèr Iin Gods Kerkè,

„ Enìy een Zooévronw, die" hear voedé' en’ook чешские;

,QZy'z'y he: voorwerpvan Gods y'gún-sf , mi en altyd;

„Dè jonge Ornnje'fp'ruit Góde'ofolf"tœgewyd;"

„'Dìé'blyve' íteeds de lust cn blydfchan uwer oogen:

»Gods'bé'sre zegening ‘dàal'op haer uitden hoogen: '

',¿Zç'wasi'é verger’ Opf; ‘ais вынимала: dee,
А I,';"In groote en inl дыме by God exil menibhen meé’.`V

,fyüódïvoeg by XAdeze Тёщ ook mannelyke Zonen ,

„ теат- ЙоотШсНёЁнЬцЕз bevestigen en kroonen ,_

„ Op dä'edeOra'njeboom ahyd belioïì'd’ zyn" Rand; ’

-`~`,;Eiì»z‘y tot minerva: lhet vryë'Nederland.
„ HetrKoninglyke flo?, 'hetimagrige `Britain-je, Í '

,‘,'eD'id 'trouwe Bondg'enoot, vereenigd mecifornnjse,

„ily l:myd wel' bewaard, nooit wankele die Troon,

,. Maar daar bl.yv’, Трус de hel, bevestigdde Eerekrooń.

, ,. Dit alles , en noch meer, wat ooit he: hen»disrimerafcherx;l

Y 5, .Van ’fs lHeeren mildev hand, begeren kan' of wenfchèn*

Í ’ n

. ~...' Ь

о.

..

.ät-l*
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@e нщацтшщтдтл ï,

De „заавагдаееъшь зьзъггунм мы, А

d’Otanjcvorst brag: in ’c benaauwde Vaderland , '

Maak’ hem ‘0Fmaтаит Чегаёэдёгядёггйд

Om ’t wanklend Staatsgeboqw фоттрудеcgfchragen;

Hygeefhem Нешвщввфощ-Ёшттщ: арх-пенек,

En in Gods Naamfen krach; 'do Увидев:op te fieken.
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OP НЕТ IUBELJAAR ` i

„van den Hoogè'exfwamrdenl en zeer Geleen-_den Heer;

"'ońìer'f veel geächten Leeraái" en dierbareń Vriend , '

DEN HEERE

„совы iw' MSE N,

' ' Ш УЩМПОРХЬУЩ :. _ ь

v . ,_ . / -
' :‚ l _- | Ц: n. a’ J ‘

С

о

Mòc'stenvŕe onze vreugdeiaugèn

` ¿n? À'Stake'ńi íitin: дот-Певец Тай? ì

‹— V En de harpen treurig hangen ' '

Aan «же »wilgen , ivvyl .du fchaar

Van des Heeren lievelingen,

Niet dan eens een klagend lied

In benaauwdheid op kon zingen,

Wegens ram-pen en verdriet

Van den vyand ons bei'choren,

Die in dit gezegend land,

’c Razend krygscrompet deed hooren ,

En ons fchier had òvermand,

...1213€ Ißr"i
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Wen geruchten dp gemeinten

Ons beroerden yder dag,

Ев geltadig deden zuchten ,

Hoorden ~wy nietzdan geklag;

Nu; nu inag het ons gebeuren,

Daar de vredezon verfchynt ,

Voor een zoo langdnurîg статей:

’t Moedëloos hert , fchier áfge'pynr,

Ruimer adem te doen Halen,

In een aangenamer Hand,

Ñu vindt onzcldroefheid-vpalen,

' Nu heeft blydfchap de overhand.
Deze meery verruimde'tyddn -Ã

Noopten myn" bekrompen gees't,'

Om my hartlyk te verlrlyderï,v

By uw heuglyk мелеет;

Om u met gezang te 'ontmoeteńß

Waarde Heer! e'n , naar myn plicht,

U met zegenwönsch .te groeten , l

In dit zeer' gering gedicht!

’k Zal toch met lgeen lauwerleren,'

Of met (ierlyk bloemgewals,

Üw eervrdardìg hoofd verlieren;

Dat koomt in geen herfst te pas ,‘

Q Ñu
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Nuv dc lente van uw leven,

Reeds , als met een талантам

En een damp ,‚ is heengedreven,

Past aan u een турах-инст;

’r Zyn , myn Vriend! др _y;yfnigx iai-en, ‘

Dar gy op de Waereldzee- , ‘

Hebr sedßbbcvls Эмиратом

Dap- v_an чаш-Троса); dan van wee, -

Gingen over ¿hgnvemy '_

Dat is 'c Wisfquënîßilgh ‚' "irl: tft.. .:.

’c Welk dçnfgrçqtenfendenklenem ‚ ‚

таскает-чан den-‚www ‚God;- А _

Maar gelukkig is hy, achten, l ‚

In deez’. korltenflleyçnstyìd ,

Die zyn Ziels-en цитат; krachten

Аап Jehova щита,

Ja die reeds zyn iengedàgen,

1n het bloeien yen zyn Jeugd , ‚
Die d‘cn’ Heerêmees; behagen,~ i

Heeft действа fonde deugd; _ «—

Dit geluk Шаги: _u-_in ровен,

Dic bcÊooràe aI un. herc,__

Toen 'c, dqœ'Kqulyk¿alvermogen,r_ д

Liefielyk bewogen wendt,` `

И...

1 ` I

...A с,» Om
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Om den тщете; w harem' "д «L _ ъ J

Mec verzaking тащишь 'l ‘2 "1-"."’ì‘

Nimmermeer deI ziel kartonnen.; . ; :_‚:- ’ О

En ce пишем Шевпд” “ " ‘ ì

Ja» С“, dififl‘h'ld verkoreńf. ‘fr’ " H

Tot een’ одеты. 'van щуп? Rad,"

Om de; Satans Куй te йод-ей: ‚í; 11" ’ . ‘

En het uiwerkoren zì'ad ,=ï‘_"".’ . ¿ о

Da: aan Jezhl is gegeven, .. '

Tot zynldierbaar eigendom,`4 í Т

Те bereiden юс .Indexen- _’ .n .ai

Door het Euàn'gelium;¿` fr.: fr()

'Wekte in uwe jonge jaren-JI., да

Danmbîook— reeds nl Jun, у

Om dien voorraad ce vergaren, ""1; д”?

Waar door gy Меж-аптечная, JOm, in ’s Heeren mogendheden ‚‘- лAan te v'aarden Pc groote werk,v z; :.".“'

En al ’c uwe ce beûeden — r 25: r“. »l

Toc volmaking Ãvanzyntherk.. ’_ n- ." i

1n dat тщась? gemene-_mn In ons dierbaar Midi'del’böl'g,-v —‘ и " g‘)

Daar gy ’t eerste levenslicht маг, f' 'v и"?

_ Daar весит: hêůàezńri.. ‘ ы U

n.

‚‚ ‚

I. ._JSLLL
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Uz yn fchapenf, ‚om te weiden,

Twintig jaren ‚сопел-поит ‚ f 

Op dat gy ze dragen; leiden д.

En als Herder voeden zoudt; ‚

Hier in heb: gy uwe krachten, " . —

Zoo als eende Jacob deeds,y ‘

Met veel zorg, by dage en nachten;

отрытым befieedt.

Schapen ‚ die noch niet behoorden ‚

To: den ftp}, zyn door mem,“ ‘ .'

Die hen lieñ'elyk,bekoorde,

Op hun dwalendpad вещи: - -‘Dezen lie: gy niet verlegen;

Wees: hen ‘ùicîGoda ‘heìlwoord aan;

Welke zyn сетевые wegen i

Om een темп ce gaan. _

Warenee op ‚den weg gekomen,

Hebt getale Herder hen geleide

Aan de verfche waserñromen ‚

En in jeugdigßgmsrgewfeiè.

Zeeg er een'aanmechcìg neder,"

Gy уставив ’c marte hem .

WĲ een ander maken ceder, -_ «

U Gy Verbond! die hún fmerr',

Yder
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Ydor een wondt gĳ i'erlnviklre'm",4 n ` ' ' ‘ï

’c Zy hy wäre zwak of неги: "’En u graag-als leidmän'fchikken, ’ ”

Zoo de gang was van he:l werk. " ' Т

Da_ch ik mag niet verd'er dúaìe'n ,’k Weet uw narigheid aura“ вы: '

Breed uw' lof hier 'af te malen; " "Daar ввез? dng’my‘ ook‘gebiedc“,

Myn gezangen' мы 'te пакет: " т `Eer ik,-âankbaa‘r aan den Heer, "

Ook myn weasel:i von: ú тащить ‘ Г

En dien leidc‘voor алеет. ’  7

U, Отставив Opĳerv‘vezen; 7 "

‘ 7 Die 117": ondermaaus’cb regeert!

Uwe goedheídzy geprezen ' ‘

En in eeuwigheid geëerd, ’ ` ‘ '

Dar gy zoo een reeks Avan killen,y

Nu reeds vyfdg in заяц e ‚’ r

Uwcn Knecht heb: пишите. '* - ' '.

.En behoên voor ongeval, ‘ ` ‘ y

Dat gy, toen hemfzwakheid drukte.,A

In zyn’ vroeger' lente tyd,

Door den dood niet van ons rukte;c .

Maar goedgunatig heìòî lîevrydl

’ Q

Ь-ч

lEn
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En “шептала Магазин ma mi

Als ееп тат туп-Зету чл -._-`§ г

Вот “апсидяц-ифяёщэд; т; и д *

Ты °д92чщгдгёг=1ептчвфмдDar gv hsmßskíqffs-.bquëep f на ‚= 1i

Hoef-m гнетёт #et щзачат J.

om се «щит wkondßr .J 1.-,

Van un?, 393.11% смешаем 1:» ‘2

Van uw “(двигавшие ,bessidm- г .

Ош иге-ша ses ummm, , :n @Ji

Tot Удивите, зашагают, @n т ч

Die dc hmbêâìâffìfd'laëßfcíìel mí", "ZY

Jas dat gY ЬЁЕ‘лЁЁЬЬЁеМЁЧвкдоз'П .'J

Toc“Schier zyn hertghaßggqbgggqyïh. ‚д . „1;

Вас hs' гос Ьчцрчвнштьтм ; .

Dat by, als een“L tmnmecrderçux 'gx “Il

Deze kudde niet-begafkfì ¿v для 1.1.1

Maar die посыпай hoeden четы по" 'j

Met uw Euapgelìfmf; 'u и rènrhr! И?

О, dac yde': немое danken.; гэгъ :g3 15C!

’ Вегеп’даз z'yi aangefpoord ;1': 'n'.j: 'nf

p

h4

,`

Daf, ophoog'verheven klanken, î: i" 4

‚ Heer! «dvi loi’ питу gehoogd,

Vom'

»Á
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Voor uw goedheid mild bewezen

Aanuw Volk en aan uw’ Knecht.

Heer! nw naam zy _tana geprezen

En voor eeuwig dank gezegt. #1_

Doch ’k voel ook myn lus__r.onr.üeken.

Om u, zeer Eerwaardc Heer!

Мес ееп’ heîlwensch aany te fpreken , _

En ’k leg dan туп veder neer. ‚ 4 »y

God, die, al voor ’s waerelds gronden,..î

In ontferming aan ul dachtI , ’

Toen gy noch laag: in .nw._zgn_den ;l __._. „A

Die u op de waereld brgg ,__

Die den adem en herleven, ~

Daar by veel weldadígheid, _ _

In zynfgunst u heef: gegeven .f , . . :‘‚

En zoo Vaderlyk geleid,l _ _

Die , van da: gy kwaamc _op aarde,

‘

r"

U zoo :cedex-gade. Паев, I

Zoo zorgvuldiglyk bewaarde  А l ‘ , ;'

En als op zyn armen droeg, .

Ja, die door .denGeesc,qeç Ifterkce, i

Toen de tyd der minne kwam,

Onweerüaanbaar u bewerkce ‚

En het hert voor zich innam,

.î ’ Q 4 ` D"
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Deze God, die zoo getrouw is,

Van wien ge ai uw heil verwacht‘,"''ë

By wien nimmermeer berouw is,

rDie u heeft tot hier'gebràg't ‚‘ 7“ " ~' '

nig @il тает geleiáeg, " ‘ ' ` “

En beituuren neâr zyn' räad , " f " '

Tot d'at Koningryknb'ereiden , I I' ' n' а

‘Dat voor u te'yràehten Raat; " î I' 1?“

Цучйое u noch lange lichten,Ã ’y _

Юз een Star, nan deze Kerk", l

En door Woord en Yandel Richten!

Hy bedeaywe 1inP ákkeryïerlî.

Heeft by u geen kroost gefehonken , '
Dac u ftrekke tot een kroon ;~ ‘ ` l

O, ik yensçh, dat gy moogt pronken .

Met veel kindren ¿goor C_ìoels Zoon, 7 î'

рас ge een zaad hem moogt verweryen ,

’t беси zelfs Engelen' verblyd’, ‘3

’t Qeen inleven en in Пепси ‘ f

Eegvxig hem blyf toegewyd!

Hy omringc u noeh v__eel jarenIMet zyn goedertierenheidy, ' '

Тов een kroon van gryze haaren

Op uw Hoofdl zy uitgei'preid;

_ ‘ Dac
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' f

Dan, dan doe hy'u noch bloeiën',  ’ 'I

Ala een vruchtboom in'zyn' hof' ,_

En gelyk een feder groeiën ,

Om ite melden zynen lof.

Doch wylgy'tana ook moogt vieren

Den verjaardag van uw’ trouw,

Toen men u met groen kwam tieren,l .‚'

Veelgeächte Hm- en Vrouw!

Koom ik tot u faam my' wenden ,

Me: de wenschbeê van myn hert,

Dat God u zyn heil wil zenden '

En afkeeren. ‚alle (тещ

Hy wil, met veel gegem'ngen,

U noch lang in dezen (lans,

Naar de ziel _en_ ’c lyŕ'Y omringen ,
In eene opgehoopte maat; I

Hy verllerke uw lichaams krachten а

Z-_y in zwakheid u een flut,

Doe u op zyn koomste vgaçh'teny

En zyn tot elkanders nm!

Hy verleng, zoo lang uw leven ‚

To: een heuchlyke ouderdom,

U doe ’c ondermaanseh begeven

En breng’ by uw.’ Bruidegom;

Q5
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Daar gy .bami ’c апатит, "

Zondpr‚dat.‘een-bange .. ‚ ‚. ‘_

U zal fcheiden,‘ in den hemel о j ’I

Rusten zult in Jezus (спасе, и

Daar gy met ¿de наше, fcharen ,

Die al _reeds .zyn vom' den troon ,

Uwe Дешевк- faam zultparen ’, . r

Op een Hoogverhevenxoonfgál

  

Daar gy угу 'yan ‚al‘ ’c benouwcn, ;

By Зодчие: ‚ Zoon en Geest,

То: in eeuwigheid zuln’houën “ L

панд, zalig "jahrelfeesçml 

‚ru’ xiv . ‘r:

‚ ‘ 'fl

‚ Т

(í ’_ a s v_ v" 2 N п l

I _ Т

‘_ :u ё ‚I. "H4 »j u

_ „у. ‚т. „ („и ‚г ‚ Н

, .x x ¿uw ‚ î"‚‘;';:î . . ì '

a

h’ ‹ ‘j‘ I ‘ 1 ' " 'Î‘L': ‚ ‚д U‘ ь
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тввпквд en творзтшААЫЕы;
‚На qßortlo'ver het zßlig ` I erven 'van ¿ß ¿i

{туда en водит; tige Wouw: ‘ ‘ ._ д

мягкоитв - 3:

САтнАшNA Е‘ШTABElli;
‚...»Y x'

Y',

CHRISYTIAANSEN. v.i _.Huírwouivè van „гм-шт ‘E ` '\ ’- `ì

C? Afl: Т.
и l(lìozízalìg_în,x11‘2r1 Heers,` ontilapen, inwdenßuder-f ‘i

дохнут XLVII laren en ’ IX Maanden, Op'

'ì' “‘ den XXIHDecember ‘э ‘4

XWMfñag,~-wac hareng-kommt om ор heden treffen;

Мул? hefte Ita'aŕ bedeestßk kan het mau bcfeffcn. î

waan туп Itrydgenoo'c; mynнм .hertvriendín ,

¿Zöòflras'onsfoòg опций: e'n reeds ten hemeî inf! l Ã

действа: hemelschвеещтгnaarheurштопать;

Zoò'zeer “тщетен, vanjêzúsf reeds vontvang'cn а? i,

Geniet'îy шт op' aie'groofe ‘záligheid-,ì

Dîé'haaí' u'ît'vfyé gúńáf ván Cod'wa! toebezŕveïd?L

ОЗЕРЕ}: таз-{ц is ons oog en hert отведен; ""
Hair l¿die zic'l ii reédà den kerker uitgevîogen, l

‚А. Ев
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утешают tof God en гурт c_rnon_g_erukt 1,.,

Ontdaan van alle [шея-с, daarze onder ging gebukt.

Daar byjc'leàn derzaalgfe `l'xíst'ne'llingeng
Die твоё; dag enI пасы, Jèhóáä's 'troon omringen ,

Daar praal: Ь}ЕЙЫЩЬ аё eereïîen levenskroou,

' “гтшттщщ "if т waaide@ г 'n
Daarkauze vry „en_ bly iper, ’ç Geestendom hierboven,

Niet zoo als hier op aard; maar in volmaaktlieidloven,~

Zy heft hetnieuwfgezang op honger tonen op;

наз: zielevreugde туз: юс in den грозди top i4 y

't Verflauà ‚На? flier Beneên maar kende Én zeg in’cduiste|,
Is ñu rgeheel volniaî'kt', ,rzy ziet in fvollen luisrter ¿l F _

Haar'_licveu Jezus , dien zy hierfzpo. hed: bemind,

Haar’ Bruidegom , haar' Man en trouwen zielenvrìndf. _

padi- leefc zy under Ibem , als onder ’t altaar» ‚5 veilig,

Daar matze iu'zy-nen-fchoot, daar. is ze bly een heilig.’ f

Elend of rampl'poed kwel: nu haare ziel nooitmecr,

Haar {тапер zyn vergoed door-'ri byzyn van glenHeer..

Hear tranen zyngedroogd , daer is geen plaats voor wenen'î

HeurLeidsman voert haar tot-de levensbronnen hanen:>

Dm так ать wm. in mns@ en Меча ;.-~_lHaag zielsbegeertenfzyn .nu t’. cegemaglyoldaan ‚д

’t Waa'hicr haar: hartelust., om worden. Heertelevenv

_Zy had: in_’t trouwverbond markiert-¿eau been ¿gegen?

f i Al,
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Al ’c goed van de aarde, dame in ruime maal: bezat,

Was in haar oog gering, God wasbaar hoog'fle fchat.

Zy heeft: dikwerf betuigd , „ik heb niets in den hemel д

и Niets lusrme nevens God in ’c ondermaanfch ветрище];

‚‚ God is myn ’s herren rou, mynalgenoegzaam goed,

„Myn zalig eeuwig deel , de :roos: van myngemoed. "

Zy' leefde wel op aard; maar me: haar her: naar boven" 3

Al dikwyls opgewekt, om vrolyk God Le loven

A Me: lied en Pfalmgezang, rerwylze was beneên;

Haar eenzaam bìdvertrek weêrgalmde van gebeén;

Haar here was naauw vereënd in liefde tot de Vrom'en;

Men zag haar dagelyks mede in den voorhof komen' :

Haar lus: was in Gods wer, die zy (leeds dag en naeht

Met veel genoegen en verkwikking оттает:

2у heeft als Doreas van de goed‘ren hier beneden

ben armen meegedeeld, vooral heef: ze aan de leden

Van Jezus goed gedaan, hen in hun nood verkwikc ;

Door haar goeddadigheid heef: zy hen hulp befchikt.

Hoe klein wasze in haar oog? In plaatse van ce roemen »`

Dorst zy zich naauwlyks by 'r getal der vromen noemen;

Zy achtte ’r klein talent, het geen een ander hed,

Veel hoger, dan wat zy in grooter maar bezat.

En fehoon haar hert voor God volkomen en oprechcwasá

En‘door geloof en liefde aan jezus vast gehecht was ,’

Hoef:
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Heeft nochtanl'hear de Heer' door-vele-duiseerhei'cl;

.En wanklend ongeloof, naar Sion been geleid. 2:3 .-’f'

Wat zagrnen menigmaal he: herre niet bewogen ,

Het ziltigv cranenvochr neërvloeien uic haar 'oogen'. L С ~

.'Uic vreeze en kommer , of zy zich bedriegen mogli`

En in oprechri'gheid den Heer wel had: gezocht г‘ _ 4

In fchoon de Heer wel zelf in haare ziel kwam Fchyuen,l ‚

En door 'zyn ’s Geesŕee licht he: duister deedc verdw'y'nen',

Wanneer hy fpraknaar’c lier: enriep:„heb goeden moed

„Ли zonden zyn verzoend ‚ door Jezus olïerbloed;

Straks wisc de hell'che Vorst, door velerhande Напев],

De gronden van haar hoopgeduurig rc betwisten ,

 Zoo dac zy wierdr belet ,fom vrolyk voorc'te gaan 1

Den weg, haar voorgelleld op Slbns enge'b'aan,

Toc dat zy aan' het eind der loopbnán was gekomen

En'nu in heerlykheid zou worden opgenomen'f

Toen heeft Jehova zelf zyn «werk in' haar gekroond,

/ Den arbeid Ваге: liefde uit vrye guns: beloond;` '\ 7

Toen heeft hy haar doen zien de gocr:1ren,lia`argêfchorike'ń';>

Toen heeft zy uit de beek'derwìfvellu'sty Gods gedronken;

Toen is haar ziel gefpysr inet zalig hemelbŕood'; f *

Toen lag ze veilig веет id Gods genadef'chootëf i `

Toen konze op'Jezus borsr en iin zyne armen rusten,

Wanneer hy haar omhelsde en' in zyn- Пете lmste,v

- ; тж

e
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„Toen wierd: haar here ontvlamd-,de топаз-пай:

wierd: vlo: , ,_ _ ’ ¿i

Om nier te fpreken dan tot roem van haren God. ‚

Wat was haar here niet los 'van dingen van deeze aarde ?

Heezalig deel in God was by haar ’c hoogst van waarde»
Zy riep nier zelden me: de geesrelyke Bruid, n i

Geloovig vol van liefde en in verlangen uic,

м Koom haastelyk, myn lief,myn Bruidegom, myn’ Koning!"

’, Brengme uic dit tranende] roch in uw'hemelwoning, f'

„Ik hyg en zucht naar u. Myn nieren in myn fchoo:

’ „ Verlangen тех-‚Ковш haast,ombindme door den dood

„'lçWil wel gehoorzaam zyn‚zoo’knoch op aard moet leven

„ Gelyk'c een kind betaamr,maar ach wierd ’c my gegeven»_

„ Te пепси in den Heer! Dar ’s myn voornaamlle zucht!

_\

„ Oeh ware ik ‚ vry van ’t vleesch , reeds bovenwolk en‘

lucht! ‘ ‘ ’ l . l

,‚ De gronden, die my doen zoo vast en zeker hopen y

,‚ En door deez' doodsvallei kloekmoedig benen loopen,

„Zyn in my zelve niet, wyl ik elendig ben,

„ Maar in myn Jezus bloed, dan ik volwigtig ken;

n ln zyn gerechtigheid zoek ik alleen myn leven',~ ‘

„ 'k Omhels die door’c geloof, ’k heb my aan hem gegeven,

„ Om , als zyn eigendom , ce leven tot zyne eer.

l

„Op dezen grond alleen leg‘ ik my veilig neêg.

Dir was haar taal, zoo lang haar :ong heefckunnen fprekem f А

En als he: haar begon aan [lem en kraehe ce ontbreïxed.

’an‘
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ф Wanneer zy nu en dan maar ftaamlend l’prak een woord

Wierd ’z Hallelujah noch uit haren mond gehoord ,

Zy voelde geen elend , hoe zeelI he: lichaam zwoegde',

De hoop der heerlykheid alleen haar ziel vernoegde ,

Hoe nader dat ze kwam aan de oevers van de dood,”

Hoe meier haar blydfchap rees, zelfs in den Нападки

noo .

wierd: haar eens voorgelìeld , hoe dat zy haast ontbonden

Van ’c lichaam deze: doods; ontdaan van alle zonden д

Zou leven voor den troon, in ’c hcuchelykst genot

Van een’ Drieêenìg en volzalig heerlyk God:

Dat deed haar roepen: „ Ol gy doet my watertanden ‚‘- .

"Och was ik maar verlost van deez zoo enge banden!

‚, My dunkt ‚ ik hoor alreeds het vrol'yk bly gefchal

„ Der geesten voor den tioo'n д he: zalig zielcncal. "

Dus heeft ze toc het eind vol heldenmoed geilreden,

To: dat ze, in zegepraal , het туареги uitgetreden,

De leeme hut verliet, die цвете: door de dood,

Тешу! de ziele тега: gebragc in Abrams fchooc,

Тату! от oog e'n heft door droefheid [fond: bev’r'rogen’,‘

Is zy vast h'ecn gel'neld doo't alle hemeŕb'ogen,

"Ï‘oc your' Jehova‘s сбои, daar zy haar jezus zie:

En alles wat Haar" lust' остр in hem geniet.

Тешу! wy haar gemis befchreiën en beklagen',¢

Mag zy, in ’t Мс gekleed, de zegeŕakken dragen'.
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En .'c папаша}; сущ ризытещтдеч "соц, _i

Op еей-“ФЁУЁЕЁРХЕЩЁЁКЁЁЧРТЬЧ'Ы‘ЁЮЁ": :' 'l

Nuìhlcefc zy elles-„war 9p aardeîiavlreeds Yérgeten„, »
Тешу! zy opden' y,crboxxfine'g Jezué is gezeten1 И ` „A

Zvisтзамещал ‚ щадящим“ haar тест:
Terwyl zy veiliglligc in Jezue aumen meer. ` d

Geluk Vriendin! ~geluk! Verheug n in `dien zegen»

Dien gy, zoò «pnyerwachcì en `{pingang ,giebt` verkregen,

verheug n’ infn; deel ,A Бес 'wai-dz ix niet Бел}?! ,

Wy roemen uw geluk, цапну ‚шей; >boven zyc.

Ca voor: in ’n henielwerk; in ’ekenn'enl, lieven, loven,

Dac ge onlangs maar Begon: iì'i регаты nail-boven.
Ons herr gaat u flaag na', wy vvfyïeuîlfelien" ook dat vfpoor

Van deugd en heiligheid :e ,_dat lgeons'gingc voor.
Gy, die haar in пе: bloed bennes», lheur'. name шалава,

Су zult , ’c is waar, haar hierop aarde niermeeer vinden;

Gy misc haar hulp eiïlfaad; так:дав zóo’s Heeren wil»

Aannid: en prys: zyn weg , Gode lieilig itil,
О Vrienden! mistgleleen beeknççr dit haar zalig ñewen,

Gy houd: den Oceaan ,~ dien zultge nimmer derven,

Zoekt daar alleen uw’ кто“; 0 zalig, die zyn ziel

In God te vreden flclz, 4ali'ehoon"c hem al ómviel!

O' mcgreuwe :e faa'riì weêríuit dit vooŕbe'eldlleercn,

Hoe zalig da: he: is, men Gofd veel te verkecren.'

R О

\

l
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О wierden'weop het nieuwlmet yver aangefpoord ,

Om vrolyk heén te fpoen naar Sions enge poort!

Dan’ zullenwe ookop ’t einde , als onze boot zal lìranden7

Aan een gewenfchte kust in zaalge haven landen.

’ О wie verlangt hier niet naar zoo een zaalge dood,

Gelyk ons' oog rnogt zien in onze ílrydgenoot?

e x

““GRAFSCHRIF1

Hier ligt het dierbaar по?

_’ Van een , die tot Gods lof

Geleeft heeft hier beneden;

Haar kostelyke geest

Houdt onderwylen feest

In 't eeuwig zalig Eden,

 Terwylze lydzaam wacht,

¿'z . ." v: Dat dit flfof., lroeveracht,v J.;

‚ Een; lnisgtryk zal ontwaken , `

’ v ,anneer _’t bajzuin gefchal

" geez' zerk doordringen zal
" l' "ï ’ En 't weder levend maken. ~

Dan zal het', glorieryk',  ‘ ‘.

f “ ‘ .. Amjezus heel gelyk, „ arri; ~.I .

Отдаю zyn van de zonden, ‚ _ ’, f ‚
En meteen geest te faam, ‘lVoor eeuwig zyn bekwaam ` `0m Gods lof te verkouden:v

»511.

LYK
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ЬУКТКААывы,‘

_ Uitgeßort over den onverwacbtm

=~ en droeven dood 'van

„7 U F F R Ol U W E

ANNA »CATHARINA

MATTHÁEUS,

Eebtgenoote 'van den Heere

JAcoßUs WILLEMSEN,
Bedienaar de: Завидуй”: waordr , te .Müde/burg,

' - Oncílapen den XIVJanuary MDCCXXXVI „

drie weken na haare Moeder, in den Ou

derdom van XXIII Jalal-en.l

' P SLA L M' c1V=29.

,Neemt gy baren adem weg, zyЛетел , en zy keeren

weder tot baren Hof. ‚ .

Verfchrikkelyke dood! waart gy noch щеке vreden ,

Alsg'e een van Jezus leden,

,In ’c eind van ’c vorig jaar voor uw geweld gebukt,

Van ons hlebc weggerukc!

Of moes: g'y in dic nieuwe uw bitterheid weé'r toonen ,

En , zonder ce verfchoonen ,

Een longe en tcedrc bloem zoo fchielyk fńyden al',

Enńleggen in het graf?

L ‘ ' к 2' ‘ Wn

\
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Was ’t niet genoeg , dat gy de Moeder hadt geñagen,

‘ Waar over wy noch klagen?

Moest gy haar waardig pand , haar dierbaar'eenig'kind,`

 L Van haar zoo teér bemind,

Zoo ophet onverwachts: en zonder u te1 erbarmen ,

I Wegrùkken , daar ze in d’ ahnen

Lag van haar’ Echtgenoot, wiens ziel van nare klach;

y En droefheid als verfmach't? _ ‚

QË woudt ge deze twee , zoo lieflyk in haar leven,

Niet fcheiclen, maar ook geven,

Dat zy, in haren dood , als t’famen zyn gehecht

' En' in het graf gelegt ‘.2

Wat zeg ik? ja, gy hebt deez’ twee ter' neêtgeflagen;

_ ‘ ‚W ‚ Maar ’t was Gods welbehagen; _ ‚
‘ Нуга}: :thierV toe last, v en zeit, „myn heilbodin,

„ Sla hier-uw’ íikkel in,

,e Werp; Aniet, alleen den itam g,v maar ook den tak ter neder»

„ Als is ze jong- en teder ,f,1, Metis alzoomynwìl; myn raad«moet._vasn beüaanf,

„ Zy moet nu benen gaan ,

„ AL fçhyíptze тающим, daarze onlangs voor mogt'

` chromen ,

_. ‘ ,7, Alreeds te zyn ontkomen,

‚с, ’k Wil haar op ’t onvoorzienst , in eenen oogenblik ,

„Doen fterveâ met éé'n fnik;

„ ’chem Y
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,‚ 'k Neem haren adem weg,'dien ’k haar eerst had gegeven,

„ Om hier op aard te leven ,

,-, Zy zal weer roc haar Rofweérkeeren, daarze ui: kwam»

„Toen ze eerst haar oorfprong nam.

OGod! wy ůaan verílomd, wy weten niets ce zeggen,

Wy willen liever leggen

‚ De hand op onzen mond, gy, gy heb: di: gedaan,
Wy bidden ’c nedrig aan; u

_Gy hebcze aan hem onu-uk: , metwien gy ze op deze aarde

Voor _zeven jaren paarde; ‘

’t Is nu het Jubeljaar , uw Diensgmaagt gaat vry uit,
Naar uw hoogwys ЪеИпЕс.с ’ l

Zy laat het _al op aard, wat gy haar had gegeven ,
De goedren van dit leven, I

Haar vrienden , ja heur’ mín , aan wien zy door den band

‘.l

Des hnwlyks was veŕpand.!

О zalig is hy, die in Jezus dierbre wonden,

By ’c fierfuur ‚ wordt gevonden,

En in zyn dierbaar bloed, die opene fontein,

Gewasfchen is gantsch rein. ‹

Die hier me; Jezus leeft, die zal ook in hem (lervea

En ’s hemels l'chauen erven; ` ’ с

Wan: als het al begech , dan blyfc dateeuwig goed,

‘ Тос blydfchap van ’c gemoed.

R 3- ‹ Om
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Om dat volzalig goed heeft myn Vriendin beneden

Geworsteld en geflreden ,

Zy heeft dikwerf betuigd , wanneer zy dezen fclial:A
Maar toc haar deel bezat, v

Dan was heur her: voldaan , dan konze veilig rusten

Èn hare ziel Verlusten,

1a op haar krankbed noch , niet lang voor haren dood,

Eer zy heure oogen Hoot,

Wanneer men dach: me: grond, dac God haar noch zou

fparen ‚

En onder ons bewaren,
’ Bemígde rzy haar lust, om 't iicrwlykycleugêdenbeeldy

Van die haar had geteeld, _ _

Haar moeder, met meer ernst en yver narefïreven,

Zoo lang zy hier zou leven; _

„Ik wenschre (was haar taal) hier op deze aarde meer

„ Te Il:pr tot (Gods: eer;

„ Of wil 'de Heer my uil een boozel waer‘eld halen

„‘ En ook doen zegepralen;

„Ik voel myn herte los van alles, wat op'aard

„ My_,anders is zoo waard. _ ‚„Муп Jezus! wilmylmaar de doodsrvalei'doorleiden

„ En nimmer van my fcheiden ,

„Blyfby my in den nood, vac mĳne rechtehand,

i) Bre me in he: Vaderland.” ng Doch
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Doch ’t ll'cche___enl , de Heer z_ou noch :en goeden aan onsgen.

en , En haar op 'c nieuw weer fch enken;

De ziekteГенуи: gekeertmzaar apb! _daar koomr `die: пасы,

Waar aan men niet meer dacht;

Ева-пасы, w'aer in ’ebellnic del Waehcers andersbaírdé,

God ne'emcze weg v'an de aarde:

Zoo even ligtz'e' maar op ’c ruscbed zathckens neef,

С En zie, daar komc de Heer,

’Zyr'oépr'x ,-,ïhe'clis gedaan; ’kzal , ’kzal op hedeníìervch

„у En bene fehac'œn erven, `

„гимназию de oeuwigheîdg'lkga'ngáar de “межи, _

. „Myu ziel vanücflichaàm fcheidc.
Straks вотще .bleeke ‚дошёл: gezigc gaat задаем: Y

такт/г” _ _ _ __ ¿.` _.

_ en hoor: haar eclater [preken ,

Не: {андезит веден, de' lederwòrden mf; “l
_ `_';D'e_"_ gees: _verlernt bent WF;

Dear' ñâa: ha'a'rr Echtgenoot inbi'rt'erlieid en rouwe im:

` оду-т ьешав мы'já yder ifaâc ‘v_'e'rt'ro'mti !ЪетоЁёЪ’5еЬ1Ьеаёе5г`‚д’ "i"

_ iáls gebeel`onrgêe§é_. `

O God-l` wir zw'a're'llzig , г twee Ñ"zůlléenliníítîrvre wonden!

. Uw"Dienstknecht' toegezonden , _

‘ à Daar de eerûe noch zoo bloedt ',“de tweede treff be: Iier:

’ Noch me: veel grootell fmert.

ь- R .ç Ach
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' ' f En metgznade „детищ! :il t i

,Zonalsgçlaanvanklyk Qaeda  O'laac :oçh' инею-асы

Infzwnkheid zyn volbrßgß

‘Wendt gy zyn .wederhelfrzoo fchielyk vaghem rukken _,

Aidoßhem-voor u bukkëlh

Hy weer, dat ll'uw doen й; ßnkelmajevûeicu _ Á y

l v vVol wyshèid,..vplibclgid.

rHebc 4gy ’c drievdudig fnoer zoo fcbiçlyk willenybrekeq;
' штыревыми: onmekçn, u

е ; Вцйеёешв Bondgodß ~aan wien by zich bnf;vermi,

' ~ = '>"' › ”агатhm by дампа,

:Weesng zyn Иск en намотан; пр Iteu'usten ,

Gegfheggzìcb te чтицей "

1D в: ‚таймени ' DPOF ч www ’r @L д
_ цде11’33сшарйдвзс vs_ngèyall и Н

Kane hy, dog;- §1vg¢gglg,_kloekmoédíg,~à_!ryddyagen; _

‘ Нить in? пища ‘ ` "Uw dfxdçn ‚вуз çn `reçbtçy ; hy prys; al „Супа: 8351993;

{дует-‚деп Äzegexîxt'pocd: ` `

Wj; юс}: zyn теще hg: behoedèhfçà [кущи ,f

_ ` . - [лещ nach lange {prep-,Ji ~

Tmblydfchap vpn uw volk, орда: Ьу ons haast wéér
_ .Yap uwe певец Песка. ' K

« . Laat

  



мвыввьгшснтвм ы;

Laat deez" beproeving to'eh uw, месите]: goeden {bek
n. ktn', .t l, L.: n.; ‚r. ‘„ l. t» ъ

. 1 Wil bpm hier ldolor, opwekken ,

0mandren door dien troost, dien liy nu zelf geniet,`

‘l’ “ï "д”М‘Тё‘Ёех-Кеп in't verdriet; ‚22‘:

Dan blykt uw душем ‘ЁЁаёёе ‘d‘fisqe wegen,

j: v_' >de roede zegen ;‘.\ j: т

Dan krygt uw knecht door dit verlies weér nieuive flíòf

‚ n; dankwfheménaf, ‘ ”

Leer ons темнит! ¿è MÍÈÁJYYIWF ВУЗЕ"

„ . ‚Doe ont met yvegjñteven А v

НЕЁ: Sion: engepoô‘rt; laat ons'î'dag en mehr,

A_ltyd Haan op de “часы.

Met lenginen прячут)“, де; nuçhter zyn en wakenTot dame binnen raken: l *_ ,r

Houd onze lampe ¿an bx'zlndmtotl dat de Bruidegom .

Qns растерся дёсдк kom.l ' n

Leef ons Миши meer de Кош: dagen tellen; . .

Die zoo ras benin fnelien; ‘ J

Och maak het hert meer los van alles, wat benedn

u .. De ‘ziel niet пел: путаем:

Dan zal de dood ons zyn een zaalge zegewagen ‚

‘ Dic ons zal binnen dragen

1n ’t glorieryk Paleis, in ’t eeuwig zalig licht

Van ’s Konings aangezicht.

R 5 Шк

'i

к
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A ‘op HET'OV'ERtYoEN
. .smug uw; :z . з т. и: ч r2.1: 'zer-f;‘van den H Íïflgslëeßvaordènlm ì

‘ggdwbüèwflfëerg ,. .‚
¿Ú'Jf' Jl И; 1 .L

1,5 ,Awк Е R,
u - :wb .‘\ " »'nl 21' MÃ'ÍQ» . .‚'‚ ‚И, VVJ .f " “дид':

Ноод1еегаацдс19в Kerker Gefçhiedenìsfen in de

р99х1цс1шде5ёНо1ё`ёН eè'i'äa'ŕ) бац Gods Ker

‘ "ke' in’zy‘ŕ1'e\GeboorteûadfMìddelburg;ß =~.»-. l

@gdm Наде . bgg/loper; Митинг _
‘ ` MD с с L.. l.

'i

'|f\rn\~ в

„м, ‚и A,...

Gè'ŕròuwe звёздам, z'yt 'gy{d_ìmü'km’inltèogèlël‘2v 7

ls dan uw edle Geest'ìoo fchielylÈ ñeégerukc

Toc God en zyneù äöoh', doofäfle"‘hétńeîboge'n,` ' д

Tewyl uw ftoñyk :dèèl is ifoor'dé dood gebokr '2

Moes: ook het fter'ñ'ot u', zóo тег als anöŕeńjbeuren,

Die hier op шее ńbèh'kosr zyn zotr'ŕ'eler nur?

O já bwiè'moet uìv'vidood niet klagelyk betreuren?v `

Het Sion Godi' 'verliest daár door een ш rke (tur,

Een heldre ñoukerůàì',die doml uw woord on vvandeIv

Gelìcht hebzfèn детищ, ¿lie oas-zy: 'voorgegaan ‚

_ En altyd hcbi betòońt in' uw bedryf en hmde'l,

Dat gy штаты de fmalle henielbaan.
 1 q I ' v ï L y 00d
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God had: van eeuwigheid, in gunstig mededogen ’,

Op u reeds neérge'zien, u in zyn rend gekent;

Hy heeft ook in der tyd al vroeg uw hert bewogen

Tot zynen zaalgen dienst en ’t oog op u gewend;

Maar wyl het boven al was ’s Heeren welbehagen',

‘Datge een verkondiger zoudt wezen van zyn woord,

«En Sions Koning moest op d'euangeliewagen‘

Omvoeren, waar doot ’t ryk des Satans wierdt veríìoord

Heeft hy u toegerust met lierelyke gaven,

. Een hoogverlichtverlìand, een’welbefpraakten mond,

Die op zoo hoogcn toon u dikwyls deden draven, `

Dat menig 'laag veritand uw reden naauw vcrßondt.

Vooral waart gy gefchikt, om ’t Heeren Volk te leiden ‚

Wat hebt gy in dien tyd van tw'eëntwintíg jaar,

_Dat >gy naar Gods beitel zyn kudde hier mogt weiden »

Niet dikwyls naar het hert gefproken van de fcbaar

Altoos hebt gy getoont te zyn hun trouwe Hoeden“,

Die deze .fchapen , van den Heer u toevertrouwd, y

Geweid hebt en venorgd van ’t zuiverst Zielenvoeder,

Als gy de diepten uitGods woord' hun hebtontvouwcl:I

Die waarheid hebt gy ons , op velerhande wyzen ,

Op ’t keurigst voorgelleld , dan eens op hoogen trant,

.Als gy volmaakreren opdischte vaster Групп , _

1 Dan weder de eerlle melk voor kindren in 't устам:

Мааг
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Maar'boven al hebege iny uw leren blyk gegeven,‘ _

Dm; gygeen 4.I„'¢:¢;1_aax'„_waait derlegter, neen, o neen!

Mau' goor den Geest bewerkt, ‚die ’c geestelykc leven

lmwaarhcid ‚ook bezat, dat ge in veel ‚dierbre reen'

Nochnnlangs heb: Ускорит,zoo als ’c wordt ondervonden

.Ink hernvanfs Heeren volk, z_oo als ’t alôm verfpreiçlr

zyn lichtenkracbg, тоже] ze: doedìng van de zonden,
'l Als tot -het oeñ'enen van _deugd en heiligheid. ‘

‘ Maar 'k zwyg: lik kgn nie; meer nw deugdenheeld be.

‚ fchouwen , '
' IOf' ’k veel , dac my het hert beroe'rd word: en bedeest;

En Óm 't naauwkeurîger van Ruk to: lluk ce oncvouwen,

Gaat hier myn vtoon te laag: dat past een’ hooger’ geest.

`Ach lieve Leeiaar! wear: gy maar by ‚ons gebleven ,

‘ Над: gy uw f_choon talent noch langer aangelegc,

То: epbpuw van Gods Kerk; ons was _geen [lofgegeven

'Iton-droefheid en geklag, nu God u als zyn’ knechr

Van qw’\_iertreuwden post aflost, en u doet rusten

' boer eenexi‚z:’1al’geu ond in Abra‚ms zachcen fchoot ,

pani-*gy gedrenkt wordt uitde'beek van Gods wellusteu

En eeunviglzy; onthefc van allen nood en dood.

Uw .zaligivoorrecht is .zeer groot en onwaaràeerlyk,

’tWord: u ook niet misgund, О neen,myn waardeVriend!
‘ Ver!qu ¿lin dat goed , zoo groot, zoo overheerlyk,

NU ge als Gods cronwe knechc zyn’ raad heb: uiigcdâînd.

‘ aar

ь.

Daa
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Maar zienwe op ons verlies ; 'de nìo’e’d moet ons ontvallen."l

O God, wat zw'are flag! Een Waehter afgelost,l "

Die , met veel moed en ln'àeht, zyn viréŕk 'ò'pSíons 'Walled

' Noch waarnam tot op ‘t laatst-en trouw was in i711"polst.

Och w'ie moet zoo een’ dood niet lilagelyk bewenerî?. ~

Wie voelt zyn herte niet beroerd en'heel ontñeld ,
Gaat onze S c u о н в R ‚ gaat die lieve Leeraar heden ,l l

Отпоет: gy uwe Kerk tana zoo een' grooten Held?

Doch alles , wat gy doet, is heilig en reehtveerdig,

Vooräl in dezen weg , dien gy houdt met uw kerk,

’t Ondankbaar Middelburg was zoo een fchatnietweerdig»

Wyl hy al zuchtende zoo dikmaal deed zyn werk,

Omdat zyn' trouwe dienst van velen zoo veracht was ,

Ja fch‘andelyk verguìst, gelasten en gefmaad:

Gy hebt , o God! gehoord , wat menigmaal zyn klagt was ,

Die ’tvolk , dat hem bemint, noch aan het herte gaat;

Gy hadt uw’ Knecht te lief, gy konthet niet gedogen,

Daarom naamt gy hem op by u in heerlykheid,

Daar gy voor eeuwig al zyn tranen af zult droegen,

Daar hy voor uwen troon wordt door het Lam geleid.

Wie kent den heilflaat, waar hy thans toe is verheven?

Daar liefe, daar loofthyGod op hoogverheven’toonì

Daar mag hy by den rei Ider zaalge geesten zweven ,-

Uaar kent hy van naby den Vader, Geest en Zoon;

Б’ва? .
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Daar is hy van hervleesch, van’rzondenpak ontílagen,

Van moeite, rouw en pyn, daar houdt het klagen op,

Daar mag hy in rriumf de zegerakken dragen,

Daar klimt zyn vreugd in God tot in den hoogüen top.

Wordt zyn vernederd vleesch noch in het graf befloten ,

Her floor: zyn blydfchap nier, wyl ’r weder' op zal itaan,

’t Wordt maar in ’t fiof bewaard, God zal zyn gunstge

noten ’ ’

Eens uit hun graffpclonk ter feestzaal in doen gaan ì

Dan zal het lichaam, mer. den geest vereenigd~, leven

Tor in alle eeuwigheid en zyn Gods Zoon gelyk.

Wat zal dat niet een по? tot roem en blydfchapg‘even ,

Als ziel en lichaam faam be'ërven 't hemclrykl

1s ’c wonder, dat zyn ziel, met hygende verlangen

Naar zulk een heerlykheìd , waal' van zyn vecge mond

Noch zoo verheven Í'prak , rcikhalsde om die r’onrfangen ‚

Terwyl zyn hoop daar op rustte op onwrikbren grond;

’tWas Iezus dierbaar bloed , ’t was Gods onfeilbre trouwe,

Het eeuwige verbond, zoo plechtig opgerech'z',

De liefde Gods in ’t hert; Waar op men hemzag bouwen ,

En waar op hy zyn ziel gerust heeft neê'rgelegr;

Hy is ook in triumf ten hemel ingetredcn,

Geen wolk van duisterheìd benevelde zyn hert;

’c Was al geloof en hoop , zoo lang men noch een reden

Kon hooren uit zyn’mond, ondanks des lichaams l'merr',Y

To!
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To: da: die groote zi'el geilaak: wierd:mit-den kerken ,` .,

' Die haar beiloten hieldt, en voor den `troon выяви,

Daar hy‘God lief: 'en looft veel'vuuriger en ûerker, Í «.

Dan hier beneden ooi: kan worden Iuitgedáchc.Y -~ и »

Zoo moog: gy nu 'den loon' van uweny Heer einfangen,l

En ingaan in de vreugd’ als zyn ~`get`roúwekneell:° l

v Zoo moogt gy nu alrêe de heerlyklieid erlangen’,‘ ‘

Wyl ge uw verŕrouwd talen: op woekc: had: gelegt.

Maar ach! nu mogen wy uw üemme nooi: weêr hooi-exi’I

Nu zal uw gulden mond [leeds rusten in he: йог ,~

Nu donder: nooi: uw Rem weêr in des zondaars ooren,

«Nu wek: gy ’: heilig volk nooì: weér :o: ’s Heeren lof.

Uw lwerk is áfgedaàn. ' ’ Ach wierd: he: ons gegeven,l 7

10m, ziende op uw geloof, :edrukken’:heilig'fpoor ,

Dz: gy, als Herder, heb: beneden in uw leven, г

- En ui: Gods heilig woord- zoo dikwyls ilelde: voor!

Koom: yriemden Gods! ai koomt, die aan zyn dienswcr

kleef: zy: , А . 1

Die nu zoo klaaglyk ween: en neêrzi: ш den druk,

Heb: gy gebruik gemaakc'van hem in zynen 1eef:yd,

Had: gy hein herìlyk lief, :iii'os: u in zyn geluk. ’

Denk: aan zyn laats: gebed, da: hy me: zoo veel tranene

Uidlome .voor den Heer, daigeondervinden mogc,

War krach: wasin dat woord, waar op gy God moogtma

nen ; i i Ч _ . y

„Laat alles д“ wa:_op aard van u ooi: is gezocht, L
п te'
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‚, Begeven ;; ik „uw Cod, zal nimmerm .begeven ,‘

„Нашу! uw zalig deel en algenoegzaatn goed !' f1

„ Ikzal. zelfs in den dood .noch zyn uw licht en _leverìfg

„Steun opl myetrouw en mage in' al „wat n ontmoet.

Miatgy dan deze beek, gy blyft ,debron bebouën ;»

Ja' God heeft in decis@ noch кассира in zyn Kerk.,

Die famen band aan hand` aan zynen Tempel bouwen,

Die yverig en'trouwizyn in ,hun ’s Heeren-werk.

Ai laten wy hun .dienst .noch beterfdan voor dezen'

Gebruikenl (onzen nu:l en gevennirnmerrneeq

Aanшашисты fmerr, dat konweêr oirzaak wezen;

D'át God noch meer zou Haan cn werpen andren neér.

О God! woudt gy daer toe cle herten meerlbewîefken ; .

е Neem'de ongodsdíenstigh eid, dieheerscht` in onze Stad,

Eens weg; laat al uw volk elkanderq händen Herken ,

`En maken recht gebruikvan 'e' woord , dien besten fchat,

Wil op zyn vtyd ons же: сап} tronwen Her-_der вечер,

Waar doorlde breukelhnu gernaakt , w'eêr zy vergoed'f

Laat onze десны; ‚ die, noel; by 'one' 'zyn gebleyeii ,

Voorzien zyn met veel geest, veel kracht e'nh'eldeń

moed. ' " ' 2 ' ' е

Troost haar in ’r zwaar verlies' van hunnen-Medcbroederi

Waar aan hun ziel, door een вытащен“ liefdcband ,

Zoo ńaau'w verbonden was.- Getrouwe Menfchenhoeder ,

Sterk hunne lichaam kracht* yat Ílmnne rcchrehnnîiì,

ß ‘ m
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0:31;ГЧоеаш vw: :grkgaaxdrgh бани 'ìoorëiìfreeràzielexn’L

Noch придут: ’c vegçiexf, door ’cveuangelie Woerd

на sfëgfgëńîïnggj.;f§¿@,1°pjaà¢¿y,yg,¢ ‘amg шага}

Ocht щель ЬЬБЁ'ЁЗЬМЬ неё: opge

fptioŕdäï Ц И А. 'Ã Э ‘el ‘7x "Д,

Dim щит руде Гцш {ау onzen [feareag'komenlï

JiîEn than династия ’t 'gezîcńevóoì's'menfchënzòonxi

тиаре; ¿1F ¿el Войди .zalwd@Oŕsëvömŕßf

nah_heid voor dîn from.,`ì

w uw

„w

En eeuwig leven in volm
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@u MII-tri* man D. деда-вши;

JKÎî’ÎT‘ng’“ yN) ¿Ei '_

{юз-п die}; паю :‘ :och t'fz'z . ‚ _ _

QÂÎÄÊÊËQI'ËPP тугое dlg en zalig этапы: и ¿_

-waïmynëveêlg'enë е` ¿n dierba'ŕe Nichte, “

’ .' ‘ .
'

« 'Ì' U НИЦ"

*2_qu 1:23; дьпэф‘дщсп 'n „,. ‘: „v: ’_-î «Je» L., .4

JONGKVROUWFĲEÄ

‚n:””‘‚}{ "n ч l m па ¿2. (‚m—‚J 1_.: ‘‚‘‚‘_‚ д. , .‚_:_‚..‘‚’

W «AN
Í "Ни lynn. l: ' l"".‘,;f1'.‘ ’ "22' ч '

Godzah'g in den JIlïeerje ¿ng/lapel, in den ouden

dom ‘van XXXI Jaren en VIII Maanden,

den XVIII December MDCCL.

Moest zoo een helder licht, dat heerelyk Нова: се

fchynen ,

200 .née-199%@ шатен

Ор ’t alleronverwagtst!" *Q God! ,hoe zwaar een flag
I Tref: ons "op _dèzen dag;

Myn hert , fchier overßelpt Í~ka`n ’tnaauwelyks befeŕfenì

Moest ons dit onheil treñ'en!

Een van ons naaste bloed , zoo van ons weggerukt

En voor den dood gebukt:

Een , die zoo nuttig was en noodig in dit leven,

Moest die ons ook begeven

ln hare frisf'e jeugd? Oja, zy is vast heen,

En laat ons in 't geween : Z

‚_ e
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Zei: _taneenmndigvleeach , da:zy hierom moes: dragen,

Успев: , volmaakt стащат

Zyly leef: reeds voor den посидит-инв heilgeno:

Vaneen Drieeëuig` God:

Ze is bylmr' Bruidegom, dien zy had: in haar: leven '

.Heut her: en hand gegeven;

Wiens guns: envrlendl`chap was Ahaar allergroocile'fehàr,

Dien zy op aard bezat!

Nu kentze'v'ab n'eb'y , ’t geenïhlerr'iog папа he: duister."

*Iii zynen vollen luist'dr,t ‘ E

En щек-шов eeuwig'inhez видевшим Ист, НЧ

‘Ь’Чёп 't'zalig Godägezich: , i

Nu'magtz'eïmëc'iié'ii 'r'e'i"\rz'i"ri"'zaligéut 'en lëîuug'ele'u>  "7

нищете famen'm'e'dgelen,

Ев hèfewméflienïmeè' de "Hallelujah, aan-,3 г= `>

’ ` тему nbeh nie: ver-finan.

Ach-,wie штурмы bly, dat' vrolyk Godeleveug'; т i“

' Da: linie: nh is gegeven ,' т L

Daar zy nu, die ‘hier vaak me: tranen heef: gezaaid;

Den, oogs: me: blydfchap maaic.

Haar Пете Jezus. zal nu eeuwig van haar oogen 1|. э

` „ее зше :raanen droegen, ;

Geenmockergeen verdriet, geen_onheil tref: bmшест,

A Nu -zy is by haar Heer.

S 2 ' He:
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liet zwakke-петь ~,~ 'dat hierniet ziekteî,'fme:t'en pyuen

Moestf поганец 'en~ kwynen', ’

Is peter веет! gelegt; nuyviert de vlugge geest

l VHet zalig- vreugdefeest. .'

De krumm,i daar zynm.iìre_edtv,ïmet hygend zielsve'rlangen, l

Heeft zy _nu reeds ontfangenä, ‚

‘Toende Engelen haar ziellwegvoerdenby-de dood.'

_ пазегчзМдчГсЬощд

Одоофьяцггедвчповисит; каста; geen Люк-чет:

Die 6994 imaar. .om@erven

.Dat groot _en zelig, , .dieeetnrvrge` heerlykheid«,f,

, _i.G-gdfvzßlffhßfP М?“

Geluk ,f xnyg hertvriçntijn-5, dana:l V11-ditrllyejl?neig@einen y,

g Sehoendwy Шт Ы‘ЁЁЁ #will

От uw ¿mit ‚ wylv утратившими—туш г :

y .Lemans-‘erf leefde @meds -

Geen wzqnder, таща; Heer yerûerde uinetyeel deugden;

Die утихнет verheugden ‚’ " '

Al wien heeft gelten: ,Mheefr u пр í’e\z'eerst bemind

~ .vi- ~ : влага: ‘resurgez'ind ‚г :Il

Uw vrienńiykmiinz'aamfhgrtwas in uw. oog'te-'flezen ,'»ï'ï

Gyf, ватт: lust,~ bewezen '

.1U-w' lime ,Éuw'l miden elk', те zig innood bevonde,

Wasi ÍgyA mear 'immer kend: ,

:2H - 1 f' ` Су

l

/
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Gy waart in uw gezin een voorbeeld in denwàndel. ‚ t

In .uw gedrag enhandel '

Bleek zachtheid, штампа. gezecheid-ín‘ uw" plicht,
,Waar door__gy hebt~gef’tìchv.`.i 'l

ls 't wonder, dat ons hert zoo vast aan u gehecht was,
En dat de liefdeoptecht was? f l

Is ’t wonder, dat wy nu betreuren uw gemis, ‘ _

Dat ons zoo fmertelyk is? ‘ l

Maar nochtans willenwe иудеи]; u niet lbenyden ,

’ Doch lieve;l ons vetblyden

In ’t geen gy nu geniet, Ja'haalgn; ft hert vtyop, \
‹ .A y Uw blydl'chap ryz'ç in top. v 1 J

Ach mogt ook myne ziel tan; bei/‚en ’t aatdaçh gevg'emcl
Eens dringen in den hemel, l l l

Daargy nu leeft en zweeftl Zag ik u voor den troon ,
By Ушел-‚Сеем; en Zoon: “ ‘ l

My dunkt, gy riept ons toe „ Ach Vrienden, [laakt u ker

men’ „Ik rust in Jezus armen, I

„ Myn werk, dat ik op aard moest doen , um afgedaan,
„Toen ‚ben ikl heen gegaan.` u

„Myn hope, die ik had op 't _zalig hemelleyenjÍ

_„ Heeft my ook ,niet begeven;

„Zy is myn Цепи geweest in _df allerbangfken nood _,_

_ ¿,'Ja middenin den dood;

S 3 ’ ‘ ‘ „ik

О



„в м Е NG вып связи.

‚‚ Ik had reeds overlang den dienst van God ver-koren `

„ En aan hem trouw lgezworen ,

„ ’k Hhadás waerelds ilaaf-fch'en дает; metal haar'ydel.

el

’ „Voor eeuwig opgezeid';

„Ik heb, fehoon in gebrek; den levensweg betreden,

„Terwĳl ik was benedeni “ I

„ Myn jezus hadtmyn hand Igevat, hy ging my voor,

„ En wees 'my ’t rechte fpoor,

Wanneer ik was benaauwd , kleinmoedig of verlegen,

” ‚‚ }а шагафз neêrgezegen ,

„Heeft hy my onderíteund', bemoedigd en verkwikt, _ _

„ Zyn raaden hulp befchikt:

„ Of wierd ik door de krach; der zonden overrompeld,

„Dan heb ik my gedompeld I

„ ln Jezus dierbaar bloed , dat bloed zoo vol van kracht,

„ Het geen my heil toebracht;

4', Hoe bly was niet myn hert in 't heilig zalig eenzaam,

„ Als ik met God gemeenzaam

` „Mogt zyn, en met gebeén en tranen al myn nood'

„Uititorten in zyn fchoot;

‚‚ Ofals't my wierd: gegund ‚ iet van zyn gunst te fmaken;

„Het geen mĳn ziel deedt haken

„ Naar ’tizalige „опор ‚ het geen ik nu geniet,

. „verlost vana! ’t verdriet.

' ’ „Мот
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„Moes: ik? beneden 'een изменении-атак; о. 3.' „ Da: my штампа: ‘klagen ,

„ My aremmenaeinmywlaóp'; amмы;voorne'gaan
' 1,', Op Y ’s :hemels levengbaan ,

„ Da: was de rweg-forli 'my 6113":foëoëcliîgs: :elA V'volrnäk'en

„ En'van da: vleeiìhîüïoridlaken ,

' „ Da: nu:`in"’: 'gräf'als'on zynïflaàfiñeè идёт пёёг;

` ",311" hope, dat het „где:

„zal opnam me'nef'iro'f,'ma'aáufäfäń auf" mende, д> - 

, „ Dieìík-opeardekende-,f Ä. ‘y “и А

„En , me: myn’ geesrvereend ,~ aan J ezus „идем ‚

‘ . „,Verheerlykc, glorieryk.

,s Door deze hoopgeíterk: , ben ikook, zonder-fchromen,

„De doodsvallei doorkomen , -

„ Mynjezus was naby, hy Ii'prakmy naar het. herr,

. ' „Tor lening vanmyn. fmerr. ,l

п Geenvyand , hoegenaamd, kon mymyn hoop bemisren,.

ь „Ik vreesde voor geen lisœn,

.'„God heef:zyn liefde aan my verzegeld door zyn’Qees:,

' '„ Eer ik noch ging :er feest.

‚‚‚ Hy fchoof ï’: gordyn reeds weg, en deed.:myn детсаде

ooren

_ '„' De hallelujahs hooren ,'

„Die ’k nu reeds zelve zing me: штуке} гегсшд

„By ': zalig Zicienr'al, °

S 4 „ Zoo



280 .1-M;E~N:G_ilä Li Di ПС ‚н-“тз'выы.

„Zoo pen ik vry саму, teu hemel Заменен; -: тж .

' „О ,Vrienden-l немытым,

„Stm Ril . bepaalt einen@diemen@ geluk.
„'Terwylgy `zytIiu druk, h

»n Is waar», ik had в “ecbm “заедут?! wezen г

_ „ Gçlyk il;` was voor dezen,

д, Maar 'twas myn Konings will:| ilçdoeìndanderswerk,

„Dan in het worstelperk.

„ Houdt moed, myn'naastelbloedmiyn Broeders, Zusters,

' Moeder! ’ ' i `

„God zy uw trouwe Hoeder,

„Mist gy myn helpen raad; o Azoek't'rloomw get_noed \

'„ In God een bete'r g'o'ed , A

‘„Leert, uit myn zaalgendood'ßanï llervenftòch gedenken»

. ,‚ o „навеса 'u fcheiikeii,

‚штуку zyny gunst nog mist ,fdat,\waaromik beneên

. V.',.',',"¿.'oo dikwylsheb ge'beên ,

„'Erkentfg'y het geluk, dat God .my `heelitìgegeverrl Г‘: ‚‚

‚‚ Zoo groot», zoekt dem tel leven _
, „Tot eer van zynen naam, verachtìde waereldvre-egd,

„ En-kiest de ware deugd;

„ Gy ziet aan my, hoe jonge .en oude', beiden llervçn

„ En haast het leven derven ‚

„_ Наши dan,fredtuw ziel, op dat gy, als gy (тещ,

. „ Het eeuwig leven eeft.< _

ŕ', . ,i \ „

w».
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‚‚ Myn vrienden in den Heer! van wien ikbengëi'cheidehï,

„ Hnudtnroecl, 'kzie reeds' bereiden

(сидре levenskroon‘voor u} ‘wyl ~gy nw herten Нам

f' ,','A‘an Jezus. hebt verpand ,

„Mmoe: gy noch op hard «veel ramp en fmerten lyden ‚’

‘ ,‘, Wees: dapper in het ltryden ‚А

;, De kroon , die ik tans draag en 't heil dank geniet,

. ,’‚ Vergoedt haast al ’t verdriet.

„~Mynlieve]czus, die my voor den troon gebragtheefc,

„ Getrouwis, moed en kracht geeft,

_ „ Aan elk, die op hem wagt,kleeft hem toch achteraan’

„ Hy zal u üeeds byllaan. ‘

,a Zyn oog en liefd‘ezorg isop’al, die hem vreezen ,

„Hy laat zyn volk geen Weezen.
„Hy zal ook by u zyn in alle fmercien nood,

„ja leiden tot de dood;

„Watzeg ik? tot de dood? Die licfderyke Herder, _

„ Geleidt zyn volknoclé verder, ` ‘

„ Hy zal niet rusten , eer hy u ook heeft geleid

. \

' '. „Hier in de heerlykheid.

Deez’ troostaal, kon het zyn, l'prak myn Vriendin met

woorden ,

Die nimmer menfchen hoorden;

Maarzwyg, myn ziel! zy blyft bedekt voor uw gezicht

En leeft in 't eeuwig licht.

S t, O
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О God, ‚казнью uw’meg, wy hebben niets гетера, ‘

'Maarwillen liever leggen .

Deвыop nneen-gnond.-Haalc gyuwdienazmaagcheen,

‘ ’ „Je Pas: ons, ‘ hier in te ‚vreên

Te zyn, zy boordeutoe. Gy hadcze om'maar gegeven

‚ Terîieen,’ hierin he: leven. '

высь:gy haar ,weder op , gy zy: vrymagtig ‚Heer!

. ’; ’Wy‘gevenze aan u weer. v

Maar ach, waar wil die heen, wanneer uw lieve kinderen

Zoo onder ons verminderen,

Gewis , dat zegeniec goeds, of haalt gy ze in voci-’r

kwaad,

Daf ons te'wachfen Raat ?

Doe ons uw ilaande hand in dezen kruisweg merken,

‚‘ En wil ons hertîbewerken ,
Om wakende te zyn , j; nuchter’ en gekleed ,L

То: uwe komst gereed. _ ‚

О zalig is de knecht, die op zyn-’Heer blyf: wachten ,

Mer ingefpanne_krachcen_1 _

Die gaat wis in de vreugd, en houde, in zegenrnal,

Het eeuwig Avondmaal.

GRAF
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x f. ' ‘— -_ х ч ’ r -m ~ г xx

fGRAFsCHRJFr“

._ — ‘ .‘ А то,

Hier ligt het dierbaar flot' bewaard l'

Van eene n¿die God zegtop aard';

c. "' ‘ ‘ Hèt beste deel is boven, л

En 'wacht _den zaalgen blyden dag,

— Dat ook dit vleesch verryzen mag,

Ош famen God te loven.

En zoo ’er iemand is, die vraagt,

Wie is ’t2 Het is een wyze Maegd ,

Die hare latnp deedt branden:

Het is )acosa Wnnícxnmun,

Die nu volmaakt God dienen kan ,.

вешалке uit alle banden.| ‘r ‚

l

«и» »f

P . ‚ ZE.
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12жЕЁЁЗыЕЁ2ЁЧЁьЕЁЁЗ

Op h_ec henchelyk en zalig afflerven van щупе tender

gellefde en dxerbare Hertvriendinne in den Heere,

yoNGKVRoUW "

SARA NSC HORER,

Godzalig in den Heere ontílapen, _in den ouderdom

van XLIX.]’aren en I_lI maanden! na dat haar Edele

onder «een derzìgjange beproeving vanziels en

lichaam: lyden, een. voorbeeld was geweest

van geloof en ’lĳdzaa'mheid‘,
Den YI Maaìr:` 'M VD C C L l.

‘QPENB=mnĲù_

Hier i: de {увядший en het geloven der Heiligen,

Zoo hebt gy , trouwe Krulsheldin!

Ook eindelyk dac goed ontfangen,

Waar naar zich uitflrekre uw verlangen!

Zoo zyc gy reeds tenlhem'efl in!

Na dat gy onder zoo' veel rempen

Van lichaams fmer: en'zìelenllzryd ,

Naar 's Heeren wil, zoo lang een’ tyd,

Hebr moeten worstelen en kampen,

Hebt gy behaald de levenskroon

Van uwen Heirvorst, ton uw loon.
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О wie begrypr .'reeht uw geluk ?1"г? « ’ ‘

Wie kan uw тешь ЬвГеЕепдг i . z ‘ al"

Of dien naar‘ zyn-waardy.verb'eífeu‘ë.«í'. «ъ ‘v ,-„._!

Dus met een {Шпиц _allen ‘druk î д ._. îî’í

Eensklaps onthefrgfom Haart# lem? ' f 5”“

Daar ge ademt in een ruimer mehr ‚3 ДВаш ooit~.op laard , ‚ wen meen’ge' zucht ï Í

Wierde niche: pynlyk-wleesch‘gedrEven‘; «J РЧ

Nu onderfc‘z‘alig’Geeue'ndóm , j 1 Í I

Te leven by uw’. Bruidegom” -‘ ’ “ "n -' ’i

Nu Капли hoogverl'xevengeen;Y "_ г e'. w."

Die zich hier nimmer kon vel-zaden . ï ‘ 'In ’n roemen van Gods wonden-daden , а ï ÏÄ‘

Schoonze în-'een'kerker is geweest; ` " ’ i

Daar zy door onmagn wierd: gebonden, с ш.

Nu vry en.bly, naar'heuren lust,  ~ 5

Wyl ’t lichaam op zyn íláapůeé так, "

Des Heeren eeuwgen'lof verkouden. .«.

~ Nu kentze ьу een heoger-líchr, -`= i —“"

Van aangezicht tot aangezicht. f “ "‘ 1 д



мвнавьвхонтвк

Nu zegepranlc gy van 45:98:14,

Geen vyand kann immer knallen; ví

Laar чту de' gantfehe mag: der-.hellen

Nu клеммами; со: huurrwfpycï »

Hebt gy de zege reeds bevochrìzupr.` ‚ »1Q `~

Wyl ge щуп me: veel heldnnmoed, 

Gelterkc дот-пентана: .dierbaar Abloed

En Geest, дав: hy'zynlvrygekochren l.' ‘

Door helpt, :bleef: edelmnedigzítaan; 'Al viel de vyand ори пап;` ~ ¿d г l 'i

г
яWas 's Heerexrwil , ‚Ев: gy uw hm

En hand aanvjeznslhebtgegeven, i ‘.› ~ И

Toen gy verkom-.yner-hem.~ne leven , «

Das ge r:grader `_veel elendien Япет .

Moest тумаки; «al die. изживает à

Zim menigmaalaan yuvrngeulmd,n,` _

Воог ’s Geesten затеи, титек.

Бас gy nier, _moedigen медведка ‚ ‘

Verdrietig waage, 1Lehm-:m Gnd@ паев;

О neen, maar ’t fkruis me; hlydfchëp droeg.

' Wierdr



и вы G ¿E L m1 шиш-шк.- ‚в,

Wien-dc ge eens „стыдит: 'n ъ' ‘

In zielenfh'ydj та: _de ‚саде наив97,;:‚„_ д - ‚ ‚ь

’c Geen u zoo bitter vviel en Bang”,` u. _ .

Was 'c eens. eenmamen драки; прет;

Uw Koning hçeft ьуёпобйс:мастям< `

Maar boodtydogg зуде iterkg hang, u.

Geduurigdgiçgywnpnqerñançl ,_ ' ; ' : ‚

Ну deed: de mag; dcr hçllebeivßp ‚с: . ‚ - . '-,z‘.`

En придем-‚тат dom' ge;_alryd'_, . . «

Verwont , грифа ‚ ,den фишек: ůfyd.,

шеей-НУ ,209 даррёг op uw" розвд‘ ‘ '  ,

UW Hcil'vorsnmńldemianbeloodeugf »_ w“

Ну kwam uwdapperbeid bekroońen,f ‘ 1(Schoon gy noch .niet wierdc'afgekoásg ï

Door ’r mengenoc' ummyue._li¢'f‘d¢¢` :1, '_ 2' :.f.

Hoc 'díkwylg fprak hy náar пунш-дн 3.4

Toc пептид т.2йе1еп1`шеп;!ги‘г‚ f _ "Í о:

Waar door¿hy ity-ganzfche hexcrdóofgriefde? f е

’k Ben de обшит“? vaak' geweckt, "'4'5 е

Hoe zeer 'ádw 'ziele ging ter'fccst. '

Ã " ' ma



zas'. M в мед: L в 1 0 типAls gir eendalige eersteling ‘. __» Al э; ‘

Van ’r hemelseh Kenaän' mog't yfmz'rkcn ,

Het geen uwltong kan î'aèrdig'm'aken, ‘ ' 3 l'

Om ¿vrolyk, metl verwondering, ' . .~ с ’I

Te rocmen,.midden inhet lyd, " ~ ш щ: Y

In God“, als uw volzaliggned. .I и

О dierbaar voorrecht; als ’t gemoed ‘ "f ‘ '

Zich zoo mag-ín'fde'n Heer verblydenl ~ ~ 'f5

Dic щадите} dal: uw ‘zwakke«fòngï'~'1 " '

' `- r ' ‚ :ik ’l

Ter eer van uwen Ковша zong.-~

nDir deed: -u oók weer фетва: ат ,Í » f5‘

Om lydzaam op den Heeemńachten; “~

Á'

Еп тес vernieuwdcn moeden krachten ,- l l

Te kleven uwenïBondgod~aan'. ~ ' '

Al viel de proefweg naar en bange," ‘

Dat u weleens deed: roepen ; „ Ach!

„ Myn Jezus! лапает- koomc die' dag' f

„ Vanmynwerlosûngè, ‚АСЬ! hoe lange~ i“

„ Woon ik «hier noch in Метем сем,

‚‚ Mer zoo een lichaam voL-elend?

Hee



MEN‘GELDICHTEN. 289

Het ‚was en bleef altoo`s uw lust,

Het Lam te volgen op die wegen,

Daar hy u voorging, welk een zegen!

Gy waart in ’s Heeren wil gerust,

Ge omhelsdet zelfs de zwaarste Hagen ,

Wyl ’t van uw Vaders handen kwam,

Die ’t bitter van het kruis benam,

Waar door gy willig waart te dragen ,

Zoo hy maar moed en krachten gaf,

Al moest het duuren tot uw graf, А r»

Dog als uw taaije lydzaamheid

Volmaakt was, kwam uw groote Koning,

Om u te leiden in die woning,

Daar hy u hadt een plaats bereid.

Gy wiert van ’t zwakke vleesch ontflagen,

Uw geest door ’tzalíg Engienchoor

Gevoerd, de hemelkríngen door, ’ '

Gelyk op een Elias wagen, ‚ ‘ i. ‘ 

Daar vondtge u aanítonds vry gemaakt,

En van wat u hier kwelde ontílaakn` . JL’

T Nn
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Nu ziet ge uw Heiland op den troong»

Omíìuwd van zaligen-en Engelen,' ` ’ ‘ ' Ё

Daar gy uw item mee faam moogt mengelen .

En zingen op een hooger’> toon.

Nu hebt gy ’t klagen al vergeten, ы. .

’t Langduurig lyden is vergoed.' ' ' l

_ Van kruis of eengen tegenfpoed .

Zult gy in eeeuvvigheickortiet weten: i i'

’t Vernederdrli'chaam rust-in ’t graf,

Na dat het vitiieri`de11='zonden-af.“ -

Waart gy noch onlangs zoo bedrukt; :

Wanneer uw teêr'gelîefde Broeder,

Der Vromen troost» en'zielehhoeder, ï '

Van u wierdt'dobrde dood gerukt? 7

Nu moogt gy _met hein fernen leven;` ~‘

y Daar, daarmen!doo'r"gcen dood ooi't í'cheídt;

Maar leeft ’rotin aile eeuwigheid ,

Om God Drîeënig eer'lte geven,

Gyrnst nu. famen ,door de dood', "‘

In jezus zaalgenv нематода. .- I.

'l ` Ge
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Geluk, gelukT gezegend 'paar, `

Zyngy hec- Stryd'perk uicgezreden?

Verluszigc u in ’ceZalig Eden

Me: de inerkoren’ Geestenfchaar:

` Leeft eeuwig in een-naauw verkeeren

Merjezus, uwen zielenvŕieàdg- -- l

Dien gy op #aridï hebt' trouw gediend,

Hy zal uve leerzìek here титан: : .l

Onmiddlyk; wane :geen >duisternis

Kan zyn, daar Jezus Leeraar ih; А î

Liec gy чур neaste Bleedvgrwane._ t y

Noch hier! щадят ФшеЫшЁгчё

Ben-eur: uw.afzyn , vuvyl ради-гите . _

Ook wach: op ’t galigyedeïlend; l

My аванс,” тер: Ьаацпзшгцпоовцц

Deez’` :rommel toc , ‚, Houd <1raped., Vljìendin ,

„Zyn lwîy voor u ten Hemel in?, t `

„Al wil nw zilte rfaanen drengen', i

„ Gy )zult ons velgen ордера}: , ‚

„Waar ор wy u gyn weggegaan. .

.

\` " Т 2 ”



29; Mn News D гон т в н:
„ А1 was Несут: Vaders wil, ' Y

„ Dat gy noch bleelç van ons gefcheiden ,

„ Wil zyne komfte maar verbeiden

„ En wacht yop hem geloovig, itil:

‚‚ Gy hebt te-doen met een’ Ontfermer,

` „ Die, als het fchepfeln begeeft,

„Altoos zal tonnen, dßî'hy.1¢f‘fiì~_j  í

„Hy zy u toevlucht'enfbnfchermer; ` : _ I

„Vertrouw opahern1 in alienfncaod,` f '_'

„ Hy zal u-leiden tot den doodl t ' '_

Maar, wyilikau'làafvbarflemme; " l ‘

Wensch 'ik nwÃVì'Jòŕhèeld Её ёё-дШ'ёйюй: 5 д ï f '

Koomt Vrienìle'n'Cödál Iw'yl wy*ilòch'lleveriä4 l

Laat onseok ürydêrl- om de 3000937: An' l

Koomtlü'stìg bp, wekt'trage некем: ï . .ö ' ' '

‘ r`l:lll was ’t 013 v’Isleiìënsw'eg eenslwbangiw '

Al duurde ‘fyeeîel'ì'arenflangrgh Y" ‘1' ï'

Dat ge onder nynìenzhwloegt en frnerïën , ` " '

A!" П ‚ и J x 'i I' v .l

Of treft ons сет; ongwah’ '~- и- ‚‚

Нес zalig ena'verg'oeatfher a1: “1 т ч f ._Q

191;

l

д _: ' _' / zyn
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r-J

Zyn wy maar onzen God getrouw,

Ну zal zyn’ eigen werk dan kroonen ,

En uic genade ook eens beloonen;

Zyn liefde kende nooit berouw:

Laan ons mec lydzaamheid dan loopen

En volgen onze kruisheldín ,

Zoo rakenwe ook ten hemel ln,

'c Is nie: vcrgeefsch op God ce hoopen ,

Neen, neen men krygc een kroon voor kruis

By ’c floopen van ons aardfche huis.

GRÁFSCHRIFT.

l Iier ligt een lichaam, afgelloofc

Door veel elend, ruim dertig `[агнец ,

De Geest is Hemelwaard gevaaren

By Jezus haar gezegend Hoofd.

Zy was een wonder van Gods magt,

Een pronkjuweel van onze tyden, ‘

. Die zeer geoefend was in ’c ürydenzl

Die ’c Christendom vertoonde in kraehe.

T 3 Die
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Die van geloof: en lydzlamheid , _

Van een verlochend heilig leven , ‘ ‘ I

Vch Jaaren proeven heeft gegeven.

In ’c lichaam ’t geen rer rus: hier leidt.

Das lichaam, daar die hoogegeesc

In woonde, word: een Груз der wormen:

Maar haar verlosfer zal ’t hervormen,

’c Geen hier haar hoop ook is geweest. `

En vraagt men , Wie is ’c, die hier rust}

'c Is SARA, eene van de ScHoonEN,

Die, met de zaalge hemelchooren ,_

God eeuwig dient , naar beuren lust.

i

b

mi ¿am

LYK
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L Y K K L A G T’

Op het fmertelyk overlyden van den Zeer

Geleerden, welëerwaarden en God

vruchtigen ‚Heers,

KORNEL I US ВООТТ,

Waardigen en Geachten Leeraar van `

Gods Kerkc te Middelburg, '

In den Heere amflapen den 25 Îamaari MDCCLII.

МупGod ! wat flag is dat! een flag naauw te geloovcn!

Is onze dierbre Vrind; is onze Leen-aar Boot:

Zoo op het onverwagtsc gcfneuveld door“ de dood?

Woudegy uw Kerk, о Heer ! van zulk een lichcberooven 2

Moest deze zon, noch op den middag van haar leven',

In Welker licht wy ons verheugden, ondergaan ?

Moeston een zuil, die fcheen noch lang te zullen (laan

Tot ůeunfel van de Kerk, zoo fchiclyk ons begeven ‘2

Q Heer! wy (taan verfiomr, wyweren niets ce zeggen,

 Het hert is overfìelpt, wyl zich he: oog onrfluic’ \

In tranen, en ’t gemoed veel bange zuchten uic;

Noch wenfchen wy de hand op onzen mond (с leggen;

T 4 Ст
a



296 MENGEL’DICHTÎEN.

Gy zyt vrymagtig, трап ons niet near reÊn te vragen,

Gy doet, wat u behaagt; wie kan uw’ wil weerfiaan ‘ë

Veel liever bidden wy uw weg eerbiedig aan,

Dan dat wy onvernoegd daar over zouden klagen.

Maar ach! wy vreezen , dat gy ’t doet in uwen toren,

Dat gy de mede hebt genomen in de hand,

Ter ilraffe van het ongodsdíenstig Nederland,

Dat naar de flemme van uw Knegten niet wil hooren.

Of zou ’c geen oordeel zyn , als zulke Helden vallen,

Die gy met gaven en genaden toegerust

In uwe Kerke zendt, die- met veel moed en lust,

Als trouwe Wachters {taan op Sions hooge wallen ,

Die ’t fchromelyk verderf, het geenzy zien genaken,

Met ernst verkondigen ‚ en quren yder aan,

Om noch door waar berouw u te gemoed te gaan,

En met u vrede in ’tbloed van uwen Zoon, te maken,

Die door hun fmcekingen den Hemel kunnen fcheuren

En den Almagtigen verwinnen door gebeên ,

Terwylze uw Eigendom, door aangename rcên ,

Veríìerken, en hun Geest ten hoogenl Hemel beuren:

Die gy met kennis en een onderfcheiden oordeel

Voorzien hebt, om de heilgeheímen van uw’ raad

Te kennen, en die ook te leeren'aan uw zaad, ~

Dat voor hun zielen daarin vindt veel nur en voordeel‘

’ Is
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Is ’t wonder, dat ons hert, door dreef heid overrompeld;` ‘

Tans klaagd en zucht, wyl zoo een Leeraaris geveld ,

Hy, die ‚ zoo onlangs noch , Дона: als een magtig held

Op onzen Prediküoel , ligt nu in ’t По? gedompeld;

Hy die den ouderdom van een en veertig Jaren

Noch niet bereiken kon , die noch een’ langen tyd,

Was ’t zoo Gods wil geweest, metonvermoeîden vlyt

Gods Kerk kon dienen ,is ten Hemel opgevaren: ’

Hy die ruim zes paar jaar van God ons was gegeven

Ten trouwen Herder , om Godskudde in Middelburg

Te hoeden, die daar ook met tedre liefdezorg,

Zich braaf gedroeg, tot aan het einde van zyn leven:

Als een Apollos wys en magtîg in de í'chriften ‚

Die ook de waarheid in haar zuiverheid en kracht

Heeft voorgelteld , en met veel ernst op ’t hert gebragt ,

Die ’t ware van het valsch naauwkeurig wistre l'chiŕ'ten,

Die zich met ziel en lyf geheel hadt opgedragen

Aan God, tot zynen dienst, en zyn vertrouwd talent

Op woeker aangelegd, ja alles Vaangewend

Wat in hem was, om zynen Heere te behagen:

Die groote bidder, die ten hemel in kon dringen,

En in den bangen nood, deedt op den Heer geweld;

Die zich zoo dikwyk in de bresfe heeft gefleld ,

En met veel ersnt en kracht den Heer kost heilig dwingen.l

T 5 Die
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Die in het openbaar en dikwyla in ’t byzonder

Gelicht heeft en gcíticht , die in Godsdienltigheid

Ten vogrbeeld heeft geftrekt. Maar waar toe meerge

zeid .

Hy was in doorzicht en in fchranderheid een wonder.

Och l was ’t Gods wil geweest , ons noch lang te verblyden

In zoo een helder licht! maar neen; ’t hoogwys befluit

Hadt anders datlnepaald , zyn levenslamp gaat uit.

God, die in zyne hand gefleld heeft onze tyden,

Werpt op het onverwagst hem op het krankbed neder,

Daar moet hy worstelen met bange pyn en fmert,

Doch altyd was ’t zyn lust, met een gebogen hert

Te aanbidden ’s Heeren weg , met een gemoed , dat teeder

In veele ootmoedigheid , zyn’ Bondgod aan bleefkleven,

Hoe bitter hy het ook met hem noch maken mogt,

" Met tranen en gebeên heeft hy hem ílzeeds gezocht,

En zich gulhartig en oprecht aan hem gegeven,

Hoe diep zonk hy niet weg in ’t levendig gezichte

Van ’t hooge Gods, cn van zyn zuivre heiligheid.

Wat wierdt hy by het licht des Geestes ingeleid,

Om zyn gebreken in haar grootheid en gewichte

Te zien, het geen hem deed: totjezus wonden loopen,

’ Zich aan hem bieden met een nederig gemoed ,

Dat die hem domplen wou in zyn verzoenend, bloed "

Dat was alleen de grond, waar др zyn ziel kon hopen. ‘

l y НОС
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Hoe liefd‘ryk is hy van zyn Vrienden afgefcheiden? ’1

Hy gat' het laatst vaarwel aan elk , die by hem попа ‚

Noch menig wichtig woordkwam uitzyn vegen mond,

Terwyl zyn Heiland was gereed om hem te leiden

Ter heerlykheid, want ziet de bange dood koomtnaken,4

Hy zietze te gemoet, doch niet met vrees. en fchrik:

yHy blyft aan God getrouw, tot op het oogenblik,

Dat hy de banden der natuurc los voelt maken.

Daar vliegt de vlugge ziel , uit haren bangen kerker

En ademt vry en bly, in een veel ruimer lucht,

Zy weet nu van geen fmert , geen tranen of gezucht’

Al haar vermogens zyn nu onbegryplyk Ilerker

Schoon die verheven geest veel kende van de waarheid i

En diep kon dringen in het heilig bybelwoord,

’‚t Geen met verwondering zoo dikwyls is gehoord ,

Hy ziet en kent het nu noch met mecrlicht en klaarheid‘

Heeft hy, op ’tallerklaarst, de heerlykheid des Heeren ‚

Zoo als die oudtyds in den Tempel heeft gewoond

En noch :lust op Gods Volk, met zoo veel krachtver

toon ‘ .

Hy mag nu in dien glans naby met God verkeeren ,

Daarv leeft hy nu volmaakt, ontilaakt van alle banden,

Daar heeft hy van zyn’ Heer ontŕ'angen zynen loon ,

Als Gods getrouwe knecht , hy draagt de zegekrooo ,

О zalig! zalig! die zoo veilig aan mag landen,
y Het
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Het lichaam afgeflooft, door fmertelyke pynen,

. Ligt in het graf gerust, als op zyn Ilaapfteê neer,

Tot op den jongften dag, wanneer de groote Heer

’t Zal wekken uit het {tof , en glansryk doen verfchynen.

Doch fchoon dit dierbaar heil mag onzen Lecraar beuren

En wy hem zegenen met dit zyn groot geluk,

Wy zitten in den rouw, ons hert verfmelt van druk,

WVyl wy dit zwaar verlies tans klagelyk betreuren.

Ach, ach! dieigroote man ligt neer; zyn mond gefloten э

W'y zullen hem niet meer in ons gezelfcbap zien ,f

Hy zal den heilweg nooit meer aan den Zondaarbién,

Noch fpreken naar het hert van ’s Heeren Gunstgenoten,

Zynvoeten zullen nooit meer in Gods Tempel treden ,

Noch met veel yver naar het hoog geítoelte gaan,

Hy zal voor land of kerk nooit in de bres meer llaan ,

Gelyk by deed op aard ‚ door vuurige gebeden.

Ach God! wat zal het noch met uwe kerke wezen?

Wat zal het eind noch zyn ? wy zien uw’ weg niet door,

Gy naamt maar onlangs weg dien waarden Leeraar

Sermon , , _ _ _ .

Nu valt een tweede flut, wie moet met штук vreezen,

Dat gy op weg zyt, om dat ongodsdienstig leven ,

Het geen in deze Stad, het geen in Nederland,

Zoo lang geheerscht heeft , eens te i'trafíen met uw hand,

Och ja! wy zien ’c met fchrik; de roede is opgeheven,

Uw
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Uw heiligheid gedoogt niet Ландыш: verachten ' :KJ
-Van uwe knechtenyvan het zalig levenswoord', А

Dat zoo ondankbaar4 van deA menten Awerdt gehoord , f

’c Geen lang de Rolfe was van uwer Knechren klachten
Maar och , omf'erm u, Heer! `hourap met uwe Падет: i

Behoud! behoud! wie _zou van Jacob blyven'íìamp'-:„V

Zie neder op uw volk, die , sans me: druk belaén ,

Den toeitand van de kerk beweenen en beklagen.

Spaar nwe knechten die gy on: noch heb: gegeven!

Spaar uwen knecht# zoo lang met pyn en fmerrbezogc,

Och dat geen nieuwe wonde ons worde toegebrogc ,

Bewaar hem ,gunsrryk God? heríìel zyn kwynendleven.

Doe hem naar zynen lust, aanbidden uwe paden.

Naamt gy zyn `Ionalchàn , zyn lieven boezemvrind,
Die van hem wierdt zoo tecr en Vherce'lyk bemind ,

Zoo fchielyk weg , ei Herk zyn hert met veel genaden.

Wil op zyn’ tyd toch ook de breuke weer genezen ,1.

Zend ons een Herder toe', die zyn mag naar uw herr,

Mc: geest en licht voorzien, to; lening van de fmerc,

Gy hebt dat Woord gezegt. Ik [dat my» volk geen wee-zen.

Ach lacen wy roch onze Leeraars dierbaar achten

Die gc in uw gunst noch geefc, neem weg dat heerfchend

kwaad '

Van

* Den Heer Profesfor тает/гм die, geduurende eenige

weken, met aanhoudende zwakheid bezocht is.
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Van ongodsdienstigheid , op dat het niet te laat ч ‚í

Beklaag'd werde en betreurd metvruchceloozeklachten.

Wil Jain Koningryk noch meer en meer uitbreiden, ’—

птах trage herren op van ’c volk van uwen lust, ’

tVerkìes dit Sion toc de plaats van uwe rust, ‘ ‘

Zuoî ‘zult’gy'me‘: uwwoord en Gees: niet van ons fcheìdea

."
’
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к Zoo daâlde dan, helaas! .in ’c eindìn\’cduîstergraf

Het dierbaar overfchot van SçHoRER ‚. die beneden
Alm'cendanïderrig Iaar heef: ‘s levensweg betreden, l

« Die Ziel en lyf aan God vrywillig overgaf. v l

~ ‘« f ‘ri'y-L .Ã xfx'

Toen hy die zaalgc keur , die bern nooit heefcberouvvd ,y

Gedaan. hecfc, om den тела: der waereld te keeren д

En mec' vryrnoedigheid verkoos den vveg des Heeren, "A

Op wiens genaade en kracht-hy aliyd beef: verlrouvvd.

‚ Ч

Die zich heef'cäafgefloofc mecy vlyt4 en ,naarstigheìd `

r.«~« .‚.

Теп goede van the: .Landhen fs Heeren Kerkteu nurìce è

Die hy door voorbeeld _en gebeden was :en Шпиц. I ,_i
In ongekreukze trouwr :ne: wysheîd .en beleid. .

ь y Die,



s°+` MENGELDI’CHTErN.’

Dicel vriendelyk van aard, altooe den vrede годы,

Die van Codädìenfiígheid een voorbeeld'heeft gegeven ,

Tot op het Наше van иуд zlw‘ak'ÈlÏ‘k’wyncud leven,

Die aan een^l~iegelyk veel goeds heeft toegebracht.

‘ . .1_ а...`. '‚‚ .5_‚L_

Hy was der armed pulp, der“ Wecdwen toeverlaát;

Den wereloozen Weeze een ,teederlievend v_ader.,

Ook voor verlegenencen туга en trouwe rader,

Een` vriend tot yders hulp naar vzynen nood en Паве.

Dien man , zoo vol van deugd , zoo nuttig hierop »aard

Ven ydcr,die hem kende, om ’t ieerstbemind,dien braven;

Dien 'kostelyken fchat zienwé'in dit YProf' begraven, ’

En door-Gods almagt tot den ljongflen dag bewaard;

Terwyl het beste deel „zoo haast een zachte dood

Het lichaam пав; зета, naar boven is gevaren

fn volle zegepràal , r'omñu'wd van lEng`len fcharen , ‘

Die hem geleiden inuzlyn Heilands liefdefchoot. ß

.Ã 'IĲ‘ ’ z '
. 'í '

Deur _leeft hy naar zyn’ lust , van alle leed ontilaakt2

En baadtlz'ich in een zee van algenoegzàamheden.

Mec al ’t'gezaligd volk is hy volmaakt te vreden,

En~leeft in heerlykheid, Waar naar hyv heeftÍgeha'akt.

L YK
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L Y к к L А G т

др het fmertelyk en onverwacht over'íyden van

den mlëdelen Gq/Irengen Heere

DEN HEERE

Мк.Р1ЕТЕК BÓDDÀERT,

Secretaris v'an de Admiraliteit van Zeeland, enz.

Overleden den 28Ггеп 'van Louwmaand MDCCLX.

Zoo is die flonkcrńar, die glansryk heeft gefcheneñ, -

Ор ’r aileronverwachrsre ons uit het oog verdwenen!

Zoo is die vriend van God, de fchrandere BoDDAERT,

Naar Gods hoogwys beflel geñegen hemelwaartl

Moest gy, o Wyze Man , ook me: de dwaazen дёгтем

Die noch zoo nodig waart? Ach! moe'cen wy u derven!

Daal: gy, die hier op aard zo menigmaal Gods lof

Mer mond en pen vermeldde, ook neder in hdcílof!

Achja, myn’ w'aarde Vriend! Gy zy: ons oogoncrogeu,

En mec een Arendsvlucht, door alle hem'elboo'gen' ,

Gefneld :on voor Go'ds troon. Geluk o zaalge ziel!

verheug u in dic heil, dan u te beurre viel.

V Nu
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Nu hebt gy 'c zalig goed', waar naar uw zielsverlangen

Zoo zeer was uitgeñrekt, van uwen Heer ontfangen,

En baadt u in een zee van volle zaligheid,

_Die God van eeuwigheid al voor u hadt bereid.

O! wie begrypt hier recht dat heilryk , heu'chlyk, üerven,

Door zoo cen’ zaalgen dood, uit vrye gunste te erven,

Dat eeuwig overwigc van heerlykheid en vreugd,

Waar van de voorllnaakuzoo dikwyls heeft verheugd.

Gy hadt u hier gewend', veel aan den dood te denken.

Nooit kon zy uwe vreugd of vergenoeging krenkcn.

- Gy merkte hem toch nooit als uwen vyand aan;

Maar als dcn weg, waardoor gy moest ten hemel gaan.
Q Ед ‚ zoo gy ’t hebt gedacht, hebtgy’tookondervonden,

Eer gy het zelfnoch wist, wierdt gy zeer zacht ontbonden.

Eer gy haar fmerte voelde , in éénen oogenblik,

Bliest gy den adem uit en gaafc den Iesten {'nik.

Stont gy niet heel verbaast, als gy by u verl'cheiën

Van hier, u vondt omringt van zaalige Englenreiën,

Die uwe zìel , zoo haast'die uit haar’ kerker vloog,

Op ’s Konings hoog bevel, opvoerden naarom hoog?

Zonkt gy niet weg, myn vriend, in veel verwonderingen»

Toen gy verwelkoomd wierd: van al de hemellingen;

En met hun faamen wierpt eerbiedig uwe kroon ,

Voor God en ’t heel-lyk Lam, dat gy zaagt op den troon?

My
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Му, dunkt, ik hoor-u van den hemel tot ons fpreeken;

„"k Heb niet vergeefsvcrlangd. Neen, neen, ’n is nu

gebleken ,

„ Dac wat ik hoorde of' dacht van deze heerlykheid,

7„-Dc helft daar van my nooit op aardeis aangezeid,

i» Toen dacht ik`menigmnal aan ’c zalig hemelleven.

„ God heeft my daar ook wel een’ voor!maak van gegeven,

,', Wanneer ’rgeloofsoog door de wolken famen drong,

„En ik, me: blyden toon, Gods eeuwgen lofopzong;

,‚ Maar ‘c groorllc, da: ik ooi: kon denken of bevátten ,

„19, by ’c geen ’k nu geniet, in ’tminfle niet tefchatten,

.» „ He: is een’ heerlykheid, die, boven alle maat,

„ Al wat ge 'ci' van begrynt , zeer ver te boven gaat.

„ Men hoorthn dit gewest, van ramp noch fmerren klagen,

„Ik ben van ’c zondig vleesch in eeuwigheid ontflagen,

„ Geen Saran kweid my meer, ’k weet van geen traan

of zucht ‚ _ _‘

„Maar adem vry en bly nu in een ruimer lucht.

„ Nu ken ik van naby die Goddelyke waarheid ,

„ Die ik wel eer doorzoehc, in _haare volieklaarheid.
l „'k Heb in deez’kortcn Hond,veei meer daar van geleen-li,

l ‚, Dan in den ganfchen tyd, dien ’k heb op aard verkeerd .

„ik weet nu, wat he: zy , by ’c Geestendom te leeven,

„‘En met dien zaalgen rei Jehova eer te geven. y

„Zong ik op aarde, in dicht, ‘op lagen toon ‚Godslof;

— „’k Zing nu op honger’ лат, hierin het hemelhoŕ',

‘ V 2 ‚‚ Wyl
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„ Wyl ik volöp geniet, met al de zaalge Broedren,

‚‚ Verzadiging van vreugde, en’tvol genot dier goedren,

„ Die God , van eeuwigheid ‚ uit gunst heeft toegedacht

„Aan eik, die, in geloof, op zyne komste wacht;

Moet myn vernederd vleesch, dat zwoegen moestmet

kwalen,

„Nnch in de groeve der verteering’ nederdalen;

„Myn lieve Goël zal dat flof weer op doen flîaan:

„ Hy heeft hetvry gekocht. ’t Kan niet verlooren gaan.

„Ik heb het hem vertrouwt. toen ’k zon van de aarde

fcheidcn.

„Wilt d_an, myn Vrienden! vry het naarzyn grafplaats

leiden ,

„ Het is ’er wel bewaart, en onder ’t oog en zorg

„ Van een Almagtig' God en myn’ getrouwen Borg.

ŕ Мул lieve теги/уст, de blydfchap van myn leven!

‚, Heb ik, op ’t onverwachtst, u door de dood begeven

„ ßen ik uit de armen van uw liefde weggcrukt,

„ Mist gy myn hulp en raad; wees niettezeerbedrukt,

„lk roep het unoch toe , denkt, denkt toch in uw treuren.

‚, Aan ’t geen myn’ veege mond {prak , om пор te beuren.

„ ’k Vertrouw u coe aan God, dienGod, die eeuwig leeft’

„ Die, fŕshoon het fchepfel wykt, zyn Erfvolk nietbe'

gee t.

‚, Hy is der “Teeuwen ManZyn oog zal op u wezen

,., En trouwe liefdezorg; gy hebt geen kwaad te vreezen;

Hy
2,

l’
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„Ну ís uw God, uw deel, uw algenoegzaam goed;

„Zoek by hem hulp en raad in al, wat u ontmoet.

„Ik ben, ’t is waar, vanu wel door den dood gefcheiden,

„ Doch ’t is maar voor een’ tyd , God zal uookeens leiden

„Hierin de heerlykheid, ’k ben u maar voorgegaan,

„Wy liepen t' faam’ op aard de zelfde levensbaan.

‚‚ Myn dierbaar Krom; myn Zaad.' het geen ik liet beneden,

„ Hoort noch myn'liefderaad , wilt in myn voetfpoor tre

„Degllgc‘aan de lefl‘en, die ’k,als Vader, aan ugaf;

„ verkiest den dienst van God , en zweert de waereld af.

„О ’c is veel zaliger, voor God te mogen leven,

,‚ Dan aan de wae’eld al zyn’ tyd en hert te geven.

„Ik leefde nooit op aard een aangenamer ilond,

„Dan toen ik my aan God, en aan zyn’ dienst verbond,

э, En, tot myn’ lesten fuik, heb ik me ’er by gehouén.

„ Doet gy met my die keur, zy zal u nooit berouwen ,

„ Dan wacht ik u ook hier, by my , in heerlykheid ,

„Zoo haast een bange dood uw ziel van't lighaam fcheid_

„Мул Vrienden in den Heer, тес wie ik heb betreden

„Het enge levenspad, in ’t worstelperk benedenl

‚. Met welken ik op ’t naauwsc vereen: was in den geest,

‚‚ En in gezelfchap tot veel nut, ben ’t faam geweest,

„Daar we, eensgezind, Gods lof, met pfalmgezang

vermeldden ,

„Elkander leerden en tot voor den troon угнетает

V 3 „Су
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„Gy- mist , ’t is waar, dat zbet’en 'aangenaamvcrkeer

„Mec my; maar treurt, степи hierom niet al te zeer

„ Aanbidt des Heeren weg , een beek is flechts ontnomen,

’, De volle heilbron vloeit voor alle ware vroomen ,

„Maakt veel gebruik daar van, o.' kleeft denHecr toch aan.

„Schoon ’t al begeven mogt; Gods trouw blyfc eeu

wig fiaan. t

„Zoek, wat gy in my mist; alleen in hem te vinden.

„Wilt uwe herten t’ faam' in liefde nauw verbinden.

„ Loopt moedig uwen weg. ’t 1s maar een korte tyd

„ De kroon , die ik tans draag , verdien: een heeren (hyd.

я. Wil ’t zalig hemelwerk op aarde toch beginnen ,

‚. Zoo raakt gy op uw’ tyd ook eens ten hemel binnen.”

Hier zwygt myn waarde Vriend , en {preekt totons niet

meer,

Terwyl hy zich verlust in’t leven by den Heer.

Maar ach,mynGod!Ik voel my ’t hert aan ítukken fcheuren‚

Wy zitten in den druk. Gy geeft ons {lof tot treuren , `

Wyl gy ons hebt ontrukt een'Vriend,een waardigst pand,

Een ficnnfel voor de Kerk en voor het Vaderland;

Die, als Apollos, ook was magtig in de fchriftcn ,s

En ’t ware van het valfch nauwkeurig wist te l‘chiften ‚

Die met hetzwaerd desGeests omgord ñond als een held

Voor waarheid en’voor deugd ‚ wanneer die león geweld,

Die, yvrig in ’c gebed, kon in den hemel dringen

En den Almagtig’en, als Mozes, heilig dwingen, . ..

‘ ’ ‚Voor
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Vooral wanneer ons land in bangen nood zich vondt,

о ’t beugt my noch, hoe hy toen in de bresfe ftondt,

Hoe moedig en gehard hy tot Gods troon kon treden,

En andren voorging met het reukwerk der gebeden ,

Waar door de herten van Jehova's dierbaar Kroos:

Al menigmaalen zyn gemoedigt engetroost. _ ъ

Die was een .trouwen Vriend, ja veelen tot een Vader , _

Die zich verlegen vondt, was hy een wyzeraader,

Die armen in hunn’ nood heeft dikmaal hulp befchikt

En Jezus leden met zyn’ goederen v'erkwikt.

Maar zal myn’ zwakke pen noch meer zyn deugden malen.

Ik hebbe По? genoeg; maar ’k wilze liefst bepaalen, `

’k Weet hoe zyn’nedrigheid het menigmaal gebood,

Dat men zyn’ lof niet zou vermelden na zyn' dood.

'Maar ach! die groote Man is van ons weggenomen,

Hy zal op aarde nooit tot ons meer wederkomen , I

Die wyze mond zwygt (Ш en ligt nu i-n het йог,

Terwyl zyn hooge geest leeft in het hemelhof.

О God! wat zwaare flag, vooral in deze dagen,

Daar ’t rondöm duister ziet. Gy geeft ons floftot klagen,

I Gy hebt onze aarde noch zoo onlangs zwaar gefchud,

Nu neemt gy. van ons weg een', die noch was ten liuc.

En gaan de {teunl'els heen , het doet ons billik vreezcn,

Of niet onze ondergang wel mogt aaultaande wezen.

l V 4 Of
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Of gy de roede wel mogt nemen in de hand,

En тайн, in uw’ toorn, het zondig Nederlaml,`

Gy zoudt rechtvaerdig zyn; maar heb noch mededogen

Met onzen toeftand. Sla'in gunst op ons uwe oogen.

Behoud ’t rechtvaerdig volk , het volk dat voor u leeft,

Dat gy tans ůoiïe van veel naar: droefheid geeft.

Wordt deze Elia door den dood van ons genomen.

Och dat ’er van zyn’ geest neérdaalde op andre Vroomen,

Dat die met meerder ernst bewandelden het fp_oor,

Waar op die zaalge Vriend zo moedig onsging voor.

Ga toch met uwen geest, O Heer! niet uitons midden;l

Maar blyf noch onder ons, ai! laat u noch verbidden.

Bekeer veel zielen door uw groote wondermagt.

Paar by ’t gepredikt woord noch uwes Geestes kracht.

о! mogt uw Sion noch in ’t midden van ons bloeien,

Doe tedre fpruitjes als de Cederboomen groeien;

Dan wordt dit zwaar verlies , dat nu geeftlçlagens flor',l

Qelenigd en ver'zalçht.l Zoo krygt щ: naam zynlof.

/ . GRAF
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Hîe; wordt het dierbaar йог bewaard,

Van ’s Heeren knecht, den Heer Велики,

Een Man, die ’t besçe van zyn dagen

Aan God :en diens: heeft opgedragen,

Die, door zyn weldoorkneed veritand ,

Veel nut: coebragc aan Kerk; en Land;

Die, door zyn’ keurige gedichten ,

Zoo dikmaal mog: Gods Sion Richten ,

Waar door by ’t laate nageíiachc,

Zyn’ groote naam zal zyn gedacht;

Die alcoos biyken heeft gegeeven ,

Van een biymoedig Christen leven.

Meu zette dan vry op zyn’ zerk:

Hier ligt un Zuil 'van Land en Kĳk.
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In de Boekwinìel «van H. SAS, ’word ‘

uitgegeven en is te bekomen.

Bom»me тж van Getuigen voor de leere der

Recbt’uaardz'ginge door en uit het Сеют.

in gr. 8.

-——— Zedige verdediging van de И/Ы/ге van

Getuigen.

——‹—— Nagelatene Mengeldic/Jten. in 4.

—_———— Nagelatene Mengeldicbten. in gr. 8.

NB. deze in beide Formaten ook

op Fyn papier.

BRUISTEN'S Lykredm uit Openbar: XIV: 13. op het:

Godzalig en Gelukzalig‘affìerven van den

Vv’el‘e'erwaarden, zeer Geleerden en God

vruchtigen Heerc François' W'illem van

Oom’rzee , waar by noch gevoegt zyn de

Lykgcdz'cbten op deszelfs overlyden. in 4.

Blygalmen ter inhuldiging van den Eerwaardigen en

Geleerde Heer ANDREAS ANDmEser, tot:

Leeraar der Hervormde Gemeente van je- ‚

zus Christus in zyne Geboorte-Stad Middel

burg in Zeeland, op den Iften van Hooi

maand 1764. in gr. 4.

Впиши; Christelyke Mededeelzaamheid in Poëzy.

in 4.

LAMPE Inleiding tot het Gcnadenverbond. in 8.

Samení‘praak over den Dank- 'van en Bededag, tus

í‘chen een min ervarene en meer geoefend

Cbríften. in 8.
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ScHoRER Verzameling van uitgeleezene Leerredemn

A over verfcheidene Bybelfiofl‘en uit het O.

к z en N. Testament, uitgegeven door zynen

Amptgcnooc `71160sz PVillemfi’n, S. S.Theol:

Prof. en Predikant te Middelburg. in 4. ‘
11- ‚

v. D. SLOOT Vermogen over de Recbtvaardz'gíng des

zondaars voor God. 3. fiukken in gr. 8.

WILLEMSEN Siam' Zielrbanketten. in groot 8.

NB. Het zelve ook op Fynpapier.

WINCKELMAN можете Gedichten, benevens eene

korte befchr ving van haar Ed. Godzalig

Leven, en gelukzalig Sterven; met de

‚Dykzangen op haar Ed. overlyden. in gr. 8.

Bondel van Mengeldicbten in gr. 8. _
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