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STICHTELIJKE 

GEZANGEN, 
IN VERSCHEIDENE GELEGENHEDEN GEDICHT, 

E N M E T A A N M E R K I N G E N , 

TOT VERSTAND VAN EENIGE STUKKEN UÏT DE 
H. SCHRIFT", VERRIJKT; 

D O O R 

RUTGER SCHUTTE, 
PREDIKANT TE AMSTERDAM. 

O P D E B E S T E I T A L I A A N S C H E 

OF IN DIEN SMAAK NIEUWGEMAAKTE -

Z A N G W I J Z E N G E Z E T ; 
DOOR VERSCHEIDENE VOORNAAMS MEESTERS. 

D E R D E D E E L . 

TE AMSTERDAM, 

üj JOHANNES CÓVENS, JÜ»IOR : 

Op den Vijgendam, 1765. 

Met Privilegie« 



Uitgegeeven, na voorgaand onderzoek, en goed
keuring van de Eerwaarde Claflis van Amlte'r-
dam, den y van Louwmaand 1765. 



A A N 

NEERLANDS SION, 
EN B I J Z O N D E R 

AAN MIJNE DI E R B A ARE 

TEGENWOORDIGE OF GEWEEZENE, 

G E M E E N T E N , 
WELKE DEN G R O O T E N HERDER 

DER SCHAAPEN 

JESUS CHRISTUS, 
V E R Z A M E L D W O R D E N , T E 

A M S T E R D A M , 

D O R D R E C H T , ZALTBOMMEL, 

EN R O S S E M ; 

W O R D T D I T D E R D E D E E L DER. 

STICHTELIJKE GEZANGEN 

A A N G E B O O D E N : 

MET HARTELIJKEN WENSCH, 

DAT GOD, GELIJK DE GESPROOKENE 

W O O R D E N , 
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ZOO OOK DEEZE G E D R U K T E 

L I E D E R E N , 

WAAR DOOR JAKOB VREUGDE TOEGEZONGEN 

EN GEJUICHT W O R D T VAN W E G E 

'T H O O F D DER H E I D E N E N ; 

RECHT WIL AAN 'T HARTE BRENGEN 

EN. GUNSTIGE BEANTWOORDING GEEVÈN, 

•WANNEER HEILIGE ZANGERS 

DIE DOEN HOOREN, 

t LOFZINGEN EN ZEGGEN; 

O HEER BEHOUD UW VOLK 

HET OVERBLIJFZEL VAN ISRAEL. 

HIJ BOE DEN ZANGTIJD GENAAKEN, 

DAT DE STEM DER TORTELDUIVE IN 

ONZEN LANDE GEHOORD WORDE;, 

EN ZIJ AL ZIJN VOLK TOT EEN 

S T E R K T E EN PSALM, 
GELIJK_HIJ HUN TOT HEIL IS GEWORDEN. 

A M E N ! 

VOOR-
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Ziet hier, gunftigc Lezers en Zangers, het derde 
deel van mijne Stichtelijke Gezangen. Dit 

volgt het tweede op den voet : zijnde de meefle 
deezer Gezangen al voor een' geruimen tijd gemaakt;-
maar allengs befchaafd en verbeterd, deels ten op
zichte der Poëzij, deels met betrekking tot de Mu
ziek , die, zal ze goed zijn, muzkkaale Poëzij tot 
haar onderwerp moet hebben. 

Ik heb in de Voorrede voor het eerfte Deel, dé 
nuttigheid aangeweezen van de H. Dichtkunde en 
Muziek. In onze ongelukkige eeuw, daar men den 
geopenbaarden Godtdienfl , het eenig middel van' 
behoudenis , dat de Goddelijke barmhartigheid ons 
befchikt heeft ; uit een beginfel van zotten hoog"' 
moed, fchandelijke onkunde, en verfmachte god
loosheid, zoo onheufch als verwaand aamaft:; waar 
tegen nog onlangs de loflijke ijver van onze overheid 
gewaakt heeft, door een ige van zulke godlooze en 
gemoedverpeftende fchriften ten vuure te doemen 
ien te verbieden: oordeel ik het zingen en fpeelen, 
ten blijden roem der Godheid, die zich zelve in de 
genade ontdekt heeft, niet minder nuttig en nood-
'zaakelijk dan in andere tijden. Die bedorvene ver-
Handen hoe vermetel ook , mogen wel weeten, 
dat -wij ons het Eiiangelie van CHRISTUS niet 
Jchnamen: en dat er, 't zij men de wapenen van 'e 
EuiNGELiE, 't zij men de kundigheid van de 

* 4 DE-
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BESTRIJDEREN befchouwe , die met al hunn zwet-
feti, dikwijls blijken geeven van eene befpotte-
lijke onbedrevenheid zowel als ftautheid, in zaaken 
waar van ze naulijks de eerfte gronden verftaanj 
geen reden ter waereld is om zich te fchaamen. 

Elk heefc zijne verkiezing in 't fchrijven. Maar 
ik oordeel, indien de Ongelovigen ook in rang en 
vermogens boven het gemeene lot der Vervelingen 
verheven, zich niet ontzien, door Lierdichten, welke 
eene fpoorelooze trotsheid, ZONDER ZOSG of naden
ken , uit de pen durft laaten vloeien , de hoogfte 
Godheid op hetftoutfte te hoonen; dat een Chriften, 
en een Chriften Leeraar in 't bijzonder, niet hoeft 
befchroomd te zijn, met Stichtelijke Gezangen tot lof 
der eeuwige Majefteit in 't licht te verfchijnen. 
Men volgt daar door het voetfpoor van Tertullia-
nus, Prudentius, Sedulius, Juvencus, Profper, Si-
donius, Gregorius den Nazianzenec, en van veele 
Jaatere Godgeleerden niet alleen na; maar ook van 
Moles, David, Salomon, en Afaph, de Kinderen van, 
Korah , en andere Goddelijke Schrijvers: en de aart 
van 't onderwerp, dat zoo voortreflijk is en verruk* 
kend, billijkt het volkomen. 

Gelijk ieder zijnen fmaak heeft van denken in 't 
gemeen, zoo is liet ook met de dichtkundige gedach
ten : en het penfeel van een' Dichter. is fomtijds zoo 
geimkkel;jk, als dat van een' Schilder te kennen. 

Ik heb dikwijls met verwondering geleezen de Dichte 
e* 
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en Zangfh'kken van den beroemden Hamburger 
Dichter BHOCKES , die genoegzaam alle met de 
fchoonfte verwen uit de natuur gefdu-pc, door een 
allcrkunftigft en zachtft penreel geschilderd zijn: en 
wil niet ontkennen , dat zulke Dic-uftukken, inzon
derheid daar de Natuurkunde tot dac toppunt van 
klaarheid door veele nieuwe waarnemingen en 
proefondervindingen gereezen is, billijk het gelief
de voorwerp zijn van uitmuntende Dichrgeeften, 
en tot eer van den grooten Maker van 't Heelal 
kunnen ftrekken. Dan ik geloof, dat de bron der 
genade niet minder is. En die met mij, de gegrond
heid en noodzaakelijkheid overweegt van den Chris-
telijken Godsdienft , zonder welken niemand, hoe 
fchoon het boek der natuure zij, kan tot God ko
men, en met Hem waarachtig vereenigd worden: 
zal mij ligtelijk toeftaanjdat deeze laatfte, de eerde 
wijd overtreft. Zoo ver de kennis van God uit het 
geopenbaarde Woord, als van den eenigen drieeeni
gen oneindigen Geeft; de kennis van Hem uit hec 
licht der Reden te boven gaat, moet ook dit (bort van 
Poëzij de andere gereekend worden te overtreffen. 
Staat de ziel van 't lichaam, de tijd van de eeuwig-
beid, de kennis van God in eenen Heiden , van die 
welke een Chriften heeft ver af; zoo ver moet men den 
afftand reekenen , tulTchen het een en 't ander foort 
Tan Maatgedichten. De fchoone hand der Natuur, 
hoe raagtig ook,en hoe gereed ze zich aanbiedt, is 

* 5 zon-
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zonder de liefdezeden der genade, niet in ftaat ons 
toe God te leiden, noch zijne eeuwige kragt en godde
lijkheid,van de Scheppinge der JVaereld af, uit defchèp-
fe!en, zoo te doe» verflaan en doorzien, dat we den aan-
biddelijken Schepper in zijne werken recht verheer
lijken , en den luifter treffen kunnen van zijne vol-, 
rnaaktheden, die in 't behouden van zondige fier* 
velingen doordraaien. Allergelukkigfl zijn deeze twee 
Rukken vereenigd, in de fierlijke werken van den 
verheevenen HEKVEY, wien de Hr. VON BEINOM, 

-in eenen Hoogduitfchen Lierzang,niet ongelukkig, 
mijns oordeels, heeft nageftreefd. 

Ik kan niet ontkennen, dat ik de genadefontein 
.yerkieze, en ließt met mijne harpe aan de ftille 
boorden van 't geeftelijke Siloa neêrzitte. De onein-
j^ige barmhartigheid, die 't bloed van't Lam aan mijn 
hart fprengde om den Verderfengel te doen voorbij
gaan , en mij met eenige verkwikking deed water 
fcheppen uit de Fonteinen des heils;zou al te ondank
baar beloond worden., indien hart en tong daar van 
geen melding deeden. En finds mijn oog naar 't he-
melfch Sion gekeerd wjerd, zou eer mijn rechterhand 
zich zelve vergeeten, dan %e de bekoorlijkheden ver
gat van dit beminnelijke Salem. Een oplettend oog 
zal befpeuren, dat om de fchoonheid en luifter van 'c 
groot genadewerk recht te fchilderen, de begunflig-
de voorwerpen van mijne zinfpelingen zijn, bet 
oude Heiligdomjhet Land Kanaan,' Jerufalem, es 

des-
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deszelfs omtrek, de valleie Kedron, de Doode zee, 
de verrichtingen en lotgevallen der Aartsvaderen, 
de reize der Ifraëlieten; in een woord de gefchiede-
niflen,en 't gantfche gelaat der dingen onder de ou
de huishouding. Daar over moet niemand verwon
derd ftaan. Dit (bort van Poè'zij dient leevendig en 
opgewekt te zijn; en door iets treffends, de kortheid 
der ODEN of Lierzangen, waar in zij in Muziekstuk
ken bepaald moeten zijn, en vooral der ARIAS of 
Maatzangen uit een enkel Zangvers beftaande, zoo 
te vergoeden, dat zij iets van den aart der Bijfchrif-
ten en Klinkdichten hebben. De beelden, die daar in 
gebruikt worden, moeten eigenaartig, bevallig, en 
fchitterend; maar tevens verftaanbaar weezen. Ik 
heb reeds in de Voorrede voor het eerde Deel aan
gemerkt , dat een Stichtelijk Lierdicht daar van niet 
behoort ontbloot te zijn. Dat Pindarus en Hóratius 
onder de ongewijde dichters, met zoo veel fmaak 
yan liefhebberen der Poëzij geleezen worden, is bui
ten twijffel voor een groot gedeelte daar aan toe te 
fchrijven. Maar David, Salomon, Afaph, en an
dere dichters door Gods Geeft gedreeven, die zoo 
ver boven de ongewijde de kroon fpannen, als 's 
Hemels Geeft het menfchelijk vernuft te boven gaat, 
hebben het bekoorlijke dat in de fchilderende en 
fpeelende uitdrukkingen fteekt, allerwege met eene 
zinüjkheid en kunft die onnavolgelijk is, in acht ge-
noomen. De verfierfels der Heideniche dichteren, en 

zin-
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zinfpelingen op de gevallen van hunne oude Helden 
en gewaande Goden, hoe dwaas dikwerf en buiren-
fpoorig, zijn evenwel van dien aart, dat ze de lief
hebbers van zulk (bort van Poè'zij treffen, en hun
nen aandacht gaande houden. Deeze zijn genoeg
zaam alle van de Ootlerlingen en inzonderheid van 
de Ifraëlieten geftoolen; en met veel verbafterin-
gen , en belachelijke verdraajingen, uit Egypte, 
uit de Woeftijne, en vooral uit Palestine, naar Grie
kenland en Italië, werwaards volkplantingen ge-
bragt, en waar op in 't vervolg handel gedreeven, werdj 
van tijd tot tijd overgevoerd. Gelijk dit aNes zeker 
is,met betrekking tot de doorluchtige gevallen, van 
de Schepping der Waereld; den gulden tijd van 's 
menfchen rechten ftand;zijnen val ;het weekelijkfche 
Zevental van dagen *; den algemeenen Zondvloed 
onder Noach, den Janus, Ogyges, en Deukalion der 
Grieken en Italièrs; de bevolking van den Aardklooe 
door Noachs krooftf ;de gewelddaadige en trotfche 
handelingen der mannen van naam of Torenbouwers, 
met derzelver nazaaten g; de dwinglandij der Egyp-
tifche Vorflen , vooral van Sefofiris den Egyptifchen 
Typ hon of rbarao, die in de roode Zee door den 
goddelijken donder getroffen wierd j ; de reize van 

Mo-
* Vid. Grot. de vcrit. Ijtelig. Chrift. L. T. g. XVI. p. 26-

60. Ed. Cyprinn.& Clcm. Alex. Strom. L. V. C. XIV. Tom. II. 
o. 713 Ed. Potter. 

t Vid. Dickinfon Dc'ph. Phoen. Cap. XII. p. 137, 138, Sc, 
Dintvib. dt None in Iinliam adventu. p. 2-11, & iff 20. 

Vid. Bothart. Phiilcg I,. I. C. XIII. p. 46 , 47. 
Zit' Whiftoii bij de Schrijvers der A^timecne Hiftorie I. 

Deel 
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Mofes met LR/VEL Gods eerßgeboorenen Zoon door de 
Woeftijne, geleid van God zelve rijdende op eenen 
Cherub; de opening der bron door die Godheid op 
Horeb, kort voor de Wetgeving en ftaatsgronding 
van Ifraël, waar uit de volgende Dichters zoo dik
werf het water gedronken hebben dat hunne dichta-
ders deed zwellen; de overwinning behaald op OG 
denArameifchenTyphon*, door Jofua.bij de Grie
ken dpollo en Herkules OGMIUS genoemd; de ver
delging der reuzen van Kanaan door eenen flagregen 
van Steenen f; de inneming der Stad Salem bij de 

Dich-
Deel. III. Hoofdftuk V. Afd. bladz. 754-758. Offerhaus Spi
ed eg. Hift. thron. Lib. II. Cap. I. g. 8. p. 94 & L. III. C. 
II. 24 p. 347, 348. Prideanx Comtn. ad Mann. I. ArundelL 
p. 395 Edit. Lond.1732, & Chronol. p. 44.4. Conf. JEtehyl. 
Prometh. Vinft. ir. 351-371. p. 40-43. Edit. Pauw. Apoll. 
Rhod. Argon. Lib. II. f. 1214-1219. Plutarch, de Ifid. & 
Ofir. Opufc. T. I. p. 655. & in Vit. M. Ant. T. III. p. 1679. 

* Dus zingt er Homerus van, in de optelling der vloote 
Iliad. Lib. II. f. 290-291. 

Ev A-Jfuii, out Q*A tviput^lu-iiitctt leiui 
Xactii til ófVottTi vdr.c, tv wiem itty.ai. 

Daar Dickinzon nice zonder veel fchijn leeft: fainr' Uóom 
Delph. Phoenic. Cap. II: p. 14. De zin komt dan hier op uit: 

Bij de Arimeérs, daar men Typhons flaapfleê vond, 
In 't eikenteeknd land , en Judis vitten grond. 

Hier vindt men 1. de Arimeers 'A^/HOI of Arameers, dat is Sy
riers, 2. Typbons ßaapßsdc, dat is de Bedftede van Og den Ko
ning van Baten Deut. Ill: en n . 3. JUDAS vetten grond, waar 
door ik oordeel, dat men verdaan moet, niet het derde deel 
van het Joodfche land Judea genoemd; maar Juda over den 
Jordaan, 't welk Reland eerft heeft ontdekt uit Jof. XIX: 35. 
Pal. L. I. C. VI. p. 32-14. en waar van het Euangelie fpreekt 
Mat XIX: 1, Mark. X: 1. gelijk ook Jofephus Ant. L. XII. 
C IV. J 11. p. 607. Ed. Hav. Conf. G. J. Voff. de Idol. L. 
I. C. XXVI. p. 189. & 192-194-

f Jof. X: 11. Conf. Mei.L. II. C. V.p.201 Vo(T. de Idol. L. 
L C . »6 p..i@o-Ipa, & Dicküi:. Delph. Phan. Cap. IV. p, 39. 
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Dichters in Bellerophons gefchiedenis Solyma ge-
heeten *, naderhand de Hoofdftad van 't Land ge
worden ; de Zangbergen Sinai en Sion , door de 
Grieken, in hunnen Helikon en Parnas veranderd; de 
Fonteinen Hippokrene,Aganippe,Daphne,Kaßalia, uit 
Syrië en Paleïïine gehaald f enz. Daar uit trekt bok 
zijnen oorfprong.de bekendeLoFZANGPaea'n genoemd 
bij de Grieken, waarin men Eleleu Ja en Eleleu Jöu 
zong, dat is Alleluja en Jllelujehovab bij de Hebreers 
zoo bekend §. Het RIJK DEU DOODEN is voor een 
gedeelte z'jne geboorte verfchuldigd aan Egypte ; 
waar men oudtijds de lijken in een boot plaatfle 
(wordende de fchuitevoerder in 't Egyptifch Chäro'5 
genoemd) na eene voorafgaande rechtspleging over 
't gedrag van den.dooden , als Diodórus de Sicï-
liër * verhaalt. Waar op de Hr. J. D. Michaelis f 
oordeelt, dat Mofes Pfal. XC: 10 en Dent. XXX: 6. 
zinfpeelt; gelijk Paulus de laatfte plaats fchijnt te 
verklaaren Rom. X: 7. wiens aanhaling en vertaling * 
men buiten dat niet kan vatten. Hij vergelijkt daaj[ 
meê Job.lX: 25,26. XI: 16,1.7,18.XXIV: 18-21. 
en Pfal. XVIII: 4-6. Zoo is ook een groot gedeelte 
van dat onderaardfche Rijk der dooden, het welke 

zoo 

* Hom. Iliad. L. VI. f. 184. Juven. Sat. VI. f. 544 Flac. 
Argon. L. I. ir. 13. 

t Vid. Bochart. < han. L. I. C. XVI. p. 428-432. 
j Vid. Dickinfon Delph. Phoen. C. VL p 48-56. 
* Lib. 1. Cap. 92. p. 102, 103. Ed. Wedel. 

. \ Kpimctr. ad Lowth de Poes. Sac. Hcbr. Part. I.p.195-204} 

http://oorfprong.de
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zoo vol is van de allerzotfle verfierfelen, wat den 
grond betreft, gehaald uit de begravenis der dooden 
bij de Hebreers; wordende daar de lijken bijgezet 
in groote onderaardfche fpelorikxn, welke in ' t oog 
loopende zaak, de Hebreeuwfche dichteren aanleiding, 
gegeeven heeft, tot een menigte van fpretkvvijzen, 
die ons de dooden uitbeelden, als daalende in een on
deraardfche plaats ^Nß Scheol genoemd, 't welk de, 
itèw Hades is der Grieken; die dit met ontelbaare ver-, 
tellingen, en herflenfehimmen door hen verzonnen r. 
deerlijk verbijftefd en verbafterd hebben. Dit alles, 
is onverbeterlijk, en zonder dat de Griekfche Dich
teren onrecht gefchiedt, aangeweezen, en daar uit 
een menichte plaatfen, inzonderheid Jef. XIV: 9 ig„ 
LVII: 2,en Ezech.XXXU: 18-32opgehelderd,met 
een aangenaam licht, uit die donkere onderaards 
fche begraafplaatsen gefchept , door de Heeren 
Lowth * en Michaelis f. Staat het zoo met de beel
den der heideniche dichteren, uit hunne verdichtfel-
kunde gehaald , en van hun tot fieraad in hunne 
dichtftukken overal ingeweeven: wat is er natuur
lijker, dan datwe die aan de rechte eigenaaren, welke 
die ontdooien zijn, zoo veel dat oude en verflee-j 
ten goed noch kenbaar is, herflellen;en op zulk een 
wijze die dichtfieraaden gebruiken, gelijk hetChrifteT 

nen 

. * De Poes. Sac. Heb. Prael. VII. Tom/I. p. 124-133. ibique 
Michael, not. 

t Epimctr. ad Lowth. Prei. IX. T. 1. p. 195-104. 
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lien dienaaren van den leevenden God betaamt; 
In der daad, men kan niets walgelijker en zotter 
bedenken, om van 't Godonceerende dat elk in't oog 
loopt niet te Tpreeken , dan dat een Dichter die 
(kn naam van een' Chriften heeft, geduurig de hei-
dcnfche helden , Goden , Godinnen , Zangberg , 
hoefbron , en meer dergelijke beuzelingen in den 
mond heeft, en daar meê, zelfs in een Bijbelfch Zede-
dicht, zijn papier bekladt*. Ondertuflchen fieraaden » 
en een zeker leven van fchilderende beelden, zijn 
er nopdig. Kan men derhalven wel beter doen, dan 
de echte beelden der Ouderlingen door de Wefterfche 
Dichters in louter wangedrochten veranderd} weer
om te roepen, hun de gedaante te geeven die ze 
waarlijk hebben , en ze te fchilderen met die kleu
ren , die zoo künftig door Gods Geeft zelven ge
me ld zijn ? En voorwaar, men kan niets fraaier, 
noch fchooner;dandeeze fchi'derijen in een gedicht 
't welk daar behoorlijk meê verzien is, btgrijpen^ 
Het treft ons oog dikwerf, met een onverwacht en 
fchitterend licht ; het verdrijft de dofheid; wekt 
de oplettenheid op; vervoert ons eer we 't weeten, 
en houdt onzen aandacht bepaald. De weinige 
moeite, die men heeft om het te verdaan, worde 
dubbel vergoed , door 'c vermaak 't welke men 

fchepc 

* Verg.S. H. van Mphen over PfeLCXI. i. bladz.io.en ir. 
Schim Voorr. voor het Ilde Deel zijner gedichten bladz. I en %. 
en HoogvL Lofdicht op het zelve bladz. 3. 
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fchept, uit het beeld recht in zijn houding, in alle 
de bijzonder ftukken te begrijpen; de klaare en Ie 
vendige bevatting die men van de zaake krijgt, en 
de diepe fpooren welke de fchilderij in 't geheugen 
drukt om de zaaken getrouwer te bewaaren. Een 
weinig denkens en herkauwens, ik beken't, hoort er 
toe. Maar ik geloof, dat er weinig menfchen van 
een' goeden fmaak zijn, die gekauwd voedfel lüften. 
En we zijn hier tegen alle aanvallen gedekt, door 
het onwraakbaar voorbeeld der heilige Dichters. 
Waar vindt men meer verscheidenheid van gepafte 
en fchoone beelden, dan in de Lierdichters David, 
Afaph, en Salomon ? Men kan, zonder die na te gaan, 
den XVIII, XXII, XXIV, XXXIII, XXXVIII, 
XXXIX, XL,XLII,XL11I,XLIV,XLV,XLVI, 
XLVII, XLVIII, XLIX, L , LVII, LXVIU 
Pfalm, en vooral het Hooglied dat uitmuntend 
Herderftuk van Salomon niet verftaan. 

Ik geloof ook, niet zonder reden, dat behalven hec 
gebrek van de rechte verbloemde taal en den aarc 
der beelden waar uit die gehaald is, benevens an
dere fieraaden tot de oude Dichtkunft behoorende; 
het in een groot gedeelte van onze huidendaagfche 
Lierzangen mangelt aan het leven, dat de Reien en 
Beurtzangen die zoo plegtig waren bij de ouden, 
daar aan bijzetten ; welke niet gägeflagen een 
groote duifternis verfpreid hebben over de gewijde 
Dichtftukken van den Bijbel. 

III. DEEL. • * Ik 
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Ik hebbe van zulke Lier- en Tweezangen, waar» 
in men nog een (chaduw vindt van de oude Beurt
zangen , in dit derde deel eenige voorbeelden gegee-
ven :op dat de liefhebbers van dit foort van Muziek 
hunn genoegen, en de beminnaars van Poëzij en Mu
ziek beide, eenig denkbeeld zouden hebben van het 
plegtig gebruik en den aart der oude Beurtzangen. 

De MUZIEK door kundige handen, gelijk de voor
gaande, gemaakt; zal, denk ik, niet minder voldoen. 

Het zal niet onvoegzaam zijn, noch godvruchtige 
Zangeren, zoo ik denk, onaangenaam; dat ik het 
overige van deeze bladen belleede, tot het opgeeven 
van eenige KEGELEN r clie men in het zingen, zullen de 
gezangen het einde bereiken waar toe ze gemaakt 
zijn, behoort in 't oog te houden. Men kan dit 
zingen, of in 't gemeen befchouwen, of in 't bijzon
der letten op het zingen in gezelfchap. 

IN 'T GEMEEN, moet een zanger daar in Gods eer 
bedoelen, zijn eigen nut behartigen, zijn verstrooi
de gedachten verzamelen, met zijn hart zingen, 
en deels op God, deels op zich zelven naukeurig 
acht flaan. 

I. Hij moet daar in de EER bedoelen van zijnen 
grooten MAKER dendrieëenigen God, en den luider 
van deszelfs aanbiddelijke volmaaktheden , in het 
aangezicht van de Opperfte Wijsheid die vleefch 
geworden is, en onder ons heeft willen woonen, 
afdraaiende; en door het licht en de kragt des H. 

Geefls 
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Geefts, op de zaligfte wijze, in de gemoederen van 
zijn Bondvolk zich ontdekkende. —— De Poè'zij 
en Muziek beide, reekenen haare afkomft uit den he
mel. Sokrates de wijfie onder de Heidenen, en die 
het gevoelen dat er maar een God is de geduchte 
maker van 't Heelal, met zijnen dood verzegeld 
heeft *, na dat hij dikwijls in zijn leven door een' 
droom tot de Muziek was opgewekt, wijdde nu ter 
dood gedoemd, de eerftelingen zijner Dichtkunde 
(want daar van verflond hij dit)aan de Godheid toe §. 
Dat de Muziek voor eene uitvindinge van de 
godheid gehouden, en naar heure waardij en Maje-
fteit oudtijds gebruikt wierd, heeft de beleezene 
Plutarchus aangeteekend f- Wat paft een' Chriften 
derhalven meer , ook in een* verdergevorderden 
leeftijd; dan Zang-en Dichtkunft aan de eeuwige 
Majefteit te heiligen ? Sinds God mij indrukfelen 
gaf van hooger zaaken, en een' anderen weg deed 
kennen ; woegen die regels van den Godvrugtigen 
en nu zaligen Boddaert, op mijn harte: 

„ Mijn zangtuig zij, niet als voorheen, gemaard 
„ Tot dart'le min, of iets van ijd'len aart, 
,, Dat in het eind' berou en fchaamte baart. 

„ Een ftof van boven, 
„ Zij 

* Plato in Phtedon. p. 375 & 376 Ed. Lugd. 1590. 
$ Plato in Phsdon. p. 376 & 377. 
t De Mul". Opufc. Tom. III: p. 2081. Edit. H. Steph in 

« * % 
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„ Zij (leeds mijn luft, om met een zuiv'ren toon 
„ De heerlijkheid van Gods geliefden Zoon 
3, Daar Hem mijn ziel befpiegelt op zijn troon 

„ Voortaan te loven ". 

En voorwaar die JESUS heeft liefgekreegen , en 
door de verfchijninge der Goddelijke menfchenlief-
de in Hem, tot het eeuwig wezen is te rugge ge-
bragt; kan niet anders, dan deezen gezalfden Zoon 
van God tot het begunftigde voorwerp zijner ge
zangen te maaken. Hij weet, dat hij door Hem 
gered is : en dat hij nooit, noch de aanbid delijke 
trekken der heerlijkfle volmaaktheden, dan in dit be
minnelijk aangezichte; noch de wezenlijke fchoon-
heid van de werken der natuur, dan in 't Woord des 
Vaders waar door alles gemaakt * en die zelf het be-
ginfel van Gods weg is §, zou kunnen befchouwen. 
Hij weet, dat de Hemelen wel in een' befchaafden 
Maatzang Gods eer vertellen, dat bet ititfpanfel zijner 
banden werk verkondigt, en dat dag aan dag, en nacht 
aan nacht reien zijn, die den Tegenzang houden
de , een gezang uitßorten, en wetenfehap toonen in ge
landen taal; maar hij weet ook, dat door de aankon
diging van het Euangelie in den aanvang der nieuwe 
huishouding, op deezen Lofzang een nieuwe Zangtoon 
ten rigtfnoere gefield is, waar op hij nooit voor dee
zen door de Heidenen gezongen werd, een zängtoon, 

die 
* Pfal. XXXIII: 6. 
S Spreuk. VIII: 22. 
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dienueerftis uitgegaan over de ganfcheaarde, gelijk er 
David van zingt Pfal. XIX: 2-5; en Paulus dit te regt 
tot bet geluid of den Zangtoon van het Euangelie over
brengt Rom. X: 18. Hij weet, dat JESUS,de eerßet 

ende laatfle,bet begin en bet einde ff, ja dedlpba en de 
Omega, de eerfte en de laatste der zeven Klink-
letteren, welke de Grieken hadden *, die het gan-
fche woord van God, allerwege moeten bezielen. 
Hij weet, dat die JESUS wechneemt uit de H. 
Schriften, gelijk veelen doen welke plaatfen die 
duidelijk op den Heiland zien, met geweld op David 
en andere onderwerpen verdraaien, haar van de ziel 
en 't leven berooven: 't welk een gemoed dat JESUS 
bemint, niet anders dan innige fmarte kan veroor-
zaaken. Zoo er iets is , dat het hart waarachtig doet 

leeven, en waar voor alle geleerdheid en kunft moe
ten wijken; het is JESUS de Vorft en bron van 'e 
waare leven, die bijzonder onder geeftelijke gezan
gen aan Hem gewijd , terwijl het hart door tong en 
keel wordt om hoog gevoerd, een leven verfpreidt 
waar door de drieëenige God in de ziele leeft. 
Hier van zong Ifraè'ls vroome Vorft, toen hij na 
de aankondiging van zijnen doodelijken toeftand, 
op 't nieuw, door belofte van vijftien jaaren die tot 
zijnen leeftijd wierden toegedaan,in't leven flapte, 

dus 

* Vid. Athen. Deipnos. Lib. X. T. I. p. 453. Conf. not. 
Cafaub. T. II. p. 481. 

" 3 
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dus op zijne fnaaren Jef. XXXVIII: '15, 16. Wat 
zal ikfpreeken? gelijk HIJ het mij heeft toegezeid, 
alzoo heeft DEEZE het gedaan: ik zal nu al zeetkem 
voorttreeden met alle mijne jaaren, OVER de bitterheid 
mijner ziele heencn. Heer, OM HUNNENT WIL-
LE leeft men: (namelijk OM ZIJNENT WILLE die het 
toegezeid , en OM ZIJNENT WILLE die het ge
daan heeft) en aangaande ALLES W'AT IN DEE
ZE DINGEN is f 't is het leven van mijnen geefl; 
dewijl Gij mij gezond zult maaken,zoo verlcevendig mij 
ook. Dus vat ik dit gedeelte van zijnen Lierzang, 
met betrekking tot den VADER dien hij aanfprak, 
den ZOON die het toezei, en den H. GEEST die het 
als de zelfftandige kragt des Allerhoogflen deed. 

II. Maar ten tweeden, een zanger, mag er ook 

ZIJN EIGEN NUT in bedoelen. Een gemoed, 
dat niet geheel onopmerkzaam met betrekkinge tot 
zich zelven zingt of leeft , zal ondervinden, hoe 
het aandachtig verrichten van deeze verkwikkelijke 
Godsdienftoeffening, als het eeuwig licht in 't harte 
flraalt, gefchikt zij ter ontdekkinge van de zonden 
en hartsverdorvenheden, welke onder de afch van 
vergetelheid begraaven,of met een glimpig vernis 
van bedrieglijke Eigenliefde bekleurd zijn. Zielen 
die nog buiten God Jeeven, moeten met zulk een 
oogmerk zingen, en onder het zingen bidden , 
datze door het ontdekkend licht van Gods Geeft 
aan zich zelve mogen bekend gemaakt worden, 't 

grootfte 
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grootfte NUT datze ooit uit een gezang trekken kun
nen. Daar toe is het noodig, dat een onbekeerde 
zulke Gezangen uitkippe; die op zijnen genadeloo-
zen ftaat in 't gemeen, of op deezen of geenen toe-
ftand in 't bijzonder gepaft zijn: hoedanige er hier 
verfcheidenen zijn ingemengd; of ook die door zul
ke woorden , uitdrukkingen , of fchilderachtige 
beelden, welke overeenkomftig zijn met zijn gefiel 
en wijze van denken, meeft bekwaam zijn hem te 
raaken; levende, en zielverwarmende denkbeelden in 
't gemoed te verwekken; en de laage en logge ziel 
van de aarde te verheffen. Vindt hij hier of daar 
iets, dat hij met 'toepaflinge op zich zelven niet 
kan zingen: hij züchte, dat de eeuwige liefde hem 
dit fchenke; en hem rriet licht verwaardige , om 
God , zijnen Vader en Bondgod ; JESUS , zijnen 
GOEL ; Gods Kinderen , zijne Broeders, te kun
nen noemen: en eens met de Moabietifche Ruth te 
zeggen; Uw Volk is mijn Volk, en uw God is mijn God. 
Ruth. 1:16. Mogten, door de fiem der Citherfpeelders, 
veelen het Nieuwe gezang leeren, dat voor den Troon, 
en voor de vier dieren , en de Ouderlingen gezongen 
wordt: en hart en tong vereenigen, met de honderd 
vier en veertig duizend, die van de Aarde gekocht, ah 
onbevlekte Maagden, 'f Lam volgen waar 't ook bcencn 
gaat. 

III. Ten derden, men moet voor men zingt, kor-
telijk zuchten om uit de VERSTROOJINGEN van 't ge-

* 4 moed 
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moed, en de woeftheïd der driften, tot zich zei ven tè 
mogen komen, en inwendig tot een heilige ftilte en 
bedaardheid te geraaken; en daar toe mag ook het 
heilig Muziek gebruikt worden. Niets is, 
dunkt mij, gefchikter, om wilde gedachten, en fpoo-
relooze driften in te teugelen ; dan de Heilige 
Zang • en Speelkunft. De Lofzang moet in flilbeid 
tot God weezen. Pfal. LXV: 2. Was Klinias en A-
chilles cither in ilaat, om de woefte golven van ee
rie onftuimige gramfchap tot eene zachte kalmte te 
brengen , gelijk de oudheid getuigt *: hoe veel meer 
zijn de ftreelende fnaaren van 't Heiligdom, geroerd 
door eenen vinger dien Gods Geeft beftiert, bekwaam, 
het gemoed te doen bedaaren, de onbezuisde harts-
togten te temmen, en den teugel te werpen op de 
hollende drift van gramfchap , die als ze losgelaa-
ten wordt, de wildfte van alle de hartftogten is.Men 
vindt aangeteckend §, dat Thales door de Zang- en 
Dichtkunft, wel eer te Sparte eenen oproer geftild 
heeft: maar hoe meenig een, heeft in 't ftil der hei
lige eenzaamheid zijn verftrooide ziel verzameld ge-
kreegen, en door't zingen van heilige en voor zijnen 
toeftand gepafte liederen ondervonden, dat de op-
ftand van beroerde en oneenige gemoedsdriften, 
tot bedaaren gebragt; en de opgejaagde Schelfzee 

van. 
* Vid. .Elian. Var. Hid. Lib. XIV. Cap. 13. p. 897. Edit. 

Periz. Conf. Schef. & Kuhnii not. ad h. 1. p. 748. Ed. Led. 
g Bij Plutarchus in zijne verhandeling over de verkeering 

der Wijsgeer en met Forßen Opufc. Tom. III, p. 1394. 
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van 't hart met geeftelijke vijanden vervuld , eer
lang veranderd wierd in een glazen zee van't Hei
ligdom; op wier veiligen oever de gekochten door 
het bloed van 'tLam fhan,en met de goddelijke cithers 
in de hand, het gezang van Mozes Gods dienftknecht, 
en het gezang des Lams zingen f. Ja wat fpreek 
ik van opvliegende gramfchap of burgeropfland 
door de Muziek geftild ;elk weet, dat deeze zoo nau 
aan eikanderen verbondene zufters Zang- en Speel-
kunft, van aloude tijden en nog huidendaags geree-
kend wierden, haare toegeneegene hand te bieden, 
tot hertelling van de ongefteldheid der herfenen, 
en zelfs van eene volftrekte zinneloosheid. De 
gewoone genezing der ziiüieloozen die van de ver
giftige Tarendjnfche fpin gebeeten zijn., enkel door 
de Muziek, is bij ieder een in onze dagen bekend §. 
De Spartaanen ontbooden Muzikanten in hunne 
Stad, om een foort van volkziekte, daar anders 
geen raad voor was, daar door te doen overgaan *. 
En de Heilige gefchiedenis f zelve, geeft daar van 
een fpreekend voorbeeld op, in Saul Ifraè'ls eerftefi 
maar onheiligen en rampfpoedigen Koning, op wien 
Gods booze of ftraffende Geeft was, die zijn ge
weten beroerde en daar door verfchrkte, maar met 
wien, toen men David haalde, en die de harp met 

zijn 
t Openb. XV: 2 , 3. 
j Schouwe, der NatuurI. Deel, IV. Samenfpr. p. 14.7-149. 
* iElian Var. Hifi. L. XII. Cap. L. p. 752-75+. 
t 1 Sam. XVI: 14-23. 

* * 5 
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zijn bedreeven vingeren roerde, het beter werd, 
zoo dat die booze Geeft van hem week. Is dit zoo, 
met deeze ongefteldheden van Geeft of lichaam, in 
't gemeen geleegen; hoe zeer moet de geeftelijke 
Zang- en fpeelkunft gefchikt gereekend worden, om 
ten geneesmiddel te ftrekken tegen die ongesteld
heid van 't gemoed, en allerrampzaligfte onzinnig
heid , waar in we alle van natuure geftort, verduis
terd zijn in 't verftand en vervreemd van Gods leven, 
door de onwetenheid die in ons is, en door de verhar
ding onzer harten? Dit behoort dan een zanger,die 
met vrucht wil zingen,daar in te bedoelen: en daar 
naar inzonderheid te ftaan, dat hij ver van alle wild
heid , woeftheid, verftrooiing van gedachten, of felle 
beroering van hartftogten, bedaard moge zijn, en in 
zijn binnenfte verzameld worden,* voor, en vervolgens 
onder het heilig en {lichtelijk zingen, die groote 
les in 't oog houdende welke wij vinden Zeph. II: i . 
Verzamelt u zelve tiauw, ja verzamelt nauw ; gij volk 
dat met gecnen Iuß bevangen wordt, want zoo luiden ei
gelijk de woorden in de oorspronkelijke taal. 

IV. Ten vierden, men moet met het HART en niet 
flegts met de keel zingen. God eifcht ook hier: 
Zoon geef mij uw hart. Spreuk. XXIII: 26. Die met 
zijn hart niet zingt, zingt niet wel, al zingt hij met 
zijn ftem nog zoo fraai. Paulus vermaant de Kolof-
fers Hoofd. III: 16, datze den Heere zullen zingen met 
eangenaambeid in 't harte. Een bloot lippenwerk ,, 

gelijk 
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gelijk het louter geveïnsdheid is, kan God niet be-
haagen. Dan heet het aangenaamfte gezang, een 
getier der Liederen, dat men van God moet wech doen. 
Arnos. V; 23. 
. V. Ten vijfden, Godvruchtigen die de zalving 

van den Heiligen hebben ontvangen , moeten zoo 
met hunne harten zingen, datze ten nauften, deels op 
GOD , deels op ZICH ZELVEN acht flaan. Zij zijn ver
plicht op hunnen BONDGOD te zien, Hem te prij
zen , zijne zalige deugden, het wel geordende gena
de verbond, en alle de liefdewegen welke hij hield 
in 't heiligdom van de Kerk, of van hunn hart, met 
juichende keelen te verheffen. Zij moeten ook aan
dachtig op ZICH ZELVEN letten, en hunne wegen, 
in gepafte maatzangen aan God vertellen, met der* 
Dichter Pf. CXIX: 26. in ootmoed met verwondering 
en aanbidding nagaande, wat God al aan hun deed 5 
waar hij hen voor bewaarde, uit wat gevaaren hij 
hen redde, wat vijanden hij afkeerde; waar en hod 
dikwerf hij hen opzocht; hoe hij hen te recht bragt; 
hoe hen verkwikte; hoe hij voordeden enoordeelëny 
zegen en roede , ja alles , deed medewerken ten goede 
van hen, die God lief hebben en naar zijn voornemen ge
roepen zijn ,Rom. VIII: 28. Maar zal het hart recht 
zingen in 's HEEREN wegen, hoe paft het dan ge
lovige zangers, in hunne fchuldbelijdeniflen ootmoe
dig, in hunne klagten treurig, in hunne dankzeggin
gen en erkentenis van weldaaden befchaamd , in 

hun-
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hunne verbondsmakingen oprecht, in hunne geloofs-
betuigingen hartelijk, in hunne liefdeliederen teder, 
in hunne oorlogszangen moedig , in hunne zege
zangen juichend, in het befchouwen van Gods we
gen met de Kerk oplettend te zijn. 't Voegt hen, 
van goedertierenheid en recht te zingen ; niet altoos 
treurige Klaag- maar ook Vrolijke Lofzangen van 
bevrijding te doen galmen, als de eeuwige Goedheid 
hen daar mee wil omringen. Ja, in 't midden der 
treurgezangen, terwijl de brakke traanen langs de 
wangen rollen ;kan nog fomtijds het hart, inwendig 
met eenig gevoel van blijdfchap, dat het de hand 
der eeuwige wijsheid en goedheid is die fmert aan
doet en verbindt, de aanbiddelijke en heilige voor
zienigheid verheffen. 

Maar flaat men't oog IN'T BIJZONDER, op het fa-
menzingen IN GEZELSCHAP : hier moet men met de 
kunlt niet pronken, in orde en met ftichtinge zin
gen , gepafte ftoffen uitkiezen, alle twift verban
nen , en het gezongene ten grondflage leggen van 
een {lichtelijk gefprek. 

I. Voor eerft, fchoon de kunffc niet moet ver-
waarlooft, noch door valfche toonen of afraaken 
van de zangwijze, alles in verwarring gebragt wor
den: behoort het zingen evenwel niet te gefchieden, 
om zijn KUNST en bekwaamheid, of fraaie STEM in't 
zingen te LAATEN IIOOUEN ; noch het voorzingen, of 
opheffen, uit gebrek van ftern of bekwaamheid, 

wan-
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wanneer dit flegts een voorwendfel der Eigenliefde 
is, gelijk het al veeltijds daar uit voortkomt, gewei
gerd te worden. Want daar toe zijn de tong als onze 
eer, en de flem en 'tMuziekgehoor als haare gezel
linnen ons niet gegeeven: maar om, door haar Goden den 
Vadertehoven, waar in onze waarachtige eer beftaan 
zou, gelijk het onzen pligt uitmaakt. Het moet on
aangenaam klinken in Gods ooren: dat men met Lof
zangen aan Hem gewijd, en onder het noemen van 
Guds gedachten naam, zijn' eigen'Lofzang zingt j 
en deeze of geene geringe bekwaamheid met eenen 
fchitterenden luider zoekt te doen uitblinken, die 
we doch aan niemand dan aan de goedheid van dat 
zalig Wezen verfchuldigd zijn. Bijaldien we ook, 
met eenig nut voor ons gemoed zullen zingen, be-
hooren die zondige overleggingen eener verdorvene 
Eigenliefde , en verkeerde bedoelingen in het ge
moed niet te heerfchen. Deeze zijn, als greetige 
roofvogels, in ftaat, al het voordeel, dat men uit 
het gezang in een {lichtelijk gezelfchap zou kunnen 
trekken , geheel ween te neemen. Tegen geen 
ding, gemerkt dit zoo lichtelijk ook in 't gemoed 
van oprechten fluipt, heeft een (Thrillen meer op 
zijn hoede te zijn. 

II. Ten tweeden, moet men in 't Gezelfchapzin-
gen zorge draagen, dat alles in een behoorlijke OR
DE, en met STICHTINGE gefchiede. Waar toe men, 
alle verhaafting, woelt gefchreeuw, verwarring, 

ge. 
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gevallen van onbedreevene behandelingen die tot 
lachen aanleiding kunnen geeven , zorgvuldig be: 

hoort te vermijden; en daar tegen, zoo er iets on-
verwagts mögt voorkomen dat tot uitlating van on? 
zen geeft zou dienen, met oplettenheid te waaken. 
Ook moet men naukeurig toezien op zijn hart; dat 
door de fraaiheid van ftem of bedrevenheid in de 
kunft, geen vonk van onreine driften ontftooken 
worde in 't gemoed, of vleiende lof gegeeven door 
den mond, die nergens toe dienen kan, dan tot koes
tering van het Bafiliskus ei der Eigenliefde, waar uit, 
als het gedrukt wordt, een adder berfl. 

III. Ten derden, zal men het algemeene nut en 
(lichting mijns oordeels zeer kunnen bevorderen ; 
door zulke gezangen uit te kiezen , welke op de" 
grondgefteldheden der meefle zangers en zangeres
sen , of op bijzondere omftandigheden vanzaaken, of 
deeze of geene tijden, 't meeft GEPAST zijn. Waar 
toe in de twee voorgaande Deeltjes aanleiding is ge
geeven; en in dit derde, Gezangen zijn gezet voor 
en na het hooren van't Woord , Gezangen op plegr. 
tjge dagen Nieuwjaar-Geboorte-Feeft-Boet-en A-
vondmaaltijden: Mengelzangen voor bekeerden en 
onbekeerden; op verfcheidengefteldhedenzoo van 
't, gemoed, als van Sions geeftelijk heiligdom, en 
grooten VerlofTer; vrucht van 't woord; Bekeering 
tot God,;het geloof, het leven en fterven, het we-
derkeeren na afwijking, en het albefluitend Amen 
van een' Chriften. IV. 
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IV. Ten vierden, moet in een' heiligen Samen^ 
zang, alle TWIST en wrevel, alle gefcheurdheid der ge
moederen , uit wat voorgrond ook, verbannen; en met 
een hartelijke eendragt, en liefde gezongen wor
den. Behoort de Harmonie of overeenstemming in 
de toonen, tot het uitwendig welzingen; veel meer 
behoort tot het welzingen in den Geeft de overeen
stemming in de gemoederen: en worden de ooren 
van kenners gekwetft, door misftemmende.toonen; 
niet minder flegt klinkt het geeftelijk zingen in Gods 
ooren, daar geene eenstemmigheid in de zielen is. 
Men behoort hier op Aarde zoo te zingen, dat 
de Seraphijnen, Cherubijnen, en geeften der vol
maakte rechtvaerdigen die voor den Troon zijn , 
hunne toonen met de onzen paaren: maar hoe kun
nen zij dit doen, zoo wij het Akkoordgezang van 'c 
harte niet hebben? 't Zou in 't bijzonder zalig zijn, 
in de grondgevoelens en grondneigingen van 't ge
moed eenftemmig te zijn. Dat zou de befte Bas of 
grondftem zijn; om alle de bijzondere vermogens, 
bekwaamheden, en verfchillende wijzen van den
ken , te vergezellen, fteunfel te geeven, en onder
ling te vereenigen. 

V. Eindelijk, Samen gezongen hebbende, is het 
nuttig, daar over onderling met malkanderen te 
SPREEKEN : wat kragt de waarheden in zulk een 
godvrugtig Gezang vervat, op het gemoed gedaan 
hebben j wat zidsgeftake, wat gezicht van zon

den, 
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den, wat werkzaamheid van 't geloof, watbevin-
dinge van Gods nabijheid, wat uitgangen van lief
de, wat goede hoope in genade, men daar onder 
genooten heeft. Doch zulk een gefprek, behoort 
vertrouwend te zijn, en onder vertrouwde Vrienden 
gehouden te worden; en waar het met vrucht zal 
gefchieden , daar behoort men allen zweem van 
meefterachtigheid. en overheerfching , die al het 
fpreeken nutteloos maakt, wijd te verbannen. 

Wanneer men op deeze wijze zong; zou zich 
God onder het zingen vertegenwoordigen: het zou
den geen bloote klanken zijn, maar in 't gemoed 
iets gefmaakt worden van't Manna dat verborgen is; 
en de Keurfteen worden verkreegen als een' overwin
ningszuil met een' nieuwen naam daarop, dien nie
mand kent dan die hem ontvangt. Men zou op zijne 
gebrekkige Holannas, de Echo hooren van de vol
maakte Halelujahs. Men zou zijn Rem, hier aanvang-
kelijk, met die der Engelen en zalige Troongeeften 
mengelen. Men zou, eer men in den Hemel raakc, 
iets van den Hemel in't hart krijgen .-gelijk ik geloof 
dat 'er naulijks iets op deeze aarde is, 't welk zoo 
na aan den Hemel komt, als een zingend gezelfchap 
van godvruchtigen die waarachtig in den Geeft ver-
eenigd ftaan. 

God zelf leere ons hier, onder het uitwendig zin
gen ; de gepafte toonen , om eeuwig het nieuwe 
Lied des Lams te zingen voor den Troon. Amen. 

O P 



O P W E K K I N G 

AAN DEN EERWAARDIGEN EN ZEER 
GELEERDEN HEERE 

RUTGER SCHUTTE, 
Na dat zijn Eerw. mij bet tweede deel zijnet 

gezangen gezonden had, 

TOT DE UITGAAVE VAN HET DERDE 

X \ l lang, al lang genoeg gezwegenl 

Hoe! is de tong in boeien vaft? 

Mijn hart onthef ü van dien lad: 

'k Heb immers dankens ftof gekregen, 

Toen zich een milde hand ontfloot, 

En wou in liefde aan mij gedenken, 

Om mij dit keurlijk werk te fchenken, 

En met dees weldaad overgoot. 

'k Zeg driewerf dank, geëerde SCHUTTE, 

'k Verlies mij in uw poüzij, 

Gij fchenkc ons zielenlekkernij, 

En voegt geleertheid bij het nutte. 

Gij zingt tot glori van Gods Zoon, 

In all uw liederen en. Pfalmen. 

Wat flaat uw lier verheven galmen ? 

Gij zingt op aarde al Eng'len. toon. 

III. DEEL. * * * rjw 



Uw dichtvuur doet mijn vonken glimmen a 

O SCHUTTE, die mijn ijver weke, 

- En menigmaal näär'boven trekt:' • -

'k Wenfch 'met u Sion op te klimmen* 

--Kom zingen wij nooit zingens moei 

Tot roem van Gods gezalfden Koning, 

Wie deeeuvfrigheid heeft tot zijn wonidg. 

De Hemejchooren hiift'ren toe. 

Het derde deel yan pw( Gezangen, 

Verwachten wij eerlang in 't licht. 

'k \Venfch, dat het veel gemoed'ren ftigt' 

Zoo krijgt ge uw.beê, en ziclsverlangen. 

Ontrol nog lang de vredevaan, 

Op Sions muur,-voor de Amftelvolken: 

Verfchijn dan boven lucht en wolken, 

Daar ge eeuwig zult ten rcije gaan. 

..FREDERIKA ALIDA TEGNEU3. 

Leeuwaarden dun 13 
van .Oögihtiiiaiid , • 
17Ï54. 
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A A N 

M I J N E N D I E R B A R E N A M B T G E N O O T 

DEN W-ELEERWAARDIÖEN HEERE 

R U T G E R S G H U T T E , 
Toen 'zijn PFelEefw. mij in mijnen zwakken en bedrukten fland, 

met. eenvrknMijk en zielfiigtend trooßbezoek vereerde; 

en bet gefprek, ever de uitgave van het derde 
deel zijner gezangen viel. 

JL/oorfchrandre SCHUTTE, ik eer U als des Hemels vriend, 

Gelijk ik U als mijn' bijzondren vriend waardere. 

Gij hebt na mij met vrugt Zak-Boemels kerk gedient, 

Daar uvf gedagc'nis blinkt in onbezoetelde ere: 

Nu dienen wij Godts raad bij 'c magtig Amftclvolk. 

Uw Prediktrant Hijgt hoog; mij mangelt het aan vleugelen: 

Gij galmt; ik neurie flegts, beroemde Bijbeltolk. 

Tans laat mijn liefdedrift zig egter niet beteugelen. 

Mijn Vader wil het zo; 'k ga onder 't kruis gebukt, 

Terwijl het fmertend zwak mijn geeft bijtfa bezweken 

Doet kwijnen, van den lalt der jaren neergedrukt. 

En zou mijn egtverlics 't gekneusde hart niet breken? 

Neen! zegtge, en fterkt dat woord met kragt van wijze reen. 

'k Aanvaardze, ik breng het leet, dat mij te zeer zou krenken , 

Voor 's Heren throon, en zet aan 't mateloos geween , 

Eerbiedig paal en perk, door Godtgelaten denken. 

* * * 2 Gi ; 



Gij zingt gemoedigt door de vreugde van Gods heil: 
Maar 't vrolijke gezang dekt geen verkleumde leden 

Door koude en druk verftijfc; uw hoog" is mij "te fteii: 
Ik moet dan kwelende mijn' lagen weg betreden. ; 

Vervolg gij uwen toon, blijf'juichen ongeftoort, 
£n breng bet zingende tot aan dés hemels poort! 

THEODORUS VAN SCHELLUYNE, 

Predikant te dmfleldm. 

OP 



OP H E T D E R D E D E E L D E R 

STICHTELIJKE GEZANGEN 

VAN DE|N EERWAARDIGEN HEERE .. 

RUTGER SCHUTTE 
Mijnen veelgeliefden fchoonbroeder. 

_L/e Godheid uit het oog geraekt; 

En ftraks de dienfi Gods tneê geftaekt, 

Kwam d'onruft ook het leven krenken. 

Dog 's werelds wijsheid vond niet goed, 

Te zugten onder 't bang gemoed, 

Maar wild' een vreugdefiant uit denken. 

Had zij het eeuwig Al niet meer, 

Zij zet zig in het Niet ter neer; 

' t Natuurgeflel zal Goden geven. 

Met eenen moet gezang en (pel, 

Verdrijven al het treurgequel, 

Van d'onruft, en de rattfp van 't leven. 

Verbant men flegts het rouwgetreur; 

Dan klopt men als aan 's hemels deur, 

Daar leeft men dog gelijk de menfehen. 

Het moet nu enkel vreugde zijn: 

Dat s'hemelbrood, en godenwijn; 

Dit is het toppunt van hun wenfehen. 

* * * 3 Der 



Der Didiers; trtffid m PöëziJ, y . • ; : 

Kan zijn der Goden fropbetij. 

Die zuHon 't ftuk van godsdienft leeren»" 

In 't leugenagtig Griekenland, 

Paar wordt die wijsheidsfchool geplant, 

Hoe menfehen met de Goón verkeeren. 

Daar zie Apollo met zijn liar; 

Daar zweeft der zanggodinnen zwier; 

Daar kan men uit een hengflbron drinken. 

Zo wie Parnas en Helicon 

Met Pindus kruin beklimmen kon, 

Diens Item en fiftaar mögt medeklinken, 

Dus ging men naar de Goden toe, 

Zo maar de Dichters widen, hoe 

De zon, en maan, en fterrea heten; 

En wat 't geflacht der Goden is, 

Of 't Licht, dan Nacht en Z>wfierniss 

Zig meelt in d'uicdragt heeft gequetea. 

En fchoon die Dagon valt ter neer; 

Dat fnarenfpel klinkt even zeer, 

De fpeelliên kunnen 't niet vergeten; 

Die fpreken uit dien ouden mond, 

Die eertijds God aan 't fibepfel vond j 

Dan hebben zij zig beft gequeten. 

Of moet ook zulks nu buiten ftaan; 

De Wereld wil de maat dog flaan, 

Al gceftfe vuil' of enk'le klanken; 

Het 



Het luchtgeluit en fnaar-accoort 

(Al is er van Gods heil geen woord} 

Moet ftoffe zijn van ftaar te danken. 

Die zang- en fpeelluft heerfcht' alom, 

En drong tot na aaq 't Heiligdom, 

Verdoofde 't woord van GQds propbeten. 

't Was of der citherfpelers werk t 

Van 't echt geluit in Sions kerk, 

Ook naar dien toon moeft zijn gemeten. 

Mijn Broeder zag t' met weerzin aan; 

Hem dagt, liet moeft heel anders gaan; 

Men moeft die üên 't geluit ontnemen; 

En wenden zig naar d'andre zij , 

Ja hegten 't zoet der melodij, 

Aan liedren, die naar 't beilwoord zwecmen, 

De wereld was ons God dog niet; 

En d'Afgodsdienft geeft flegts verdriet; 

Ja werelds vreugd wil droefheid baren. 

Maar billijk geeft men dien zijn eer, 

Die 't al gemaakt heeft, ja nog meer, 

Die 't uit den afval wil vergären. 

Gods Zoon, die zon, dat wereldlicbt, 

De Wijsheid, welk den Godsdienft fli^t, 

Die Heilfontein, welk is geflagen, 

Die 't water van het leven geeft. 

I Openb. XIV: i , 2. 
* * * 4 
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En 't brood, waar bij men eeuwig leeft, 

Daar wou mijn held een kans voor wagen. 

Hij treedt dat ftrijdperk ruftig in, 

Slaat een-en tweemaal met gewin, 

Neemt laatfieüjk dien buit gevangen. 

Ziet hoe hij manlijk triumpheert, 

En 't Eeuwig Al met zang vereert; 

Zo dat 't geklank in 't bert blijft hangen. 

Treur nu voorts niet, Italiaan, 

Wanneer g' uw toon hoort anders gaan, 

Om dat uw wereld fchijnt verloren; 

Verlaat uw ijdle kramcrij, 

Eu voeg u aan dees digters zij, 

Dan ziet g'een beter eeuw gebooren. 

W. SLUITER. 

Predikant te Rouvecn. 

OP 



O P H E T D E R D E D E E L 

D E R G E Z A N G E N 

V A N D E N H E E ß E 

R U T G E l S C H U T T E . 

VJij dichc, o Schutte, en fpeelt, en huppelt met uw hart, 

En 't regent bij U thans gezangen. 

Hoe! gaat het U niet aan? ziet gij dan niet met fnjart, 

Dat Néerlands kerk met fchrik en fchaamte wordt bevangen? 

i Hier wordt haar zilverblanke borft, 

Door Pharizeeuwen vuil bemorft; 

Daar wordt haar kleed gcfeheurd; ginds ftaat men beur naar't leven: 

't Is of de Slang haar laatfte zwadder braakt; 

De Bijbelrol, de Godsdienft wordt gewraakt; 

lan Jezus zelven wordt de valsheid aangewreevea. 

Vis 't nu dan zingens tijd? o ja! mijn boezemvrind; 

De Draak is bang voor Davids (naaren. 

AElia zelf, als hij zijn hart onfluimig vindt, 

|elpt door het fnaarenfpel zijn geeftcn aan 't bedaaren. 

,:; Hier boven zingt men dag en nacht: 

Gods troongevolg, die hemelwachc 

?! * * * 5 Deed 



Deei} menigwerf haar taal door onze wolken dringen, 

Gods heiige Geelt ging in het zingen voor, 

En leende weer aan Ifr'els zang het oor: 

Maar in de Hel alleen, daar weet men van geen zingen. 

Houd moed, de zangtijd komt; de Bruid maakt zich gered 

Mij dunkt, het Voorjaar is op handen. 

De Vijand wordt te (lout; God ziet al wat hij fmeèdt: 

Wij wachten juichend Hem, die zich niet aan laat randen. 

Men zingt in 't vorftlijk s'Gravenhaag, 

Bij fluit en bas, uw liedren graag: 

De Dclffche voorftad flaat het orgel op uw wijzen: 

Daar hoorde ik reeds een ganfche Chriftenfchaar, 

Met lied op lied, in 't Godshuis, openbaar, 

Op een verheven trant, den grooten Heiland prijzen, 

Wanneer het nageflacht uit beter oogen ziet, 

En zich door Chriftus min voelt dwingen ; 

Dan zal de reine kerk, zoo als het God gebiedt, 

Haar pfalmen niet alleen, maar ook haar liedren zingen. 

Ga voort, o Schutte, uw leven lang, • 

En geef ons keur van ftof en zang; 

• Dan vindt het laater krooft, dat eerlang wordt geboren, 

Waar toe de tijd met vlugge wieken fnelt, 

De ftof gereed, en 't (naarentuig gefield, 

Tot roem van Jezus naam, in all' de teiEpelkoorcn. 
É 



Heb J trouweGodstoik, dank: wij juichen sis gij zingt j 

Of klaagen met U op uw zuchten. 

De zwanenzang vervoert, ajs hij in d'oören dringt? 

En d'oudfte goede boom geeft d'allerbefte vruchten. 

Als God het zout nog fmaaklijk vindt, 

Zal onze trouwe Zielevrind, 

Hoe zwak of arm wij zijn, zich nimmer onzer fchaamen. 

Wanneer de hand , en 't hart zijn naar den troon j 

En zang en fpel hier roemen 'sMenfchenzoon: 

Dan blinken op z-ijn' arm, en borftlap onze naamen. 

J. E. VOET, 
s'flage.iö Pee. 1764« 
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O P H E T D E R D E D E E L 

DER STICHTELIJKE GEZANGEN 

V A N 

DEN WELEERWAARDIGEN H E E R E , 

RUTGER SCHUTTE, 
JVoitrdigen Jjseraar in Gods Kerke te Amfieldam. 

W ien 't met mij lud der Almachte op.baar'trooo, 

In 't zalig bloed van Gods gezalfden Zoon 

Gezielevaagd, op onnavoIgb'rcD toon 

Een nimmereindend lied te zingen; 

Terwijl Hij reeds verlangt naar 't oogenblik, 

Om los van de aarde en fterkgefpannen ftrik 

Der zonde, na den laatften ademfnik 

Te huizen met de Hemellingen: 

Die keere al vroeg van deze wanklende aard' 

Zijn harr, zijn luft, zijn neiging hemelwaard, 

En vliege om hoog met onbeperkte vaart, 

Op vlerken van gekuifchte zeden; 

Om eer hem noch de ftromp'lende ouderdom 

't Verftand bedwelmt, de leden ftijf en krom, 

En 't fpreekend lid gantfeh fpraakloos maakt en Hom, 

Zijn God te prijzen hier beneden. 

v~) Die 



Die fchuw' vooral de wulpfche dartelheid j . 

Dat dood'lijk net, door 's Duivels lift gebreid ^ 

Om, in den fchijn van hoflijk kunftbeleid, 

Een reeks van zielen op te vangen. 

Die fchuw' met een dat tuchtloos Baal-muzjjk, 

't Geen thans helaas! de ziel van 't Chriftenrijk, 

Aan 't heidendom maar al te veel gelijk, : -

In flaap zingt door zijn tooverzangen. ; 

Of vindt hij fmaak in Italjaanfchen trant', 

Ervaarner kunft', dan die van Nederland; 

Die huw' zijn kunft aan Godsvruchte en verftand, 

De befte ftof aan de eélfte wijzen. 

Dat is die kunft, die Schutte u leeren zal, 

Daar hij U weer Jehovah, 't eenig Al, 

In zangen, zagt en zoet als hemel val, 

Op zulk een' trant wil leeren prijzetu 

Hij zingt u reeds ten derde male voor. 

Ai leen, o jeugd!'leen Hem uw hart en oor. 

Dat 's keur van zang, die paft aan 'tChriften-choor, 

Die paft zelfs aan de hemelreien. 

Heb driewerf dank , Godvruchtig harpenaar! 

Gij weet mijn' Geeft, op 'c klinken van Uw fnaar, 

(In zulk vermaak fteekt ondeugd noch gevaar) 

Tot voor den troon van 't Lam te lefen. 

U fchenkt Gods kerk heur liefdebeê ten loon, 

En plaatft uw harp naaft Davids harp en toon. 

U fpelt Gods gunft eenc onverwelkte kroon, 

In 



In 't eeuwigjuichend hernelleveri. 

Die eerekroon zij nochthans niet dan laat, 

(Daar 't Priefterwerk U noch zoo heerlijk ftaat, 

't Zij ge ons, o Schutte 1 in onrijm flicht of maat) 

U op de zilvren kruin gegeven! 

Neen» blijf noch lang aan 't wirripelvoefend I J , • 

Het zalig volk van Jezus erf voogdij' 

Ten troofte en gidze , in 's waerelds woëftenij: 

Zoo leer' het vaft die hémelklanken, ' 

Waarmee en Gij* en elk die Goöl vreeft, 

ïa 'tftaatlijk wk ter zaalge BruilofcsfeefV, 

Bij God gevoerd, den Vader, Zoon, en Geeft» 

Vereeren zult en eeuwig danken. 

IJzendoorn bij Thiel 
den öden der Hooi- ' 
maande 1764. , 

IZAAK VAN NUIJSSF,NBUR,G. 
Kerkleeraar te IJzendoorn. 
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BIJ G E L E G E N H E I D DER U I T G A V E 

V A N H E T D E R D E D E E L 

DER STICHTELIJKE GEZANGEN 

VAN DEN EERWAARDIGEN EN GELEERDEN HEERE 

RUTGER S C H U T T E , 
Waaräigen Euängeliedienaar in Cbrißus Kerk te Amfteldcmu 

vJTodvruchte ziel, gewekt om 's Heeren lof, 

U zelf ter Richting, op te ziugen; 
Ge ontfangt hier weer verscheidenheid van ftof, 

Door SCHUTTE, een eer der kerkelingcn, " 
Die u aan zijnen dienfl; verplicht: 

Wijl hij u niet alleen door zielbekorend preeken, 
Maar ook,daar gij zijn hart hoort door zijn fnaarcn (preken, 

Met Godgewijde zangen fticht, 
Hoe zult gij, met gepafte klanken, 

De liefde en vlijt van deez' uw Leeraar beft bedanken? 

Zijn hoogfte doel is uwe zaligheid, 

Daar gij hem ziet in ijver blaken, 

Om zijnen dienft, voor de Oppermajefteit, 

En heerlijk en volmaakt te maken. 

Zijn wandel geeft zijn woorden kragt; 

Hij wijlt terwijl hij leert,het fpoor aan waare vroonren, 

Wijl Goëls liefde, die zijn hart heeft ingenomen, 

Van hem voorbeeldig wort betracht. 
Men 



Men leef' hem, zingende, in dit leven * 

Op't blinkend fpoorder deugd, godvruchtig na teftre ven. 

Kom volgt hem dan, Gods gunftgenöocen, hoort, 

Hij fmeekt van zijnen God een' zegen. 

Smeekt met hem, dat bij 't Euangeliwoord; 

Met kragt, op ieders ban doe weegen; 

Èn, 't als een vuur en hamer, mag 

Het iioute zondaars haft vermurwen en verbreken; 

Het volk van Jezus, mcóï in reine liefde ontfleken 

Tot Hem, waar op 'c geioofsoog zag, 

Als 't Offerlam, dat onze zonden 

Aan 't nioordhout Jieeftgeboet, en dood en hel verflonden. 

Na 't prediken van 't eeuwig zoutverbond, 

Wit bij u nabetraebting leeren. ' 

Hier legt hij u de woorden in den mond, 

Om tot uw binnenfte in te keren; 

U zelf te vragen, of gij 't zaad 

Van 't nooit vergangbaar woord hebt in uw hart on tfangcD; 

Dan of het oor alleen bleef aan de klanken hangen. 

Beproef u zelf, hoe 't met u Haat, 

En, laat ge u zijnen raad behagen, 

Het zal, door Jezus geeft, gewenfehte vruchten dragen. 

Voords leert hij u , boe gij den vluggen tijdt 

r U befl bet nuttisfi kunt hefteden: 

Dat gij aan God alleen verfchuldigt zijt, 

Al wat gij hebt, en dat gij heden, 
Nog 



Nog ziet het lieve levenslicht; 

Dat gy van eeuwigheid voor andren zijt verkoren > 

Door Jefus bloed verlort, door zijnen Geeft herboren, 

Die u zich zelf ten tempel flieht, 

Om in 't verbond getrouw te leven, 

Waar in ge, als Jefus Bruid, door hem zijt aangefebreven. 

Gij ziet bem hier in nederigen ftand 

Geboren, en aan 't kruis geftorven. 

Verwekt, verhoogd aan 's Vaders reebteband; 

Terwijl de Geeft, door Hem verworven , 

Op 't Pinxfterfeeft is neergedaald; 

Die in 't boetvaardig hart het hcilgeloof wil werken, 

En bij het recht gebruik, in 't Avondmaal verfterken, 

Als hij de ziel met licht beftraalt; 

Haar geeft, als van beur zielbeminden» 

Zijn gsdelooze trouw en liefde te ondervinden. 

V 

Dit fpoort haar ook tot waare erkentnis aan, 

Om Hem in alles de eer te geven; 

Van deugd tot deugd, van kragt tot kragt te gaan» 

En hem alleen ten prijs te leven. 

Zints zij zijn liefde heeft gefmaakt; 

Kan 't geen de waereld heeft en geeft haar niet bekoren: 

Zij beeft voor de eeuwigheid haar Heiland trouw gezworen,. 

Tot wicn ze in wederliefde blaakt, 

En reikbalft, in geloofsvertrouwen, 

Balze in zijn heerlijkheid bem eeuwig moge aarfebouwen. 

JU. DEEL, **** op« 



Oprechten! die dit toppunt van geluk, 

Op goede gronden, moogt verwachten, 

Gij kunt de fmart van al uw leed en druk, 

Door nooit bedrogen hoop verzachten» 

Leeft toch, door blijd vooruitgezicht, 

In God getrooft, zelf op de hemelhooge baaren: 

Hoe zeer ze ook brui Hen, gij zult al 't gevaar ontvaaren, 

En eerlang zien het fchoonfte licht, 

Het licht van uwen heilftand, dagen, 

't Geloof verftrekt de ziel een hemelzegewagen. 

Volg, zangziek hart,volg dus uw SCHUTTE op't fpoor, 

Het zij met blijde of droeve toonen* 

Naar uwen ftand het vordren mag: hier door 

Zult gij zijn vlijt en ijver kroon en; 

En door verfcheidenheid van ftof, 

U /elven ftiehtende, in des Heeren lof vermaaken; 

Hier reeds het hcilgenöt van zijn gcrnccnfchnp fmaakena 

En eens, vervuld met al zijn lof, 

In de eeuwigheid, met de Ouderlingen, 

Het lied van 't Godlijk Lam, voor zijnen troon, opzingen. 

Amfteldam 

EX AMORE. 

OP 



O P Ij E T D E R D E D E E L 

DER S T I C H T E L I J K E G E Z A N G E N 
VAN DEN WELEERWAARDIGEN HEERE 

R U T G E R SCHUTTE , 
Leeraar te Amfleldam. 

I Ja t and're kunften vrij op haaren oorfprong roemen; 

't Muziek dooft al dien lof: 

Dat moet men hemelvreugd, der Eug'len vinding noemen: 

Hun blij gejuich klonkïeeds door't fchitt'rend Itarrenhof, 

Eer Jubal 't fpel der fnaaren leerde. 

Toen God dees wonderkloot uit woede ftof bootfeerde, 

Die grondde in 't luchtgewelf, en in zijn poolen drong, 

'c Was Hemelvolk, dat toen den lof der Godheid zong. 

Maar heeft dieed'le kunft heur waarde enroemverlooren, 

Sind fnoodaarts dceze gaaf, 

Tot kocfl'n'ng van hunn* luft en dartelheid vefkooren? 

O neen! ze is, hoe onteerd van menig zondenflaaf, 

Der Eng'len eer en vreugd gebleven. 

Laat hier van Ephrata doorluchte blijken gecven» 

Hoe ftreelt het citherfpel der Serafijnen oor! 

Van't Bruiloftslied des Lams weergalmt het Hemelchoor. 

Hoe dikwerf zang en fpel het Opperwezen hoonen, 

't Verdooft den ijver niet 

In 't God verliefd gemoed, het Welk op blijde tooncfl 

Gewijdde gangen deunt, en Jezus hulde biedt. 

Dus mogen wij met de Eng'len ceelert 

In dat verheven werk. O zang! O zalig fpeelen! 
* * * + « • Als 



Als God de pHiImen geeft, en' t hart ten'heniel rijft, 

Terwijl 't met diep ontzag de hoogde Goedheid prijil. 

Wiens geeft is dan zoo laag, dat hij verheven zangen 

Aan 's Hemels eer gewijd, 

Daar minnaars van de kunften godvrucht naar verlangen, 

Voor beuzelingen fchat, of hunnen lof benijdt'? 

Wij roemen zulke reine klanken, 

Wij wenfehen 's Hemels gunft en 's Dichters vlijt te danken. 

O zalig tijdverdrijf! daar zich de ziel verheugt, 

In 'c geen haar tevens wekt tot heiligheid en deugd. 

Op welk een' trap van eer zien wij de kunft verheffen, 

Tot roem der Amftelftad, 

Daar SCHUTTE, rijk begaafd in hemeltoon te treffen, 

Ons wéér zoo duur verplicht, met zulk een'rijken fchaD 

Van liedïen die de ziel bekooren! 

Uier kan de zangluft keur van- Feeftgczangen hooren. 

Het Bondmaal kweekt in 't hart een' ed'len liefdegloéd, 

Ja icJcr lied geeft vreugd en zegen voor 't gemoed. 

Och! dat nu de Italjaan, wiens toon en ons verrukken, 

Op SCHUTTES Wijk fpoor, -

Tot roem van Gods gena de fnaaren leerde drukken; 

Klonk 't Godlijk liefdelied geheel de waereld door; 

Mögt SCHUTTES blij en heilig zingen, 

Het hart met zagt geweld tot Jezus liefde dwingen, 

Terwijl het 's Heeren volk vervrolijkt en beftiert: 

Dan wierd de kunft op nieuw met eer en glans verfierd. 
C. BORWINKEL. 

OP 



O P H E T D E R D E D E E L D E R 

STICHTELIJKE GEZANGEN 

VAN DEN WELEERWAARDIGEN HERE 

RUTGER SCHUTTE. 
Qvflngcïïedienaar to Amßsrdam. 

jLiO zal mijn SCHUTTE weer de vroome ziel oruhaalcn 

Op de edle vruchten van zijn vindingrijken geeft; 

Hij voert ze al zingende op naar 'tceuwig/.ingend fee ft, 

Terwijl zijn' lier den tcon vervangt der heinelzaalen. 

Wie kan, o SCHUTTE! Uw lov,naar Uw verdienften,maalen ? 

Wie in Uw dichtplantfoen flechts eenmaal is gewcelt, 

En, met een kundig oor, Uw' gladde vaarzen leeft, 

Voelt zijnen geeft van,'k weet niet welk, een glans beftraalen. 

Dank zij den Hemel, dat hij zulke dichters fchenkt; 

Niet uit ecu Hengftebron, maar Siloa, gedrenkt; 

Gedankt zij SCHUTTE, voor zijn' luchtende gedichten. 

Vaar voort, o Held! gelijk door de Evangelieleer 

De kopprijke Y-ftad; zo ons Nederland al meer 

Door Uw' gezangen op het duurfte te verplichten. 

MARINUS VAN WERKHOVEN. 
Zuidbeierland genaamd 

d$p Hitzert. 1765. 
**** 3 OP 



O P H E T ; ; 

D E R D E D E E L D E R 

STICHTELIJKE GEZANGEN 

VAN DEN EERWAARDIGEN HEERE 

RUTGER SCHUTTE, 

W at zijn wij veel aan u verplicht, 

Voor deezen arbeid, die ten nutte 

Van ons gegeeven wordt in 't licht. 

Dichtkundige en geleerde SCHUTTE! 

De Poëzij, roept van haar troon: 

Deeze is miju waarde voedfterzoon! 

Zij fcheukt u , haar aanvalligheden; 

Waar door gij (als het ons gelukt, 

Om eens, een weinig tij ds, aan 't zingen te beltecden) 

En oor en hart verrukt. 

Het pad des levens wijlt ge ons aan» 

In uw verhevene gedichten; 

En leert, hoe dat men 't in moet flaan. 

Gij weet, al zingende, ons te fliehten; 

Verfchaft hier, keur van lekkernij, 

Zet uwe woorden, krachten bij,- '. 

En 



En weet ze, zoo wel uit te viadea, 

Dat maat en klank, ons oor voldoet;, ' 

Dies minnen wij nog meer.hetgeenwe al lang beminden * 

En elk beminnen moet. '> 

Nu biê de dartele Ital'jaan, 

O ftichtelijke zang-gezinden, 

Vergeefs, u zijnen arbeid aan, 

Dien veelen, als iets nieuws, beminden: 

Doch die, wanneer men 't recht beieft, 

De onkuifchheid op den troon verheft. 

En zou zulks uwe ziel behagen? 

Neen! SCHUTTE zingt op beter trant, 

En heeft zijn werk, zo gul ,zo vriend'lijk opgedragen 

Aan 't volk van Nederland. 

Vaar voort, en fpeel tot 's Hemels eer, 

Doe ons, o SCHUTTE, uw maatzang hoorenj 

Onthaal ons, op die klanken meer, 

Streel verder, onze aandachtige ooren, 

Met zulk een hemelmelodij, 

Bevall'ge taal, en poëzij. 

Dat is de welluft van ons leeven: 

Terwijl elks hart, hier door verplicht, 

Vooru, uw vlijt ten loon, in 't geen reets is gefchreeven 

Een treflijke eerzuil (licht. ' 

* * * * * God 



God geeverU, zegen op uvsr werk; 
Beziele u, met een heil'gen ijver: 

Dat zich, onze Amfterdarnfche kerk, 
Op u, haar prediker, haar fchrijver, • 

Met reen, met recht, beroemen mag. 

Hij leere u, na dien groofen dag, 
In 't zalig choor der hcmellingen, 

Met David, Barak, Debora, 
Met al het eng'lenheir, het Lam ter cere zingen, 

Driewerf, Hallelu-Jah! 

A, J. 

WAAR-



WAARMOND, VELDZANG. 
O P H E T Z E L F D E O N D E R W E R P . 

WAARMOND zal aan d'Amftel zingen J 

Hij zingt hemejmeladij. 

Zet hem geeft en kragten bjj, 

GÖEL , hoofd der veldelingen; 

Geen gerucht van ach of wee, 

Stoor' zijn zang* of ruft van 't vee« 

Neen! doe Hem dat veilig leiden, 

Groote Herder, in Uw kragt, 

Die hem in de lommer bragt, 

Langs Uw klaverrijke weiden: 

Daar zijn zevenmondig riet, 

Deunt Uw heerlijk Bruiloftlied. 

Hij zal Uwe fchoonheid melden, 

Welke al 't fchoon de fchoonheid geeft. 

Luifter toe wat adem heeft; 

Luiftert dreeven, bofchen, velden; 

Luifter al 't gefchapendom j 

WAARMONDS zang is wellekom 1 

Hij, houdt de aandacht thans gevangen! 

'k Had mijn fluit, in 't zwart gebukt, 

En door tegenheên gedrukt, 

In mijn ftulp tang opgehangen. 

'k Grijp de ruispijp met mijn hand, 

Op deez' toon weer van den wand. 
* * * * ; Wel-



Welkom, toon die mij bekoorde, 

Van 't verrukkend maatgezang. 

'" Welkom, WAARMOND, dien ik lang 

In zijne Eng'lenklanken hoorde. 

Welkom nu ten derdeamaal; 

Welkom zij uw zielsonthaal. •'•• 

WAARMOND, afgericht op fpeelen, 

ßn geleerd in 't heiligdom; 

Zing van Bruid en Bruidegom. 

Wien zou zulk een klank verveelen? 

Zing geduurig vrij en blij; 

Zing nog lang aan 't fcheeprijk Y. 

Drijf uw tcêrgcliefde fchaapen, 

Langs den zilv'ren waterftroom, 

In de Tchüauw van 's Levens boom. 

Leer hen, 'c fpoor der herdersknaapen ^ 

Volgen, op het.zoec geluid 

Van uw euangeliefluit. 

Tot ge in1 zaliger landouwe, 

Salems vetten heuvel ziet. 

Hier zingt gij van 't flaauw verfehlet; 

Daar zult gij van GOELS trouwe, 

,Altoos zingen voor en na, 

't Ecuwig groot Hallelujah. ' 

JOHANNA BARTRANDA TEGNEUS 
Weduwe Afendorp. 

' "LIJST 



LIJST DER GEZANGEN. 

Dladz, 
i Zucht om een' zegen over 't woord , eer 

men naar den Godsdienft gaat. Och! mögt ik 
U, geduchte God. r 

2 Nagedachtenis van 't gepredikte woord, als 
men uit den Godsdienft komt. Hoe werd 
daar 't hart van God vergaß. <$ 

3 Nieuwjaarszang. O! vlugtigé tijd. 9 
4 Nieuwjaarszang. Dit nieuwe jaarnoopt ütmijn 

ziel 16 
5 Geboortezang van een' önhérboorenen. Dat 

mt mijn ziel door zuiv're zugf. " s i 
6" Geboorte- en herftszang van een' gelovigen. 

O Morgenlicht dat vrolijk daagt. 26 
7 Geeüelijke Huwlijkszang. Daal blinkend Sera-

fijnendom. 33 
8 Kerszang. O Dónk're nacht, dié duizend dagen. 3? 
9 Paafchzang. Zwaai nu den wierook der gebeden. 48 

10 Hemelvaartzang. Zingt nu vrolijk , Englen-
fchaaren. 55 

11 Pinkfterzang. Wie zingt,doorluchtig Pinkßerfecfl.59 
12 Overdenking op een' Dank-Vaft- en Bede-

dag. Al 't volk wordt door 's Lands Magtcn op-
ontbooden. y* 

13 Morgenzang. Wijkt mt, donk're en doodfche 
ßhimmen. j$ 

14 Zang voor den eeten. ^hoedend God , mild-
daadig Heer. g 1 

J5 Zang 



LIJST ÖER G E Z A Ü G E * . 

Bladz. 
I j Zang na den eeten. Verheft den zegenrijken 

Vader. 82 
16 Avondzang; Ä7« zinkt de zon,na't hopen van 

haar pad. 83 
17 Belijdenis voor het H. Avondmaal. Het Bond-

maal naakt! ik werp mij voor Gods voeten. 87 
18 Gelovige belijdenis van geeftelijke melaats

heid; en verbondnjiaking voor 't Avond
maal. O avondmaal! 93 

19 Voorbereiding voor 't H. Avondmaal. O 
Priefier van Gods huis, en Vorfi die in den hoogen. py 

20 's Heilands liefde in 't H. Avondmaal. O 
• Liefde', o'eeuwig heil. 102 

2ï Dankzegging over de.vereende Bondzege-
ten. Ik heb de ruß in JESUS bloed gevon
den. 105 

22 Het verbond met de Hofflang verbroo-
ken, en met het Vrouwenkrooft herfteld. 

•Zingt hemelfihe keelen, 108 
23 Echtzang op de toebereiding en nodiging 

der Bruid, tot het avondmaal van de 
- bruiloft des Lams. Hakhjah! helpt ons zin
gen. 113 

24. Zondige gedachten. Wijk zwervend heir, dat 

mijn gebeden. 117 
55 De helfche Jagt. Vhgt, vhgt, o ziel, voor 

't kittig jaagen. 119 

26" Zucht om zegen op den geeftelijken ak
ker-



I . ï jS fDËR GEZAGGEN, 
Bladfc 

kerbomv. Hoe fchraal en zonder vrucht zijn 

dees bedorven tijden. 125 

27 't Haangekraai. O Boode van den dag. 128 

23 Immanuel 't Heiligdom. Ik werd den donk'rcn 

kerker moe! 130 

29 De waare offerdienft in het tegenbeeldig 

Heiligdom. De Hemel is Uw troon, O God, 

en voor Uw weten. * 134 

30 De vrijkoping en verlóffing door den 

grootenGóël. O Goël grootë Zqón van God. 137 

31 D e Waarheid en Vrede: Dat-waarheid bloei 

pietflillcn vrede.- ' "• • 'J - ; 140 

.32 Bethabara door den Zoerida'g verheerlijkt. 

. Zie Gods Lam-,:met "s waerélds zonden. 143 

33 De verflaagen zondaar het oog krijgende 

op' den naam JESUS, 'k Ga verloren. 153 

34. Lofzang aan Gods Zdon toegewijd. Michael, 

Vorfl van Eng'len en men/chen. 156 

35 Het vrolijk leven en fterveh van éen Chris-

ten^Frolijk vrolijk, is het keven. 158 

36 Geeftelijke zeetogt naar een zalige eeu

wigheid. Ik dobber.op de golven. iCl 

37 Moed op de t' huisreize. Een reiziger gaat 

weite vrcSn. ' •-' KJO* 

38 De reize naar Vzijne. Ik flap naar buisl 'k 

reis wel te moL itfg 

39 Hartfterking in het doodsuur. Mijn leden 

voelt gij 'tfleifiatr hoornen. 1C9 

40 Je-



LIJST DER GEZANGEN. 
40 Jefus 't waare Beèr,t¥aar berg ik mij? waar 

zal ik vlugten. 170 
41 De beroerde ziel in het doodsuur. Mijn 

reis is uit! 'k voel 't fierfuar nad'ren. 172 
42 Goè'l verwonnen, of tweezang tuflchen Goël, 

en de Ziel. Goël die de zielen minde. 176 
43 Komfl: der ziel tot Immanuel. Ik zucht Im

manuel. 179 
44. Goël gezocht, na 't zondig Animeren. 

Waar is Goël heengegaan! 1 g 1 
45 De Zonde vermoordfter van Jezus. Ramp

zalige zonde, die 't harte bekoort. 182 
46 Goëls Dood de bron van 't Leven. Mijn 

leven, o Goël, is jammerlijk flerven! 183 
47 Golgotha het onderpand van 't beter leven. 

O aaklige geweßen. 184. 
48 »Het Lam op den troon. Het hart naar hoven. 186 
4P Zucht naar om hoogtrekking. Trek mij om 

hoog! 19 r 
50. 't Albefluitend Amen. Pader, geef een liefde

blijk! 19z 

ZUCHT 



•tv *t»nw ^i»*tv -*r**rv -*i»*tv *i»*iw ^i*«iw ^?*M. «C»*JW *i»n* *i**rw 

ZUCHT OM EÉN' ZEGEN OVERT WOORD, 

EER MEN NAAR DEN: GODSDIENST GAAT. 

O P EENE NIEUWGEMAAKTE ZANGWIJZE. 

OF: Hoe fchson licht ons de morgetifler. 

W e h ! mögt, ik/U., geduchte God,,. 
Schoon de ijd'le waereld met onsfpot, 

In 't heiligdom ontmoeten. 
Gij .ziet, 6 HEER, die eeuwig leeft,, 
Op hem die voor Uw heilwoord beeft; 

'k Val ned'rig aan Uw voeten. 
Uw' Zoon, , , 
Uw' Troon,., 

Mag ik nad'ren. 
In deeze ad'ren, 

Moet Gij 't leycn , 
• i . , . . ... . , 

Door Uw woord en Geeft, mij gecv,en. 

•Il 

Mögt ik, O goede Geeft, Uw \vttj 

Diege ons ten rigtfrfoer hebt gezëtV 
Met diepen eerbied hooren. ' 

Oclif-zdt'ik hier'niet blind, nóch'-dórjf, 
Noch1 •vbï' van *c 'fchad'lrjk ongeloof:'7 

III. DEEL. A Schenk 

file:///vttj


z S-T.I C H-T E L IJ R E 
Schenk mij bcfneedene ooreti. 

Is "'t oog, 

Om hoog 

Recht geflaagen: 

Doe mij daagen 

.'s Hemels luider, 

Dien Gij fchijnen doet in 't duider. 

I I I . :."^, 

Och! dat mijn geeft des Heilands zin, 

Zijn gadelooze meijfchenmïn, 

Eu ruime hemelfchatten; » 

Die Hij ons aanbiedt in het woord, 

Waar door Hij ziel en zin bekoort, 

Bij godlijk liclït tnogt vatten. 

Daal neer, 

O Heer, 

Met Uw waarheid 

Licht en klaarheid, 

Op Uw leden ; 

Hoor de pleitende gebeden. ' 

IV. 

Mijn hart van al het aardfch gefpeend* 

Zij, met mijn' God geheel vereend. . 

Wijkt zwervende gedachten; 

-Wijkt vogels, die op 't offer vliegt; 

Wijk dwaas gevlei, dat mij bedriegt; 

__,, , Wijk 



G E Z A N G E N . 3 

Wijk zorg, ik hoor geen klagten. 

Voor Hem, 

Wiens ftein 

Door zijn booden, 

Mij wil nooden; 

Moet ik zwijgen, 

In Hem 't hart verzameld krijgen. 

O Geeft, bepaal, en oor,- en oog, 

En mijn verbeelding, daar ze vloog, 

En d'aandacht deed verdwaalen; 

Zet door Gods vrees die wijsheid leert, 

Het hart naar 't fchepfel toegekeerd, 

Tog heii'ge en wijze paaien. 

'k Zit nu, 

Om U, 

Met mijn ooren 

Zelv' te hooren; 

Met mijn oogcn 

God op de ark te zien verhoogen. * 
VI.'t O 

* God op de ark te zien verhoogen] Op de geeftelijke Bond-
ark het Teflament der genade, in 't oude en nieuwe Teftament 
geopenbaard: want de ark is de troon waar op de Koning zit, 
en kan dus den Koning zelf niet uitbeelden, maar wel Gods 
GENADETESTAMENT, het welk de WET in zich vervat, 
waar over de Leer der VERZOENING IN CHRISTUS,is 
uitgcftrektalseen DEKSEL; en op welk Teflament als een vas
ten troon en geeftelijke flerkte, Gods Heerlijkheid zich nederzet. 
Zie Pfal. XLV: 5,7, LXIII: 3 , Rota. III: 25. Verg. I l Deel 
bladz. 179. 

A 2 



S T I C H T E L I J K E 

vi. 
't Orakel zij voor mij niet Hora, 

Doe mij Uw' weg in 't Heiligdom, 

Niet bij Uw lamplicht kennen: 

Maar bij den glans der morgenfter, 

Bij 't zonlicht dat ik heind en ver, 

Om deezen kloot zie rennen. 

O Zon, 

O Bron j 

Licht en leven, 

Moet Gij gee ven. 

Ga inwendig 

Glansrijk op, en fchijn beftendig. 

VII. 

Leer mij afhanglijk door 't geloof, 

Voor eigen waan en wijsheid doof, 

Niet op den Leeraar vitten: 

Maar mee een open hart, en oor, 

Dat naar des Leeraars lellen hoor', 

Aan 's Heilands voeten zitten. 

Is 't hart, 

Verward 

In 't vooroordeel; 

't Geeft geen voordeel: 

Maar 't bcgeeren 

Naar de zuiv're melk, doet leeren. 

vin. 



G E Z A N G E N. 

VIII. 

Geef aan Uw' knecht die op U wacht, , . 

Ook van Uw godlijk licht en kragt, 

Met ons die hooren zullen. 

Zij zijn fonteinen van genä, 

In 't Heiligdom: maar Siloa 

Moet haar met water vullen. 

Zingt dan, 

Springt van 

Enkel vreugde; 

O verheugde 

Salems reien: 

Zoo wil 't Lam ons troonwaards leien. 

A « NAGE. 



6 S T I C H T E L I J K E 

NAGEDACHTENIS VAN 
T GEPREDIKTE WOORD , ALS MEN 

UIT DEN GODSDIENST KOMT. 

OP EENE NIEUWGEMAAKTE ZANGWIJZ,E. 

O F : O Heiligt zalig Bethlehem. 

I. 

I J o c werd daar 't hart van God vergaß, 
Die 't Man bij Is'rels tent deed reg'nen. 

Daar had Gods knecht tot ons Gods laft, 
De lult der ziel, wil God het zeg'uen. 

II. 
Daar hoorde ik in Gods zoutverbond, 

Zijn onnarpeurelijke wijsheid. 
Daar zag ik trouw, die duurzaam ftond, 

Van de eerfte jeugd tot de oudfle grijsheid. 
III . 

Daar mögt Gods volk in 's Vaders Zoon, 
Het vreêverbond op 't offer maaken.! 

Daar mögt het nad'ren tot den troon; 
Daar vrij van all' zijn fchulden raakea. 

IV. 
God mint de ziel van eeuwigheid, 

En trekt haar door zijn liefdezeden. 
Zijn gunft die Soan 't recht ontzeit, 

Wil haar in Kanaan vriendlijk ftreslen. 
Deê-



' G E Z A N G EN. 7 
v. 

Deeze tiuwigheid kent paai noch perk, 

Daar de Eeuwige zich zelv' wil geeven: 

Goi lééft altoos, èn doet zijn werk 

Ook. midden in de jaaren Ie even, 

VI. 

O eind'lpqsvak vol menfchcnmin, 

Wat doet gij ons-al heil verwachten 1 

Uw denkbeeld vult en ziel en zin; 

Gij, gij, verflindt all' mijn gedachten! 

VI I . 

't Is JESUS Geeft, die met.dit woord, 

Zijn zaal'ge.werking nog wil paaren. 

Och! was- het recht van elk gehoord! 

Och! zag;men 't koorn in goudgeele aaren!. .. 

V I I I . 

Dan ach! 't valt op den weg, daar zweet, 

Noch arbeid ooit kan vrucht bélooven : 

Daar 't vlug gevögelt alles eet, 

Daar 't ijdele gedachten roovea. 

JX. 

Een ander deel valt op een' fteen, 

Waar luttel gronds het (Iraks doet groeien ; 

Maar 't zonnèvuur zal 't land ontkleên,. 

En 't ongewortdd groen yerfchroeien. 

'- A 4 De 



8 S T I C H T E L IJK E 

De rijkdom, vrees, en zorg verftrkt,. . 

't Geen vak in dichte ftekeldoren: 

't Mi ft zon, en regen die 't verkwikt; < 

Zorg hindert zelfs, in 't woord te hooren. 

XI . 

'k Beklaag mij ook en voel met fmart, 

Mijn hardigheid op al het lokken: 

En dat mijn ongelovig hart , 

Door (chat, Of zorg werd afgetrokken: 

X I I . 

Ik koom, O Heiland, tot Uw bloed, -

Om daar verzoening in te erlangen. 

Och! fpreng dit zelf aan mijn gemoed, 

Mögt ik geloof en liefde ontvangen! 

X I I I . 

Schonkt Gij een' zegen aan de ziel, 

Gij deedt Uw heil in 't harte daagen. ' 

Zoo 't door genade in 't binnenft viel; 

Leer mij in U veel vruchten draagea. 

XIV. 

Doe mij bewaaien dat ik heb, 

Dat niemand ooit mijn kroone roove: i 

Dat hoe Uw zegen vloeie of ebb';-

lk nooit .her. goede zaad verdoove. - J -
NIEUW-



;I G E S A..K13..ES. ï •? 

NIEUWJAARSZANG. 
ZANGW? Aimabk vainqueuT. 

O F : i fo Ä^CT- it &ƒ. Zie II. Ds@l bladz. 1Ö3. 

I. 

O l Vlugtige tijd, 

Die fchielijker glijdt, 

In 't klimmen der jaaren, 

Dan *t jactitje, dat'baaren 

Al fpeelende fnijdc. 

O! bruinende golven: 

Gij laat mij bedolven, 

In' bitter verwijt. 

Hoe heeft mijn gedrag, 

Door duizenden zonden, 

Op 't fnoodfte gefchonden, 

Gods liefde en ontzag! 

Verfteeven gemoed, 

Gevoelt gij geen' gloed 

Op 't outer ontftooken? 

Wat heeft u ontbrooken? 

Wie heeft u behoed? 

Het oog dat u leidt, 

Was nimmer gelooken, 

. Door flaperigheid. 

A J II. 't Ver. 



tp S T I G H T E L I J K E 
• r "-. ./• II. • -".*" '•" " ' : 

*t Verleedene jaar, 

•Deed dreigend 'gevaar ' 

Genadelijk wijken;' 

*k Werd duizenden blijken 

Van liefde gewaar. , 

Hoe hebben mijn zeden, 

De Liefde vertreeden.! 

Mijn fchulden zijn zwaar! 

Aanbiddelijk Lam, * 

Och! mögt mij Uw lijden, 

Van fchulden bevrijden, . 

En Ramefes vlam. f 

Leer, zaliger vuur, § 

Door zoet en door zuur., 

Door 't nad'ren en 't fcheiden 

Der jaaren, verbeiden 

Het eindelijk uur. 

Gij zult me uit den tijd, 

Naar de eeuwigheid leiden, 

Daar God mij verblijdt. 
• ; • - • < III. Gaf 

* Aanbiddelijk Lam] Ik zie op het tegenbeeld van 't Paafch-
hm Exod. XII: 3-13. 'v 

t En Ramefes vlam] Ik, zinCpeel op de petty lam ,• die eerfthet 
vee in het veld, en naderhand allede eèrftgeboorenen derEgyp-
tenaaren verflond. Exod. IX: 3-7 XII: 12, 13, 23, 29 Pfal. 
LXXVIII: 50, 51. 

5 Leer zaliger vuurj.der tegenbeeldigo Wolk- en vuurkolom 
Exod XIII: 21 , 12. 



GE Z ANGIN, « 
in. 

Gaf Nifan * een fprank 

Van blijdfchap; de klank 

Van Tifrijs bazuinen f 

• Vult dalen, en duinen; 

Zegt d'Eeuwigen dank. 

Gods fcheppen, en draagen 

Der waereld, zal fcKraägen 

Wat davere of wahk'. 

'k Zal vrolijk en frifch, 

Nu 'theiljaar gewaagen, 

Van 't godlijk behaagen, 

Dat zaliger is. 

Geen zilveren maan, 

Zal blinkende Haan, 

Om 't JaarfeeA te wijzen: 

De Heilzon moed rijzen, » 

Zij wijft het ons aan. 

Zij leert ons het meeft, , 
De 

* Nifari] De eerfte maand van 't Kerkelijke Jaar eertijds Abib 
genoemd Exod. XII: 2. Deut. XVI: i .Men zag hier flegtseen 
fprank van blijdTchap , in tegenftellingvan de heldere vreugde
zon op het burgerlijk Nieuwjaar. 

\ Tifrijs bazuinen] Op den eerften dag van Tifrij, werd met 
trompetten en bazuinen, de aanvang van 't Burgerlijk Jaar uit-
geblaazen, waarom dit Feeft het Feèfl des geklanks, en ook het 
Beginvan 't jaar. genoemd werd. Zie Num. X; lo.Pfal. LXXXI: 
4. Dit was ingefteld ter gedachtenis der IVaereldfcbepping. On
der de nieuwe Huishouding, beleeft men 't groote Jaar der 
Merfcbepping. Dit Nieuwjaar is vee! grooter en heerlijker, dan 
't Kerkelijk en Waereldlijk Nieuwjaar oudtijds. Hier wordt en 
Kerk, en Waereld, op de gelukkigfte v/ijze herftdd, Jef. LXI: 2. 



« S ri.CHTE.njXE 
De Godheid te prijzen 

- Op vrolijker feeft. 
IV. 

Och! dat het voor mij,, 

Een Jubeljaar f zij, . 

Daar wetten aan fiaaven 

Hunn' vrijdommen gaven. 

Zie Goei, hoe k lij! 

Breek knellende banden, 

Door magtige handen; 

Die maken ons vrij. 

Verfiel Gij den grond, 

Die 'k hadde verlooren: 

Genade doe hooren, 

De Wet van 't verbond. 

Was alles verpand, 

, Die Bondwet hield (land: 

„ Tot voorige beeren; 

„ Moet wederom keeren, 

„ 't Verloorcne Land". 

De Hemel is 't erf: 

Mijn grond zal vermeêren; 

Hoe arrem ik fterf. 
V. 't Is 

f Een Juliljaar] Zie daar van Lev. XXV: 8-33 en het II 
Deelbladz. 86-91. Hetjubel-of Herßcllingjaarwerdingeflcld, 
gelijk ik daar heb aangetoond, ter gedachtenifle der daadelijke 
hertelling van Kanaan, aan de Ifraelieten daar toe gerechtigd 
door de goddelijke beloften, Gen. XII: 7, XV: 7, 8 , iB, 

http://ri.CHTE.njXE
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v. 
't Is't Ruftjaar, * O ziel, 

Het welk u beviel; 

Daar Kanadn uw oogen, 

Houdt naar zich gemogen: 

Zwigt wentelend wie}; 

Zwigt Hachiroths baaren, t 

En Memphis ge vaaren, §^ 

Dat God U verniel*. . 

Wij wenden 't gezicht, i 

In 't onheil bedooven,. 

Terwijl we gelooven, 

Naar 't goddelijk Iic,h,t. 

Wij voelen .vermad,., 

De fchouders, van lafc, 

En arbeid ontflaagen; 

Door vlerken ons diaagen, 

Als arenden paft.* 
; ; De 

* 't Is 't Rußjaar] 't Sabbathjaar, ingefteld ter gedadiceniffe 
van de Ruft, vvtjlke God.fchonk.aan.'t oude.volk, na al 'tom-
awerven.en inzonderheid iia't voefèn'vaïi 's HEEREN oorlo
gen, en het overwinnen van Kanaan. Zie/het II Deel bladz. 
89. en vergelijk Heb. IV: 8 , 9. 

f Hachiroths baaren] Eenc zee van. tegerilpoed die in den 
wee ligt, gelijk de Schelfzee voor Ifraël Exod. XIV: 2. 

5 Memphis gevaaren] Een leger van vijanden, dat ons ver, 
volgt, a's de Égypte'naars de Ifraëlieteh Exbd. XIV: 5 9. * 
" * Als arenden paft] Ik héb het oog op Dcut. XXXIl: n , 12» 

Gelijk een Arend zijn 'neft opwekt, over zijn jongen ztoeeft, zijrt't 
vleugelen uitbreidt, neemtze en draagtze op Zijne vlerken.'l [Zoo] 
leidde hem di Heer alken en daar was- geen-vrtemd God met Hem: 
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De Schechina won! 

'k Zie 't heilrijk'der dagen, 

En 'de.eeuwige Zon. 

vi. 
Schenk, Goei, mij ruftj 

Doe woelende lult 

Al kwijnende fterven: 

Om Kanaan te erven, 

Van 't leven bewuft. 

Gij doet mij ten leven; 

Door 't" fchellefmcir ftreeven, 

Naar vrolijker kufl. 

Wordt Mara verzoet; 

En Elim vol bronnen 

En dadels, gewonnen; 

Die fterken 't gemoed. 

Wie 't Vleeshuis vergeet, 

En hemeïman eet, 

Smaakt Raphidims bceken, 

Daar God ons wil wreeken, 

Van Arhalcks leed. 

De biddende hand* 
Ten 

* Üe biddende band] Dat het ftrijden al biddend gelchieden 
moet, toont Moles voorbeeld Exod. XVII: 8-13, die daarom 
zingt ir. 16 : Warmeer de Hand is NAAR den troon van JAR 
(den Betamelijkm);zal 't JEHOVA AS oorlog tegen Amalek rijn, 
Van geflachte tot geflachte. Zie de voorred« voor 't I. Deel 
bladz. VU-



G E Z A N G E N . n 
Ten hemel-gefteekefl-, - r 

'Houdt ervelijkftand*. 

- - -•••• VIL •• ' J ' ^ 

. -Mag in-.de woeftijn* . . -v 

Mijn Abarim zijn: * 

Dan zal ik in 't fterven, 

De rufte "beërven, 

Die hijgende kwijn. 

Haalt wijken de ftröomen, 

Om binnen te koomén'; 

Na arbeid en pijn. 

Mijn Jofua, zal 

Na 't zevental jaaren, 

Geen vijanden fpaaren: 

Dan nadert hunn val. 

Ó zalige tijd, 

Die 't harte verblijdt, 

Die tijden doet enden; 

Van ftrijdénde benden,' 

Ons ganfchlijk bevrijdt. 

Hier is geen gevaar, 

Voor Goëls bekenden; 

Maar 't befte Nieuwjaar. 

*Mijn Abqrim[ of ^ebo, van waarMpfes't land Kanaan ge
toond, en daar hij naar Gods mond, en In zijne omhelzingen 
geftor ven is. Zie Deut. XXXIV: i -7, verg. Num. XXXIII: 47,48. 

NIEUW-
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NIEUWJAARSZANG. 
O P EENE JUEUWGEMAAKTE ZANGWIJZE. 

O F : dié van den XXIV Pfalm. 

_L/it Nieuwe Jaar noopt u , mijn ziel, 

Terwijl ik voor mijn' Bondgod .kniel, 

Dat gij van uw beflommeringen, 

En al uw noefle bezigheid 

Bevrijd, in ftilte God verbeidt, 

Om dankbaar 's Hemels lof te zingerf. 

ii. 
Ai overdenk in zijn gewigt, 

Waar toe u deeze dag verpligt, 

Die 't nieuwe jaar u zäl ontfluiten.. 

Ontvlamt al de.aarde, en 't nietig ftof; 

Geef aan den grooten Maker lof; 

En paar de ftcm met harp eu luiten. 

'• ' in. "'pJ 

Liep korts het oude jaar ten end, 

't Wordt tijd, dat elk zijn reek'ning zendt. 

Uw Maker wil ook met u rcek'nen. 

Het was uw poft, van tijd tot tijd, 

Wat gij; aan Hein verfchuldigd. zijt, 

•Ia uw geheugen op te teek*ne'ni'.•'.:; • v 

IV. Zoo 



G E Z A N G E N . i ; 

IV. 

Zoo ge op zijn weidaan de oogen floegt, 

En al zijn trouw op 't harte droegt; 

Ce zoudt in 't ruim getal verdwaalen: 

Gij zaagt een groote reekening, 

En al uw' rijkdom te gering, 

Om God zijn fchulden te betaalen. 

V. 

't Is billijk, dat ge aan God gedenkt; 

Aan God die 't lieve leven fchenkt, 

Die 't heeft behoed voor duizend dooden: 

Die u nog onderhoudt, en voedt; 

U overftroomt met zoo veel goed; 

En trouw bewaart in all' uw nooden. 

VI. 

Die u dcez' heuchel ijken dag, 

Bevrijd van treurig rougeklag, 

Nog wcêr in welftand doet beleeven, 

Keer u dan naar uw' maker toe, 

In God verheugd, en wel te moê; 

Om Hem den roem daar van te geeven. 

' V I I . 

Hij die u 't lichaamsleven gaf, 

Wou 't leven, dat noch dood noch graf 

Verflinden kan, ook aan u {checken: 

JU. DEEL. B 't Was 
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't Was 's Heilands dierbaar offerbloed ; 

Waar floor Hi] uw verdwaasd gemoed, 

Van dwaasheid heelt, eri regt leert denken. 

V I I I . 

Denk hoe uw voet werd wechgefleept,' 

Gij met uw hand die fchaduw grcepc, 

Het oor den ijd'Ien klank dorft vangen.-

't Oog werd betoverd door den fchijn, 

't Hoofd duizlig van den flag der lijn, 

Waar door gij in het net blceft hangen. 

IX. 

God deed u dat verderf ontvliên, 

Gaf licht aan 'c oog, om Hem te zien, 

Deed de ooren voor Hem open zetten. 

Hij heeft uw handen losgemaakt, 

Uw voeten door zijn' Geeft geflaakt, 

Het hoofd ontward uit ftrik en netten. 

K U S T E . 

X. 

Hij heeft u in 't verloopen jaar, 

Voor 's vijands lift en ziclgevaar , 

Zoo dikwerf gunftig willen dekken: 

En 't geeftlijk leven, daar het fcheeir -

Te kwijnen, en de kragt verdween ? 

Somtijds op r | nieuw weer willen wekken. '. 

i • ï Ü •..: . .Maar 
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X I . 

Maar daar Gods gunft aanhoudend i s , 

Hoe luttel was de-erkentenis, 

Die gij vergolde? Wat ftof toe zugten? 

Belijd nu 't fnoqde wangedrag, 

Zoek door 't geloof met diep beklag, 

Naar 'c wigtig offerbloed te vlugten. 

XII . 

Heeft -God u door zijn' Geeft verlicht, 

Aan zijnen liefdedienft verpligt, 

En de Eigenmin „ Vaarwel „ doen zeggen: 

Verlaat geheel al de ijdelheid, 

Die gij den dienft hebt opgezeid, 

Om op Gods dienft u toe te leggen. 

X I I I . . 

Werd op den eerften dag van 't jaar, 

Het oude volk dien tijd gewaar, 

Door fchelle klanken der trompetten: 

Gij hoort nog de Euangclieftem, 

In 't geeftclijk Jerufalem; ' 

Om op dit nieuwe jaar te letten. 

X I V . 

Wijl gij Gods goedheid ondervondt," 

Draag u weer op in 't heilverbond,-

En zoek op 't nieuw H<m 't hart te geevcn. •' 

j B z Laat 
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Laat de eerde dag die 't jaar begint, 

De dag zijn daar ge u op verbindt, 

Om tederder voor God te leeven. 

XV. 

'k Zie dat de korte en vlugge tijd, 

Van jaar tot jaar ons ras ontglijdt: 

En wat zou 't overfchot ons baaien ? 

Terwijl ik ieder oogenblik, 

Een' ftap doe naar den letten fnik, 

Die ons de waereld doet verlaaten. 

X V I . 

Wat is dit groote waereldboek, 

Dat ik daar in zoo nijv'rig zoek, 

Somtijds met bitt're zielsverwijtcn? 

Daar God den titel open fpreidt, 

GESTADIGE ONGESTADIGHEID; 

En boek, en lezer vaft verflijten. 

XVI I . 

Och! leerde ik uit dien ijd'len ftand, 

Mijn dagen tellen met verRand, 

Om 't hart dat wijs is, te verkrijgen: 

'k Vond dan de befte SijfFerkunft, 

Het flot der (om, des Hemels gunft; 

Daa zou ik van Gods lof niet zwijgen-



G E Z A N G E N . i i 

GEBOORTEZANG 
VAN EEN' ONHERBOORENEN. 
O P EENE NIEUWGEMAAKTE ZANGWYZE. 

O F : Ik ben zeer vrolijk in den Heer. Sluiter. 
I. 

JL/a t nu de ziel door zuiv're zugt 

Gedreven, 's HEEREN werk 

Befpiegelend, deeze aarde ontvlugt'. 

En ftijg' door lucht en zwerk. 

Zij vliege op dqivewieken voort, 

En dringe in 't Heiligdom; 

Tans klimt de dag van mijn geboort', 

Hij fpreidt zijn' glans alom. 

I I . 

Hij fpreidt zijn* glans alom, en lacht 

Ons toe met vrolijk licht; 

Och! wierd bij 's Hemels gunft herdacht, 

De band van mijnen pligt. 

Och! dat ik regt verlegen riep: 

„ W a t of ik 't eenig Al, 

„ Dien God, Die me in 't verborgen fcbiep, 
» Tot dank vergelden zal,,! 

I I I . 
Wat heeft in 's levensboek * f Gods gunft 

Mij 't leven wijs bepaald! 

B 3 Met 
* 'sLcventtoek enz.] Zie Pfal. CXXXIX: 14-18. 
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Met welk'eeh OóMelijke kunft, > TT ' f '\ 

Borduurde mij*Gods naald! 

Voor Hem verfchdol, noch vleefch,'nóch been; 

Zijn oogen/nimmer ftomp,. , _"'.'| _. , 

Befchouwden in de dulfterheên, 

Mijn' pasgevormdcn klomp. f' 'i 
: - V '\- -ÜV ', • / • \, •) : *:. V . L 

..i.y.. ., , V);, 
Mijn pasgevofrhdé klomp lag toen, 

BeKIeed in d'eefffeh ïhnd; ' ' ' ; ' ' ' L 

'k Werd uit dit fctóéd ;"*na 's moeders V'dên, 

Ontwontlen d'oór Go äs hand. ' •• ' '- * 

Zoo werd het ftófrijk; deel, da'ifmeeft' 

In"t oog loopt', voortgebragt: 

Maar wie, wie meldt den zuïv'ren'geeft ? 

Wie,peilt de dernttnj!,skragt? , . , . . 
• • Y'V 

Wie kent haar'öö'rfpfong? wie heur1 aart? 

• Een geeft die hoogcr zweeft!,:f'7 ' ' ' ' 
.- .'•; .:•.*.:' - •'•••• •'• '•'•' h 

* 'k Werd uit dit kleed, enzi] naar de tragt van'-'fWoonl 
CM Pfal. CXXX1X: ïöl'verg. 2 Kon. ll:' 'è, ën Simon'. Lex. 
p. 1-9. Kluwen vertaalt het Nieuwentijt W^erelibefch. XVII 
Befch. 5. 15. BI. 297, 298. 

•ji. Een Qeffidie boeger •séeefp..tnz.\ Gen. II: Tvfóuuvop ik 
hetooghebbé, vertaal ik: En bij blies in zijne neusgaten een' 
redelijken-geefl des teyens. Of: /fi; blies met'Ztjnenidetnlialing, 
bem den redelijken geefl des leven^ in. nSJ of H13 beteekent: Zacht 
Maaien, ademen, uitademen,^] ile Cha Ideen niet alleen, maar 
ook bij,de, Hebreen. .Zic'P&l. XII: (5,' cri Halv I k ^ / T W a 
worde,"gelijk Menaflb ben Ifraël, Buxtorf, en Gulet .wel aan
merken, nooit gebruifa^dan yaiï reiJenmagtigè Wezlenss en be
teekent dus niet den Mem, maar den Redelijken geefl niiüy.* 
bij'de Grieken genoemd 1 Tbef. V: 23 , het verhevener deel, 

• . . . . : ; ! &e%j'k 
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Is met ons,lichaam wijs-gepaard, < ( "• 

Daar 't ademhaalend leeft. r < 1 . 
./Zoo 

gelijk de Joodfche meefters willen, van onzen geeft, waar 
door hij zuiver denkt en redeneert,1 en waar méé zich God 
vereenigt. Vid. Vitr. Obs. L. III. C. IV. .f. 7-9. Zoo wordt 
noao, buiten tegenrpraak gèho'omen Spreuk. XX: 27 nöiP3 
P*1N De ziel, {onredelijke geeft ̂  des merifeben is'een'Jampe des 
HEEREN: doorzoekende allé de binnenkameren des buiks. d. i. des 
getnoeds. I. Dan wordt de voortbrenging van 's inenfehen re
delijken Geeft in dit breeder verhaal van zijne fchepping, met 
duidelijke woorden'gemeld, die 'anders, zoo men het' Adem 
vertaalt, geheel zou voorbijgegaan zijn: dac mij, aangezien dit 
het edelfte deel van 's menfehen beftaan is, zeer wanvoeglijk 
voorkomt. II. Daar bij houdt men dus 't woord flOlM, dat 
nooit anders, gelijk Guflet toont,dan van den redelijken Geeft 
voorkomt, in zijne eigene, en bekende heteekenis. III. Eindelijk 
leert ons Elihu defeze verklaring maakeiï, Job. XXXII: 8: daar 
hij met zinfpelingop de eerftq- fcheppingzegt: Zekerlfjk'de Geeft 
die in den menjche is , en de redelijke geeft des Almagtigm 
•W riDBU d. i. de Geeft dien de Almagtige geeft ,madki ben ver-
ftandig. En op dezelfde wijze Job. XXXIII: 4. De Geeft van 
God beeft mij gemaakt, en de redelijke geeft des Almagtigsn 
maakt mij levendig.. Verfta dien redelijken geeft des Almagtigen, 
die door de herfchepping vernieuwd, én met God vere'enigd is. 
Dat deeze redelijke Geeft, gezegd wordt; IN DE NEUSGA
TEN', of NEUZE te zijn, mod niemand ftooten.'t Is een He-
breeuwfche-wijs van uitdrukken, die niets andeis zegt,, dan 
dat diej ten opzichte van 't geh eel e onderwerp uit zicH , en 
lichaam beftaande, met de Ademhaling gepaard ging, en dnar 
meê op het naauwfte verknocht wterd. craN Neus, of Neusga
ten, beteekent fomtijds bij de Hebreen door overnoeming, de 
ademhaling die door de Neusgaten gefchiedt. Dus is bij hei; 
•O'SR IXp. Een die kprt vort ademhaling is Spreuk. XIV: 
27. d.i. ,,Toornig, haaftig, opvliegend:" gemerkt in hevigen 
toorn de ademhaling zeer kort en fchielijk is. O'Bx ViK is 
Lang van ademhaling Exod. XXXIV: 6. Num. XIV: T8. d. f. 
„ Bedaard, langmoedig": omdat in zulk cene gefteldheid de 
ademhaling zeer langzaam gaat. Zoo kan men Gen. VII: 22 
vertolken :Al wat tenen redelijken geeft des levens met zijne adem
haling badde; van alles wat op bet drooge was, is geftorven. 
Guflet merkt te recht aan, dat dit niet tot het geheele 21 f. 
behoort, maar alleen tot de laatfte woorden, Alle menjeb. Zoo 
dat dk laatfte wordt uitgebreid, en nader bepaald ^.22. ' t Oog-

0 4 merk. 



»4 S T I C H T E L I J K E 
Zoo wonderlijk ben ik gemaakt; 

Zoo vreeslijk was zijn werk: 

Wie regt iu die gedachten raakt, 

Vindt daar in paal noch perk. 

VI. 

O koft'lijk denken, daar een ziel 

Tot Gods gedachten klom! 

Wanneer men hier aan 't fijf'ren viel; 

Hoe groot wierd deeze (om! 

Mamr die hier regt aan denken zal, 

Moet Gij, Die eeuwig leeft» 

Herscheppen, wijl een fteile val 

Uw werk verpletterd heeft. 

VII . 

Uw werk, dat eerft zoo heerlijk ftond, 

Is jammerlijk mismaakt; 

Sind de oude hofflang, door den mond, 

Is in het hart geraakt; 

Kom 
merkvan denHilloriefchrijvcrisin het 21 en 22 #., dat alle leven
dige fchepfelen, die op de AARDE, of op het DROOGE wa-
ren, in tegenftelling van 't geen in de Arke geborgen wierd, 
geftorven zijn. Dit zegt Hij in 't gemeen van ALLE de Ichep-
felen tf. 21. in 't bijzonder van de REDELIJKE, als de voor-
naamfte en de oorzaaken van dit oordeel ^ .22. In dien zelfden 
zin vat ikjef. II: 22. Laat gijlieden dan af van den men/eb, wiens 
redelijke geefl met zijne ademhaling [verknogt] is: want waar in 
is bij te achten ? d. i. „ Laat na te (leunen op den menfeh, die wel 
„ een' voortrefFelijken redelijken Geeft heeft, maar verbon-
„ den aan de ademhaling,-zoo dat die zoolang In hem blijft, als 
„ hij ademhaalt, en niet langer". 
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Kom dan, hcrftel mij naar Uw beeld, 

Dat Goddelijke fchoon, 

Dien glans, die eigenaaitig fp.ecl; 

In 't wezen van Uw' Zoon. 

V U L 

Ai! fchep in mij een ander hart, 

Verlicht mijn blind verdand; 

Dan is mijn oordeel niet verward, 

Mijn wil niet meer gekant. 

Dat nooit mijn lichaam dienAbaar zij,' 

Aan de ongeregtigheid; ; 

Dan wordt dit vrolijk jaargetij, 

Met reden nooit befchreid. 

IX . 

Dan zal de ziel door zuiv're zugt 

Gedreeven,'s HEEREN werk 

Befpieg'len, daarze de aarde ontvlugt, 

En (tijgt door lucht en zwerk. 

Dan vliegt ze op duivewieken voort; 

Dan dringt ze in 't Heiligdom. 

Ken dubb'le dag van mijn geboort*. 

Spreidt dan zijn' glans alom. 

B j 
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GEB0@RTE;EN HERFSTZÄNG 
V A N E E # G E L O ' V I Ó;EJN: 

O P EEÏfë "fttEÜWGEMAAKTÉ ZANGWIJZE J 

O F ; Warmere Zon in V margemuocl. 

U R^MgfiDlijCht datjVToJijfc daagt, \ 

En l«JLiBt;HiC/zRv'renrt}^rep; , / 

Dat van d,en grond de neycjs- yaagt;. ;; 

'k Span tot uw' log mijn fnaarcn. 

Altooot de-herfft het grijze- hoofd, . 

Al wordt de zomergloed gedpofd; 

Ik voel 't, gemoed.ontyonken. 

Ik zie , mijn God, deez' blijden dag , 

Waar op ik 't levenslicht eerft zag, 

Dat Gij mij hebt gefchonkeri. 

Gij zelf;hebJt Wij. als lefem'her.eid, 

e-: %yt,W?en willefuguoncii : ' 

Als melk -gegpojen.; 't [wjjs geleld f; 

• Pfftdrals een kaas mij rujinen, , 

Heeft niet Uwhand dit hoj gebeent, 

Door •feterrjen zenuw yaft gereend, 

En 'tyel|tan kleed gegeeven? 

Heeft niet Uw voorzorg mij gefpaard? 

Uw opzigt mijnen geeft bewaard ? 

Schonkt Gij geengunfl: bij 't leven? 

.; 'D 111. Waa-
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Waarom aanfchouwde ik.,hier Juet lichtj» 
, Daar 't heil wordt aangeboodep ? 

Waarom niet daarmen pufers itigtj, 0 

Voor duigendyalfcbe-Gqden^ , „;ï 

Waarom was Nederland> yqor, mij. 
Een woonplaats; en geen woeftenij 

Bij een vaa^s waerelds poolen? ;: 

Waarom voar/smij dit: Kanaan? ,;> 
Waarom mij niet) verftotên j: vaq,';; -yj 

De heiligs •outerko.bU}f£? ].. r'1 

IV. 
Hier juicht hét hart,1 hier rijft mir] toon, 

Mijn zang raóet'hoogër zWeëven/ l 

De Liefde, heeft haar' eigen' Zoon , 

Ten zoen vóór mij gegèeven. 
O Liefde, die dit heil gebood! ' ' 
Ozaliglevenuitderi dood! ' ü 

O Bron van zegeningen! _ 
Verkwikkelijkè ziel'enruft!*'"'' 
Voor 't ftil gemoed de grootfte Iuft! 

Hier mag men vrolijk zingen. 
,V. ' •'• ' ; 

De Liefde boet der zielenifchä; 

Zij wou met, bloed betaalen;; 

De Liefde ging vol trouw-mij. na, 

Hoe-wijd jk^f mogtdwaaljejkJ •_ 
't 
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't Was Goël, die mijn ziele riep, 

Toen ze in het donker graf nog fliep: 

Hij fchonk haar 't nieuwe leven. 

O zalig uur! o minnenstijd! 

Een God heeft naar dit hart gevrijd! 

'k Heb Ttnij aan Hem gegeeven. 
VI. 

Hoe kan ik aan Zijn liefde en zorg, 

Genä die Hij wou fehenken; 

De fchülden die Hij droeg als Borg, 

En al Zijn trouw gedenken : 

Qf 't hart fmclt in verwondering, 

Dat Liefde tot wjer eer ik zing, 

Mijn banden wjlde flaaken; 

*k Heb door Gods licht nu Chriflus zin; 

En Goëls trouwe menfchcnmin, 

Doet mij in liefde blaaken. 
, VI I . 

Geen deugd,, geen pi igt, geen zedigheid, 

Geen Godsdienstoefeningen, 

Waar toe befchaafde opvoeding leidt; 

Kon 't hart tot JESUS dringen: 

Ik dank de Liefde voor dat heil: 

Die Liefde kent geen' paal, noch peil, 

t Noch oever aan haar flroomen. 

Die Liefde deed in mijn gemoed. 

Nu 
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Nu door geen' dorren pligt gevoed; 
Het levenswater koomen. 

VIII. 

Nog denk ik aan dat heuglijk uur, 
Toen God mij hulp verleende, 

En mij na zo veel zoet en zuur, 

Van 't zondig Eigen fpeende: 
Toen ik dit wederflrevig hart, 
Zoo lang in 't ongeloof verward, 

Aan JESUS op kon draagen: 
Toen JESUS aan mijn ziel verfclieen, 
Toen ik Da zoo veel duiiterheên, 

Het morgenlicht zag daagcn. 

IX. 

'k Wil U, O eeuwiglevend Woord, 

Voor al die liefde danken. 

'k Wij, door Uw goedheid aangefpoord, 

Aan U deez blijde klanken. 

\ Zwaai U den dankb'ren wierook toe, 

Och! dat Uw Geeft dit hart behoê. 

En mij voor God doe leeven! 

Dan vind ik hier mijn Heiligdom; 

Dan is nooit mond, noch tonge flora, 

Om God den lof te geeven. 

RUSTE. 
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R U S T E. 

X . »- •- - • -

Gij hebt in 't vrugtbaar hcrfftfaizoen, 

Deez' ruimen kloot gefcbap.en; 

Om flraks het eerde paar te vo£n> 

En vreugd uit vrugt te raapen: 

Och! dat mijn leven wierd bevrijd, 

Van guuren herfïl- of wintertijd; 

Die 't hart te zeer mögt drukken! 

Schenk Gij in 't binnenft Edens Aroom* 

En leer mij, van den levensboom 

Voegrijpe vrugten plukken. 

XI. 
Dat nimmer fchraale onvrugtbaarheid, 

In woord of daad zich toone; 

Noch God, terwijl het blad Hem vleit4 

Met fteile takken loone. 

( Mijn God, heb ik met U verkeerd; 

Heeft mij het heilfaizoen geleerd, 

- ' In 't harte U in té laaten: 

Maak dat daar in Uw myrrhe groei', 

Dat hemelwijn daar rijklijk vloei', 

En melk, en honigraaten ! 

X I I . 

De Herfft zag oudtijds Jfraël, 

't Groen op de tenten fpreiden; 

..'. Schoon 



Schoon in het voorjaar, Gods h&fei 

Hen deed' uit Rahab leidei*. . '•" 

'k Verliet al in mijn levenslent,-

Het'aardfch Egypte: ik werd gewent 

Mijn Leidsman aan te kleeven: 

Oóh! dat dees tent, waar in ik woon, 

Het eeuwiggrocncnd loof vertoon', 

Ook in den herfft van 't leven! -

X I I I . 

Zoo 't wijs en Goddelijk beleid , : 

< Mijn levensdraad mögt rekken; 

De zilv'ren kroon der grijzigheid,. 

P'e'es hairen ooit bedekkenr: 

Van palmen in Gods huis geplant, 

Die vet en groen zijn, moet zijn hand 

Nog rijpe dadels leezcn. 

'Herdenk, mijn God, uw ted're min, 

En uw weldadigheden, in 

Mijn ondertrouw beweezenl '-
XIV. •: 

't Was herfft wanneer de gpendag kwpm , 

Die 't offerbloed deed ftroomen; 

Daar al de fchuld, door de offervlam, 

Van 't land wierd wechgenoomeq;.: 

Mijn laaide leeftijd zij gefchikt, ._ 

Dat ik, door 's Heilaads bloed vetkwikt, 

Het 
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Hec oog naar Salem wende! 

Dan is al de arbeid afgedaan j 

Dan vang ik 't nieuwe heiljaar aan; 

Dan loopc deeze oogft ten ende! 

XV. 

*k Zal, daar ik naar den eindpaal ftreef, 

Mij aan mijn' Leidsman houën. 

Hij is de Vorft door wien ik leef; 

'k Wil 't Eigen niet vertrouwen. 

In 't altoosdiiurend zoutverbond ; 

o Vindt mijn gemoed den vaften grond, 

Om eeuwig op te ruften. 

Zoo lande ik na een' bangen ftrijd, 

Na zoo veel arbeid regt verblijd, 

Aan die gewenfchte kuilen. 

XVI . 
Mijn Noordftar gun me op zee Uw licht. 

Het end zij vree, de haven 

Der ziel, daar wind en onweer zwigt! 

God zal zijn heil woord ftaaven. 

Daar wordt dit hart niet meer verlokt; 

Daar voel ik mij niet meer gefchokt, 

Door 's waerels woefte golven. 

Daar zie ik 't leven uit de dood; 

En 't Eigen leven, dat mij (nood 

Verleidde, in 't graf bedolven. 
CEESf 
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GEESTELIJKE HUWLIJKSZANG. 

O P E E N Ë NIEUWGEMAAKTE Z A N G W I J Z E . 

O F : O. morgcnUcbt dat vrolijk daagt. Bladz. 26. 

I. 

.L/aal blinkend Serafijnendom, 

Gewiekte en vlugge fchaarenj 

Daalt hemelorgels, die nooit ftom 

Met ons uw ftem wilt paaren. 

Daalt neer van 's hemels blaauwen boogt 

Helpt laager klanken, dat ze om hoog 

Door bruine wolken dringen. 

Wij zullen GQELS bruiloftfeeft, 

Met u vereenigd in den geeft, 

Tot lof der Godheid zingen. 
i i . 

Gods Zoon, die voor het eerfte paar, 

Weleer in 't lachend Eden, 

Geflieht heeft 't groenend echtaltaarj 

Wil eelf haar 't outer treeden, 

't Is SuLAMMiTH, die 't befte deel 

Yerkieft; zij heeft heur hart geheel» 

Aan 's Hemels min verbonden. 

Zingt dan op 't nieuw uw bruiloftwijs> 

Gods Zoon ontfloot het Paradijs 

Gegrendeld door de zonden» 

HL DfiEt. c m. Gij 
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111. 

Gij zongt bij 't gronden van deez' kloot, 

De werken van Gods handen; 

Toen Hij den wijden aardbol floot 

In zijne azuure wanden; 

Gij deedt het veld van Ephrata, 

Blij huppelen van Gods genä, 

Toen 't Woord bij ons wou woon en 

Zingt nu den lof van 't eeuwig Woord: 

De Aartsengel wien dees Bruid bekoort, 
Voelt zijne hairen kroonem • 

IV. 
Uw Hoofd, wiens tegenwoordigheid , 

Wou Kanas bruiloft fleren; 

Die SULAMMITH naar 't outer leidt; 

Wil deezen trouwdag vieren. 

Daalt hier uw legerhoofd tans neer: 

Gij zult niet fchroomen, met uw' Heer, 

Ook bij Haar te verschijnen. 

Die Majefteït geefc glans en gloed, 

En doet de nevels van 't gemoed, 

En vlak, en kreuk verdwijnen. 
V. 

Uw zuiv're reinheid belg' zich niet, 

Noch denke dat we u tergen; 

Wanneer we uw kunft, een bruiloftlied, 

Op deezen feeftdag vergen. 
Cod 
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Gods volk beluft op eng'lenwijn, 

Zoekt de engelen gelijk te zijn, 

En zoo als gij te leeven: 

De Bruid van 't LAM, zal door Gods hand 

Beguriftigd, aan uw vaderland 

Eerft hemelburgers geeven. 

VI. 

Zingt met ons, dat uw groote Vorft, 

De Bruidegom der zielen; 

Wiens mogenheid deez' aardkloot torftj 

Zelf wil voor 't outer knielen: 

Dat Hij in 't Heiligdom wil trêen; 

En daar het reukwerk der gebeén, 

Voor 's Vaders troon doen klimmen: 

Dat ook op 't outer van heur hart; 

In heil of onheil, vreugde of (mart, 
Het hemelvuur zal glimmen. 

VII . 
Dees Bruigom, zal haar ftil gemoed, 

Door zijne zalving leeren; 

Hij doet door zijnen liefdegloed, 

Al 's waerelds min verteeren. 

Hij die deez' echt heeft ingeftcld, 

Den naam der SULAMMITH gebeld, 

De liefde en lult der eng'len: 

Zij ileeds haar' ruft in al 't gewoelj 

C 8 Urn 



Haare God, haal': g?ed, haar deel, haar doelt 

Die' vreugd' in, druk kan ,nieng'Ien. 
, ,VIII., 

Al,s Çiod' zich zelv' aan 't fC!l~prel ,~\!eft; 

(Getuigt ~:lie hemelrchaaren, , 
, ""/' 

Die in de waarheid il:aande bleeft) ~ 

Dánka:n:'t ' get,Dged 'bèda~~·ë~: 
<I' ~ ",' , 

A~ il:o,rmt J, en dr1:lifcht het om ons heen; 

De Hemel';l~Jiid~' :kieftGod all~en, , :', : ';,:) : " ': ,~~ :.' ~ 
Hiervindtze haar vernoegen. " 

,: : 'zij' fchiet f~ie~witte vle~~:l~~,~ a~~ ~ 
, ), -I: \ 

Om in der ~~g'len rei te ll!~n::: ' 
Hier !u.~ ,h~ar', angfiigz.,,,,,Qegen. 

,. 'lX. 
,:;Uit leèr'haarGöii; van: Iià1ii{," 

Meer doór be'vinding kcnl1en~, 

Dat Hij' der zielen' woonplaats zij; 

Aan wien zij zicb gewennen. 

Hij zij haar hare-,en oogenluft: 
, 't 

Dat ze in geen fchoonhe~n o.oit de ruft, 

Dan in haar' Bruigom vinden. 
- , 

Dat SULAMMITHS ,genoegen vaU' > 

:Bij 't eenig, eeuwig, zalig AL, 

'~ Geen 't hart. aan zich kan hinden. 
X. ,. 

Laat ruil: J noch luil;, gemak ~ noch eer, 

Nog dwaazc vre~gQ der ,~inneD; 
llel 
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Het hart '<ioit van h~àr'; Hóofèl~en' Heer, 

:Voór "t ijdel fchepfélwinncQ. . .... 

De 'lièfderijke Bruidegom, 

Zij altoos bij baar' weÜëkom, 

Als Hij aan 't hart komt kloppen •. 

Hij khiagè nooit: " <:;iJ liet me gaan, 

" Of iri een' killen nachtdauw fiaan, .. 

" Die 't hair ve~,vult met droppen". 
Xl .. 

De Bruigom blijve haar vermaak, 

Haar luft ,haar lièht, haar leven, 

Zijn zaak zjj fteeds baar groote 'zaak, 

Dttar ze alles aan wil geeven. 

Wan~eeral wat bier' dJerbaar was, 
)Aee aard~ en hemel valt ;n de afch , 

Daar ze in de '.vuurzee branden: 

Dan zal men zien, wien, God bekoort, 

Wie 'e Hoofd der eng'len toebehoort'~ .. ~ . ,. .. .;.. /.. . . '. 
Wie,n JESUS hoedt voor 't ftranden. 

XII. 
Uw Legerhoofd, '\Vil,'zijne ,tènt . 

'In barre wgéfteriijen, 

Nog fpannen ,daar zijn' hand' u zendt 

. 'Omvoar ~ijn 'Bruid' te' ftr)jen. 

Zoekt trouw aanhilàre .:ij te gaan, ' 

Haar, tot haar heU, teil dienft ~te iban , 

C 3.. .Dat 
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Daf GQEL op doet daagen. 

Vliegt van zijn' wil, en wenken af; 

Gij ZLIU hnar na de dood en 't graf, 

In Abrams fchoot eens draagen. 
X I I I , 

De groote Bruigom maak' zijn' echt, 

In 's Hemels gunft voorfpoedig; 

Zijn Bruid gelovig, kuifch, oprecht, 

Verlochend, ftj'l, ootmoedig. 

Hij fchenk' haar krooft, waar 't jqifle beeld 

Van JESUS, in de zielen fpeelt; 

Dit zal zijn Huis verlieren. 

Zoo flikk'rc 's Hemels liefdevlam. 

Tot ze in de bruiloftzaal van 't Lam» 

Blij met,Hem zegevieren. 
XIV. 

Daal dan, o Serafijnendom , 

Gevlerkte hemelfchaaren; 

Nooit zij uw mond of gorgel ftom, 

Daar SULAMMITH zal paaren. 

Wier vlugge fchreden haalt om hoog* 

Betrcên den blaauwen ftarrenboog, 

En in uw woning dringen. 

Zingt van dit hemelfch bruiloftfeelt; 

De Bruid zpgt „Amen"! door Gods Geeft, 

Op 't Holelöjahzingen. 

KERS-
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KERSZANG. 
O P E E N E N I E U W G E M A A K T E ZANGTVIJZE. 

O F : op die van den LXXH P/alm. 

I. 

KJ DonkVe nacht, die duizend dagen 

In fchoonheid overtreft: 

Wie zou niet van uw' glans gewaagen; 

Die 't Godlijk heil bcfeft? 

Hier gaat voor ons de hemel open; 

Hier daalt de Schechina *; 

Al 't eng'lcnheir fchijnt uitgeloopen, 

Naar 't veld van Ephrata. 
IL 

O Feeftmuziek! o eng'lentoonen! 

Hoe galmt gij 's Hemels lof: 

„ Gods eer zal elk nu juichend kroonen, 

„ In 't hoogc hemelhof. 

„ De Vredevorft fchenkt blijden vrede, 

„ Ook op decz' waereldkloot. 

,, Gods Geeft herfielt op 's Heilands bede, 

„ Het menfehdom uit de dood". 
I I I . 

O Bethlehem, o volkopteek'nen! 

O Lijft die de EERSTE heet, f 
Wan. 

^DeScbecbina.] De heerlijkheid des H E E R E N Luc. II: 9-14. 
t O Lijji dit de EERSTE beet enz]. Ik zie op Luk. II: 2. 

C 4 "A-JTr, 
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Wanneer Quirijn na 't manfchapreek'neii, -

Een febatbefchrijving deed! 
/ , No 

Al TU vi n^typttpn , rrpaT* tytum nytiA.wvMr<§h> tr,% 'Evpiat 
Kt/fDFi». Welke woorden zoo vcrfchillend opgevat, ik een
voudig vertaal : Deezt BESCHRIJFTNG, WAS DE EERSTE 
toen Cyrenius (of Quirinus) over Syrië Stadhouder was; of bet Stad
houderlijk bewind voerde. Om dit wel te verftaan, moet men 
aanmerken, dat deeze Befcbrijving de TWEDE is onder AUGU
STUS Befchiïjvingcn over't ginfche Romeinfche rijk, en voor
gevallen in het 751 Jaar na Homes bouwing. Dit kan men af-
neetnen, uithet Ancyraanfche Marmer,behoorlijk, daar delet
ters wcch of onleesbaar zvn, ingevuld. Ser. II. p. 48 Ed. Gron. 
Ther. Grut. T. I. p. CCXXX, vergeleeken met de weinige 
brokken, die men van 't Jaari/i.8-157 na Homes bouwing heeft 
bij ü io Lib. Lil. 13 p. 557. Ed. Reim. T. II. p. 786.,. Suidas. 
in 't woord Avtyptvpi, en Jofephus Ant. L. XVII C. VI. 5.5. 
en L. XVIII. C. 1. §. 1. Deeze TWEDE Bcfchrijving waï 
DE EERSTE, of had dien naam in Syrië, en Paleftine; ten tijde 
toen Cyrenius (of Quirinus gelijk hem de Romeinen noemen) 
Stadhouder was Van Syrië. die bij de BESCHRIJVING VAN 
PERSOONEN ten tijde van JESUS geboorte voorgevallen, 
omtrent tien Jaaren daar na. toen Judeana Archelaus verbanning, 
aan 't wintjewen: van Syrië onderftooken wierd, een TWEDiï 
Befchrijving vasgde,namelijk EEN SCEIATBESCEÏRIJVING 
van de goederen die elk bezat, waar door de voorgaande de 
EERSTE wierd. 1) Dit is cene gemakkelijke vertaling, die alle 
zwarigheid wechneemt. Dat lyïnvt WAS beteckent, weet 
elk die iets van 't Griekfch verftaat. De onzen vertalen het 
dus zeer dikwijls. Zie Mark. I: 4 , IV 10, Luk. I; 5, II: 13, 
VI: 49- Joh. I: 6, II: 1. X: 21. Hand. V: 7, IX: TO,XXVII: 
42. En met dit zelfde w^Zln, wordt het in dien zelfden zin ge
nommen bij Herodot. Lib. III. Cap. 60. p. 226. Edit. Wedel. 
Herodian. L. I. C. VIII. g. 14. Paufan. Lib. X. C. V. p. 809. 
Ed. Kuhn. Jof. contra. Appion. L. T. g. 14. p. 445 Edit. Ha-
verc. Theocrit. Idyl. VIII. t . 92. Zoo het vertaald moeft wor
den: Deeze EERSTE befchrijving GESCHIEDDE toen enz. be
hoorde 'er in 't Griekfch te ftaan naar den gewoonen fchrijf-
ftijl: AUTI) »5 «Voyjarffn! JJ a-jar», iyivero. De vertaling van an
deren : Deeze Befcbrijving gefebiedde EERDER dan OiiirUms over 
Syrië fladbouder was, kan geen' (land grijpen , om hetl)eelv/oord 

^ytftonüaiTo«. Dit beteekent Stadhouder zijnde, of nruler het Stad-
beuderfebap. Dat *p£™( EERSTE. voor EERDER gebruikt 
wordt; is bij mij, na dit ik alle de plaat fen die men daar voor aan
haalt onderzocht heb, onwaarfchijnlijk. Maar, dat het in dien 
zin gebruikt wordt voor cr\\ DEELWOORD in den TWE
DEN NAAMVAL gelijk hier*, on'.keu ik volrtrekt. Er is gecm 
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Nu leezcn 's Hemels keurelingen* 
Hunn' naam in 's Hemels lijft. 

Elk 
eene plaats voorden dnsgcbngt die dit bewjjft, en ik geloof 
niet dat men er een zal kunnen vinden. (2) Onze vertaling 
fchijnt ook meer over een te komen met den aart van eene 
Tuiïchcnrede, waar in Lukas dit- heeft vervat, dan de ge-
woone vertaling: Deeze eerße btjebrijving gefebiedde enz. (3) 
We hebben wijders, dus geenc onderstelling noodig, dan die 
elk weet dat in de gefchiedeniüen gegrond is. (4) Ja de on-
derftclling, dat Lukas hier een oud-gcdcnkihik aanhaalt, be-
gunftigt dit gevoelen. Want dat was zijne gewoonte, zie II. III: 
22-38 : en elk zal mij toefhian, dat dit in een' goed' Hiftorie-
fchrijver te prijzen is, (5) 't Was zelfs noodig, dat Lukas dec« 
ze Befchrijvinglijft dos aanwees, als de EERSTE onder Qui. 
rijns Stadhouderschap, om ze wel re onderkennen: wijl decze 
Beschrijving de TWKDK genoemd werd bij de Komeinfche 
führijvers, in den rang van AUGUSTUS Befchrijvingen. (6) 
Eindelijk, de Btfchrijvinglijften werden nanr de Romcinfdie 
Rechten gebruikt, om iemands geboorte, den tijd wanneer, 
de plaats waar, en de oudars uit welke, te weeten. Nu is des 
Heilands naam zekerlijk niet gezet opHcrodes bcfchrijvingslij-
iten: want Hij moed voor dien tyran vlugten, zoo haai! Hij ge 
booren was. Billijk dan haalt Lukas dieBefchrijvingslijfrenariri 
welke veranderd waren, verbeeterd, en met den naam van de 
EERSTE BESCHRIJVING onder Quirinus Stadhou-lerfcbap 
benoemd. (7) Men moet ten laatflen,Quirinus Bcfchrijving voor
namelijk aanmerken als eene Goei^/chatting, die bij de Eerße 
ftefebrijving kwam welke eene bloote Optcekening van perfionen 
was. Zoo fpeekt 'er Jofephus van Ant. L. XVIII. C. 1. g. r. 
p. 869. Hij befchrjjft de jooden als ro KUT' «?%«« ei hnu tpl-
fctrtc, trii 'i7!i T«»S 'Airoyg/icpali <tx.poa.v-u, die in den beginne het 
euvel opnamen, wanneer ze daar van (te weten van de Goedfcbat-
ting) eenig gewag in de Bejchrijvingc boorden maaken. Hij wijlt 
ons dus te rugge op de Bejcbrijving in 't laatll van Herodes le
ven, waar toe vielen waren opgekoomen, iravrcs %$,*,; xa.ta.xiyM-
(ihn, %# irAnm cixpoarxuttai t5 efixrdynxTOi zijnde bet gebeell 
volk opontbooden en allen gehoorzaam aan bet bevel. Ant. L. XVII: 
C. 6. 5. 5. p. B4.6". Want dat de Hefchrijving door Auguftus 
bclaft, het voorwpndfel van dat opontbod geweeft zij; komt 
mii ten hoogden waarfchijnlijk voor. Dus is de BESCHRIJ
VING IN DEN BEGINNE gefchied bij lofephus; hetzelfde 
als de EERSTE BESCHRIJVING bij Lukas. En de Dagen der 
Befibrijving Hand. V. 37. duiden den Tijd aan, die van Hera
cles bel'chrijving, tot die van Quirinus verloopen is. 

* Nu lazen 's IkmeU keurilin^m enz. ] Zoo zegt Gregorins 
C 5 de 
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Elk moet van dit Befchrijven zingen, 

Die 't heil van Bethlem prijft. 
IV. 

God wil om 's Vorften jeugd, vol ijver,* 

Hier 't leger nederilaan, 

Herodes Sions wrange drijver, 

Zal nooit door 't land meer gaan. 

Nu zienwe Salems grooten Koning, 

Als Davids krooft gemerkt: 

Die Davids hut, en Sions woning 

Hoe wagg'lend, fchraagt en fterkt. 
V. 

Nu zien wij 't groot en heerlijk teeken, 

Dat ons de Vader geeft: 

't Is Davids ftam die onbezweeken , 

Tot nu toe groent en leefo. 

De Syriër mag Hem begrimmen: 

Geen zoon van Tabeal, f 
Zal 

de Nazianz. Op. Tom. I. Orat. XXXVIII. p. 622 %% rit 
'ATrfytyQïi* «V«V3J>TI , Si i» e'n t?f«»»s f'yf««(f-<;. Heb eerbied 
voor de Befcbrijving, om welke Gij in de Hemelen opgefebreven zijt. 

* God wil om's Forflen jeugd,vol ijver enz.] Dus poog ik den 
zin uit te drukken, en de vervulling van de Godfpraak Zach. 
IX: 8. En ik zal mij voor mijn buis legeren rOXD van wege de 
doorluchtig uitfebittcrende jeugd, van wege den door gaanden en van 
viege den wederkeerenden} Op dat de Drijver niet meerdoorben door
ga Want nu bebikbet met mijne oogengexien. 't Hebr. Woord <"Q¥ 
dat hier op een bijzondere wijze gefpeld wordt: beteekent 
naar die fpeltingbij de Arabiers eeneUitfcbittering, en in 't bij
zonder , Eene uitfebittcrende eerfle jeugd. 

\ DeSiriSr mag Hem begrimmen: Geen zoon van Tabeal enz.] 
Zie Jef. VII: 5 , 6. Waar uit mij klaar fchijnt te blijken, dat 

de 
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Zal Judaas Leeuwentroon beklimmen. 
Door Hem genaakt hunn val! * 

III. Maai 

de Syrifche Koning met den Ifraëlitifchen, voornemens geweeft 
i6, om Davids Stamhuis uit te roeien, en Tabeals zoon (waar-
fchijnlijkJaK&den zoon van Pul, Bel, of TabeeI) tot Koning 
te maaken. Zijnde die de mededinger van Tilgamus, of Tilgatb~ 
p'ilnefer naar den Aiïyrifchen troon , waar door de gehceleüods-
regering vernietigd,'en de grondwetten van 't Joodfche gemee-
nebeft met opzicht tot het onderfcheid der (lammen, geflach
ten , en geflagtreekeningen; (tonden over hoop geworpen te wor • 
den. 't Geen de gelovigen onder de Jooden, die uitzagen naar 
de komfl van den Meflïas uit Davids Huis, niet weinig moeit 
bekommerd maaken. Zie over dit laatlte.de fchrandcre aanmer
kingen van den doorgeleerdeen T. II. vanden Honert Chriftus 
afkomft uit David Hoofds. XVI, ff. VIII. biadz. 237-259. 

* Door Hem gemakt hunn val] Ik doel hier op Jef. VII: 15, 
16; welke beiden verfen ik tot den Immanuel brenge. Om 
mijnen lezer dit te beduiden, wijl de uitleggers het doorgaans 
niet wel fchijnen gevat te»*hebben, maak ik kortelijk deeze 
aanmerkingen. De Syrier had twc dingen voor I. Hij wilde 
7AREB dat is den Twifltr, zoon van Tabeal, verdreeven door 
Tügamus of' Tilgatbpiinefer, vergelijk Ael. Hill. Anim. L,. XII. 
C. 2 1 , met Hof. V: 13 , en 2 Kon. XVI: 7 ; tot onderkoning 
verheffen in Achaz plaats. II. Daar bij wilde hij 't rijk van 
Juda verdriet aandoen y p n , eigenlijk met een groot gekraak van 
eèn febeuren, en bet deelen niet den Ifraëlietifchcn Koning i/. 6. 
Hier tegen Haan tf. 14-16 lijnrecht over. 1. Tegen den zoon 
van Tabeal JAREB, dat is den Tnvijter; (lelt Hij den IMMA-
NUELGorf met ons over, die den Menfch met God zou verzoe
nen t . 14. De regeringvorm zou dan niet veranderd, en Da
vids Stamhuis niet verdelgd worden. 11. Tegen het van een -
febeuren, en dus het vervioeflenvanffudaas rijk, en teg^n het 
voornemen om het aan 't Syrifcbe rijk te onderwerpen, Helt de 
HEER zeer ondeifcheidelijk: (i)Devrugtbaarheid vanjudca, 
en dat de oude regeringvorm, waar van een kenmerk was, 
dat dit land van melk en honig vloeide Deut. XXXII: 12-14, en 
ffal.LXXXI: 10-17; zou blijven tot het tijdftip toe, dat de Im
manuel tot het gebruik der reden koomen zou f. is, omtrent 
zijn elfde, of twaalfde jaar Luk. II: 42. 't geen het juiftc tijd-
gewrjgt is, waar injudea aan Syrië onderftooken, zijn vrijheid 
en ouden regeringvorm, toen Quiriuus en Coponius daar gezon
den wierden, is kwijt geraakt Jof. Ant. L. XVIII. C. 1. g. 1. 

(2) Maar 

http://laatlte.de
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VI. 
Maar welk een heil is ons belchooren; 

Nu uit een zuiv're Maagd, 

Immanuel ons is gebooren, 

Waar Juda roem op draagt! 

Des Vaders woord in 't vleefch verfcheenen, 

Dat onder ons nu woont, 

Zal God weer met den menfeh vereenen, 

Hoe fel van hem gehoond. 
VII. Ziet 

(2) Maar dan leert Hij ook, dat Judea geenszins aan Syrië 
onderhoorig of onderftooken zou zijn, om door een heiden-
fchen onderkoning befluurd te worden. In tegendeel , dat 
Syrië zelf, door welk rijk nu Judea vcrfclicurd wierd, al 
voor dat doorluchtigTijddip f. 15 aangewcezen, deerlijk zou 
verwoed weezen van wege tive Koningen, die er het gebied 
over zouden voeren, f. 16. 't Geen ik dus vatte naar de Hebr. 
woordzctiing: Zskcriijk, eer dit kneebtke ivcet te verwerpen bet 
kiaaado,cn ie veriitzen bet goede: zal dat land (Syrië), waar ever 
qijverdriaigzijt, verladUnzijnVÄN WEGE zijnetvue Koningen. 
"J93 is hier VAN WEGE ais Deut. XXVIII: ao.cn Jer.lX.-7. 
De gefchiedeniflen leeren duidelijk, dat dit vervuld is. Want kort 
voor's Heilands komft in de wacreld.ftond het Syrifch rijk ge-
ftadig onder twe Koningen,'en is daar door te gronde gegaan. 
Er rees tiuTchen ANTIOCHUS GRYPUS Demetrius Nikators 
zoon, en ANTIOCHUS CYZ1CENUS zoon van Antioch« 
Sidetes een doodelijke twift. Dec ze floeg over tot derzclver 
kinderen, SF.LEUKUS, ANTIOCHUS D1DYMUS, PHI-
LIPPUS, DEMETRIUS, en ANTIOCHUS DIONYSUS, 
kinderen van Antipchus Grypus; en ANTIOCHUS EUSEBES 
zoon van Antiochus Cyzicenus, godlooze en wrange tyranrien, 
die door moorden en inland (che oorlogen, malknnderen om hals, 
en het rijk van Syrië tot den ondergang hebben geholpen. 
Wanneer ANTIOCHUS EUSEBES naar Partliië gevlugt, en 
PHILIPPUS voornemens zijnde naar Egypte te wijken, ge
merkt hem die van Alexandria daar tot de kroon hadden ge
roepen , deeze door Gabinius landvoogd van Syrië, is onder, 
drukt, en met eenen een end gemaakt van het Syrifch rijk. Vid. 
Porphyr, apud Scalig. inThef. Temp.p 227 ,&lr»!ilan rvtuyari 
p. JTI & 572, item Eufeb. %f«r. tum.***/. *. p. 71. 

http://ao.cn
http://Jer.lX.-7
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VII . 

Ziet hier voor traanen, zuiv're weelden; 

Gods heil komt ons te ftä. 

Nu wijken fchaduwen en beelden, 

Voor waarheid en genä. 

Wien raakt dit groote heilgoed nader, 

Dan ons voor wien Hij pleit? 

't Is de Eengebooren van den Vader; 

We zien zijn heerlijkheid. 

V I I I . 

Voor ons is 't wonderkind gebooren, 

God gaf ons zijnen Zoon. 

Zijn fchouders is 't gebied befchooren, 

Hij ftapt op Davids troon. 

Zijn naam is Wonder, Raad, en Sterkte; 

God die de waereld torft; 

Der eeuwen Vader die 't al werkte, 

De waare vredevorft. 

IX. 

God zelf is in het vleefch verfcheenen, 

En blaakt door menfchenmin; 

De onzigtb're krijgt hier vleefch en beenen, 

En de Eeuwige een begin. 

't Kind is de Heiland van zijn moeder; 

Zij die Hem baart een maagd; 

Dees 
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Dees Zoon haar bruigom, man, en broeder; 

De Godheid die haar draagt. 

X. 

Hij, door-Wien vorften 't rijk beftiëren, 

Die fchepters geeft hunn kragc, 

De helden eeuw'ge krijgslauriefen; • 

I Ï in .Auguftus magt. 

Die 't veld bekleedt met groene kruiden, 

't Gevogelte met dons, 

De lucht met ftarren, 't vee met huiden; 

Verfchijnt hier naakt bij ons. 

XI . 

Nu ligt de Hclvorft op zijn flerven,. 

Ons leven flapt in 't lieht: 

Gods zoon doet ons den hemel erven, 

Daar 't helfche Topbech zwigt. 

Dit fpraakloos Kind zal wijsheid leeren, 

Die onze ziel bekoort; 

Dit Kind zal dood en graf trotfeeren, 

Die Kind is. 't eeuwig Woord. 

• • - . • X I I . 

Hóe zielbekoorend zijn dees trekken, 

Aaabidlijk Wonderkind I 

Och! datzè in 't hart een' gloed verwekken | 

Och! wierd Gij recht bemindf. 

Gij 
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Gij moet al de Eigenmin doen zwijgen, 

Het oude leven doón, 

En in ons een geftalte krijgen; 

Dan leeft in ons Gods Zoon. 

XIII. 

Dan zien wij Gods geheimeniffen, 
In 't laage Bethlehem,* 

Dan zullen wij Gods heil niet miflen. 

Dan looft U hart en Item. 
Dan zullen wij Uw krib verderen; 

En uw' geboortedag , 
In 't juichend heilgeloove vieren, 

Dat U met blijdfchap zag. 

PAASCH. 



43 S T I C H T E L I J K E 

PAASCHZANG. 
O P EENE NIEUWGEMAAKTE ZANGWIJZE. 

Ov.'kZaVt.oogenblïkgezegcndnoemenil Deel bladz.i(?i. 
O F : Hoe hert de vijand op de gangen. II Deel bladz. ió%. 

I. 

>L/waai nu,den'wierook der gebeden, 

Aan-God bij 't waare Paafchlam toe, 

Mijn ziel, befchouw Egyptes roê, 

Zie 'if-heljche Só'ari ganfeh vertreeden. 

Zong Ifraftl, toen Memphis hof 

Den rouwkreet aanhief, zegezangen; * 

Ons oor moet blijde klanken, vangen, 

Dees Feeftdag eifcht des Heilands lof. 

I I . 

Hoor ik mij hier ften feefte. noodent 

Mijn hart'moec vrij van' zuurdeeg zijn,f 

Dat oud kwaadaartig zielvenijn; 

Mij paffen de ongezuurde brooden. 

Mijn 
* Zong Ifracl, toen Memphis bof Den rouwkreet aanhief zegezan-

gen] In het Tijdftip, dat Memphis rouw bedreef over het 
fn euvel en van Pharao met zijn Jegcr in de roode zee; zon.1» 
ICraël den Lofzang, voor do redding hun van God befchikt 
Exod. XV: I-2I. 

•f Mijn hart moet vrij van zuurdeeg zijn] 't Zuurdeeg van de 
oude natuur, en alledeovcrblijffelcnvan onoprechtheid .kwaad
heid, boosheid enz. Zie Exod.XII: 15-20, en 1 Kor. V: 6 8. 
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Mijn Pafcha is voor mij geflagt, 

Dit Godslam wil voor zonden boeten: 

'c Voegt mij gezuiverd Hem te ontmoeten, 

Die 't leven heeft aan 't licht gebragt. 

I I I . 
Doorluchtig Pafcha, heuglijk derven 

Van 't reine en tegenbeeldig Lam, 

Dat onze zonden op zich nam: 

Ik zing van U die 'c heil deedt erven. 

Stap, wreekende Engel, flap voorbij, 

Ai ziet ge in Gofen veel gebreken; 

't Hart is met JESUS bloed beflreekcn; 

't Bloed van dit Paafchlam maakt ons vrij.* 

IV. 
Gods Zoon ten zoen aan ons gegeeven, 

Door 's Vaders zuiv're menfehenmin, 

Trad ons ter hulp de waereld in; 

Én Aapt nu andermaal in 't leven, f 

Hebt gij gebeefd, O Golgotha|, 

Toen gij Hem aan het kruis zaagt hangen: 

Volg nu de rei- en maatgezangen 

Van 't Eng'lenheir, ook hupp'lend na. $ 

V Deed 
* Exod. XII: 21-23. 
t Heb. I: 6. 
[ Hebt gij geleefd, o Golgotha enz.] Door de eerftc aardbeving 

bij 's Heilands dood voorgevallen. Mac. XXVil: 51. 
5 Ook hupfknd HA] door een e tweede aardbeving bii 's Iki-

lands ontbinding Mat. XXVIII: 1. ' 
III. DEEL. D 
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v. 
Deed JESUS Hern de doón ontwaaken, 

Wanneer Hij ftorf: zou Hij die leeft, 

En door ziju' dood dac leven geeft, 

Niet hel en hclfche banden flaaken? 

Ja, Levensvorft, al floot de Jood 

Uw graf, al fchond men uwe leden;* 

Gij zult voor hun in 't leven treeden, 

Schenkt geeftlijk leven uit den dood. 

VI. 

Vliegt'Eng'leD om al 't woên te fluiten. 

En flaat op geen Romeinfche wacht, 

Noch zegel van den Bloedräad acht: 

God geeft bevel om 't graf te omfluiten. 

Beeft, wachters, voor die donderftem, 

Dees felle blikfem zal u zengen: 

Vlugt, vlugt; gij moet de tijding brengen, 

In 't fidderend Jerufalcm. 

VII . 

Zag 't Eng'lenheir het zonlicht rijzen, 

In 's waerelds vroegen dageraad; 

't Zong, op een trippelende maat, 

Des Scheppers lof met keur van wijzen, f 
'k Loof 

* Al fchond men Uwe leden] De difcipelen namelijk door las
tertaal. Zie Mat. XXVII: 63 , 64. 

\ Job. XXXVIII: 7. 
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•k Loof U, o QoBl, die deez' dag 

Het morgenteelend Ooit deed baaien, 

Welke U ten afgrond neêrgevaareu, 

Op Golgotha weer rijzen zag. 

vin. 
O dag, o eer van all' de tijden , 

Waar op Gods Zoon tot heil der Kerk, 

Ruft van het groot herfcheppiugweik: * 

Ik zal mij in uw licht verblijden. 

Mijn Ziclzon rijft met fchooner fchijn. 

En doet door godgewijde monden, 

Het heil aan 't zwoegend.hart verkonden* 

Dit zal, De dagdet HEEREN zijn! 
R U . S T E. 

IX. 
O dag gij fchenkt aan mij het leven , 

Gij wifcht de fmaad en lafter uit, 

Daar God zijn' zoon , naar't raadsbefluit, 

De heidenen ten erv' wil geeven. 

O dag, o allerblrjdfte tijd, 

Waar op de Heiland is verfcheenen, 

Gij droogt de traaüen, ftremt het weenen, 

' Geeft vreugd die 't klaagend volk verblijdt. 
X. Nu 

* Ruß van bet groot berfebeppingwerk] Paulus leert Heb. IV: 
lo, ,, dat Chrülus op den eertien dag.der wecke, is ingegaan 
„ in zijne ruße; en zelf ook van zijne wérken gerufl beeft, gelijk God 
„ vm de zijne verg. j \ 4. 

D 2 
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x. 
Nu zie ik, Petrus mat van treuren, 

En om zijn' diepen val befchaamd , 

Daar hij zijn liefde al treurend aamt, 

Met CHRISTUS 't hoofd ten grave uitbeuren. 

Johannes flapt naar Golgotha, 

Door blaakend liefdevuur gedreeven; 

't Blij Emmaus ziet Gods zoon herleeven; 

Die maar' vervult Bethania. 

XI . 

Al ftaat Maria nat bekreetcn: 

Nu JESUS zich aan haar ontdekt, 

„ Maria! „ zegt, en 't harte wekt; 

Durft zij Hem, „ haaren Meefter"! heeteo. 

O zalig woord! o levenskragt! 

Wat heil doet gij in 't harte vloeien 9 

Die hemeldauw moet mij befproeien, 

O JESUS! die mijn fmert verzacht. 

X I I . 

Ik mag U ook, mijn' Meefter, noemen, 

Mijn rots, mijn heil, mijn levenslicht, 

Waar voor de nacht en vijand zwigt, 

Die Duivel, hel, en dood wilt doemen. 

'k Zie in uw graf den Dood geveld, 

In mij de bron des levens fpringen; 

Gij 
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Gij zijt de garf der eerftelingen, 

Die mij den vollen oogft voorfpelt. 
X I I I . 

Ai laat mij nooit die hoope derven, 

Gij die mijn ziel in U verblijdt, 

De opftanding en het leven zijt: 

Leer mij in 't leven (laag te fierven. 

Ga ik met U, dus in den dood; 

Dan zal met U het leven rijzen, 

Da,n voel ik hemelfche bewijzen, 

Dat Gij mij tot de rufte noodt. 
XIV. 

'k Zal Uw beloften nooit vergeeten: 

Gij ftapt mij voor, ik volg Uw les; 

Al ziet mij 't aardfche Ramefes, 

Met bitt're (aus het Paafchlam eeten. 

Ik heb mijn lendenen gegord, 

En hou den ftaf in mijne handen; 

Ik reis door zee, en dorre zanden, 

Waar ik door U geveiligd word. 
XV. 

Uw wondcrebbe * en wind f voorfpellen 

Mij heil, zoo 'k in de diepte ga; 
Gij 

* Uw voanderebbé] Artapanus vertelt, volgens een oud ver
haal bij de Memphiters overgebleeven,, dat Mofes de wijde 
„ van 't ganfche land, 7>?» *\*.vu\vi een zixiaare ebbe waar» 
„ genoomen , en de ganfche menigte der Ifraelicten door 
„ de drooge zee geleid hebbe ". Vid. Euf. Prap. Euang. 
L. IX. C, XXVII: pag. 4.36. Mofes fpreekt, van -jSn 't 
Wecbgaan der zee naarden Hebr.ftijl, d.i. EBBEN; en van 31» 
Wedsrkeenn d. i. VLOEIEN Exod. XIV: a i ,cn 28 j verg. Gen. 

D 3 VIII: 
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Gij zijt de waafe Sehechina, 

Gij zult mij in de zee verzeilen. 

Ik zal gevoed van 'c God lijk Lam, 

Doof 's waerelds wildernifTen trekken; 

Des daags zal mij Uw wolk bedekken; 

's Nachts licht mij uwe liefdevlam. 
XVI . 

Dat mij Uw liefdevlerken draagen: 

En als 'er 't perk mijns levens is; 

Voer mij uit 's waerelds duifternis, 

Bij U in 't eeuwig rijk der dagen. " 

Daar is het Lam mijn zonnefchijn; 

Daar zal ik voor geen* dood meer zorgen; 

Daar is 't altoos een held're morgen; 

Daar zal het Land der rufte zijn. 
HE-

Gen. VIII: 3, en Pf:il. LXXIII: 10. Ja de zee, ftaat er, Exod. 
XIV: 27 ^keerde weder yy>6 tot haaren vloed. Dan de heilige man 
Ahrijft dit niet aan zijn eigene, maar aan de Goddelijke Wijs
heid en kragt toe; zijnde dit een bovennatuurlijke ebbe, en 
beerlijk wonder. Zie Exod. XIV: 21, 22. 

t En wind] „ D.t God op het uitdrukken van Mofes (taf, 
„ een Herken OOSTEWIND den ganfehen nacht heeft 
„ doen waaien , waar. door de Zee droog gemaakt en de 
,, wateren gckloovcn wierden": verhaalt ons Mofes Exod. 
XIV: 2T. Door dien ruy r z n p n n flerken OOSTEWIND, 
verfta ik, COT zviaren fiorm uit bet NOORDOOSTEN, of Noord-
noordgolien; noemende de Hebreërs, welke maar vier hemel-
Oreeken kenden, dien met den naam van Oofiewind, om da: 
die felle,en verdroogende orkaanen,in Arabië.Paleftine.Me-
fopotamië, enz. veeltijds uit bet Oofien waaien, en foniwij-
Icn ook uit het Noordooftcn: gelijk men befluitcn mag uit 
Ezcch. XVII: 10en 12; daar er 't Bnbylonifch rijk, om die re
den , bij vergeleeken wordt, 't geen ten Noordooften van Palcfti« 
ne lag. Conf. J. M. Glacfchcr in Bib. Brem. Clas. VII. Fafc 
IV. p. 644. Zoo doet'de Heiland, door zijn kragt, de golven 
van zwarighade;:, en 't ongeloof wijken. 
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HEMELVAARTZANG. 
O P EENS NIEUWGEMAAKTE ZANGWIJZE; 

O F : Menuet de Proferpjne. 

O F : Ziek die geneigd tot lieven. 

O F : Triumpheert o Batavieren:met herhaling van den 
tweeden, eü derden fegel ;ahze beide gezongen zijn. 

I. 

jÊ^dingt nu vrolijk, Eng'lenfchaaren; 

Zing nu vrolijk, Sions volk; 

Steroog op geen bruine wolk: 

JESUS is om hoog gevaaren. 

Halelujah *! juich Hem na, 

Zing Hem mee Bcthania. f 
II. Dat 

* Halelujah enz.] De beide laatfte regels van ieder zangver: 
in dit Lied, dat te vooren gedrukt is geweeft, zijn veranderd 
om 't woord Halelujab: waar in naar 't Hebreeuwfch, en 't 
aloud gebruik in de Peans bij de Grieken (ZieDickinfonDelph. 
Phceniciz. Cap. VI. pag. 50 en 51.) de toon niet valt op de 
tweede lettergreepe LE;maar op de derde LU. Men moet niet 
Halelujah zeggen, gelijk gewoonlijk gefchiedt,maar Halelujab. 

t Zing bem met Betbania] Dat JESUS in, of digt bij Betba-
nia ten hemel gevaaren zij, is uit Luk. XXIV: ^o,onwederfpree-
kelijk. Hedendaags wordt de plaats zijner hemelvaart, vrij wat 
ten noorden van Bethania aangeweezen. Zie de fchoone kaart 
van Jerufalems omtrek bij R. Pococke Description of the Eaft , 
Vol. II. P. 1. L. 1. C. II. p. 7. daar de Kapel der hemelvaart, 
een derde van een uur gaans, ten noorden van Simon des me-
laatfchen en Lazarus huis in Betbanië, gelegen, wordt ge-
plaatft. Men behoeft echter, daarom die oude overlevering niet 
van valsheid te befchuldigen, gelijk J. Korte doet, Reife 2 
Buch, 9 Cap.pag. 165-173. ( i ) Voor eerftverwerp iknietgaarn 
die overleveringen, nopens de plaatfen der H.Schrift,en dege-
beurteniflen daar voorgevallen; zoo ze niet vlak tegen zich 

D 4 zelve 



56 S T I C H T E L I J K E 
i l . 

Dat nu elk met zegezangen 

Onzen JOSUA vereer'. " 
Ka-

zelve , of tegen de H. Schrift inloopen. (n) Ten tweeden, is het 
ook ten eenemaale onwaarfchijnlijk, dat 's Mailands Apodelen 
en Difcipelcn, honderd en twintig derk, van welke verfehei-
denen inBethaniewoonden.cn die er allen zeer bekend waren, 
of zelve in de waare plaats van 's Heilands hemelvaart zouden 
gedwaald hebben : of zoo ze daar in niet konden dwaalen, en 
dus de echte plaats van JESUS hemelvaart door zoo veel men-
fchen alomme in Paleftine is bekend geworden; dat het geheu
gen daar van zoo fchielijk zou verlooren, of de aanwijzing van 
de plaats, met voordacht, zonder de minde reden zou vervalfclit 
zijn. (ui) Eindelijk, Lukas zelf bevedigt die overlevering in't 
verhaal, dat hij wijdloopiger van de Hemelvaart geeft in zün 
tweede boek Hand. 1:12. Toen keerden zij wederom naarjerujn-
lern van den berg die genoemt wordt de Olijfberg, welke is nabij 
Jcmfalem , liggende van daar een Sabbalbsreize. De Heilige 
Schrijver, geeft hier duidelijk genoeg te kennen; „ dat Chriflus 
„ -can den OLIJFBERG is tenbemel gevaaren, en wel van die 
„ PLAATS des Olijf bergs welke ÈEN SABBATHSREIZE, 
„ d. i. vijf dadiën WIJ ^ra/a/enz lag": Want waar toe anders die 
aanteekeiiing ? Verg 'jofeph. Ant. L. XX. C. VIII. 5.6 p. 972. 
Ed. Hav. Nu ligt de Kapel der hemelvaart, juid vijf of zes dadiëii 
van Jerufalcm af, gelijkze in de kaart van Pococke geteekend 
ftaat. Maar Bethanië lag van Jerufalem vijftien ftadiën Joh. XI: 
18. Kan men dit wel beter verefFenen, dan door te dellen,dat 
Bethanië wijd verfpreid hebbe gelegen (gelijk wij in ons land 
vlekken hebben die een half, en fommige die een heel uur gaans 
lang zijn) zoo dat de afgelegcndde huizen naar het Noorden 
of Noordweden, waarlijk lagen omtrent de plaats van waar 
Chrillus is ten hemel gevaaren, en de verde huizen naar hec 
Zuiden of Zuidooden, geweed zijn die van Simon den Melaat-
fchen, Lazarus, Maria, en Martha, welke daar nog huiden 
op den diig worden aangewcezen. Altoos de vertaling die Kor
te geeft van Mand. 1: 12. Toen keerden zij wederom naar Jent' 
lern äs-« ïpvi OVER DEN BERG enz. is mis lijk, en komt 
in 't geheel inet het Griekfch niet over een. Ook voldoet mij 
de reden, die hij geeft van de dwaaling omtrent de echte plaats 
van Chridus hemelvaart, namelijk het Bijgeloof der Roomfche 
Kerk, niet het allermind. Want wat doet het Bijgeloof der 
Roomfche Kerk, tot die echte of onechte plaats? Wat reden was 
er, om de Kapel der hemelvaart meer op deeene , dan op da 
andere plaatfc te dichten ? Was het Bijgeloof meer gebonden 
aan de onechte, dan aan de echte plaatfe? Elk ziet, denk ik, 
klaaxlijk de zwakheid van zulk een wijze van gevolgtrekken. 
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Kanadn buigt zich voor Hem neer; 

Hel en dood neemt Hij gevangen. 

Halelujah, zing heur fchä, 

Zing Gods heil, Bethania. 

I I I . 

'k Hoor geen wreede wolven huilen, 

Golgotha heeft uitgewoed. 

Golgotha zal Hij vol moed, 

Voor 't olijfgebergt verruilen. 

Halelujah, Golgotha! 

Zing Gods heil, Bethania. 

IV. 

Hoor hoe fchat'ren rots en duinen: 
„ JESUS is 't die 't al regeert, 

„ JESUS die de Hel trotfeert"! 

Zingt met Akra, Sions kruinen! 

Halelujah; Siloa, 

Zing Hem met Bethania. 

V. 

'k Zal dan ook mijn' Koning zingen, 

Die zoo wijd zijn' grenspaal zet, 

'k Zal door 't goud der veldtrompet, 

Tot zijn' roem deez' toonen wringen: 

„ Halelujah, Gods gena! 

„ Zingt Hem met Bethania ". 

D 5 VI. Lc-
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vi. 
Levensvorfl, ai laat tog boven , 

Waar Gij zijt mijn leven zijn; 

Laat geen glans, hoe fchoon hij fchijn', 

In mijn oog Uw' glans vcrdooven. 

Halelujahj vroeg en fpä, 

Zinge elk met Bethania. 

VII . 

Zingt dan vrolijk Englenfchaaren; 

Zing dan vrolijk Sions volk, 

Steroog op geen bruine wolk. 

JESUS is om hoog gevaaren; 

Halelujah! juich Hem na, 

Zing Hem met Bethania. 

PINK-
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PINKSTERZANG. 
OP EENE TUEIWGEMAAKTE Z A N G W I J Z K . 

O F : Die blumlein in das koren flehen.. 

I. 

W ie zingt, doorluchtig Pinkftcrfeeft, 

Het zenden van den Hemelgeefl ? 

Ontzachlijk wonderwerk, 

Uw teek'nen fpellen * 't heil der Kerk! 

'k Zie vuur'ge tongen daalen t» 

Ge-
* Ontzachlijk wonderwerk, Uw teek'nen f pellen enz.] Joel II: 

31, vindt men het woord DTISIÖ Wondcrteckenen. 'Voor 't 
welke Lukas, IIMT«. , %# c-w««, Wonderen, en teekenen heeft 
Hand. II: 19. en AWJK««, HSA T(f«T«, w tmnéicc, Kragten, en 
wonderen ,en teekenen f. 22. Wanneerxe bijeen (taan , kan ir.cn %e 
dus onderfcheiden, dat Aw«fci; Kragten, wonderen beteekent met 
opzicht tot'de Goddelijke almagt, die er rot de uitvoeringe ver. 
eifclit wordt; Tïparie Wonderen, die zelfde groote uitwerkzcls, 
in zover ze in ons gemoed verbazing, en ontzetting voorde 
gevolgen vcroorzaaken ; en 2 ^ « « Teekeivn, in zover ze 
Voorteek en en zijn, en ons toekomilige gebeurtenisfen wikken. 
Het eerfle nopens Kragten, is van zelve klaar. Het laatfte no
pens Wonderen en Tcekenen, blijkt uit eene duidelijke plaats vaii 
üilian. Var. Hill L. XII: C. 57 P- 764. & Jof. E. L. VI. C. V. g. 3. 

•j- 'kZ'e vuur'ge tongen daalen] Hand. II: 2.En van bun werden 
gezien, fridnipi^i/tevai yxaa-trai i r aVi i^ j , verdeelde,of gejplitße 
tongen als van vuur, en bet zat op een iegelijk van ben, te weeten bet 
vuur. Dat hier uitwendig door 't oog, vuur gezien is, zoo wel als 
Wind gehoord; wordt, dunkt mii?zoo klaar van den H. fchryver 
gezegd,als met mogelijkheid gefchieden kon. Zoo dat ik ver
wonderd ila, over het vnjpmde gevoelen van Lakemacher, 
die meent, dat hier in 't geheel geen vuur, noch tongen van 
vuur gezien zijn, en de woorden vertaalt: Men zag aan bun 
de taaien die uitgedeeld wierden, of, Men zag dat er taaien on
der ben uitgedeeld wierden, als van vuur. Want Hij zat up een ie. 
gelijk va>i hen, te weeten DE GEEST. Ohf. P. II. Obf. IV. p. 

103-126". 

http://ir.cn
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Gefplitft toe vreemde taaien! 

Nu blaaft op Salems kruin, 

Gods wind de heilbazuinl 

II. 
De Schcchina, die zich hier zet 

Op Sion, fchrijft een zachter wet, 
Dan 

103-125. Het komt mij zoo gedrongen,en verdraaid voor. en 
zoo ftrijdend met de eenvoudige uitdrukkingen in 'tGriekfch, 
dat ik oordeel de moeite van een breede wederlegging gemakke
lijk te kunnen (paaren; 't geen bondig gedaan is door J. G. Mi
chaelis Exerc. V. 5- 7-11. Puur en wind, inzonderheid een hee-
te OOSTKWIND met vuuivlammen gemengd, zijn de gewoo-
ne Teekenen van de goddelijke verfchijning. Dat zietmen reeds 
in 't Paradijs, na de zonde onzer Voorouders Gen. III: 8 en 
24. Insgelüks in de doorluchtige doorleiding der Jfraëlieten 
door de Schelfz.ee, daar 'T VUUR ,en de OOSTEWIND uit
drukkelijk gemeld worden. Exod. X^V:zr, 24. Zoo verfcheea 
de HEER op Sinai, bij de Wetgeeving den grondilag van 't 
Pinkfterfeeft, vijftig dagen na 't eerde Pasfchfeefl Exod. XIX: 
13-19. Vergelijk ook de verfchijning aan Elia 1 Kon XIX: n -
13 , en Pfal. L: 3. Dnarom wordt deezc Ooftewind, in nadruk 
«Je Wind des HEEREN genoemd Hof. XIII: 15. Op deezen 
VUURIGEN QOSTEWIND.doelde Joannes de Doper in zijn 
gefprek over den Doop Mat. III: n . Ik doop u wel met water 
tot bekeering: maar die na mij kamt, is fterker dan ik; die zalu met 
den Heiligen Geeft, en met Vuur doopen. gelijk de Ilr. Nonnen 
zeer wel heeft aangemerkt Muf. Brem. Tom. I. P. III. Dif. V. 
JJ. 2.p. 472-482. Evenwel ben ik geenszins mee dien Heer van 
gedachten , dat we in deeze voorzegging van Johannes, het oog, 
van de Uitftorting des H. GEESTS op den i f t" Piukfterdag, 
hebben af te wenden, 't Is, dunkt mij, zoo klaar als de dag, dat 
de uitdrukking van H. GEEST . nergens anders op kan gebragt 
worden. n*üft* beteekent Wind: hier word dus Wind, en Vwr 
famengevoegd, gelijk die Teekenen gepaard gingen op den 
iften Piukfterdag. En in fteê van het Doopen met den H. Geeft, 
m Vuur, vindt' men Mark. I; 8, Joh. 1.33, Hand. 1:5. de be
lofte va» te Doopen met den H.Geeft, zonder dat er van Vuur ge-
fprooken wordt: ten duidelijken blijke, dat hier geen andere 
doop, dan die van den H. Geeft gemeend is. Hij voorfpelt 
dan, dat Chriftus de zijnen doopen zou è» iminat» iylu, %yf 
„ u f 1, Met den heiligen Geeft of WIND, en VUUR. Vid. Cameron. 
Myroth. p. 7. & Cyrill. Hierof.Cat. III. p. 19. D. 
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Dan Horebs blikfcmglocd, § 

Door Haaren vinger in 't gemoed. 

Zij leenigt harde fteenen, 

En wil gena vereenen, 

Met Haar geftreng bevel; 

J\l lacht en fchimpt de hel. 
I I I . 

Korts rees aan 's Hemels blaauwen trans, 

De zilv'ren Zevenftar vol glans; * 

'k Zie in het goudgeel graan, 

Verheugd den krommen fikkei Haan. 
Gods 

J Dan Horebs blikfemgloed] De nieuwe Sionietifche Wetgee-
Ving op den l"'" Pinkfterdag onder het N. Teft. (laat blijkbaar 
tegen de OudeSinaietifche opden inen Pinkfterdag onder het O. 
Teft. over. Verg. Exod. XIX en XX, met Hand. II. Want dat 
het Pinkfterfeeft ter gedachtenis der Wetgeeving gevierd werd, 
is het gemeen gevoelen der Toodfche meefters. En ik weet 
niet, dat men eenige voldoende reden kan gecven, waarom het 
juift 50 dagen na 't Pafcha gehouden wierd, dan dat 50 da
gen na Pafchen de Wet is gegeeven. Exod. XIX: 1,11 ,en 16. 

* Korts rees - De zilv'ren Zevenflar vol glans] Naar een' 
ouden Romeinfchen Kalender, den 14 Mai, wat den Zonne
lijken of fchijnbaaren opgang betreft, zijnde juift de dag, op 
welken Chriftus is ten hemel gevaaren: gelijk de Zonnelijke 
ondergang der Zcvenllar viel opden 2 April, waar op 's Hei
lands driedaagfch lijden begon. Dus fchuilt liet Zevenge-
ftarnte in de ftraalcn van de Zon net 42 dn gen. Deszelfs 
opgang, was bij de Grieken de aankondiglter van den Oogft. 
Vid. Hef. Erg. ir. 383-387. Arat. apud Athen. Deipnos. L.XI. 
p. 489 & 490. Ovid. Fall. L. V. f. 599-602. Conf. Petav. Var. 
Dif. L. II. C.9. & Cleric, ad Hefiod. p. 254, & 255. Hierom 
wordt de Heiland, bij den Oogftijd van 't jaar van Gods wel-
behaagen onder de nieuwe huishouding, vertoond aan Joannes 
in het eerde gezicht der Openbaaring, als die de ZEVEN 
STARREN in zijne rechterhand houdt. Openb. I:'io-2o. Welk 
gezicht, voor een groot deel gehaald is uit de Goddelijke Ver. 
fchijning.zoo op den eerften Pinkfterdag onder het Oude, als 
cp den eerften Pinkfterdag onder het Nieuwe Teftament. 



6z S T I C H T E L I J K E 

Gods Zcon ontfluit de fchatten, 

Die Zeven ftarren vatten; -

Schenkt zevenvoudig licht, 

Voor 't fchecm'rend zielsgezicht. 

IV. 

Hoe vroliik juicht de Jubeldag, * 

Waar op men Is'rcls blijdfehap zag 

Geklommen op het hoogfl', 

Eij 't fluiten van den tarwenoogft. f 

De werktijd is verftreeken; 

Elk vier' nu 't Fecft der Weeken: § 

De Zieleno.ogft geeft ftof, 

Tot 's.Allerhoogden lof. 
V. 

Geen lam, noch rund, noch bok, noch ram, J. 

Verteef' de wreekende Outervlam, 

Op Is'rels brandaltaar: 

Ons offer ftorf voor Sions fchaar. 

't Zijn 
* De Jubeldag] Want de Pinkßerdag was de VIJFTIGSTE 

na zeven Sabbatben van 's anderen daags na den Sabbatb, wan
neer men de garve des Beweegoffcrs bad gebragt Lev. XXIII: 15, 
16; gelijk het JUBELJAAR, het VIJFTIGSTE JAAR was 
na' zeven jaarweeken Lev. XXV: 8-11. 

f Bij 't fluiten van den tarwenoogfl] Die in 't midden van 
Mai valt in Kanzän. Daarom heet dit het Feejl des Oogfis. 
Exod. XXIII: 16; verg. H. XXXIV: 22, .Deut. XVI: 9. 

g 't Feefi dn weeken: ] Zoo wordt dit Feed genoemd, om 
dat men ZEVEN WEEKEN moeft tellen van dat men met den 
fikkel.begon inbetfiaande koren te flaan.Dêut XVI: p-12, en iß. 
, \ Geen lam,nocb rund, noch bok, nocb ram] Als op bet Pink-
ftafeeft onder het Oude Telt. Lev. XIII: 1 8 , 1 9 . . 
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't Zijn twee gezuurde broöden, * 

Waar op ik God mag nooden. 

De .fmaak der Godheid, is 

Mijn fchulderkehtenis. 

VI. 
Dit Feeft, 't geen 't groote Paafchfeeft fluit, f 

Wijdt met een goddelijk geluid, 

Den Tempel door de vlam, 

En 't zoenbloed in van 't godlijk Lam. 

Verblijdt U, Is'rels fchaaren; 

Gij ziet de rookpilaaren § 
"t Ge. 

* Twee gezuurde broaden] 't Zuurdeeg mögt anders op den Al
taar niet kopmen : maar hier wordt het geëifeht in de twee be-
weegbrooden der Eerftelingen Lev. XXIII: 16; zoo 't fchijnt, ooi 
af te fchilderen; dat de Eerdelingen die uit Jooden en Heide
nen den HEERE zouden worden toegebragt, in een levendige 
erkentenis en ootmoedige belijdenis zouden hoornen, van den 
ouden zuurdeejfem , en van den zuurdeejfem der kwaadheid en der 
boosheid 1 l(or. V:8 , verg. Hand. II: 37. 

f 'i Geen 't groote Paaj'cbfeefl,fluit] Want men moefl van 's 
anderen daags na denSabbatb van Pafchen, zeven volkoomen Sab
batben tellen: tot 's anderen daags na den zevenden Sabbatb moeften 
%e vijftig dagen tellen, en dan een nieuw Spijsoffer den HEÈRE 
.offeren Lev. XXM: 15, 16. Dus hangt het Pinkfterfeeft fa-
jnen met het Paafchfeeft, en maakt het flot nit van de Zeven 
weeken, en het einde van den Oogft die met Pafcben begon. 
Deut.XVI: 9, 10, en 16, Exod. XXXIV; 22. Daarom wordt 
het van de Jooden m ï j r , en van Jofephus Ajartba genoemd, 
d.i. zoo veel als Sluitfeefl. vid. Rel. Antiq. P. III. C.IV.j . 2. 
P-473-

§ 't Zoenbloed — Gy ziet de rookpilaaren enz.] Ik heb het 
oog op Hand. II: 19. Ik zal wonderen geeven in den hemel,bo-

.ven, en teekenen op de aarde beneden, BLOED, en VUUR, en 
ROOKDAMP. Verg. Joel. II: 30. Om die moeilijke plaats 
te verdaan, moet ik dceze vier aanmerkingen maaken. I. Voor 
eerft is het klaar, uit den aart der woorden, en 't verband waar 
in ze flaan, dat men hier wezenlijke wonderwerken moet be

grijpen , 

/ 
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't Geluid der wolkkolom, 

Vervult het heiligdom. 
VII. Dit 

grijpen, dat is zulke groote gewrochten, die de natuur nice 
kan voortbrengen. Zodat men om oorlogen, blocdllortingen in 
veldflagen, 't verbranden van huizen, vlekken, en lieden, 
hier niet denken kan, want dat zijn geen wonderwerken. II. 
Ten tweeden kan men in 't optellen van die wonderen , de uit
putting niet gecven aan de Wonderwerken, welke op deezen 
zelfden dag, ja op dit zelfde uur gebeurden, waar op Petrus 
fprak; en die zoo treffend waren, dat ze de ganfche fchaar 
der Pinkftervierders deed verzet liaan. Deeze zijn al te aan
merkelijk, om er niet aan te denken. Ja 't was blijkbaar met 
zulk een oogmerk, dat Petrus de godfpraak van Joel aanhaalde, 
oin dat hij ze daar op wilde toegepaft hebben. III. Ten der
den oordeel ik, dat men daar toe brengen moet de Wonderen 
die God door zijnen Zoon uitgevoerd heeft, toen Hij zijn bloed 
ftortte ter verzoening der zonden. De tuflehentijd tünchen 
dien grooten dag der flagting van het tegenbeeldig Pafcha, 
en deezen der nieuwe Wetgeving, is zoo weinig, en de betrek
king die deeze beide dagen tot malkander en hebben zoo nauw, 
dat ik niet zien kan, hoe men de Wonderwerken van deezi 
beide dagen zoo hecht aan een verbonden, met fchik kan van 
een fclieiden. Rehalven dat ons Petrus, in zijne toepaffing van 
Joëls Godfpraak vs. 22, met klaare woorden,op de Wonderen 
wijft door JESUS gedaan. IV. Ten vierden al Ie de uitdrukkingen 
zijn, zoo 't mij toefchijnt, ontleend uit de inwijing van het 
oude heiligdom,'t geen tans juift de plaats was, daar deeze won
deren gefchiedden. Volgens deeze gronden, hebben we hier 
(i) Het OKFRRBLOF.D van JESUS CHRISTUS, zelf een 
wondci-.en onder een reeks van wonderen. uitgeftort. Vergelijk 
Exod XL: 29, 34, 35. en Lev. IX; 1-22. (2) Het WONDER-
VUUR des H. Gcefts, door 't vuur dat op den eerden Pink-
iletdng neerdaalde uitgebeeld, waar door de geeftelijke of. 
feranden van Gods volk ontftooken wierden. Verg. Lev. IX: 
23. 24. (3) Den ROOKDAMP van de Wolk-en Vuurkolom. 
Want dat tot die kolom de Rookdamp behoorde, zowel als de 
Wolk,blijkt uit Exod.XIX:i8,Pf:U. XVIII: 9, Jef. IV: 5, VI: 
4, en Openb. XV: 8. Het Werkwoord VERVULLEN, 
wordt van de Schechina,of Goddelijke waoowng-gebruiktExod. 
XL: 34, 35, 1 Kon. VIII: 10. 11, 2 Chron. VII: 1, Eph. 
I: 23 , III: 10, en Openb. XV: S. Hier op nu worde toegefpeeld 
Hand. II: 2, 4. Het GELUID w r , fchijnt dan 't geluid van de 
wolk te zijn, met ROOK en VUUR neerdaalcnde, en door 
een' huilenden Ooftewind voortgedreeven. Verg. Hand. Il; 2, 
met Exod. XIX: 18 , en daar de LXX overzetten. 
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vir. 
Die hemelvuur raakt zielen aan, 

En doet haar diep verflaagen flaan. 

Elk vraagt: „ Wat zal ik doen? 

„ Zou ik met flof, eu afch mij voên"? 

Dit vuur zal If'rel leeren, 

Tot God te rug te keeren: 

Belooft in 't wigtig bloed, 
Vergeeving voor 't gemoed. 

VIII . 
Werd oudtijds Babels bouw geftoord, 

Daar 't vreemde taaien fpreekt en hoort: 

't Is dees verfcheidenhcid 

Van taal, die Salems grondflag Icit. 

Gods lof wordt door dcez tongen, 

In Kanaans taal gezongen. 

Men zweert op Soans grond, 

In Kanaans taal 't verbond. * 
IX. 't Ge-

* Men zweert op Soans grond, In Kanaans taal 't verbond.] Ik 
zie op Jef. XIX: i8- Te dien dage zullen er vijfßeden in Egyp-
teland zijn, fpreekende defpraake van Kanaan, en zweerende den 
HEERE der beirfebaaren; ecne zal genoemd zijn, EENE STAD 
DER VERSTORING, of liever, DE ZONNESTAD, ge
lijk D-in beteekent Richt. VIII: 13, XIV; ig, 't Is bij mij 
ten vollen zeker, dat De fpraak van Kanaan tefpreeken, zoo 
veel is als „ De taal van Gods volk te fpreeken, ten teeken van 
„ gemeenfehap des Geloofs, en des waartn godsdiehftes met 
j , Godsvolk ". Dit wordt uitgedrukt meteene klaare zinfpeeling 
op het fpreeken van Kanaans taal in Gofen, toen de Ifraelieten 
die uit Kanaan waren gekoomen, in Egypte als vreemdelin
gen woonden. Hier voor pleiten deeze redenen, ( i j Voor 
eerft heeft men hier in, of digt bij Gojen, juift vijf (leden, 
Van welke er drie in dit zelfde HoofJftuit gemeld worden, 

III. DsEL. E na-
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IX. 
't Geluid der huilende onweêrftem, 

Spelt voor het Oud Jcrulalem* 
Hoe 

namelijk Soan; en Nupb of Memphis ir. 13; benevens uc 
Zonneflud, of Hcliöpolis, in dit zelfde 18 f. En waar bij er 
noch tw$>c koomen , die de If'raëlieten zelve gebouwd hebben in 
Egypte;1 namelijk Pitbom, w-elke ftad Patumus heet bij Hero
dotus L. II. C. 158. p. T8 1. Ed. Weil"., en Raam/es Exod. I: 11. 
Gemerkt deeze vijf (leden in Egypte lagen, en het land Gofen 
omringden; kan men niet twijfelen, of men verltond daar het 
Ikbreeuwfch, 't geen dezelfde taal is met Kanaans taal, of het 
Phenicifch. Dat nsiy zoo veel zegt als een Taal, of Tongval, be 
hoeft men niet te bewijzen; het blijkt klaar genoeg uit Gen. 
XI: 1, 6, 7, 9, en Pfal. LXXXI: 6. (2) Ten tweeden, wordt 
hier duidelijk gezinfpceld, op dat beeven en vreezen, dat "Mn 
wge de beweegiug der band des HEEREN der heirjebaaren, bij de 
uitleiding der Ifraëlieten, de Egyptenaars aangreep f. 16. Zo
dat men bij dit Tijdgcwrigt, mee deeze zinfpeiing zfch be
hoort te bepaalen. (3) Ten derden fcliijnt dat opgericht teektn 
naï'O voor den HEERE, en wel aan Egyptcs Imdpaale, ons te 
wijzen op dat opgerichte teehen van een' Altaar, die den HEERE 
gebouwd werd in Raphidim, met het opfehrift 'D3 m,T De 
HEER is mijn banier Exod. XVII: 15.16: van welk gedenkte
ken , zoo ik mij niet bedrieg, ook bij Diodoriis Sicukis ge
waagd wordt Lib. III. p. 17s, A, B; en waar op Joannes mo
gelijk zinfpeelt Opcnb. II: 17. (4.) Eindelijk, de'Egyptenaars 
worden blijkbaar voorgemeld, onder het beeld van de ifraëlic-
ten die oudtijds uit hunn land gered zijn ; wanneer hiergefproo-
|;en wordt van een roepen tot den HEERE van wege de,ver
drukkers ; bet zenden van eenen Heiland en meefler, den tegen-
beeldigen Mofes, die ze zou verlojj'en; bet dienen van den HEK-
RE met Jlagtoff er enz. en Wijders van bet dapperflaati, en geneezeh 
van hen *. 20-22. Verg. Exod. II: 23, III: 1-20, VII: 16, 
VIII: 1, 8, 20, 25-28, IX: 1 ,13 , X: 1 , 7 , 8-11, 24, en 
25. Dat de Taal van K/mam hier zou zijn ,, een laage en 
.. onderworpen taal der Kanamieten ofGibeonieten, die zich aan 
., Jofua en de Ifraëüetcn overgaven Jof. IX: 6-25 „ gelijk een 
beleerd fchrijver onlangs Heide, komt mij ganfeh niet aan-
necinelfjk voor. Want ( 0 Men heeft hier maar vier ftedcii 
der Gibeonieten, Gibeon, Cbepbira, Beërctb, en Kirjatbjearim 
Jol'. IX: 17 ; doch geenszins vijf. (11) Daarbij moet men dee
ze vijflledcn, volgens de uitdrukking van den Propheet, in E-
.^ypteland hebben ir. 18, en niet in 't land Kanaan, (in) Ten 
hacfton , men vindt hier geen voetfpoor van eenige zinfpeeiiw,' 

op 



G E Z A N G E N . 67 

Hoe blij men 't Wetfeefl vier', 

Dac woord: „ Komt trekken wij van hier"!* 
Ik 

pp liet geval der Gibeonieten;maar wel, gelijk ik reeds gezegd 
hebbe, eene duidelijke vingerwijzing op de uitleiding der I toe
lieten uit Egypteland: wordende nu de Egyptenaar: ons afge
maaid onder het beeld van die Ifraë lieten. 

* „ Komt trekken wij van hier"\] Jofephus verhaalt de Bel. 
L. VI, C. V. g. 3. p 380 K± Hav., dat voor Jerufalemsver-
woefting, op een zeker Pinkfterfeeft, in wat jaar teekent Hij 
niet aan,, de Prieftcis des nachts (dat is des morgens vroeg) 
„ gekoomen zijnde «'« ri We» i'cpiv, in bet Binnenbeiligdom, 
„ (dat is den Prieftervoorhof) om den offerdienfl: waar te nee-
„ men . volgens htinn zeggen , eerft een beweeging en gedrttifcb 
„ Koreas t&j XIUTTH vernoomen hebben , maar daar na ook een 
„ flemnis van eengroote fchaare; MnaßahapivuTtvStv, Laoten. 
j , wevnnbier gaan". Het zelfde ichrijft Tacims korter Hill. L. 
V. C. 13 5. 2 Audita major bumand vox, EXCEDEREDüOS: 
fimul, ingens motus excedentium. ,, Men hoorde een meer dan 
„ menfehenftem, DAT DE GODEN VERTROKKEN. En 
„ tevens was ereengroote bewêeging van dé vertrekkende [Gö-
„ den] ". Er is al te groot een ovcrkouift tuffchen dit verhaal, 
en dat van Lukas Hand. II: 1-40; dan dat ik die niet voor de 
zelfde gevallen zou houden. I. Het Tijdfiip is juift het zelfde, 
(r) Beide zijn zij, voor den Oorlog, en deszelfs allereerfte be-
ginfelen voorgevallen.(2) Belde op een Pinkfterfeeft. (3) Beide 
's morgens zeer vroeg. Jofephus zegt dat het 's nac/jfjgefchied-
de, wanneer de Pricilcrs-in den Tempel waren gekoomen om 
den offerdienfl waar te neemen. Dit kan niet anders verftaafi 
worden , dan van den vroegen moigenftood. Dat nu dit in den 
vroegen morgenftond gefchièd is,'kan men uit Petrus .verdedi
ging afneemen. Dcc%e zegt Hand. II! 15. Het is eerfl de derde 
Uur van den dag. En r.oen was het al een' gerulmeii tijd gelee
den, dat de bewceging en 't zwaar geluid gehoord, het volk 
uit alle de hoeken van den Tempel faamen geloopcii, en veel 
tot de fchaare gefprooken was, over alle T« ,»ey*;\««rZ&SS de 
groDte werken van God. II. De Plaats is ook dezelfde, te wee-
ten de Tempel. Jofephus verhaalt, dat dit geluid gehoord' is, 
nadat de Priefters waren gekoomen cU T° 'hhiUw in beibiti-
nenbeiligdóm. Lukas zegt van 's gelijke, dat liet in den TemDel 
gebeurd is, want drfo moet men door J*o5 HUIS verftaan , 'c 
welk bij uitneemenhèid het Codsbuis, of den Tempel aanduidt 
Mat XXI: 13, XXIII: 38, Luk.XI:51, Joh. II: 16,17, Hand. 
VII: 47; en bij de LXX 1 Kon. V: 17, VI: 2 1 0 , 12. 14, 
iS, 19, 21 i 23, 28, 29, en vooral 2 Chroi-i. Vil. i , op 

Ë z tveüe 
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Ik zie de wolk verfchijnen; ' 

Op waare Cherubijnen; 

Wier vlugt naar de Oofterpoort, 

Gods volk mee blijdfehap hoort. 
X. Och! 

welke plaats hier niet duifter wordt gczinfpeeld. III. Wijders, 
de zaakis dezelfde. Volgens Jofephus en Tacitus ,komt er een 
zwaare beweeging en gedruifeb, met een grootefiem <pmiï: Lukas 
meldt insgelijks Sx»t EEN GELUID als van eenen geweldi
gen gedreevenen wind, dat Hij naderhand Qmi Eenjiem noemt 
Hand. 11: 4, en 6. IV. 't Geen door die item wordt aangekon
digd,^ uok het zelfde. Bij Jofephus is het Ms-ußuivafiev itrtü-
.':»£», Laatenws v.vi bier gaan. Die is het wezenlijke oogmerk 
van de verfchijning, ook volgens Lukas. De Schechina begint 
nu den eigelijken Tempel te verlaaten, en zet zich op 's Hei
lands Leerlingen de geestelijke Cherubijnen , om te vertrekken 
door de Ooftpoort Ezech. X : i y , 18; welke godfpraak Vi-
tringa , met recht op dit vertrek brengt, waar van Jofephus (preekt. 
Comin. in Jef. Tom. 1. p. 106. Dal had de Heiland,met op
zicht tot deezen zelfden Pinktterdag, uit Pfal. CXVIII: 26 voor-
fpeld Mat. XXIII: 38, 39- En op deezen Pinkfterdag voorzegt 
Petrus om die reden, uit Joel II: 31, de verwoefting van Jeru-
faiein, en maant de Jooden aan , om behouden te worden van 
dit verkeerd geflachte. Hand. II: 20 en 40. V. Eindelijk dit 
fceval is, eenige oniftandigheden uitgezonderd, het zelfde met 
het geen de Joodfche mei Reis zeggen van de verhuizing der 
Scbesb'ma Zij melden het verhaal van Rabbi Jonathan. „ Dat 
„ de Scbecbina drie jaaren en een half gewoond hebbe op den 
„ Olijfb-Tg, om te zien, of de Jooden niet tot God zouden be

keerd worden, en geroepen hebbe; Keert weder tot mij, O Kin-
ütxfii; en ik zal tot U wederkeer en: doch dat de Jooden, in weer-

" wil van dit alles, vervreemd blijvende van God; deScheebi-
" na van deezen berg gegaan zij naar heurc plaatfe ". Zie E-
cha R;ibbati fol. 59 col. 1. bij Reland Pal. L. 1. C. LIL p. 
^37. welke Heer daar op aanteekent „ dat dit de zucht der 
,", /vaare Schechina, onzen Heiland namelijk, die op deezen 
'i berg plag te vertoeven, en de Jooden tot den waaien dienlt 
',', van God ain tefpooren, ons voor oogen fielt: zodat dit 
L, van een' Chriften of een' Jood die van 't Chriftendom niet 
\ vreemd was, naar zijne gedachten, gehaald is". Zoo klaar 
ftheen het dien Heer, uit Chriftus gefehicdenis gefchept te zijn, 
die eenjaar na zijnen doop.zijnen dienlt met kragt heeft aanvaard, 
l/ore voor het Paafchfeeft vati 't Jaar 30; en daar in by de vier
dehalf jaar volhard, tot zijn hemelvaart, en dit Pinkfterfeelr 

tue 
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x. 
Och.' kwam nu 't Goddelijk gedruifch, 

Op Cherubs vlcug'Ien in Gods huis. 

Och! daalde wind en vuur, 

En brak en fmolc het de natuur. 

Men zag voor 'c ak'lig wezen, • 

Het heuchlijk licht gereezen: 

De Goddelijke wolk, 

Vervulde 't heilig volk. 
XI. Wat 

toe in het 33de jaar der Chriltenjaartelling. OnJertuflchcn zi-t 
elk, hoezeer jonathans verhaal, hij zij dan wie hij zij, no-
pens het vertrek der Scbecbina zweemt naar dat van Lukas, 
Tacitus, en Jofephus; en dat dit vertrek der Scbecbina wordt 
vaftgemaakt aan 't Jaar van 's Heilands hemelvaart en de Uit-
ftorting dés H. Géefts. VI. Ten Iaatften, fchijnt ook Jofephus 
dit voorteeken. niet aan te merken, als gebeurd onmiddeüjk 
voor den Romeinfchen oorlog in 't 66 | t c Jaar der Chrilten
jaartelling, gelijk Baronius ad An. C. 68. N. 34, en Noris de 
Ann. en Epoch.Syromac. Dif. i .p. 45 denken: want aaiillnnds 
na dit Wondertecken op Pinkfteren, verhaalt hij eerft het ge. 
roep van Jefus Aninus zoon „ Een flem van 't oojien ent. ": he: 
welk vier Jaaren voor den Romeinfchen oorlog begonnen is. 
En wat de wonderteekenen betreft, d'e hij te vooren gemeld 
heeft, hij zegt dat die gebeurd zijn, vilrn d*or«..-ias, <%% T« 
«reo« TO» 5réAefto» xivsjftar®- voor den afval, en de beïceeging tol 
den oorlog B. L. VI. C. V. §. 3 p. 388. Hij bepaalt ons dus 
wel geen jaar, maar fchijnt echter een tijdftip aan te wijzen 
lang voor 't ótffte jaar. Want in't jaar 66, is de oorlog d. ió 
van Artemifius, of d. 29 April, reeds begonnen [of. Bel. L. If. 
C. XIV. 5- 4 , en C. XV. g. 2. Ja men zag, de begiiijeleii tot dien 
afval, en de beweeging tot den oorlog, al onder Felix : daar vond 
men reeds die fnoode verleiders, van welke hij in't voortgaan, 
de fprak omtrent den jaare 51-55, en nog vroeger onder Ku-
manus omtrent het softe jaar. Vid. Jof. An't. L. XX. C. IV. & V. 
C.VII. 5.5,6cBel. L. II. C. XIIScXIJI.p. 173-178. Ja men had 
die beweegingen al onder Petronius in het 39**0 Jaar; die hun 
verwift dat ze Oproer begonnen, en hen bedreigt met den Rn-
meinfeben oorlog. Jof. Ant. L. XVIII. C. IX. $. 2 8; de Bel. L. II. 
C. X. J. 1-5. Er is dan volgens Jofephus niets, dat ons belet, 
dit wonderteeken tot het jaar 33 te brengen. 

Ü 3 
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X I . 
Wat volheid voor mijn ledigheid! 

Daar JESUS bij den Vader pleit; 

Wiens welbefpraakte mond, 

Zijn' Geeft ftort op den dorren grond. 

O Bron van vreugd en leven, 

Uw rijke ftroomen geeven 

Tans lout'ren hemelval, 

In Tophets traanendal. 

X I I . 

Wie lijdt er dorft? wie is onrein? 

Hij ftell' Hem tot zijn heilfontein, 

Die 't levenswater fchenkt; » 

't Is Sions rots, die zielen drenkt. 

Wees welkom, milde regen, 

Daal vol van hemelzegen; 

Daal vroeg en fpade neer, 

Op 's Heilands zuiv're leer. 
X I I I . 

Verkwik, O Geeft, U ervenis, 

Wanneer zij mat geworden is. 

Ontvonk mij door Uw vlam, 

Daar 't geeftlijk leven d'oorfprong nam. 

Waait noordeen zuidewinden; 

Doet Goël vruchten vinden, 

Geeft mijn granaaten kleur, 

Mijn fpeferijen geur. 
OVER-
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OVERDENKING 
OP EEN' DANK- VAST- EN BEDEDAG. 

ZANGW: Waar vind ik nu mijn liefßen JESUS weder. 

Il Deel bladz. 165. 

A '" 
jLAl't volk wordt door's Lands magt en opontbooden: 

De boetbazuin roept Land en Kerk, 

Alom tot heilig biddagwerk. 

Gods Geeft wil ons nog tot bekeering nooden. 

Öch! zag ik recht mijn fnood bcftaan, 

En bij Gods liefde en trouw,'sLands grouwlijke eaveldafm. 
II . 

Wat heeft ons God met weidaan overlaaden ? 

Hoe 't Land behoed, de Kerk gefpaard? 

De vrijheid, en den vree bewaard? 

D J Godsdicnft treedt bij ons langs eiren paden. 

De zuiv're waarheid, 't eeuwig woord, 

Wordt nog met kragt en klem in Neêrlands Kerk gehoord. 
I I I . 

Onze akkers zijn niet in den vloed bedolven: 

Nog leeft en 't rund- en 't kleine vee,-

De fcheepvaart bloeit, God boedtze op zee, 

Voor bank, en klip, en ftorm, en fteile polven. 

Nog is ons land geen zouten grond, 

Geen lijm- noch zwavelgroef, dié brandend ons verflond. 

E 4 IV. 'k Moet 
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IV. 

'k Moet met mijn huis Gods trouw verheffen ; 

Hij keerde felle rampen af: 

Hij mengde 't zoet in bict're ftraf. 

Wat ziekte, of fmert, of onheil mij mögt treffen; 

Hij matigt zijne flaande roê, 

Hij toont zijn. liefdehand, Hij zegent wat ik doe, 

V. 

Dan ach! hoe fnood was al dat hemeltergenl 

Hoe weinig liet ons vaderland, 

Zich trekken door Gods goede hand! 

De zonde flijgt tot hemelhooge bergen. 

De zuiv're Godsdienft wordt vertreón; 

De waarheid ondermijnd, of openbaar bcftreên. 

VI. 

Hoe durft men God, die 't Land begunftigt,hoonenl 

Wat veld wint de ongodifterij! 

Elk denkt, en (preekt, en fchrijft nu vrij, 

De Snoodaart heeft, in vuile drift te toonen, 

Voor God noch zijnen dienft ontzag. 

De meineed fchendt Gods naam.'t verzuim des HEEREN dag. 

VII . 

Wat zie ik haat, en nijd , en wraakluft woelen , 

Daar bloedfchuld vaft aan bloedfchuld raakt, 

't Hart door onreine vlammen blaakt! 

Wat hoererij! wat xjverfpel! wat boelen! 

Oneer-
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Oneerlijkheid, cu dieverij, 

Verzelt de lafterzucht eeo fooode roofharpij. 

VI I I . 

De grootsheid klimt roet dartelheid io zeden, 

In huis, io hof, in 't weidfch gewaad, 

In fpijs, en drank, io trein, en ftaat. 

't Oud Hollandfch is in Holland minft geleeden. 

De fpaarzaamheid weker gewild , 

Won geld, maar de overdaad heeft al haar' fchat verfpild. 

R U S T E , 

IX. 

Och! viel er van ons Sion niet te klaageo. 

Och! dat men de eerfte liefde niet 

Trouwloos eo oobedacht verliet. 

Och! ftorf <de twift, eo 't zoodig zelfbehaagcn. 

Och! ruftte 't hart io 't zalig Al. 

Och! leefde 't kruisgeloof, na zulk een diep verval. 

X. 

Het Priefterdom heeft ook zijn' weg bedorven. 

Hoe fchemert huoo beneveld licht! 

Wat is er laauwheid in den pi igt! 

Hoe luttel is men aan zich zelv' verftorven! 

En ach! waar doet,het kruiswoordkragt? 

Pas wordt er hier of daar, een ziel tot God gebragt. 
XI. 

'k Moet voor mij zelv' ook diepe fchuld erkennen. 
's Lands fchulden zijn door mij vermeerd j 

E 5 Ik 
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Ik ftond door 't ongeloof verkeerd; 

'k Moed, met mijn huis, mij aan Gods dienft gewennen; 

Maar ach! wat zworf ik dikwerf om! 

Wat was het harte laag! Wat was de tonge ftom ! 

XI I . 

Wou God nu uit ons Vaderland venrekken; 

Zond Hij ons zwaerd, of hongersnood; 

Of peftvuur dat onze oogen floot-; 

Deed Hij den vloed de weelige akkers dekken; 

Brak Hij de vree en vrijheid af; 

Nam Hij den Godsdienft wech;'t was onzer zonden (Inf. 

XI I I . 
Gods Heerlijkheid ftond dikwerf op den drempel, 

En dreigde van ons wcch te gaan: 

Maar 's Hemels liefde deed IJaar ftaan. 

De Wolkkolom bleef nog in onzen tempel. 

Al werd ons Sion zwaar bezocht; 

't Is nooit tot zijn verderf, in 's vijands hand verkocht' 
X I V . 

Gods groote Zoon verfchijnt nog in bet midden 

Van zeven lampen, ziet rondom 

In 't geeftelijke heiligdom, 

Waar 't licht ontbreekt! Hij leert ons vuurig bidden! 

Schenkt wierook voor den reukaltaar; 

Hij zwaait het voor den troon, en fmeekt voor Slons fchâ  
XV. 

Mijn Heiland, leer door 't heilgeloof ons fmeeken; 
Doe 
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Doe leeraars in de brefle ftaan, 

Uw zevenftar nooit ondergaan. 

Och I dat Gij op deez' dag van vree woudt fpreeken» 

Dat in den nood van land en Kerk, 

Tans Uw genade en Geeft, in 't bidden ons verfterk. 

XVI. 

Spaar Nederland ! Uw Goddelijk verfchopnen, 

Uw goedheid kent geen paal noch peil. 

Bekleed Uw prieflerdom met heil: 

Schenk de Overheen genu, blijf bij ons woonen.' 

Een vafte nagel hechte Uw tent, 

Nog in ons Vaderland, daar Gij Uw knechten zendt. 

X V I I . 

Doe Gij ons zien, waar wij zijn afgeweeken: 

Bekeer ous tot den eerden pligt. 

Gij blufcht geen vlaswiek die nog licht; 

Noch wilt het riet van onze lamp verbrechen. 

Koom ons niet haalt als Richter bij, 

Dat hier Uw kandelaar, en vuur- en haardfteê zij. 
X V I I I . 

Zoo zal dees dag ons ten getuige flrekken, 

Dat Gij Uw gun ft nog aan wilt bién, 

En op ons Sion nederzien. 

Zoo voelt Uw volk de ted're liefde wekken: 

Zoo bidt en pleit het heilgeloof; 

Zoo houdtge voor 't gebed, en 't pleiten U niet doof. 

MOR-
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MORGENZANG. 
OF DE OPGAANDE ZON MET EEN GEESTELIJK 

OOG BESCHOUWD. 

O P EENE NIEUWGEMAAKTE ZANGWIJZE. 

O F : Wie fleet heucbelijker dagen. Lodend. 

Zie ook I Deel bladz. i p , 2 1 , 42. enz. 

I. 

W ijkt nu donk're en doodfche fchimmen; 

Daar de purp're dageraad, 

Roozen fchildert langs de kimmen, 

En de zon haar tent verlaat, 

't Vee zal hupp'len in de weien; 

't Kwinksleerend pluimgcdicrt, 

Blij des Scheppers lof verbreien, 

Waar het door 't bosfchaadje zwiert. 

I I . 

Wijkt verwarde , en ijd'le beelden, 

Dwaaze droomen, die het hart. 

Waar de waakende oogen fpeelden, 

In uw' doolhof hieldt verward. 

Wijkt nu uit mijn oog, en zinnen; 

Wijkt, gij ftaat mij In 't gezicht; 

'k Veilig op de azuure tinnen, 

't Oog bij 't rijzend hemellicht. 

I I I . Zo» 
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in. 
Zou het red'Iijk fchepfel zwijgen, 

Dat alleen zijn' Maker kent? 

Zou het niet naar boven Hijgen, 

Waar het zich aan God gewent? 

Ik zal mijnen Maker looven, 

Op een redelijke wijs. 

Rijs mijn aandacht, rijs naar boven; 
Nu ik van mijn leger rijs. 

IV. 
Groote Borg, doe mij na 't woelen, 

Droomen, zwerven; 't zuiv'rend bloed 

Van het morgenoffer voelen, 

Tot verwarming van 't gemoed. 

'k Wil al 's waerelds droom vervloeken; 

Heling aan mij toegezeid, 

Onder Uwe vlcug'len zoeken, 

Zonne der geregtigheid. 
V. 

Hebtge een zachten flaap gegeeven, 

Daar Ge uw wacht hielde over ons; 

'k Prijs U, dat die dauw van 't leven ; 

Ons verkwikte op 't zachte dons. 

Gij hebt ons voor moorden, branden, 

Rooven, fteile watervloên, 

Trouw bewaard, terwijl Uw handen 

't Leven veiligen en voên. 

"kZal 
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vi. 
'k Zal Uw lief Ie, Ö Schepper, prijzen , 

Waarvan licht en lucht getuigt; 

Die a!s Gj tic zon doet rijzen, 

't Licht iil onze luchtftreek. buigt, 

't Zonnevuur moeft niet vervcclen, 

Aan het teer en zwak gezicht; 

Maar de ontlookene oogen ftrcelen, 

Door het zachte morgenlicht: 

VI I . 

Zoo deedt Gij een gloed van Araalen * 

Uit de waare Levenszon, 

In mijn donker harte daalen, 

Toen de dag der ziel begon. 

Mögt dat licht volflandig fchijuen 

Op geloof, genade, en plicht; 

Bruine nevels doen verdwijnen, 

Ven 't betrokkene aangezicht. 

V I I I . 
Naar gelang ik''t licht zie klimmen * 

§ Van den blonden morgenftond; 
. .,:••. Voert 

* Naar gelang ik 't- Hebt zie klimmen] Ik do»! in dit en 't 
volgende zahgvërs, op de laatfte woorden van David, i Sam. 
XXIII: 4. En naar gelang de morgen aanlicht, zd de zon of-
gaan: is de morgen zonder wolken;van den glans van den regen, 
zal er gras opgaan uit de aarde. Dus fchijnen mij de woorden 
met de minftc en geinakkelijkfte invulling te moeten vertaald 
worden, die ons dan .zeer gevoegelijk, des Heilands komlt 
pp,deze onzalige aarde, en zijne zalige werkingc tot haar? 
gelukkige verbetaringe affchildcren. 
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Voert de zon uit de oofterkimmen, 

Ons den zegen in den mond. 

Groote Zon die ons in 't Ooiten, 

Groet met eenen blijden lach; 

't Zuchtend volk zult Gij vertrooften, 

Op den hcuclielijkften dag. 

IX. 
Schoon de morgen zonder wolken * 

Rijft van blijde hemelleer; 

Nochtans daafc tot heil der volken, 

Glans en vruchtb're regen neer. 

Na dien hemelglocd en regen, 

Op den grond waar 't winter was: 

Stapt de blijde lente ons tegen; 

Stort op weiden, kruid en gras. 

X. 
Hemelzon kom blijder fchijnen; 

Doe de dorheid der natuur, 

Waar Gij opgaat, ganfeh verdwijnen, 

Door Uw regen, glans, en vuur. 

Geef dat ik mijn ziel en leden, 

Met het malfchc en f rille groen 

Van 
* Schoon de morgen zonder wolken enz.] Zie 2 Sam. XXIII: 4b 

De morgen zonder wolken, beeldt uit den eerden Dageraad des 
N. Teft., Van Leeraarcn en gepafte genademiddelen, meerendeels 
ontbloot. Pfal. CXX: 6-8, Jef. IX: 1, XXI: 11,12, Hos. VI: 
3, en Mat.IX: 37. 
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Van genade, mag bekleeden ; 

Dat zal mij en and'ren voén. 

I I . 

Kan de zon haar' fieraad geeven, 

Als zij haaren fchat ontfluit; 

Aan valleien, boflchen, dreeven, 

Planten, bloemen, gras, en kruid: 

Schijn van 's hemels blaauwe tranfen, 

Groote Zielzon, in 't gemoed; 

Laat ik blinken door Uw glanfen, 

Gloeien door Uw licht en gloed, 

X I I . 

Mögt ik deezen dag U wijen, 

Met mijn' ganfchen levenstijd, 

In Uw licht mij ftaag verblijen, 

Nu mijn oog het duift're mijdt, 

't Zal eens eeuwig morgen weezen; 

'k Zal ontwaakt daar voor U ftaan, 

Waar Gij blijder opgereezen, 

Nimmer weer zult ondergaan. 

MID-
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Z A N G 
VOOR DEN EETEN. 

ZANGW: Hoe lieflijk isditGodspaleis.IlDee\bfodz.i$S. 

O F : Op die van den LXXXIF P/alm, 

I. 

JLxlvoedend God, milddaadig Heer, 
Sla de oogen günftig op ons neer: 

Gij wilt wat leeft barmhartig hoeden. 
Gij fchenkt zelfs in 't geringe veel; 
Och! laat ons dit befcheiden deel, 

In uwe gunft en liefde voeden. 
Dat elk Uw wijsheid, magt, en trouw; 

Met ootmoed, liefde, en dank befchouw'. 

ii. 
Maar dat ook bij 't verkwikkend maal. 
Het Manna in ons harte daal', 

En wij dit door 't geloove fmaaken: 
Zoo zienwe eens Vaders hart en hand. 
En kunnen ons in 't onderpand 

Van hemelliefde recht vermaaken. 
Geloof, en gulden matigheid, 

Houdt dan den toom en 't wijs beleid. 

III. Dwi. F ZANG 
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Z A N G 
' NA DEN EETEN. 

• .. • ZANGW. Verftdnd ik mij te recht op klaagcn. 
II Deel bladz. 169. 

O F : O Kersnacht fibooner dan de dagen. 

V erhefc den zegenrijken Vader; 

Pïijft nu deeze óriuïtputbaare ader, 

Vol heil, en rijken overvloed. 

Gods'hand, wil tafels mild verderen? 

Lucht, aarde, zeeën, en rivieren, 

Verfchaffén fpijs, die zondaars voedt, 

II. 
Een dankend hart, geen ijd'le woorden, 
Eifcht Gij, O' God j "trek door deez koorden, 

De ziel tot waaré erkentenis. 

Laat ons in Chrhtus banken leören; 

Zóó zien we, als wij U dankend eeren, 

l Dat danken zelf een weldaad iv 

AVON& 
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AVONDZANG. 
OF DE AANNABERENDE NACHT, GELOOVIG 

BESPIEGELD. 

ZANGW: Trowwlooze Ziel. I Deel bladz. 104. 

OF: Op die van den I P/alm. 

J L > U ziqkt de zon, na 'tloopen van heur pad, 

En fchuik voor 't oog in 't werter pekelnat. 

De dille nacht die bij des aardrijks poolen, 

Voor maanden woont j treedt tans op wollen zooien, 

Voor korten tijd naar onze wooning toe; 

Daar menfch en vee, zucht van den arbeid moê. 

I I . 

Dit trekt mijn ziel tot heilige eenzaamheid, 

Om daar gepaft, het wijs en goed beleid, 

In al Gods doen met dankbaarheid te roemen; 

Hem 't eeuwig Licht, en Wijs, en Goed te noemen: 

Dewijl na 't licht, de vaale en fomb're nacht. 

Ons afgefloofd, in haaren Tchoot verwacht. 

I I I . 

'k Prijs U , o God, dat gij de toorts der zon, 

Op datze licht en warmte geeven kon, 

Ontflooken hebt, en in de azuure wanden 

Van 't fta.rren.dak, ook deezen dag doen branden; 

F a Dme 

http://fta.rren.dak
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Dat ik mijn werk, bij 't groote waereldlicht, 

Nu wederom heb op deez' kloot verricht. 

IV. 

Ik dank Uw gunft, dat Gij mij hebt gefpaard, 

Voor ongeval en rampen trouw bewaard; 

Die 't imertend kwaad door liefde woudt verzachten; 

Mij mild'lijk fchonkt, en ziels enlichaams krachten: 

Daar 't lichaam werd verkwikt, gekweekt, gevoed 

En 't heil vermeerd door weidaan aan 't gemoed. 

V. 

'k Loof U, mijn God, dat Gij ook deezen dag, 

, Mijn leven rekte , en dat ik tans weer mag, 

In 't avonduur, vrij van bekommeringen, 

En aardfch gedruis, deez dankb're toonen zingen. 

Dat, nu de ruft de moeite en zorg verpooft, 

In uwen fchoot mijn hart zijn zuchten looft. 

VI . 

Maar ach! ik zie, hoe flecht Uw liefdepaän, 

Beantwoord zijn, door all' mijn euveldaän. 

Hoe luttel was het zalig heilbefeffen! 

Hoe weinig kon 't mijn ziel gevoelig treffen! 

Hoe vaak is 't hart in onbedagtfaamheid, 

Door oog, of oor, of tong, of voet mifleid! 
VII . 

'k Belij dit kwaad, en zoek voor mijn gemoed, 

Vergeving, en de ruft in 's Heilands bloed; 
Die 
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Die in den nacht, door roepen, zuchten, traanen, 

Voor mij den weg ten hemel wilde baanen; 

Op dat de nacht van 't ongeloof zou vliên, 

En ik het licht in 't Godlijk Licht weer zien, 

V I I I . 

De nacht is Uwe, o God, gelijk de da g 

Zoo ik Uw gunft en liefde ontmoeten mag; 

Zal zelfs de nacht mij als een licht omringen , 

En ik verheugd, U mijnen Bondgod zingen; 

Mijn' Maker, die mij blijde pfalmep geeft, 

En ook des nachts in mijn gezangen leeft. 

IX. 

Daar zorg en angft,vaak hart en kniën boog, 

Ai flaa op mij Uw albewaakend oog ; 

Woon in mijn hart, bepaal mijn zin en lüften, 

Doe in Uw fchoot mij zacht en veilig ruften: 

Op dat ik die op Uwe gunft vertrouw, 

Ook in den flaap, mij met U bezig hou. 

X. 
O God, die nooit Uw oogeleden floot, 

Bewaar ons tog voor vuur en watersnood; 

Befchouw ons huis met Vaderlijk ontfermen: 

Dat geen gekrijfch, geen moord, geen treurig kermen, 

Geen brusk geweld, de ftille ruft verftoor', 

En niemand dit op onze ftraaten hoor'. 

F 3 XI. Op 
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XI . 

Op U alleen, waar licht en leven is , 

Wache ik geftaäg in al mijn duifternis, 

In ongeloof, en kommervolle zorgen; 

Veel meer dan ooit de wachters op den morgen: 

Tot dat in 't end, de blijde morgenftohd 

Van uw genä, mij heil voere in den mond. 

X I I . 

Zoo ruft mijn ziel, fchoon niets op aarde ruft, 

Zoo wordt de vlam van eigenmin geblufcht. 

Zoo kan ik licht in de akeligfte nachten, 

En eeuwig heil in uw nabijheid wachten. 

Het rijk van 't Lam kent rouwe, wee, noch ach. 

Noch nacht, noch dood: daar is het eeuwig dag» 

BE-
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BELIJDENIS 
V O O R H E T 

HEILIGE AVONDMAAL. 
ZANGW: Waar vind ik nu mijn1 liefflen JESUS weder. 

IIDeelBladz, 165. 

I. 

- lJ .et Bondmaal naakt! ik werp mij voorGods voeten, 

Schoon Horeb felle blikfems fchiet, 

' Bij 'c outer neer dat' hulpe biedt. 

Wondt Gij, o God, voor 't misdrijf mij doen boeten, 

Uw grimmige verbolgenheid, 

Stond tot mijn' ondergang,met haare wraak bereid. 

II . 

Tc Heb Uwe wet, op 't (noodde durven fchenden, 

Uw zuiv're Majefteit vertreed, «; 

Uw troon beftormd, Uw kroon beftreên. 

Ik dorft ontrouw mijn hart naar de Afgoón wenden. 

Door eigenliefde, en eigenbaat, 

Verliet ik U, die mij met weldaAn overlaadt. 
I I I . 

Doorgraaf ik 't hart, daar zie ik duizend beelden, 

Waar in noch geeft, noch leven is. 

Ik draag Uw' naam, wiens glans ik mis. 

F 4 Daar 
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Daar vloek, of eed, of misbruik er meê fpeelden, 

Sloot 's menfchen vrees, of 's menfchen guqft, 

Mijnrasbeklemdenmondjdoor'swaereldstoverkunft. 

IV. 

Hoe weinig mögt ik aan mijn' Schepper denken; 

En mijn' Herfchepper, met ontzag, 

Ontmoeten op zijn' grooten dag; 

Daar Hij mij ruft wou door zijn rufte fchenken? 

Terwijl de gulden maatigheid, 

Zelfs rufte vordert, na zesdaagfehen arrebeid. 

V. 

Jk heb aan hun die over mij gebieden, 

Niet fteeds verschuldigde eer betoond; 

Noch mind'ren iu hunn' dien ft verfchoond. 

Zocht ik den twift en tweespalt wel te ontvlieden? 

Al zwoer ik and'ren nooit den dood; 

De zachtheid werd ver ftikt,daar toorn zijn wortels fchoot. 

VI. 

Heb ik dit lijf verfierd met Chriftus leden, 

Nooit aan een fnoode hoer gewijd, 

Waar van Uw gunft mij heeft bevrijd; 

Hoe dikwerf is de geeft door 't vleefchbeftreeden? 

De luft eeu lift voor 't hart geweeft, 

Daar 'k mij ten tempel had geofferd aan Uw'Geeft? 

VII. D« 
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VIL 

De zorg die voor 't bezit van aardfche goed'rqn, 

Ten fchroornelijken (teilte klom; 

Beftreed de zorg voor,'t Heiligdom,. 

Bij 'tvoênen 'tkleên, van arme,en naakte broed'ren, 

Sloeg de Eigenliefde een fnoode peft, 

Het oog meer op zich zelv, dan op 't gemeenebeft. 

VI I I . 

Ik heb mijn' mond die 't ganfche lijf deed feilen, 

Door 't ftreng gebit niet ingetoomd; 

Noch 't roer beftierd, daar 't feller ftroomt. 

De drift blies woeft in uitgefpannen zeilen; 
o 

Een vuur ontAak 't geboorterad, " 

En fchoot een helfche vlam, die uit den afgrond fpat. 

IX. Ik 

* Een vuur ontfiak 't gehoorterad] Ik doel op Jakobus uitdruk
king Hoofd. III: 6. De tongeis ook een vuur—- en ontjleeh het rad 
onzer geboorte, en wordt ontßooken van de Helle. Onze leeftijden 
de voorrteeling der gellachten indien leeftijd, wordt van wegede 
menigvuldige omwentelingen en afwiflelingen dikwijls door ge
wijde en ongewijde fchrijvers bij een Rad vergeleeken. Zoo zingt 
deGriekfcheDichterAnakreonOd.lv. p. 14. Ed Pauw. Tf»%«; 
üpfiuTef yi o!» BI'OT«« Tß«'%M x.vM&-tii, Als eenivagenrad, dat /poort, 
Loopt.dtlteftijdfiadigvo»rt.Y.r\zooic\n\\kUnxodox.\isL.\b. I. Cap. 
107. p. 98. Ed. Weifel. E*«»» TfSfi /»«SE , a; «Wo; ra» äi§a-
Tili«» eVi v pity naren' Trsciftepepieioi A , K * ('« « « Tj(?«uTt)? èvrv 
y,ini Leer dit in de eerße plaats, dat 'er een rad is der menfihelijkt 
saaien; 't welk omgewentelil, niet altoos dezelfde menfcben laat ge
lukkig zijn. Men vergelijke daar ter plaats den Heer Weffeling, en 
den fierlijken penning van Keizer Hadrianus, wel ter fneê van 
den Hr. Gronovius bijgebragt in zijne aanteekeningen p.855.Cic. 
ad Attic. Lib. II. Ep. 21, p. 876; en Epift. 9 p. 87a, Ed. Gron. 
en Plutarch, in Num. T I. vit. p. 127 Ed. Steph. Dit zet een 
aangenaam lichtbij, aan de raderen van Ezechiël gezien Hoofdll. 
I: 15,16; die mijns oordeels niets anders aanduiden, dan bet 

F S voort. 

http://deGriekfcheDichterAnakreonOd.lv
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IX. 

Ik zag een' zwerm van fnoó begeerlijkheden! 

Hoe kwijnde toen de maatigheid, 

Die voor 't bezit des naaften pleit ? 

Wat feilen ftrijd, voelde ik in all mijn leden? 

Nog zugte ik tegen deeze wet , 

„ Wie is ' t , die van dit graf, en 't (linkend lijk mij redt! 

R U S T E . 
X. 

IMMANUEL, hoe kon ik U vergeeten, 

Door onbefchaamde ondankbaarheid! 

'k Heb veel te fnood dit kwaad bepleit. 

Het wordt mij van mijn eigen hart verweeten: 

Ik bloos van fchaamte in 't aangezicht, 

Om all mijn euveldaän, en 't fchenden van mijn'pligt, 

XI . 
Gij klopte aan 't hart, Uw ftemkondeoorenraaken; 

De tugtiging van Uw genä, 

Heeft mij gewaarfchouwd voor mijn fchä. 

Maar ach! ikfliep,fchoon'thartnogfcheentewaaken. 

Hoe 
voortrollen der tijden; en de afwiffelingen, en omwentelingen 
die er in deeze voortrollende tijden voorvielen, 't Rad onzer . 
geboorte, is dan bij Jakobus de voortrollende leeftijd , door de 
voortteelende gedachten heenen. En als hij zegt dat de Ton« 
ge, dit rad gelijk een vuur ontfleekt, zo wil hij te kennen gee-
ven: „ dat de twift door de tong veroorzaakt, niet alleen dien 
„ leeftijd door een'feilen brand doet binaken, maar dat zich 
„ die verfpreidt in de navolgende geflachten afgeltamd va» 
„ bun die met malkanderen in 't vuur van twift leefden ". 
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Hoe dikwerf liet ik U weer gaan; 

Of met een' killen dauw bedekt, in't donker ftaan? 

XI I . 

'k Had aan Gods difch, mij onlangs nog verbonden,-

En werd Uw liefde in 't hart gewaar; 

'k Zwoer aan den voet van 't zoenaltaar: 

'k Zei welberadn, den dienft on aan de zonden. 

Dan ach! mijn ziel, hoe haaft vergat 

Gij 't heilig Echtverbond, toen gij zijt uitgefpat? 

X I I I . 

Mijn JESUS, waar, waar zou ik heenen vlugten, 

Dan naar Uw bloed, en 't heilzaam hout? 

Daar leeft mijn hart, hoe dor, en koud. 

Ai zie op mij, en hoor mijn kirrend zugten! 

Wees Gij mijn voorfpraak bij den troon; 

Dan word ik wis verhoord. De Vader hoort zijn' Zoon! 

X I V . 

Dan zie ik haaft de ruft in 't hart herftellcn. 

Dan draag ik mij in 't heil verbond, 

Wéér op; en zweer met hart en mond. 

Och! laat gene, en geeft, den plicht verzeilen! 

Mij dunkt, ik voel, mijn GOEL keert 

Tot mij te rug, hoe fnood door mijn gedrag onteerd! 

XV. 

Mijn Bruidegom, mag ik U zoo niet noemen? 

Die 't hart van, Uwe Bruid bezit: 

Gij 
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Gij roepti „ Keer weer, o Sulammith"! 

Ik keer te rug! Gij zult geen ziel verdoemen, 

Die heur gedaante aan U vertoont; 

Zie gunftig op mij neer, daar liefde mij verfchoont. 

X V I . 

Tc Wenfch, op Uw krui; te zien met duivenaogen. 

Ontdekte Gij Uw' liefdegloed, 

En zalig kruis aan mijn gemoed: 

'k Zag dan in U de kop'ren flang verhoogen. 

Dit zou voor wonden hulpe biên; 

'k Zou U als 't wit der wet, in 't Euangelie zien. 

X V I I . 
Och! dat Uw licht, en heil mijn ziel verrafchten: 

Dan zou voor mij Uw doodmaal * zijn, 

Vol vet van merg, en reinen wijn. 

Dan zag ik mij op vleefch en bloed vergaßen, 

'k Vond dan de lufl van mijn gemoed, 

En mij aan Uwen difch, verzadigd met Uw goed. 

X V I I I . 

'k Zou dan gezet, en teder voor U leeven; 

Dan was in U, mijn zielenruft; 

Dan wierd Uw lalt, mijn zoetfte luft; 

Dan deed Uw kragt,mijn'geeft, ten hemel ftreeven; 

Dan rende ik in de levensbaan; 

Dan zou op Horebs kruin, het lieflijk Sion ftaan. 

GE« 

* Uw doodmaaï] Waar op gezinfpeeld wordt Jef. XXV: 6-8 
gelijk de Heer S. Ravius geleerdelijk heeft aangetoond. 
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G E L O O V I G E BELIJDENIS V A N 

GEESTELIJKE MELAATSHEID , 
EN VERBONDMAKING VOOR 'T AVONDMAAL. 

OF AANDACHT OP Lev. XIV: 1-32. 

Z A N G W : O Dienfibaarbeid. II Deel bladz. 52. 

O F : Mijn traanend oog. II Deel bladz. 185. 

I. 

I J Avondmaal! 

O Godlijk bloed! o koftlijk zielonthaal! 

O Avondmaal! 

Ik hoor de blijdfte taal. 

Tans naakt de ftond; 

Waar in ik word geroepen door Gods mond; 

Tans naakt de ftond, 

God ftaaft het zoutverbond. 

II . 

Maar, zuiv're Wet , 

Hoe diep heeft mij 't melaatfche fchurft* bezet! 

Maar ztfiv're'wet, 

Wat is mijn ziel befmet! 

En 't vleiend hart, 

Hoe wijd verdoold, of in zijn' ftrik verward \ 

En 
* 'c Mtlaatfcbe fcburft] Schurft was een foort van Melaatsheid 

Lev. XIII: 29.37. Daarom Vitiligo genoemd van Arnobius L. 
. I. p. 25 Ed. riant. Coat Turneb, Advers. L. XV. C. XXI. 

p. 287. 
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En 't vleiend hart, 

Voelt pas 4e zoodenfmart., 

I I I . 

De Afgoderij', 

Kn beeldeadienfl:, hoe ik er tegen ftrij; 

De Afgoderij, 

Helaas! bezoedelt mij. " 

Wat vond uw naam, 

Uw dag, en diënft, waar 'over ik mij fchaam; 

Wat vond uw naam, 

Mij log en onbekwaam? 

IV. 

Hoe fchaars was de eer, 

Die 'k ouders gaf op laft van 's waerelds Heer? 

Hoe fchaars was de eer, 

Schoon ik ze zelf begeer? 

De grimmigheid 

Vervoerde ras mijn ziel tot onbefcheid: 

De grimmigheid, 

Stond tot de wraak bereid. 

V. " 

Gelukkige echt! 

Al brak ik nooit den band van God gelegd; 

Gelukkige echt! 

Was al uw liefde recht? 

M 
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Al ftal ik niet, 

Daar 't mij genä en eerlijkheid verbiedt; 

Al ftal ik niet, 

't Is God die 't onrecht ziet. 

VI. 

'k Vliê leugentaal 4 

Maar ftel ik recht, der laftertong heür' paal? 

'k Vlie leugentaal, 

Nog feilde ik menigmaal. 

Begeerlijkheên, 

Al zei ik op uw vleiend aanbod, „ Neen") 

Begeerlijkheên, 

"k Heb u te flaauw beftreên. 

V I L 

Ik voel het kwaad, 

'kBen ganfch melaatfch in hart, en mondsen daad. 

Ik voel het kwaad; 

Maar nu, nu is er raad. 

O Priefter, z i e , * 

Of ik niet ganfch melaatfch mij aan U biê; 

O Priefter, zie, 

Of ik Uw oog ontvliê? 

V I I I . 

Ontzondig mij; 

Een vogel fterft, en maakt de weerga vrij:f 

Ont« 
» Lev. XIV: a, 3. * Lef. XIV: 4.7, 
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Ontzondig mij, 

In 't bloed dat ik belij. 

En hart en brein t 

Doop ik in 't bloed en 't nat der heilfontein. 

En hart en brein, 

Wordt door dit waflchen rein. 

IX. 

Wien ooit iets rouwt; 

De trouwe fchetft het vafte pijnboomhout. * 

Wien ooit iets rouwt, 

't Geloof heeft God vertrouwt; 

Scharlaken rood! 

Bcminlijk bloed, hetwelk een worm f vergoot! 

Scharlaken roodl 

'k Omhels des Heilands dood. 

X. 

Maar grijpt mijn hand, 

Die beeft, wel recht naar 't hemelfch onderpand? 

Maar grijpt mijn hand, 

Ook tot heur fchä en fchand? 

. .. . . Neen, 
Pijnbombout] 't Welk zeer valt is, en door HN pp f. 

4 wordt gemeend. Zie Ce If. Hierobot. P. i . p. 124. dieklaar 
bewijft, dat ON geene Ceder, maar een Pijnboom is. 

\ Een Worm] n j^ in Eig. eenfcbarlaken tuormf. 4. gelijk zich 
de Heiland neemt Pfal. XXII: 7 verg. Boch. Hieroz. P. H. 
p. 624- & Rraun. de Velt. L. 1. C. XV. g. 205-211. Hec 
bloed van dien worm, wijft ons duidelijk op het bloed, m 

den dood des Heilands. 
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Neen, de yfop toontj * 

bat de Alterhoogfte in 't ned'rig hatte woont. 

Neen, de yfop toont, 

Dat God gebrek verfchoont. 
XI . 

Geef water, Heer» 

En 't fcherpe ftaal dat zelfverlooch'ning leer\ f 

Geef water, Heer, 

Och! reinig Gij mij wéér. 

Zoo koorh ik bij 

Mijn tent te rüg, zoo wórd ik waarlijk vrij. 

Zoo koom ik bij 

Uw volk, zoo leef ik blij. § 

xir. 
Ia 't heiligdom i 

Zie ik dan haaft den OiFerdienft weerom, J 

In 't heiligdom, 

Ben ik San wellekom. 

Voor zonde en fchuld, 

Die tergend kwetft het goddelijk geduld; 

Voor zonde en fchüld, 
Is 't offerwerk vervuld. 

X I I I . 
'k Zie 't Ófferbioed; ** 

Nu zalft de Geeft, en oor, en harid, en voet; 

'k Zie 
* Lev. XIV: 6, 7. f Lèv. XIV: 8,9. J Lev. XIV: J. 

1 Lev. XIV: 23. ** Lev. XIV: 10-31. 
III. DEEL. e 
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'k Zie 't offerbloed, 

En de olie voor 't gemoed. 

Nu leef ik weer'; 

Nu hoor ik recht; nu werk ik tot Gods eer. 

Nu leef ik wéér; 

En. dien den beften HEER. 

XIV. 
r Kom, Avondmaal, 

Kom, godlijk Lam, kom koftlijk zielonthaa!. 

Kom, Avondmaal; 

Hier hoor ik Eng'lentaali 

Kom, blijde ftond; 

Kom, goede Geeft;kom, adem van Gods mond. 

Kom, blijde ftond, 

God ftaafc het zoutverbood. 

VOOR' 
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VOORBEREIDING 
V O O R 

>T HEILIGE AVONDMAAL. 
O P EENE NIEUWGEMAAKTE ZANGWIJZE. 

I. 

\J Priefter van Gods huis, en Vorft die in den hoogen, 

Ver boven't ftarrendak, uw' rijkstroon hebtgeftigt; 

Gewaardig mij, uw gunftige oogen 

Te (laan op mijn gebrek, omfchijn mij met uw licht. 

Genees mijn hart, dat deerlijk zucht en kwijnt, 

Geef mij Uw liefdekragt, daar al mijn kragt verdwijnt. 

II . 

We mogen U door 't oog van 't waar geloof aanfchouwcn, 

O Wijsheid, die Uw huis gefügt hebt naar Gods mond,* 

En zeven pijlers uitgehouwen, 

Als zoo veel vaftigheên ,waar op Ge uw' Tempel grondt, 

Gij hebt voor ons Uw offer zelf geflagt. 

En uwen wijn gemengd, waar op Ge uw volk verwagt, 
I I I . 

Maar mag ik zoo onrein, wel totdenBonddifch treeden? 

Noodtge een' weêrfpanneling, wijd van U afgeleid? 

O ja! Gij zelf wilt mij bekleeden, 

Gij fchenkt het bruiloftkleed van Uw gerechtigheid. 

Gij 
* Spreuk. IX: i-ff. 

\ G % 
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Gij roept wie flegt, en ganfch onzinnig zijn; 

i,Komt eet hier van mijn brood,ën drinkt van mijnen wijn"1, 

IV. 

Ik weet niet anders, of Gij woudt mijn ziel ontdekken; 

Gij deedtmij bij Uw licht, mijnfnoode dwaasheid zien. 

Gij wonde door Uw gend mij trekken, 

Zoo dat ik door 't geloof aan U dit hart mogtbién. 

'k Verliet eerlang de dood en flegtigheên; 

'k Herleefde, en mögt ia 't pad der waare Wijsheid tréen. 

V. 

Maar ach! wat bleef er niet al ongeloovig woelen? 

Hoe dikwerf week mijn hart niet uit het regte fpoor? 

'k Moert U alleen, mijn God, bedoelen: 

Dan 't was de zelfmin, die U uit het oog verloor. 

Het hart is koel, de ziel aan 't ftof gekleefd, 

En vol van twijfeling, of Gij in 't binnenft leeft. 

VI. 

Mijn Priefter * 'kzal op 't nieuw tot Uwen outer Vlügten, 

Ik ben den fnooden dienft der Eigenliefde mo& 

Nu mag mijn hart nog tot U zugten, 

„Ai teeken mij met bloed, door Uwe priefterroê*; 

„ Breng mij weer in den band van 't heilverbond, 

„Dan wordt mijn fchuld verzoend,mijn ziel geheel gezond, 

VU' 

• Ezech. XX; 37. 
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VII . 

O Goddelijke Zon, beftraal mij met Uw liefde j 

O Dag van mijno ziel, ga op in mijn gemoed: 

En daar Uw fmert mijn hart doorgriefde, 

Verban uit ziel en zin, de koelheid door Uw' gloed. 

Hoe flikkert hier, die zuivre hemelvlam! 

Gods volk is vrij gekpgt, door 't wig tig bloed van 't Lam. 

VII I . 

't Is Sion, daar Ge Uw vuur, en haardfteö nog wilt vellen: 

M grijp Uw altaarvuur, orftvonk mij door Uw min. 

Vervul 't gemoed, verban de pelten 

Van eigen zin en lud, en leer mij uwen zin. 

Beziel mijn hart, en dring mij door en door; 

Wen zie van 't Eigen niets, dan een verdwijnendfpoor. 

IX. 

Daal Melchifedek, daal nu in mijn ziele neder; 

Dat al 't gefchapen fchoon,bij 'tGodlijk fchoon verdwijn'. 

Jaloerfche min, mint altoos teder. 

De meefter van mijn hart, moet Gij volkomen zijn. 

'k Zie brood en wijn, dat Gij. hebt voortgebragt; 

Kom zegen mij als een.' van Abrahams geflagt. 

# 

G 3 •S.HEI-
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'S HEILANDS LIEFDE, 
IN ' T H E I L I G E A V O N D M A A L . 

OP EENE NIEUWGEMAAKTE ZANGWIJZE. 

I. 

V_/ Liefde, o eeuwig heil» 
O Afgrond zonder peil; 

U zuiver te beminnen, 
Is 'c allergrootste goed, 

DatAardeofHemelfchenkt.Ogoed,datzïelenzinneji| 
In God verblijden doet! 

II. 
•O Liefde, djc gekruid, 
.Van ons om hoog verhuisd , 

In 't nedrig hart wilt woonen: 
Dees liefdefchilderij 

in 't-heilig Avondmaal, weet onze min te trooncn, 
Die 'k eeuwig aan U wij. 

'''••:.: III . 

Grj fchenkt Uw vleefch en bloed, 
Om 't kwijnende gemoed, 

Door fpijs en drank te fterken. 
Hoe fmaakt dit zielonthaal; 

Daar JESUS ons vergalt, en 't heil in 't hart wil werken: 
O Godlijk Avondmaal! 

IV. Hief 
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IV. 

Hier fmaak ik Heraelman, 

't Geen 't hart verkwikken kan» 

Dat God mij wilde fpaaren. 

In 't hcmelfch Heiligdom, 

Moet goedertierenheid en waarheid dit bewaaren,* 

Tot dat ik bij Hem kom. 

V. 

Hier leeft het kruisgeloof, 

Dat voor de waereld doof. 

Nu ruftig 't Lam wil volgen. 

Hier zie ik 's Vaders Zoon, 

De zon; en zoen der ziel. God is niet meer verbolgen; 

Maar Abrams fchild en loon. 
VI. 

'k Zie 's menfchen Zoon verhoogd, 

Waar 't zielgezicht op oogt, 

Die 's levens Geeft wil geeven. 

Het vleefch doet ons geen nut: 

De woorden die Hij fpreekt, zijn enkel geeft en leven; 

Der zielen fteun en ftut. 
VII . 

Spreek, HEER, tot uwen knegt: 

Uw woord mij toegezegd, 
Kon 

* Moet goedertierenheid tn waarheid dit bewaaren] Ik zie op 
Pfal. LXI:8 't geen ik vertaal met gioote Taaikenners: Hij (te 
weten de Meffias) zal eeuwiglijk voor Gods aangeziebte zitten: 
Goedertierenheid en waarheid, zullen Hem als 't man biboeim. 

G 4 
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Kon 't wanklend hart bekooren. 

Laat de Echo van genä, 

Dat eens gefprooken is, mij andermaal doen hooren, % 

Terwijl ik troonwaarts ga. 

vin. 
O Goddelijke gloed, 

O vlam, dje mijn gemoed 

Kunt blaaken , nooit bezeeren: 

Gij moet de onzuiv're vlam 

Der doodlijke Eigenmjn, door Uwe min verteeren» 
Die mij het hast ontnam. 

IX. 
Hier ftort al 't Eigen ncér!-

O LIEFDE!- . . . 'k Zeg niets meerl 

Gij kunt mijn ziel verrukken. 

Het fpraaklid maakt gij ftom; 

Mijn mond drukt niets uit, om in't hartU in te drukken 

Wees eeuwig wellekom. 
' X . 

Zoo ik Uw' gloed gevoel, 

O Min, mijn deel, en doel, 

Dat 's 't AL; de grond der plichten.. 

Ontneem mij mijnen zin, . 

Mij zelv' en alles: 'k zal voor U genoeg verrichten s 

Zoo 'k U, o LIEFDE, min. 
DANK-

* Dat eens gefprooken is, mij andermaal doen booren] Als door 
een Echo, waarop gezinfpeeld wordt 'Pfaf. LXlI: I Ï ' Gï'd 
leeft eenmaal gefprooken, ik beb dit tweemaal geboord; dat de, 
Jlerkte Codes is. 
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DANKZEGGING 
OVER DE VEREENDE BONDZEGELEN; 

OP HET GENIETEN VAN 'T HEILIGE AVONDMAAL,' 
EN 'T PÄEDIKEN OVER DEN H. DOOP. 

Of EENE NIEUWGEMAAKTE ZANGWYZ2. 

I. 

. I k heb de ruft in JESUS bloed gevonden. 

Nu demp en fmoor ik all mijn zonden, 

In deeze zee van zijn gerechtigheid. 

Die afgrond is de grond, waar op mijn ziele pleit. 

Verbond des Doops, o bron van 't leven! 

'k Was nog een kind, toen mij de zorg 

Per ouders, vroeg aan JESUS heeft gegeeven: 

Nu kies ik zelf, mijn' JESUS tot mijn' bprg. 

I I . 

O kofllijk bloed, o zuiverende plaflen'. 

Hier word ik hagelwit gewaflehen; 

Hier (poel ik af, der zonden fchuld en fmetr 

Hier wordt mijn vuile ziel, in 't bloed des Lams genet. 

Mijn JESUS, ('k mag U tans zoo noemen) 

Toen Gij tot mij in 't harte kwaamt, 

Waar Weefde fcliuld?Waar bleef tog aPt verdoemen? 

Mijn GOEL, 'k fla om al Uw min befchaamd. 

G s III. Ik 
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in. 

Ik kon voorheen, Uw liefde niet gclooven; 

Ik dorft U van uw eer berooven, 

Mijn arme ziel van vree en fülle ruft: 
JCuwordtge,OZoonvan Godt,tenzoen voormij gekuft. 

Gij hebt (hier moet ik aed'rig buigen!) 

Door water, bloed, en Geeft geftreên:* 

't Geen Vader, Woord, en Geeft om hoog getuigen ;| 
Tuigt watery.bloed, en Geeft ook hier beneén.§ 

' IV. Urn 
* Door water, hhtd, en Geefi geftreên] Ik denk, dat men"E^c 

^•«f Si BAST©- yji äifix?®*, i Joh. V: 6 . waar op ik het oog 
heb , eenen zin moet geeven, die de uitdrukking 'ip^iS-af h* 
miftt, ii» fff«? »s* &»P«;, bijGriekfchcfchrijveren heeft. Ze zegt 
ZOO veel als: Graffarijgne, graffari igne & ferro, „ Te vuur en 
„ te zwaard koomen'; Met vuur en ilaal ftrijden". Dus zegt Ae-
febytus Prometh. ir. 121. ©fo7; iï « » e ^ / « « f'X&«ir<*, Ttgtnit 
Coden door vijandfebap [tf baat] koomeiide d.i. ftrijdendc. Conf. A-
brefch. Anim. ad Aefcbyl. Cap. III. p. 15-14. Zoo is 't ook bier 
Deezé is bet die gekomen is, of geftreeden beeft, door water eh bkii. 
Door 't Water namelijk, toen Hij GEDOOPT is, en onmidde-
liik daarna tegen den Duivel geftreden heeft; door 't Bloedtoett 
Hij geftorven is, en het AVONDMAAL ten gedenkteeken van 
dien ftrijd, en overwinning heeft ingefteld. Dat de Apoftel hl« 
wan ftrijden, en overwinnen fpreekt, en den Zaligmaker als den 
grooten Held voordek, wicn wij behoóren na te ftreeven, blijkt 
uit het voorg. 4 , en 5de tf. JESUS, voegt, hij er bij, is if 
CHRISTUS, niet in 't Water des Doops aüem.geiiik deGaoftie-
Ken zeiden, maar in ft Water des Doops en in 't Bloed van zijn 
lijden. En de Geeft uitgeftort op den I n " Pinkitcrdag, is btt dit 
getuigt, dut de Geeft bij Zijn Doop neergedaald,, de ivaarbeidit. 

f 't Geen Vader, Woord, en Geeft getuigen] Bij's Heiland« Doop-
Matt 111: T3 17, Mark. I: 9-12, Luk. Ill: 2 1 , 22. 

J Tuigt water,bloed; en Geeft ook'bier beneên.] Te wcetcn.hü 
ff'sier in den Doop, 't Bloed van 's Heilands lijden, waarvan 
tre gedachtenis «ieren in 't H. Avondmaal, ende Geeft uitgeftort 
op den Iften Pinkfterdag, die in de harten van Gods volk woont. 
Deezc alle getuigen, dat Chriftus de groote verwinnaar i ; ; # 
brengen de zielen Ei« ra e», Tot dat eens zalige wezen. 
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IV. 

Uw Bondmaal, moet ten tweeden zegel ftrekken. 

Ik voel, ik voel 't geloof verwekken: 

O beker rijk met Godlijk bloed gevuld, 

Gij zijt het, die ' t gemoed, dat dorft, nu laaven zult. 

'k Wil JESUS voor zijn goedheid prijzen. 

Ik dank de Liefde, die gekruid, 

Den beker vult, en mij den weg wil wijzen; 
Ja in mijn hart met al heur heil verhüllt. 

V. 
p i t hemelsbrood zal mij flèeds leven fchenkens 

Geen nood, geen dood kan 't harte krenken, 

'k Leef door 't geloof in Gods gezalfden Zoon. 

"(Hart leeft toch waar het lieft.God is mijn fchild en loon. 

Kan dit het dwaas vernuft niet vatten; 

En fchat de waereld het gering: 

Ik vind in dit geringe all* mijne fchatten. 

O zalige gemeenfchapsoeffening. 
VI. 

O Liefde, waar ik end noch paaien vinde! 

Mijn tweede zelf, mijn zielsbeminde! 

Mijn broeder die mij in benaauwdheid kent! 

Ik heb, Gij weet het, mij geheel aan U gewent. 

Gij zult, Gij moet de mijne weezen; 

Gij zijt, Gij blijft mijn eigendom. 

'k Wil de Uwe zijn, 'k wil vol van liefde U vreezen i 
Jk Weet, zulk een ziel, is bij U wellekom. 

H E T 
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H E T V E R B O N D MET DE HOFSLANG 

V E R B R O O K E N , 
EN MET HET VROUWENKROOST HERSTELD. 

GEN. III. 14-24. 
ZANGW: O Bron van mijn leven. I. Deel BI. 97. 

V O O R Z A N G . 
I. 

^Trfingt hemelfche keelen % 

Laat nooit uw gemoed, 

Gods klanken verveeleu,;. 

Valt GOEL te voet: 

Stort zuiv're gebeden; 

Wacht leven en trooft, 

In 't heuchclijk Edep, 

Van 't Goddelijk Kr.ooOV 
II. 

Spant zilveren fnaaren. 
Zingt Edens verbond; 

Daar 't fchuifelcnd baaren* 
Der 

* Daar 't fcbuifeleni baaren] De ADDER heet bij de He-
breërs.en de Arabiers, iïVBX EPHGNE van nps PHAGNA, 
Scbreewwtn met een luide fiem, in 't bijzonder in baarensntod. De 
Italiaanen noemen'hüïSuffili dat is SCHUIFFELADDER, van 
'tfchelle Sfbuifffieii, dat ze doen, vooral wanneerze baaren; 
zijnde onderdeSlangen, het baaren van leevende jonden, alleen 
de ADDEREN eigen. Datze het daar in zeer zwaar hebben, 
is door de ondervinding bekend. Zie Bochart. Hieroz. P. !• 
L. II C..XLV. p- 471 & P. II. L. III. C. 1. p. 361 & 363' 
A. Schultens Anirnadv. ad Jef. XLII: 14. p. 372.-376, & Na-
tuurl. Hill, nur Lïnnsus Samenftel 1 Deel, VI Stuk, bladz. 

327, en 
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Der Hofflang, ontftond. 

Zwijg Adder! Na 't fchréeuwen, 

Plet GOEL uw' kop. 

Zingt, zaliger eeuwen, 

Heft GOEL in top; 

Z A N G ; 
I I I . 

O zegerijk winnen! 

Ó Goddelijk Woord I 

Woudt Gij ons beminnen? 

Wat heeft U bekoord? 

Wij lagen bezwecken: 

De IMMANUEL komt! 

Hij zal voor ons fpreeken, 

Daar de Adder verftomti 
IV. 

Gij moogt U verheffen, 

O Hofflang; de vloek 

Is vinnig in 't treffen, 

Naar 't Goddelijk boek. 

Uw buik zoo vergeeten 

Aan de aarde gekleefd; 

Krijgt doodftof ten eeten, 

Zoo lange gij leeft. 
V. O 

327 »& 356. 357- 't Is mogelijk met zinfpeeling daar op: dat 
aan de HELSCHE SLANG, een Zaad ofKroofi wordt toegc-
fchreeven in't Geeftelijke, gelijk aan de VROUWE; en deeze 
ADDER dus aangemerkt, als die in Eden aan'tBAAREN komt 
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v. 

O Slangenvertreeder, 

O Stuiter van 't kwaad* 

O Zifilenbekleader , 

O zegenend Zaad! 

De Slang, die Uw verflen* 

Vermorzelend bijt, 

Raakt, onder Uw perflen, 

't Zieldoodeude kwijt. 
VI. 

Wij zien Uwc liefde: 

Trof de Adder uw hiel; 

Uw hemelmin griefde, 

Het binnenft der ziel. 

Gethfemanes dreevenl 

Morijas arduin! 

Ziet Eden herleeven, 

Op Golgothas kruin! 

T E G E N Z A t N G . 
VI I . 

De kennis teelt zonden, 

En d'afval van God; 

De kennis heelt wonden , 

Schenkt Edens genot. 
Zif 

' * ütu tuffen] In 't enkelvoudige, gelijk het in 't He« 
breeuwfch ftaac Gen. III: 15. Mogelijk om aan te duiden, 
dat Hij (taande zou blijven, terwijl de eene VerJJen vermoii-
feld wierd, waar ineê Hij op de SLANG trapte. 
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Zij doet mij het leven, 

In 's Levensboom zien; 

Naar 't hemelfcfoe ftreeven» 

Voor 't waereldfche vlifn. 
V I I I . 

Doe GOEL mij haaken, 

Naar heiligen trooft; 

De vijandfchap blaaken, 

Met Adderenkrooft. 

Zend Cherubimsvlammen, 

Die 't liefdevuur voên; 

Verboodene flammen 

Van 's levensboom, hoen, 
IX. 

Wilt gij mij bedekken, 

Door 't offervelkleed; 

't Zal warmte verwekken, 

't Kent fcheure, noch fleet» 

O Zalig bekleeden; 

Nu zweem ik naar U. * 

Herfielt gij Uw Eden; 

't Is de aarde die 'k fchuw. 
IX. 

Zoo vaagtge de dampen, 

Van Gods Paradijs; 
Zoo 

* Na zweem ik naar £7] Als een die bekleed is met het of
fervelkleed van uw gerechtigheid; gelijk God zelf zegt G«J. 
III: 22. Zie, 'Ie menjib is gevitrdm ës enz» ttn, 
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Zoo zing ik na rampen, 

Een vrolijker wijs. 

O heuchelijk paaren * 

O hemelfche vlam j 

Prijft , juichende fchaaren, 

De Bruid en het Lam. 

S L O T Z A N G ; 

X I . 

Doe, GOEL, ons hooreü 

Naar 't eeuwig bevel; 

Laat niets ons bekooren, 

Scheld Duivel en Hel, 

Dat nimmer verleiden, 

Noch doodelijk ooftj 

Ons van U doen fcheiden. 

Hij leeft, die gelooft 1 

X I I . 

Doe 't Slangenzaad fterven, 

En de Adder vergaan. 

Zij moeten verderven, 

Uw kinderen ftaan^ 

Den Draak te verpletten , 

Is 't werk van Uw' voet; 

't Zal vijandfchap zetten, 

Die Eden behoedt. 

ECHT' 
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ECHTZANG, 
OP DE TOEBEREIDING EN NODIGING DER BRUID, 

TOT HET AVONDMAAL VAN DE BRUILOFT 
DES LAMS. 

Openb. XIX: 7-9 verg. met Öpenb. III: 20, 21. 

O P EENE NIEUWGEMAAKTE ZANGWIJZE. 

O F : Op die van den LXXFII Pfalm. 

O F : IS er nog, o groot ontfcrmer. 

E E R S T E Z A N G . 

I. 

AjLalelujah! helpt ons zingen j 

Wakk're ftrijders, hemellingen; 

J\ll wie toon en maat verftaän, 

Moeten blij ten reie gaan. 

II . 

Zwijgt uw klagten, Haakt uw weênen. 

Zingt met dns van 't blij vereenen. 

Heft uw zielen hemel waart, 

't Lam wordt met de Bruid gepaard, 

I I I . 

Zingt bet heil van JESUS leden, 

Zingt daar zij naar 't outer treeden, 

III. DEJSL. H 't Is 
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't ïs zijn Bruid die zich bereidt, 

Voor den (land der eeuwigheid. 

E E R S T E T E G E N Z A N G . 

Haar werd door gend gegeevcn, 

't Bruidskleed aan het kruis geweeven: 

't Lam fchenkt zijn gcregtigheên, 

't Reine lijnwaad dekt haar leen. 

V. 

Prjjft hen die 't verderf ontvlooden; 

Prjjft hen die God zelf laat nooden , 

Tot de bruiloft van het Lam, 

Oorfprong van de liefdevlam. 

VI. 

Dit zijn JESUS liefdekoorden, 

Dit zijn Gods onfeilb're woorden: 

JESUS heeft het toegezeid. 

Ieder geev' Hem heerlijkheid. 

T W E E D E Z A N G . 

VIL 

Zingt! o boffchen, beemden, bergen; 

Zuiv're toonen, die we u vergen, 

„ Heil zij 't Lam en zijne Bruid,,. 

Prijit, zijn trouw eeuw in, eeuw uit. 

VIII. Lang 
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V I I I . 

Lang moet onze Koning leeven! 

Elk Hem goud van Scheba geevcn; • 

Voor Hem bidden met ontzag, 

En Hem zeeg'nen al den dag. 

IX . 

Duurzaam leeft Hij in de harten, 

Hij genecfl: de zielenfmarten; 

In Gods Zoon die 't leven gaf, 

Leeven wij na dood en graf. 

T W E E D E T E G E N Z A N G . 

X. 
3ESUS leef in onze zielen, 

Doe ons zoo voor 't outer knielen; 

Dat ons reukwerk klimme om hoog, 

Sla op ons een guuftig oog. 

XI . 

Stondt Gij 's nachts, met kille droppen 

Nat bedauwd, aan 't hart te kloppen; 

Riept Ge ons tot Uw ziclonthaal: 

Nu is 't Godlijk Avondmaal! 

X I I . 

Eind'lijk klinkt dit in onze ooren, 

Dat wij naar U moeten hooren. 

Hoe verbijfterd, hoe verward, 

Nu ontiluiten we ü het hart. 

H 2 SLOT, 
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S L O T Z A N G . 

X I I I . 

Halelujah! ondertrouwden, 

't Lam zal bruiloft met ons houden: 

En wij houden feeft met Hem , 

In het nieuw Jerufalem. 

XIV. 

Halelujah! die Hem minnen, 

Zullen hel en dood verwinnen; 

Halelujah! op Gods troon, 

Zitten zij met 's Vaders Zoon. 

XV. 

Halelujah! na al 't zwoegen, 

Schenkt Hij ruft die kan vernoegen. 

Halelujah! leef bij 't Lam, 

Zalig krooft van Abraham. 

» SMKS % 
aase « % * K > % 

ZON-
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ZONDIGE GEDACHTEN. 

OP BENE NIEUWGEMAAKTB ZANGWIJZE. 

I. 

W ijk zwervend heir, dat mijn gebeden » 

Verftoort in fombere eenzaamheid, 

En in den drang van duizend bezigheden! 

Hoe menigwerf, hebt gij mij fel beftreden, 

Of fteels wijze afgeleid! 

I I . 

Gij zijt een fchool van vuile gieren. 

Gij valt op 't heilig offer neer; 

A\ wil ik aan uw drift geen' teugel vieren. 

JU jaag ik u geftaag van de offerdieren, 

Gij keert geftadig weer. 

I I I . 

Zoo valt de vlieg op blaauwe druiven; 

En op het afgemaaide zaad, ,•> 

Een ganfche vjugt van hongerige duiden. 

Geen ratel of gefchreeuw doet haar verfluiven; 

Haar doet geen molik kwaad. 

IV. 

Hoe zal ik haar geweld ontkomen! 

Strooit Gij, o JESUS, 't goede zaad; 

Haait wordt het door die vogels wechgenoomen. 

H 3 Die 
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Die vlugt verzclt me in'twaaken en in'tdroomen. 

'k Weet voor mijn ziel geen' raad! 

. V. 

Wat zwerm van laft'rende gedachten! 

Hoe woel ik in deeze enge ftulp, 

Door eigen werk met mijn gebrooken kragten? 

'kVIiê naar Gods troon; uit Salem kan ik wachten, 

De Goddelijke hulp. 

VI. 

'k Zoek trooit in Gods Orakelboeken; 

Ik vlugt naar 't ftil Gethfemane; 

Op Golgotha zal ik een fchuilplaats zoeken. 

Daar zwijgt het hart; daar zwijgen 's Afgronds vloeken; 

Daar bidt mijn JESUS meó. 

V U . 

Doe, GOEL, mij dit heir ontvjugten ; 

Verhef mij tot het Aargewelf. 

Gij vloekt de Hel, Gij leert voor't zwerven duchten; 

Gij doet mij, nog, om 't EENE NooDrc zugten: 

Bepaal mij bij mij zelf! 

DB 
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DEHELSCHEJAGT. 
BEURTZANG VAN CHRISTUS EN ZIJN VOLK. 

OP'EENE NIEUWGEMAAKTE ZANGWIJZEJ 

O P : Op die van den CXLl f Jahn. 

E E R S T E Z A N G . j 

I. 

V lugt, vlugt, O ziel, voor 't hittig jaagcu 

Der fnoodfte jagt, die u befpiedt, 

En daar geen fchuilplaats hulpe biedt, 

U opzoekt voor 't begint te daagen. 

'k Zie u door helfche brakken wekken: 

Gij looft uw bitt're jammerklagt, 

Daar bruine vlerken van den nacht, 

Voor oog en reuk u luttel dekken. 

E E R S T E T E G E N Z A N G . 

II . 

De Satan fiaat zijn felle blikken, 

Daar hij van dolle wraakluft woedt, 

Op mijn ontroerd, en bang gemoed. 

Het vleefch fpant zijn verborgen ftrikken. 

De Waereld zet haar fijne netten; 

Graaft voor mijn' voet een' diepen kuil. 

O GOEL, dat ik bij U fchuil' I 

Gij kunt de boosheid paaien zetten. 

R 4 TWEE. 
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T W E E D E Z A N G . 

I I I . 
Ik zelf was door verwoede honden 

Omringd, die na mijn priefterbeê, 

In 't akelig Gethfemane, 

Mij greepen met fcheurzieke monden. 

Men liet Mij in den jagtkuil zinken; 

De booze raad dorft hand en voetA * 
Als 

* De bme raad dorfl band en voel enz.] Ik doel op Pfal. 
XXII: 17. een plaats, die zoo klaar een kenmerk vervat vnii 
den lijdenden Heiland, gelijk ook het 18 en 19 vs. en ge 
noegzaam alle de voorgaande, dat men door die op David, 
zelfs in een flaauwen zin te willen paffen, niets anders doet 
dan een zwarte duifternis op dit lied te verfpreiden, daar al
les klaaQ is, wanneer men het op den Lijdenden Meffias 
brengt. Getuigen kunnen zijn de ongelukkige verklaringen van 
Jonden of andere uitleggers, die hier mcê naar David willen. 
In het 17 Th leide ik ij-pn niet van <vr Omgeeven; maar van 
rjp] Dearbooren. Waar toe ook de groote Schaltens op het 
voetfpoor van Voetius.Morus, AJting ,en Vitringafcheeü over 
te hellen Orig. Tom. I. Cap. XII. g. 8. p. 336, 337. De A-
rabiers gebruiken ons grondwoord van. Iemand, yiet-eenfpiefe, 
ßok, of degen doorwonden, door een' zworen flag offloot, 't Wordt 
ook gebezigd van een' vogel, die het ei dat hij gebroeid, heeft 
doorboort. En het deelwoord sypj van een tronk of ftain eens 
dadelbooms, die van de wormen 'doorboord is. Vid. Go). cK 
Gjcuh. & Cam. p. 24.42 & 2443. Dit Deorbtoren , is de 
eigen beteekenis , van ons woord, waar uit buiten twijf-
fel Job. XIX: 26 verklaard moet worden: En als zij, ra 
mijne huid dit doorboord zullen hebben, te wcetcn de wormen. 
Dat deeze beteekenis hier plaats grijpt, is klaar uit het lantfte 
van dit f. slis voor dim Leeuvi mijne benden en mijne voettn. 
't Geen van een werkwoord ontbloot zijnde, noodwendig van 
't evenvoorgaandc moet afhangen. I\Tu ziet elk, dat het 
oiigeëven van bandenen voeten, in 't geheel n'et fluit, maar 
wel het daorburen. - Ik neem het woord HX3, waar over 
zoo veel te doen valt, in zijn betekenis die het altoos heeft 
van Een Leeuw, dat vertolkende: Ms. voer dien Leeuw*'o? ah 
<ptrt it etn prooi van dien Leeuw. Zoo wordt de 3 óp vecle 

piaai,-
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Als 't lokaas voor den Leeuw die woedt, 

Aaa 't hout met zoore fpijkers klinken. 

TWEE, 

plaat (en genoomen, die niet sltoos naar bchooren zijn opge
vat Zie Pfal. XC: n . Spr II: 6. Job. XX: iS. en vooral 
Job. XL1I: 7. Want gij bebt, niet recht van mij gefpronken 
G E L IJ K ALS, ' of liever NAAR GELANG van mij-
ncn kjieebt Job, d. i. „ Naar dat zijn toeltand eifchte,.. Job 
had niét altijd even recht gefprooken. 't Voornaamite dat 
er in 't fpreeken van Jobs vrienden ontbrak, was, dat ze 
niet naar zijnen toeftarid fpraken. Dus, dunkt mij, moet 
in en ook die 3 , welke 't zelfde zegt met het Griekfche »«T« 
Pfal. CXXXIII; t* a , 3. verklaarcn: dan hangt dit veel be« 
ter met if. 1. te famen. En zoo verklaar ik ons eigen ' i»3 Jef, 
XXXVIII: 13. 't Geen naar de Hebreeuwfche zinfnijding 
moet vertaald worden. Ik heb mij tot den morgen toe gefield als 
een prooie voor dien Leeuw, geiuijjelijk bij zal alle mijne beende
ren breeken. Hizkia fpeelt op dezelfde gewoonte, waarop Da
vid hier ziet. 't Ganfche vers vloeit derhalven op deeze wijze 
zeer gemakkelijk, en eenvoudig: Want honden hébben mij om* 
fingeld: een veigadering der boosdoenders, beeft mij als voor dien 
Leeuw mijne banden en mijne voeten doen dtorbaoren. De zin is: 
,', Als ware Ik van hun voor dien helfchen Leeuw gefchikt, 
„ om hem te vangen. Denkende zij daar door Gode eenen dienfl 
„ en 't rijke des Satans afbreuk te doen", 'c Welke God, doch niet 
verdwazing« van hunnen raad , ook juift zoo heeft doen uit-
jrallen. Men kan klaarlijk zien, uit vergelijkinge van ons Ta
rnet ir. 21 en 22, dat hier op. een Jagt gezinfpeeld wordt van 
wijde dieren, en allerbijzonderfl volgens Oppianus, van leeu
wen, 't Is der moeite waardig, dien Schrijver over dit foort 
van Leeuwenjagt teltezen, zoo levendig fchilderc hij die at" 
de Ven. Lib. IV. f. 79-110. p. 116-119. Ed. Rittersh. Hij 
zegt, dat ze eer il gewoon waren den gang der leeuwen, in, 
zonderheid die naar de rivieren leidde na te fpeuren. Dat ze 
daarop eenen grooten en breeden ronden kuil groeven. Mid
den in'dien kuil, warenzc gewoon,eenen grooten fleilenpaal, 
of pijlaar, op te rechten; en daar aan, een zuigend en pas van 
de moeder geworpen lam , op te bangen xpipa»: om door 't ge? 
bleet, de Leeuwen aan te lokken. Men zette fleenen rondom 
dien kuil, of men mankte eene heining , om den rand van 
groene takken, zoo dat er de leeuwen niet konden inzien; 
volgens Xcnophon de Ven. p. 995 B. C. en men liet 
hein diii alleen. Het wild gedierte door de dem van 't 
lam gelokt, en door den honger aangedieeven, begaf zier* 

II s ua« 
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T W E E D E T E G E N Z A N G . 

IV. 
O GOEL, dus woudt Gij hem vangen! 

En ftort hij in dien donk'rcn put; 

Daar vindt mijn ziel haar fteun en ftur, 

Zoo zij er U aan 't kruis ziet hangen. 

Laat kuil noch ftrik mijn' voet verwarren i 

Beteugel 's vijands boos geweld. 
Cij 

naar die kuilen, en onkundig van de diepte achter de heining 
verborgen, fprong er in, om den roof magtig te worden. Dit 
zeldfaam foortvan jagt, wordt uit Oofterfche, en uit Weftcrfchï 
fchrijvers nader opgehelderd, door den grooten Bochart Hieroz. 
P. 1.L. III..C ] V. p. 761, cn762. Er zijn veele plaatfen in Gods 
Woord die daarop zinfpeelen. Zie Pfiil. VII: i(5. IX: iff. 
XXXV: 14 V: 14. Jef. LI: 14 Ezech. XIX: 1-8. Men kan, 
dunkt mij, de plaats die ik onder handen hebbc, niet gemak
kelijker vertaaien, noch levendiger fchilderij hebben van's 
Heilands Kruisdood, en 't vangen van den beliehen Leeuw, 
door het opgehangen Kruislam; dan door 't oog op deeze jagt 
te dann. 

Men zegt wel, dat men door de voeten der kïuifelingen 
gecne fpijkers floeg. Maar men vergift zich. Het blijkt aller-
klaarft uit een duidelijke plaats van Plautus Mofteil. Aft. II. 
Seen. 1. f. 12, 13. p. 212 Ed. Gron. 

Ego dabo ei talentim, primus qui in crucem excucurrerit: 
Sed ea lege, ut affi»cmtur bis pedes, bis bracbia. 

Dat is „ Ik zal hem een talent geeven, die' t eerfte het 
„ kruis oploopt: maar onder dit beding, dat er tweemaal zij-
,, ne voeten, en tweemaal zijne armen aan vaft gek lonken WON 
„*den •". Tertullianus, die in de Ilde eeuw geleefd heeft,en 
zekerlijk wel wift, hoe men bij de Romeinen kruifigde , 
fchrijfc er altijd zoo van, en rooit van de handen en voeten 
aan 't kruis te binden. Hij pait er niet alleen Pfal. XXII: 17 
op toe, Adv. Marc. Lib. IV. Cap. XLII. p. 450: noch verze
kert flegts dat 's Heilands vijanden,, z'jne zenuwen met nagelt 
„ doorklonken bebten": innar zeg' met ronde woorden als een 
aanteekenaar van die oudheid, eenigc regels daarna: Oiiae pro-
pria eft atrocitas crucis „ welke de eigelijke wreedaartigheid is 
van 't kruis" Adv. Jud. Cap. X. p. 102. f. 36. & p. 103 f. H« 
Conf. Lipf. de Crue. Ljb. II. Cap. tX. p. 4 4 , & 4 ; . 
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Gij fterft door hem; en wint, O Held: 
Gij hangt aan 't kruis; en treedt op ftarren. 

D E R D E Z A N G . 
V. 

Op 't vogeltje, dat flus in banden, 

Of de enge kooi gevangen zat, 

En pas bevrijd de klip vergat; 

Loert valk en gier om 't aan te randen. 

( Dus ziet gij fnoó gedachten zweeven, 

Wier helfche maling fcheurt en bijt, 

Wanneer gij van de Hel bevrijd, 

Eerfl: moogt in 's Hemels vrijheid leeven. 

D E R D E T E G E N Z A N G , 
VI. 

O Heiland, fnuik die grijze vlerken, 

Dat Uwe Item dit gieren doov': 

Schenk vleugelen van 't heilgeloov'; 

Mögt 's Hemels Geeft die vlugt verfterken. 

Och! woudt Gij 't helfen geweld beteug'len. 

Dan vloog mijn ziel Uw venders in, 

Met wieken van Uw hemelmin: 

Dit zijn de rechte duivenvleug'len. 
V I E R D E Z A N G . 

Vi l . 

't Bedrieglijk fluitje hoort gij fpeelen: 

En vogels die gevangen zijn, 

Of vaft gewent, in vrijheids fchijn, 
Doen 
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Doen meê hunn beft met flaaffche keelen. 

Maar Ik , Ik ftop, en hart, en ooren; 

Dat niemand ze aan het ijd'le leen': 

Elk zich van 's Waerelds vruchten fpeen'; 

Om naar mijn Item en woord te hooien. 

V I E R D E T E G E N Z A N G . 
V I I I . 

Stop oor en hart, breek gladde (hoeren; 

't Is vrucht waar door men zich verhangt, 

Waar meê de Satan zielen vangt, 

Zoo mond en oogen haar vervoeren. 

Laat 's Waerelds vrucht mij niet bedriegen;. 

Dat nooit haar klank in de ooren kobm'. 

Gij geeft de vrucht van 's levensboom: 
De Waereld kent de kunft van liegen. 

R E I Z A N G . 
IX. 

Hoed onze zielen voor dit jaagen; ' 

O Lofler, waar men ons befpiedt. 

Gij zijt het die ons hulpe biedt, 

En 't godlijk licht in 'c hart doet daagen. 

Gij moet het kr'uisgeloof verwekken; 

Gij hoort alleen de jammerklagt; 

O Zielzon, Gij verdrijft den nacht: 

Gij moet ons met Uw vlerken dekken. 

ZUCHT 
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Z U C H T OM ZEGEN 
ÓP DEN GEESTELIJKEN 

AKKERBOUW. 
O F : Aandacht op Mat. XIII: 3-8 en 18-23. 

O P EENE NIEUWGEMAAKTE ZANGWIJZE. 

I. 

jT loe fchraal en zonder vrucht, zijn dees bedorven tijden! 

Waar hoort men recht Gods woord? 

Waar zijn ze die zich zelve in 't akkerwerk verblijden. 

En wier opmerkzaam hart het goudgeel graan bekoort? 

Waar ziet men de akkers vruchten drangen, 

Van liefde en waar geloof, die God en menfeh bchaagen ? 

I I . 

liet kouter van de Wet mag onzen grond nog raaken; 

Het doet de rots geen zeer. 

Haal de egge door den grond,om 't onkruid los te maaken; 

Ligt vleit zich 't hart op 't nieuw, eD 't kwaade wortelt wcêr. 

Men mag het woord des levens zaaien; 

Maar luttel is de vrucht, die's HEEREN knechten maaien. 

I I I . 

Hier valt het op den weg, verdroogd en (lijf getrecden* 

Nooit door den ploeg geraakt; 

Straks wordt het wech geroofd door vlugtige ijdelheden, 

Terwijl de Booze zich van 't harte ineefter maakt. 

Zoo 
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Zoo kan er groen noch wortel koomen; 

Zoo moet een dorre weg den fchraalen grond bezoomen. 

IV. 

Daar ziet men 't op den top van harde rotien vallen, 

Die luttel aarde dekt; 

Dusgaathetfchielijkop. „ ' t Heil, denkt men raakt ons allen, 

„ Die 't hooren met vermaak, of daar het vreugde wekt", 

't Zijn korens die den wortel derven. 

De hcetc zon gaat op, haalt zie ik alles ftervcn. 

V. 

Ginds ftort het uit de hand in dichte ftekeldooren, 

Waar door het ras verdikt; 

Men komt nog wel om 't woord des Koningrijks te hooren; 

Doch 't hart is in de zorg der waereld diep verftrikd 

De rijkdom kan 't gemoed verleiden, 

'tGoen de akkerlién,door'twoord,tot vruchtbaarheid bereiden. 

VI. 

Waar vindt men zuiv'rcn grond om 't zalig woord te ontvangen 

Een goed en eerlijk hart, 

Door 's Hemels Geeft bereid om 't heilgeloof te erlangen, 

Dat hoort en wel verftaat in 't fchepfel niet verward? 

Waar ziet men tans in woord en leven, 

De rijpe vruchten aan den grooten Landheer geeven? 

VII . 

Straks broek de zwang're lucht, op een gepakte buien 

Vol zwaren hagelfteea: , 
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God komt met blikfemvuur, en ftormen uit den zuieft; 

Slaat halmen in den grond, en fmijc het graan van een. 

Zoo gaat hier 's Landmans hoop verlooren; 

Hij ziet neêrflagtig volk, in ftcê van rijzend-koren. 

VI I I . 

0 Schepper der natuur, die Arons ftaf deedt bloeien, 

En fieri ijk flaan vol vrucht: 

Gij doet uit dorren grond het weelig koren groeien; 

Gij zegent het daar elk een fchraalen oogsttijd ducht; 

Gij doet het neêrgeflaagen rijzen, 

Op dat de zaaier, en de maaier beide U prijzen. 

IX. 
Mijn God, wiens magt alleen ons Kanaan hulp durft vergen, 

Schenk warmer zomerzon, 

Voor al 't gezaaide in 't land, en op den top der bergen: 

Zoo maakt zijn vrucht geruifch, gelijk de Libanon. 

Zoo zal hen 't vuur der liefde ftooven. * 

Zoo zal hunn bloei den glans van'cmalfche kruid verdoovcn. 

'T HAAN-

* Zoo zallen 't vuur der liefdeßooven] Pfal. LXXII: 16 vertaal ik: En 
tij zullen bloeien van ivege de Hitte als bet kruid der aards, 't Wortel woord 
IV, betcekent eigenlijk; Heet zijn, gelijk wanneer de dag zeer beet is, 
«i word overgebragt tot de Hitte des gemoeds, als: der Liefde, Deur. 
XXXII: i i ; der Blijdfibap Job. XXXI: 29. Vid. N. G. Schroeder Obf. 
ad Orig. Hebr. Cap. II. 5. o , 10. Ons yy zegt Hitte, Hof. VU: 4. 
Welke (Oven) ophoudt van beet te zijn. Hoofd. XI: 9. En ik zul met debit-
•« (te weeten mijns toorns} niet hoornen Jer. XV: 8. ik beb baaßelijk op baar 
hen vallen bitte en verfebrikkingen Job. XXIV: 12. Fan <voege de bitteyyo 
zuchten de lieden; die dorfligen namelijk , welke de <wijnperfen traden. 
Num. XXIV: 19. En Hij zal de overigen Yyo %a» voege de bitte [des 
»MJTIJJ verderven. Dit fluit ook bier beter, dan , Die van de Stad. 
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'T HAANGEKRAAL 
O P EENE NIEUWGEMAAKTE ZANGWIJZE. 

I. 

vJ* Boode van den dag, 

Hoe zeer de Jood uw ftem in Salem doemen mag; 

Uw ftem heeft PETRUS tong gebonden. 

Gij boodfehapt ons het licht; 

Gij kunt ,fchoon 't duider is,den morgenftond verkonden: 

Gij leert ons onzen pligt. 
II . 

De Eazilisk en Leeuw, * 

Verfchrikken, zoo men zegt,voor 't wakker haangefchreeuiv! 

De Duivels fidd'ren voor Gods woorden. 

't Was 's Hemels dondeiftem 

Die d'afgrond dav'ren deed, ons trok met liefdekoorden: 

Zij heeft op 't harte klem. 
I I I . 

De Dagtoorts fchenkt u gloed, 

De kou fluit u den mond f; den blijden morgengroee 

Wilt gij in warmer landen gecven« 

't Is 's Vaders Zoon, mijn Zon, 

Die ' t woord ontftecken moet, en in de ziel doenleeven, 

Daar Hij de kou verwon. 
IV. Toen 

* Be Bazilisk en Leeuw enz.] Vid. Ael. deAnim. L. III. C. 3'-P* 
170. 

f De kntßuüu den mond] Vid. Ael. de A». Lib. III. C 38. p- 3")' 
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IV. 
Toen JESUS godlijk oog 

e 

Dp PETRUS zag, en (Iraks zijn oogen naar zich toog; 

Begon al 't ijs van 't hart te ontdooien. 

Mijn Heiland, zie mij aan: 

Uw oog zal in mijn ziel de liefdevonken ftrooicn, 

Mijn oog fchrcit traan op trään. 
V. 

Gij wikt ons 't buiig weer, * 

0 wijze vogel, daar gij klapwiekt keer op k-eer, 

En zelf de war brengt in Uw toonen. 

Mijn God, wanneer 't gewar 
Der tijden onweer kraait: geef dat ik een derzoonen 

Moog' zijn van IfTafchar. f 
VI. 

Geen aardfch Jerufalem, 

'tGeen 't haangekraai verbant,van 's Hemels oordeelftem; 

Geen Nibas, daar die vogels zwijgen; § 

. Zij ooit mijn zielsvermaak. 

Koep, JESUS, doe mij door Uw roepen ooren krijgen: 

„ Zijt nüchteren en waak!" 
IM-

* G/7 wikt om 't buiig weer] JE1. de An. VIL C. 7. p. 702. 
f Van IJJafcbar] Zie 1 Chron. XII: 32. 
g Geen Nibas enz.] Te Nibas een plaats digt I>ij Theflalo-

nika, ze^t men, dat de Hacinen in 't geheel zwijgen, en van de 
Hem die anders decze vogels van natuure eigen is, ontbloot 
zijn. Van waar het Griekfche fpreekwoord komt: 'Or' «» 
M/3«; xmcxim Als Nibas kraait, dat is zo veel ah Nooit; dewijl 
dit nimmer daar gehoord vierd. Vid. Ael. de Aiiim. Lib. XV« 
Car>. XX. p. 893, ei Eraiin. Adag, p. 538. 

lil. DEEL. I 
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IMMANUEL'T HEILIGDOM 
OF A A N D A C H T op Jef.VlII: 14/ 

Dan zal Hij [U] tot een heiligdom zijn; maar tot een'fleen des urn-
Jloots, en tot een rotje der ßruikelinge den twee buizen van Ijmi> 
(W een'ßrik, en tot een net den inwoonderen te Jerufalem. 

O P EENE NIEUWGEMAAKTE ZANGWIJZE. 

I. 

J.k werd den donk'ren kerker moê! 

Toen riep IMMANUEL mij toe: 

„ Tree uit de duifternis, langs Sions (teile trappen. 

„ Schrik niet, dat U die rots ontmoet, 

„ Daargij uit Hinnoms dal in't Heiligdom moet flappen, 

„ Met een' ontfchoeiden voet". 

II . 

'k Zei: „ Ach! waar vind ik opening, 

„ Of weg waar door ik heenen dring? 

„ Waar is Gods fterke hand, die ketens los kan rukken"? 

't Licht daalt in Tofeths zwart gewelf! * 

t e n ftraal verfmelt het hart, breekt grendelen aan {tukken; 

God roept: „ Ga uit U zelv'"! 

I I I . 

Mijn Goël, zie hoe 't harte beeft! 

'k Heb voor mij zelv' te lang geleefd, 

Dit 

* Tn Tofeths zwart gewelf \ ] Zie Jer. VII: 31. & Pocock. Defa 
©f the laaft. Vol. II. Part. I. Book 1. Chap, VI. p. 25. 
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tHthart aan zonde, en hel,en waereld opgedraagen. 

Kom nader, Hemelbruidegom; 

Verover deeze ziel; 'k moet U alleen behaagen. 

Wijs mij Uw Heiligdom] 

IV. 
Dan woon ik in geen Tofeth meer: 

'cGeen ik van Hinnoms dal ontbeer, 

Zal mij Uw Heiligdom op Sion weder geeven. 

'k Volg U, en fterf met U aan 't kruis; 

Ik leef, doch niet meer ik; Gij zelf zult in mij leeven. 

Gods tempel wordt mijn huis. 

V. 

In 't Voorhof vind ik ruft en vree , 

Mijn' brandaltaar en kop'ren zee, 

Om 't hart te reinigen van fehuldcn en gebreken: 

'k Vind fchat, en wapens in 't portaal; * 

Ik krijg in 't heiligdom, de onvrugtbaare aarde ontweekcn; 

Een Godlijk zielsonthaal. 
VI . 

Zend hief Uw zevenvoudig licht, 

Beftraal het duifter zielsgezicht; 

Doe aan Uw tafel van Uw brood en wijn mij leeven. 

Ontvang den wierook der gebeên, 

'k Zal dien op 't reukaltaar, in Uwe handen geeven; 

En met U binnen treên. 
1 2 VIL 't Is 

* Scbat en wapens in 't portaal] Zie i Kon. V: 3. VII: 51. 2 Kou. 
XI: 10. Rel. Antiq. Hebr. P. 1. C. VII. $. 1. p. Ö7. & Lundhis 
Hciligd. D. 1. B. 11. H. XI, j . 13 38. bladz. 443-449. 
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VIL 
't Is de Ark, die U ten troon verflrekt. 

De Leer der bloedverzoening dekt, 

De blikfemcnde Wet; zij moet genade werken. 

Hoe glansrijk daalt de Schechina! 

Ik dek het rood gezicht met Serafijne vlerken , 

En wacht op Uw gena. 

VI I I . 

O Siloa § , die Edens vloed, 

Doet flroomen in 't verfchroeid gemoed. 

O levendig kriftal uit 's Hemels troon ontfprongen; 

Gij drenkt het Hcmelfch Heiligdom; 

Het driemaal heilig, wordt het Lam daar toegezongen; 

( Daar is het Eigen Rom. 

IX. 

Daar leeft de ziel geheel in God, 

Daar fmaakt ze 't allcrheuchlijkfl: lot 

Van 't zalig Geeftendom, dat God en 't Lam mageera 

Daar drenkt Hij haar met hemelwijn; 

En als 't vercngeld hart, de tempels moet ontbceren» 

Zal 't Lam de tempel zijn. 

X. 

Wee U, rampzalig Ifraël, 

Verlaat gij Sions waterwei? 

urft Gij den ftrik en 't net met Saleras volk verkiezen? 
Ge 

5 O Siloa, enz.] Deeze bron lag ann den voet van Moria,en W 
heiligdoiu werd er uit bewaterd. Zie II Deel der gezang. bpl 
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Ge omhelft een fnoode afgoderij, 

Gij jcult, de rots des heils, en 't heiligdom verliezen. 

't Lam maakt de zielen vrij. 

XI. 

't Lam, dat een fteen des aanftoot i s , * 

Den Jood een rots der ergernis; f 

Strekt mij ten Heiligdom! wees welkom zuiv 're drempel! 

'k Vrees ftrik noch net, nu 'k veilig woon. 

Ik wandel opdeez aard'jen leef in 's Hemels tempel; 

Mijn tempel is Gods Zoon. 
DS 

* 't Lam dat, een flsen des aanfloots zY]'II? zinfpcel op denfteen 
Zobeletb, di?t bij de bron Rogel, aan de zuidzijde van Sion. |of. 
XV: 7, XVIII: 16. Sandijs Reize B. III. p. 167, 168. die waar
lijk, ten tijde van Salomon, door 't zalven van Adonia, een Sucn 
des aanftoots, voor vee Ie Jooden geweefi: is 1 Kon. I: 9. Daar }3X 
JV?rrtrizoo veel zep,ta\s,Een fteen der vertraging, otterugwijking; war-.t 
dat beteekent Snt bij de Arabiers. Vid. Pocock. Not. misc. C. 3. 
<p. 38, en Bochart. Hieroz. P. 1. L. i- C IX p. 50. t Welk in 
den grond het zelfde is, met *pJ p N Den fteen des aanftoots, in onze 
plaats. 

t Den Jood een rots der ergernis'] Ik doel op den berg der ftwke-
ling, of der ergernis, die nog heden dien naam draagt, digt bij den. 
ftten des Aanjhots,- fegen over Sion gelegen; zodat het Dal To-
feth of Gehinnom alleen , den hergSion van den terg der fimikeling 
affcheidt. Zie Sandys Reize B. III. p. 166. MaunJrells Reize 
den 6 April p. 129. Pococke Dcfcription of the Enlt Vol II. P . 
I L. 1 Chap. VI. p. 25. Surius le Pelciin Scjournant Liv II. 
Chap. XLI. p. 401- Cotovic. Itiner. Lib. II. Cap. XLI: p. 289. 
Deeze berg kreeg dien naam, om dat Salomon daar op hoogten 
liet bouwen, voor Ca mos der Moabictcn, & Moleen der Amnxnie-
ten afgod, gelijk alle de reizigers een paai ig getuigen, en duidelijk 
gezegd wordt 1 Kon. XI:, 8. Men kan naulijks twijIFelen, of 
Jef.iias zinfpeelde daarop, wanneer nijdeiijfowi des aanfloots, en de 
rots der fimikeling, zoo vlak tegen over Sion Relde en 't Heiligdom 
daarop gebouwd. Hij zal een fteen des aanfloots enz. ZIJN, is 
zoo veel als: ,, Hij zal daar voor gehouden worden , door het 
„•-ongeloof". Dus wordt rvn in dcezc zelfde woordvoeging gebruikt 
Gen. XXVIII. 21 , en Exod. II: 10. Verg. 1 Pet. II: 7. 8. 
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DE WAARE OFFERDIENST, 
IN H E T TEGENBEELDIG HEILIGDOM,. 

OF AANDACHT OP Jef. LXVI. 1-3. 

ZANGW: Ik fcbond, o God, uw beeld, naar 't melk ik 
•was herfcbapen. II Deel bladz. g%, 

I. 

J L / e Hemel is Uw troon, o God, en voor Uw voeten 

Deeze aarde een voetbank, wij ontmoeten 

Uin dit grootfch paleis, het geen Gij hebt gedicht. 

Waar zou de tempel zijn.dieU een menfch zou bouwen? 

Het huis waar Hij Uw' luifter zou aanfchouwen ? 

Waar is de woning voor het ontoeganglijk licht? 

II . 

Gij fdiicpt.grootrnachtigGod.hetftarrendak endeaarde,; 

Waar in zich kragt en bouwkunst paarde: 

Zodat dit alles uit een louter niet ontjftend. * 

Gij 
* Zoo dit dit alles uit een louter niet ontjlond] De woorden 

ir. 1 nSx-*?3 m?\nruw n; n%x-\g-nm ftaan zoo in 't He-
breeir.vCch gezet, dat men ze, zoo ik denk, vertaaien moet: 
Want mijni band beeft alle deeze dingen gemaakt, zoo dat alle 
detze dingen wierden HYI, beteekent eigelijk zinken,neerzinken; 
een" grondjl.ig, een vafligbeid krijgen; een plaats daar iets bezinkt, 
en ruß. Dit pift zeer wel op het groote fcbepping'verk, daar 
alles Joor de eerfte wording zijn' grondflag van beftaan kreeg. 
Eu gemerkt ons rvn, in 't gefcbiedverhaal der fchepping door
gaans, worden, een beflaan krijgen, beteekent; is het billijk, dat we 
't 00% hier zoo opvatten. Dan heeft de naam n n \ welke zoo 
veel zegt als, dien God die in den grootften nadruk alles doet 
worden, hier zijne volle kragt. 
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Gij wilt op armen zien, gij doet verdrukten Ieeven; 

Gij denkt aan hun, die voor Uw woorden beeven; 

Wijft hun in 't kruisgeloof, den welgelegden grond. 

I I I . 

Nu zal den bran dal taar', noch flier, noch lam gebeuren, 

Geen meelbloem, wijn, noch wierookgeuren: 

Dit's Afgodsdienft, en moord, en hond-en zwijnenbloed. 

't Is 't Godslam, dat alleen der Godheid kan behaagcn; 

Dat onze fchuld wil op het kruishout draagen. 

God ziet dit offer aan:hier daalt een hemelgloedl 

IV. 

Tans is 't verlicht verftand, met een verbrijzeld harte, 

Gods heilig offer, die door fmarte-

Ons tuchtigt, of 't gemoed door zachte zalving leert; 

Hij eifcht de ontbloote ziel, om alles te verlaaten; 

En 's waerelds fchat, en eer, en luft te haat en: 

Een' wil die Hem geheel als 't waare goed begeert. 

V. 

Ons geeft'Iijk Outer voegt het waakende geweeten, 

't Geen nooit het kwaade goed wil heeten; 

Maar beeft voor 't heilig woord, en zich voor zonden hoedt. 

Hier paft een biddend hart, vol reukwerk, geeft , en Ieeven; 

Niet kenbaar dan voor Hem, wiens Geeft hetgeeven, 

En die 't ontftceken wil, den Priefter van 't gemoed. 

I 4 VI. God 
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vi. 
God vordert, daar Hij woont bij geeftlijke Ifr'elieten, 

Een leevend offer van Levieten, f 

Die Hem geheiligd zijn, en in zijn gunde ftaan. 

'k Wil dan aan God gewijd, mij in zijn' dienft bcweegen, 

In 't off'ren van mij zelv', is 't heil geleegen, 

Dees redelijke dienft, doet mij naar 't outer gaan. 

V I I , 

Wie nog verftokt en blind, zijn wegen wil verkiezen, 

En dus het waare heil verliezen; 

Wie aan zijn' grouweldienfl een welgevallen heeft: 

Ik zoek,naar 't eeuwig woord,aan God mij op te drangen. 

Hij fchept alleen een gunflig welbehagen, 

In Hem, die met zijn hart en daaden voor God leeft. 

DE 

t Een levend offer van Levieten] Paulus fchrijTt Rom. XII: i. /* 4 # 
U dan. broeders, door de ontfermingen van God; dat Gij Uwc lirbaainsn 
fleit tot eert lecvende, heilige, en Godewtlbebaaglijke offerande; welkeisV'i 
redelijke Godsiienfl. Door lichaamen, moet men hier, niet eigelijken 
bepaaldelijk onze Lichaamen venlaan , maar onze Perfoonen, die de 
Griek'n gewoon zijn, door 't woord ~s.afi.a-ta Lichaamen uit te druk-
ken. Dat hlijkc uit Dinarebus contra Demofth. Tom. I. p. 97 ' / ' 
over welke plaat» men den vertaler en uitgever Wolfius moet nazien 
T 0 p. 67 col. 1. B Menandr. Fragm. p. 202. Gelijk ook. daar 
uit tnoet ver; laard "/orden, Heb. XIII: 3 en Mat. XXVI: 16. De -\potlel 
fpveekei'de van teeoende offeranden, en een' redelijken Godsdienfl: zin* 
fpcelt.zooik pij n'ct bedrieg, op de Levieten; wier Perfoonen ais k f f' 
de in re-i'lijke offeranden, aan Goddopr eene plechtige beweging wierden 
opge "e: .1. Zie Num. VIII. io-2o,en verg. Vitringa obf. Tom. I.L.U-
C.'ll. J. 12. p. 275 , 270;. 

http://~s.afi.a-ta
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DE V R I J K O P I N G EN V E R L O S S I N G 

DOOR DEN GROOTEN GOEL. 

OF AANDACHT OP Jer. XXXI: 11. 

OP EENE NIEUWGEMAAKTÉ ZANGWIJZE. 

O P : O Minnelijhße Immanuel. Lodelt, 

h 

vJ Goei groote Zoon van God, 
Wie fielt Uw' Rijkdom paaien? 

'k Verloor Gods beeld, en moeit, ten fpot 
Der hel, in armoe dwaalen. 

Maar Goël, Gij, 
Gij loft al 't goed voor mijl 

Gij wilt den prijs betaalcn. 
II. 

Ik had in 't hemelfch Kanaan, 

Mi'jn erfdeel lang verlooren; 
Ik.hoorde in Eden 's Hemels ban , 

Naar 't godlijk recht bezwooren. 
Maar Gij voldoet, 

O Goël; in uw bloed, 
Is 't erf mij weer befchooren.. 

III. 
Ik was voorheen een helleflaaf, 

En volgde Satans zeden. 

I 5 Hoe 
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Hoe noeft men floov', en flaav',en draav'; 

't Zijn fnoó begeerlijkheden. 

Dan Gij, o Held, 

Gij die den Hofdraak velt, 

Doet mij in vrijheid treeden. 

IV. 

Ik was vervreemd van 't Godsgeflagt, 

En diende harde Heeren. 

Maar Gij hebtmij te rug gebragt, 

Gij deedt mij wederkeeren. 

O Bloedverwant, 

Gij hebt Uw ziel verpand, 

'k Mögt U weer trouwe zweeren. 

V. 

O Goël, gij mijn .Richter leeft, * 

Wilt 's Duivels magt verbreeken; 

Gij die den dood de doodfteek geeft, 

. Wik mijnen dood dus wreeken. 

Geen vrij (tad bergt 

Hem 't leven, die U tergt, 

Al was hij daar geweeken. 

VI. Maar 

* O Geel, gij mijn Richer leeft] Dat de Goël als Bloedwree-
ker, 't ambt van Richter bekleed , en ten minden 't recht 
gehsd hebbe, om met het zwaard te ftraffen ; blijkt uit Num. 
XXXV: ip, 24, 25, 27. en Deut.XlX: 612. Conf.Crem. 
Antiq. Mofaicocyp.T.i. p. 210. 
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vf. 
Maar welk een gadelooze min! * ; 

Die weerzin moeft verwekken; 

Daar op zet Goël zelf zijn' zin, 

Haar wil zijn liefde trekken. 

O zaal'ge bruid! 

Hij breidt zijn' vleugel uit * 

Hij zal onze armoó dekken. 

VII . 

'k Zal U, O Goël, mijn' verwant, 
Mijn' Man en maker noemen. 

Mijn Held, die redt uit 's vijands hand,' 
Mijn Lofler, 'k zal ü roemen. 

De Hel verfchijn', 
Gij zult mijn Richter zijn, 

Die Hel en dood zal doemen. 

* Maar welk een gadelooze mini] „ Schoon een Goei, doof 
„ de wet der Loffers Lev. XXV: 25. niet gehouden was de 
„ Weduwe, wier Erf door hem geloft werd , te trouwen : 
„ kreeg hij nochtans, met de loflïng van het Erf, recht op de 
„ Wediiw, die door de lofling van het Erf de zijne werd, 
„ zo wel als. het Erf, om dat de vrouw buiten het Erf niet 
„ kon beftaan. Hij kreeg dan,met de lolling, hetnaafte recht 
„ om haar te trouwen, zoo bij inilde. De Weduwe kon hem, 
„ door 't recht daar toe niet noodzaakend maar 't werd, zoo 
„ het een befiheiden man was, betamelijk geoordeeld: volgens 
„ Vitringa in zijnen brief aan G. Oiithof, voor de Verklaring 
„ van Ruth bladz. 8, p. 

DE 
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DE WAARHEID EN VREDE. 
OF AANDACHT OP Zach. VIII: 19." 

Hebt dan de waarheid, en den vrede lief. 

ZANGW. P/alm LXXII. 

Of: 0 Donk're nacht die duizend da$cn.Ul Deel bladz.39. 

I. 

.L /a t waarheid bloei' met füllen vrede^ 

Gezegend Nederland! 
Geen zwijn den wijnftok ooit vertrede ̂  

Die God hier heeft geplant. 
Geen jonge voflen hem bederven, 

Op druivefap bcluft. 
God 'doe al 't ongedierte fterven, 

Dat Sions vrede ontrufl. 
II. 

De waarheid moet het fteunfel gee ven-
Waar aan men vrede bindt. 

Wijl zonder waarheid niemand leven; 
io hart of daaden vindt. 

Zor %iet men vijgeboomen groeien, 
Ten fteun der wijngerdrank: * 

*r Oog ziet het weelderige fnoeien; 
't Oor vangt den zelfden klank. 

III. Dan 
* Tenfleun der wijwerdrank] Dit blijkt uit Luk. XIII: tf. 

en J. Ter. Varro de Re Ruft. L. I. C. VIII. p. 56 Ed. Ga
rn. 
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in . 
Dan hoor ik all' de vel delingen, 

Die nimmer vreugde ontftaat; 

Wijngaardeniers cenftemmig zingen, 

De Waarheid ftelt de maat. 

Zij wil 'c gezang van 'c Lam ons leeren» 

't Geen de onkunde ons ontnam; 

Zij zingen 'c die met God verkeeren, 
Gekocht door 't bloed van 't Lam. 

IV. 
Nu zullen bergen vrede draagen, 

Doch met gerechtigheid: 

Daar recht en waarheid, vette laagcn, 

Ten fteun der wortels fpreidt. 

Daar JESUS als een zon, zijn ftraalen . 

In zuiv're gronden zendt; 

En 's Geeftes- regen neer doet daalen, -
Die 't zalig werk volendt. 

V. 
Hoe zou de hemelliefde Ieeven, 

Van 't waar geloove ontbloot? 

Geen Zedekunft heeft groene dreevcn» 

Maar ademt ons de dood: 

Ten zij de Heiland, zijn verzoening,' 

Ons fchenke, en zijnen zin. 

Daar vindt het Godlijk recht voldoening; 

Daar bloeit de hemelmin. 
VI. Doek 
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vi. 

Doch vrucht van waarheid moet verdwijnen , 

Daar koude is in 't gemoed. 

De Liefdezon moet haar befchijnen, 

En geeven warmte en gloed. 

£)e dauw zal zijne kragt verliezen. 

Op 't Euangeliezaad; 

De milde regen ganfch bevriezen, 

Waar wrevel heerfcht en haat. 
VI I . 

Wie zou de Liefde dan verachtenj 

En met een flügge ziel, 

Op waarheid eenen zegen wachten, 

Daar hem de Liefde ontviel? 

Wie zou zijn' broeder fchuldig maakenj 

Om 't een of 't ander woord? 

Wie zou daarom in onmin raaken. 
Die broederliefde ftoort? 

V I L 
Keen! Liefde vormt de Chriftenzeden; 

Leidt ons naar 't Vaderland: 

Lief ft wilze met de waarheid treeden; 

Daar gaatze hand aan hand. 

Door Liefde moet de Waarheid groeien, 

In 's Vaders grooten Zoon! 

De Waarheid doet de Liefde bloeien, 

Het wie -van Gods geboón. 
BETH« 
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BETHABARA DOOR DEN ZOENDAG 

VERHEERLIJKT. 
B E U R T Z A N G VAN JOHANNES, EN TWEE REIEN 

GELOVIGEN. 

Joh. I: 28-3 r. 
Deeze dingen Z'jn gefcbied in Bethabara over den Jordätm, Jaar 

Johannes was doopende. Des anderen daags zag Jobannes, 
"JESUS tot zich komende, en zeide: Zie het Lam van God, 
dat de zonde der waereld wecbneemt! Deeze is 't van welken 
ik gezegd bebbe; Na mij komt een man, die voar mij gewor
den is; want Hij was boven mij de EERSTE; hoewel ik Hem 
tiiet gezien had. Maar, op dat Hij aan Ijraèl zoude geopen-
iaard worden; daarom ben ik gekomen, doopende met bet water. 

O P EENE NIEUWGEMAAKTE ZANGWIJZE. 

O F : Wie ßeet "heucbelijker dagen ? 

E E R S T E Z A N G . 
I. 

JLJÏC Gods Lam, met 's waerelds zonden, 

E« met Kanaans vloek belada. 

Hebt gij fchulden, voelt gij wonden; 

Zie het Lam naar 't outer gaan. 

'c Godslam hoort de doodftraf leezen, 

In 't gefchonden Paradijs; 

't Godslam wil het Offer weezen. 

Dat dees Zoendag blijder rijz'! * 

EER-

* Dat dees Zoendag blijder rijz'] 'c Geroelen van den Heer 
Le Moyne, Var. Sac. Tom. H. p. 481, en 641- dat Johannes 
de Doper zinfpeeltop de plegtigheden van den grooten Zoen
dag , die den 10 van Tisri mee onze Herfftmaand gedeeltelijk 

©ver-
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B E R S T E T E G E N Z A N G . 

IL 

'k Hoor 't geheim van 't Lam verklaareni 

Galmt de zoendag blijden vrcé: 

Zwijg 
overeenflemmende, gevierd werd, houd ik voor meer dan waar-
fchijnlijk. 

I. Voor eerfl fpreckt Johannes deeze woorden, juift om
trent dien flreek van tijd waar in de groote Verzoendag viel. 
Want hij wordt , in 't XVde Jaar van Tiberius , gezonden 
om te dóopen Luk. III: i . 't welk is het XVde Jaar zijner 
alleenheerfching na Auguftus dood , die geftorven is den 10 
Auguftus van 't 474111e Jaar des Jul. Tijdkr. het 28 der 
Chrlft. jam-telling. Dus begint Tiberius XVde Jaar derl 19 
Auguft. Jul. T. 4741, Chrift. Jaart. 28 en eindigt den 18 J. T. 
4742. Cfiriit. Jaart. 29; gelijk de Heer van Alphen betoogd 
heeft in de Bi'jlaageii van Dan. IX. V. D. II Hoofd, bladz. 
375-408. Derhalven heeft Johannes in het 28fte Jaar der 
Chi iftenjaart. niet eer begonnen te doopen, dan na den 18 van 
Oogltmaand. Maar wijl 'JESUS omtrent 30 Jaren oud <was 
toen Hij begon, te wecten zijnen dienll met zijnen doop (zoo 
moet men den grondtekft verfbaan Luk. III: 23) , en die niet 
laater gebooren is dan den 25 December* en waarfchjjnlijk, 
gelijk ik in ecne afzonderlijke verhandeling bewcezen hebbe, 
ilen 18 November van 't 4710de Jaar des Jul. Tijdkr. zoo liep 
zijn 31de nog tot den 25 Dec. 4741, of naar mijn gevoelen tot 
dem 8 Nov, 4741. Dusvolgt.dat het begin van Johannes doop 
moet vallen in 't 4741 des Jul.Tijdkr. het 28fteder Chriflen Jaart. 
tuffchen d. 18 van Auguftus, en den 18 van November of naar 
't gemeen gevoelen d. 25 van December. De groote Tijdrec-
kenaar J. Usher, meent, dat Johannes , zijne boctpreek en boet-
doop hebbe begonnen, op den grootenüoetJag zelve der jaar-
lijkfchc verzoening. Vid Annal. png. 5S6. En Hij oordeelt, 
dat daar op zijn boetpreek zinf|velt Mat. III: 1 , 3 , 5 , 6 en 
Mark. I: 5.'t is dan niet vreemd, dat Hij hier van Chriltus als 
een Zoenoffer fpreekende.ook op dat bekende Zoenoffer van 
den doorluchrigen Zoendag hebbe geoogd. 
• j l . Ten tweeden,uit de plegtigheden van den grooten Zoen
dag, kan men aan de uitdrukkingen in ons 29 t. licht bijzet
ten, 't geen men in 't Paafch'am, de twee lammeren van het 
dage lijk Ich offer enz. te vergeefs zoekt. 

(1). Chriftus heet hier 'A^a een Lam. Zoo worden de Bok
ken uit de geiten, zowel als de Remmen uit de fchaapen . ge-

aoemJ 
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Zwijg nu Landflroom; zwijgt, o baar en* 

Rulfch niet, Galileefche zee! 

'kZal, O GAD, Uw erfdeel zingen! * 

'k Zing u, laag BETHABARA! t 
• 'k Roem 

noemd bij deLXXExod.XII: 5. En CMiny Geiten hokken van 
een jaar oud' die nu al ter weide gaan, vertaaien zij met onï 
Apm>) Lammeren JeLXXXlV: 6, en Zach. X: 3. 

(2) Dan zïet men, waarom Johannes Hem juift » A/JSH T3 
©E«. Dat Lam -jan God, noemt. Ik weet niet, dat ergens het 
Paafchlam, of dat van het daaglijkfch offer, zoo bijzonder aan 
(God geëigend wordt. Dit wijft o.ns, zoo ik mij niet bedrieg , 
op den BOK, waar op het lot nirV? VOOR DEN HEERE 
'viel. Lev. XVI: 8; 9; 

(3) Wijders, dan kan men de reden vatten, waarom Hij 
hier uitgebeeld wordt, als Btlaaden met de zonden van 't gan-
fche gecftelijke.//*/-««,het geheele VOLK. 't Zijn de zonden der 
WAERELD. Dat van geen der Schäduwagtige offeranden 
in zoo veel kragt waar is, als van 't Zoenoffer der twee Bok
ken op den grooten Verzoendag. Zie Lev. XVI: 15 21. 

(4) Eindelijk, dit Godslam, neemt die zonden wecb, draagt 
die wecb, 'iipa. ;Dit woord is allerbekwaamft, om daar meê te 
vertaaien 't Hebr. Ni?] opneemen, weebdraagen, datwe van deii 
Levenden Bok gebruikt vinden Lev. XVI: a i , 22. 

* 'k Zal, O GAD, Uui erfdeel zingen] Betbabara lag in dett 
flam van GAD. Daar ontdekte zich de Heiland het eerft, bij 
zijnen doop, volgens de Godfpraak Deut. XXXIII: 21. Zie 
hier van breeder. II Deel der Gezang, bladz. 23 & 24. 

f Betbabara] 't Is volkomen zeker, dat men hier Betbabara 
moet Ieezen, en niet Betbania; hoe zeer ook de Hr. J. J. 
Wetftein het tegendeel zoekt (taande te houden. (1) Hij zegt,» 
j , dat die leezing uit de giffing en verbetering van Origenes 
,, is voortgevloeid, en datze van onkunde niet vrij zijn, die 
„ dit niet weeten". Maar die Heer was, toen hij dit fchreef, 
zelf vart onkunde of onoplettenheid niet vrij. Want Origenes, 
buiten Wiens getuigenis, wij daar niets van weeten,zegt: "On 
%etH» ii iran T»7« ämypa^nii Y.HTO\ — Bü3«»'a. Dat mm BIJ . 
NA in alle de afj'cbriften Betbania las. Er waren dan ten min. 
ften eenige affchriften, die anders hadden. Dceze volgt hij. en 
geeft daar van bondige reden; doch van eengffing, of verbeete-
ring bij giffing gemaakt, zegt hij niets. (2) Even zoo los. eii 
tegen de waarheid, fchrijft Wetftein „ dat Chryfoftomus de 
i. ëiffing van Origenes heeft overgenoom.cn ". Hjj fcfiijn«; 

HL DEEL. K Chry-

http://overgenoom.cn


14S S T I C H T E L IJ K E 
'k Roem in heilbefpiegelingen, ] 

't GoJlijk recht met Gods gend. 

E E R S T E T O E Z A N G . 

I I I . 

Gods genä, zal't Lam verwerven, 

Daar des HEEREN lot op viel. 

't Lam zal op het kruishout fterven, 

't Is het offer voor de ziel. 

Groote Zoendag, gij zult komen, 

Gi j , die 't fchaduwbloed verbant; 

i l l 

Chryfoftornus niet te hebben ingezien. Want die fpreekt geen 
enkel woord van Origencs, of de gifling en verbetering van 
Origenes, of de overneming van die gifling. In tegendeel Hij 
fchrijfc met ronde woorden: „ Datfommige affchriften netter beb-
,, ben Betbabara,Hij fchikt zich dus naar de handfehriften vao 
zijnen tijd, en niec naar giflingen. Vid. Op. Tom. VIII. Hom. 
XVII. p. 96. Ed. Montf. (3). Dat zelfde lot valt door dezelfde 
onoplettenheid ook Theopbylaktus te beurt, die de verbeetering 
wederom moet overgenooinen hebben uit Chryfoftornus, fchooo 
die insgelijks fchrijfc „ dat de nettle affchriften Betbabara lec-
„ zen". Wat is er op een' Schrijver voor ftaat te maaken, 
die boeken welke in elks handen zijn zoo aanhaalt? (4) Wat 
de oude affchriften betreft die inen nu heeft; verfcheidene 
hebben Betbabara in den tekft, en Bethania op de kant. Geeft 
dit niet' veel nadenken , gelijk de Hr. John Mill wel gegift 
heeft, dat Betbania van den rand daar het de een of de ander 
bij gifling als een bekender naam gezet had, met der tijd in 
den tekft van fominiqe handfehriften gefloopen is ? (5) Ten 
laatften de Aartklootkunde toont, en dit is reeds van Orige
nes, Chryfoftornus, en Theopbylaktus aangemerkt dat men 
Betbabara en niet Betbania leezen moet. Want Betbania lag 
aan deeze zijde van den Jordaan onder den rook van JERU
SALEM; maar Betbabara over den JORDAAN gelijk hier 
duidelijk gezegd was. Dit heet Betbbara bij verkorting Riebe 
VII: 24. en lag in den hoek aan de Ooltzijde van den Jor
daan , daar die uit de Galileefche zee komt. Hier was het 
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Als door u wordt wechgenoomefl, 

De ongerechtigheid van 'c land. 

T W E E D E Z A N G . 

IV. 

Godlijk Lam, met fchuld belaaden, 

Hoogepriefter, wellekom! 

Stap in witte feeftgewaaden, 

Met Uw bloed in 't heiligdom. 

Gij zult fmert en fmaad verduuren, 

Tot gij ftervend zegeviert, 

En na Kanaans angftige uuren, 

Door üw kruis, 't Heelal beftiert. 

T W E E D E T E G E N Z A N G . 

V. 

't Stervend Lam kan God behaagen: 

't Sterft aan 't kruis dat ons geneeft; 

*t Wil den laft der zonde draagen, 

Op het groot verzoeningfeeft. 

*£ Zoenbloed zie ik de Ark befprengen; 

't Stervend offerlam verbrand: 

'c Lee-

wfdeel van GAD, 't welk de eerftelingen moeft ontvangen, 
Van 's Heilands dienft, die als Jfraëls Wetgever, tot nog toe 
Vas verborgen gebleeven, naar nu zou geopenbaard worden 
door zijnen doop, en 's HEEREN gerechtigheid verruiten mft 
([rail, volgens de Godfpraak Deut. XXXllI: 21. 

j i - • • • ' * • 
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'c Leevend naar Azazel * brengen* 

In een afgezonderd land. 

T W E E D E T O E Z A N G , 

VL 

Leevend Lam, laat "woeftenijen 

Van 't verlaaten heidendom, 

Zich in Uwen dood verblijen: 

Leevend ziet men U weerom! 

Leevend wordt Gij, naar 't orakel, 

Door Uw knechten wechgeleid. 

't Zoenbloed tot den tabernakel, 

En woeftijnen uitgebreid. 

D E R D E Z A N G . 

V I L 
'k Wees dien grooten- Man te vooren. 

Aarde en Hemel ftaat verftomt. 

Want Hij is voor mij gebooren, * 

;Die 
* Azazel] ">Wy in 't Hebreeuwfch. Dit woord is door den 

grooten Bocharc afgeleid van een Wortel nog in 't ooften ge
bruikelijk, die Affcbeiden, afzonderen zegt. Zodat ons paarn-
woord zooveel beteekentals een Afgezmderdvtlk. Vid. Hieroz. 
Part. I: Lib. II. Cap. LIV. col. 650-658- Dat deeze afleiding 
de regelmaatigfte is, en beft overeenkomt met het gefiel der 
woorden Lev. XVI: 8; heeft de Heer D. Hackman breedvoerig 
'en bondig getoond Animadv. ad Lev. XVI p. 232-273. En 
dit gevoelen krijgt blijkbaar enderfteuning uit m » %HK,&9 
afgezonderd of afgejneeden land, werwaard die Lernende bok 
moeit verzonden worden, t . 22. 't welk 1310 De IVoeflijm 
heet # . 10. Hoe kan men er'anders over denken, dan dat dit 
afgezonderd land, de woonplaats is van dat Afgezonderd FolkJ 

I IVatit by v vaar mij gebwen] Zog Yerkjaar ik "Efurfc&i' 
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( Die na mij tot Ifrel komt, 

Hij 

nu yiyntt, hiet van den Rang of plaats, als of het wildè-zeg-
gen: Hij is mij. voorgegaan in eer, Hij is mij voorgetrokken. 
maar van den Tijd: Hij is voor mij geworden , of voor mij ge
booren. Dat ïnTpo&t* VOOR beteekent, zowel met betrek
king tot den tijd als de plaats, erkent Beza in zijne laatftc uit
gaave van 't N. T. & fchijnt er niet meer op te (laan, dat 
men daar toe eene plaats uit het N. T. aanwijzc, gelijk Hij in 
de voorgaande uitgaaven eifchte. Het wordt duidelijk zoo ge
bruikt bij Aelian. Var. Hift.L.II. C. XLI. p. 146-Ed.-Periz. 
Kara r» tSüfr' Tat 'éfiirpoS-tt ipefit. Naarde gewoonte der voor
gaande dager.. En juift met het werkwoord rhe&ai , als 
in onze plaats, bij Atheneüs Deipnos. Lib. X. p. 453. C?Ed. 
Cafailb. I I 1 6 . 'O ii A§wat©* K.«»/«? — J I I K J » » è'f*TfocS-£» yêti/tc-
ifa-Tols xgitoH;TTgKTT!&&j. De Athener Kallias — een weinig voor 
de tijden van Stratiis gehoor en. Het volgende werkwoord yly*-
K, zet ik over: Isgebooren. En de cerfte en eigelijke betecke•. 
nis, van dit woord is, Worden, door geboorte worden, gelijk Be
za in de aanteekening bij de laatite uitgaave zeer wel aan-
merkt. Zoo gebruikt het lfokrarcs in Panarhen.(p. 538. C. 
Kd. Col. I.636. Z*Z9af & n'f Aua&m, T<?» eg Af ^sTENE'S-
€>AI Atyofté»»» De Skytben met de Amazoonen, die men zegt dat 
vit Mars GEBOOREN zijn. en \ng. 543. B. mclt hij™« *•«»«/s 
yitiujs irginco» yeycvircci zulken dieveelegeflagtente vooren ge
hören waren. En kort daar na zegt hij: irfatriim $ï w T«S «T» 
©£<B» yeyavóras , iyy K$%gï&-af raura^ ftäsÄav TZI aüb.at. 't Paß 
ben die uit de Gaden gebooren zijn, van deeze deugden boven an
deren gebruik te maaken. Con F. Demolth. in ürat. Fun. XXII: 
p. 152. Dion. Tom. 1. Lib. XLI. C. 34. p 284. Herodot. L. V , 
C. 4. p. 373 Ed. WciT. Anton. Liberal. Met. C. i .p . i .C . IL 
p. 12. C. XII. p. 08. C. XXIX. pag 231. Lucian. Hermot, 
cap. 13 Tom. I. p. 752. Jof. contra App. L. 1, §. 4. Tom. 
II. p.440. En, ' t geen men wel moet opmerken ,zoo gebruikt 
het Johannes zelf in 't onmiddelijk voorgaande 14de ir. van 
Chriftus, en in 't 6de van Johannes den doper. |a , 't geen 
nog Kerker dringt, de Griekfehe vertalers van 't O. Teft. ge
bruiken de uitdrukking "E,urpo7-^it Ti»«« yt«t7-Baf ,of-/£yo,év«f : 
nergens, mijns wetens, van iemand in ftaat of rang voor te 
gaan, maar alleqn een enkele reize van een plaats 2 Chron. 
XIII: 13. en voor 't overige ftandvaftig van geweefl te zijn.oi 
Xoor iemand gebooren te zijn: gelijk 1 Kon. Ill: 12. 'O; g-w ü yi-
yn-.ii i.ir,p 'inirirgta-Stv rü, Gelijk gij is er geen man voor u geboi-
nn geweeß. Verg. 1 Kon. XVI: 25. en 33. 2 Kon. XVIII: 5 . 
XX1II.-25. Pred. I: 10, ió. II: 7. IV: 16. Doe hier ten Iaat-

K 3 ft-» 
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Hij was meer dan ik, ja de EERSTE * ; 

Schoon ik nooit Hem had gezien, 

'k Wilt, dat die 'c Heelal beheerfchte. 

Zich een Priefter aan zou biên. 

D E R D E T E G E N Z A N G , 

V I I I . 

Hoogepriefter! zaligheden, 

Worden in Uw bloed erkend. 

Laat Ge in 't Heil'ge Uw linnen klqeden; 

Derwaards is ons oog gewend. 

Zijt 

ften bij , dat wanneef men het van den Tijd vat, de flag veel 
fterker en eigenaartiger, & de wonderfpreuk gelijk het blijk
baar in dien fmaak wordt voorgemeld, veel treffender is, dan 
wanneer men het van den rang verklaart. Het gebeurt meer,, dat 
„ iemand die na een' ander' in de waereld komt, hem in rang 
„ voorgaat." Maar ,, dat iemand na een' ander' in de waereld 
„ kooiiiende, nog tans voor Hem gewcefl of gebooren is": 
maakt de ongelooflijkfte wonderfpreuk die men bedenken kan, 

* Hij <was meer dan ik, ja de Eerfle\ De rcdegeving van 't 
voorgaandevOri •*/£>•?&(; pah verklaar ik niet in den zin vance-
ne eerderheid des tijds , want hoe zou dat fluiten : Hij is w\ 
mij geweejl, of gebooren; want Hij was eer dan ik; dat is „ Hij 
,; was eer', om dat Hij eer was " ? Neen! dit moet van eene 
„ Eerderheid van rang verklaard worden. Gelijk de Latijnen 
hunn Primus, de Franfchen hunn Premier, wij ons Eerfte; zoo 
gebruiken ook de' Grieken hunn wpaT®*, van voornaaine uit
muntende menfehen, luiden van den EERSTEN rang. Vid, 
Lucian Scytb. Tom. i . Cap. 3. p. 863. De non temere cred. 
Cal. Cap.'10. T. III. p. 139. Menand. in Fragm. p. 260 Ed. 
Cler. Theocryt. Idyl. VIII. f. 92. De Heer L. Bos is in dit 
Ruk met mij, van het zelfde gevoelen. Doch hij vergift zich, 
wanneer hij dat, ook aan Chryfoftomus toefchrijft. De zin 
komt dan hier op uit. NA mij komt een man, die FOOR mij g*J'«* 
ren is; Want Hij was meer dan ik. of,, Hij was met betrek' 
,> king tot mij, de Eerfte, de Opperde, de Hoogde." 
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Zijt gij, door den grooten doper, 

Bij dit waterbad ontdekt; 

Hemelftichter, Helleflooper, 

Daar door worde geloof verwekt. 

D E R D E T O E Z A N G . 

IX. 

Zoekt, O zielen, 's levens plafTeu; 

Dompelt U in 't zuiv'rend nat, 

Wordt gij, in Zijn bloed gewaflehen, 

Dat is.'t reine waterbad. 

Vloeit Gods Geeft als Edens ftroomen; 

Die ontfpringen uit den troon: 

Hier zultge uit de wafchftcê koomen, 

Recht gezuiverd door Gods Zoon. 

V I E R D E Z A N G . 

X. 

If'rel demp hier all uw zonden! 

Dat dit water zielen fpoel'! 

Och! voelde elk zijn hart gebonden, 

Aan Gods Lam mijn deel, en doel! 

God zond mij tot If'rels fchaaren, 

Om het Lam mijn' lult en hoop, 

Aan de ftammen te openbaaren. 

Daar toe ftrekt mijn waterdoop. 

K 4 VIERi 
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V I E R D E T E G E N Z A N G . 

X I . 

Waterdoop, leer ons verbeiden 

's Hemels Geeft, naar 't onderpand. 

Godlijk Lam, gij zult ons leiden, 

Waar ge Uw kruisbaniere plant. 

Laat ons dan nooit drift vervoeren, 

'Leer ons Uw zachtmoedigheid; 

Bind ons door Uw liefdefnoeren; 

Schenk Uw hulp ons toegezeid. 

V I E R D E T O E Z A N G . 

X I I . 

Zoo Gij ons met vuur wilt doopen, 

Zoo de ziel Uw' beker drinkt: 

Doe ons op genade hoopen, 

Zelfs als ons de moed ontzinkt. 

Zijn wij door Uw' doop begraaven» 

In Uw fterven ; Gods gend 

Schenkt een Bethel voor Bethaven, 

lp. 't gewenfcht Bethabara. 
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DE VERSLAAGEN ZONDAAR 

HET OOG KRIJGENDE OP DEN NAAM 

J E S U S, 
O P BENE NIEUWGEMAAKTE ZANGWIJZE-

I. 

'k'VXa verlooren! 

*k Voel Gods tooren! 

Hart en ooren, 

Kan dit blikfetr̂ woord doorboorenj 

» Gij, gij hebt Gods Zoon ve'rfmaadt "i 

Ach! wat moet ik ipij beklaagen! 

Diep getroffen, ganfch verflaagen, 

Zie ik voor mijn ziel geen' raadj 

ÏI. 

Wiltge, o fteenen, 

Ooren leenenj 

Hoort mijn weenen, 

Voelt het knikken van mijn beenen. 

Zwijg ik; voert voor mij het woord. 

Tuigt, hoe 't zwoegend overleggen, * 

Hikkend mij dit woord deed zeggen: 

„ Ach! ik heb Gods Zoon vermoord"! 

, . K 5 III. Snocfc 
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in. 

Snoode zonden» 

Vuile wonden, 

Noojt verbonden; 

'k Heb Gods %uiv're" wet gefchondcn. 

Ach! hoe drukt mij Horebs vloek! 

Horeb gloeit van blikfemflagen, 

Horeb dondert helleplaagen, 

Horeb flaaft, het heilig boek. 

IV. 

IJdel waanen, 
• Cods vermaanen, 

'- Brakke traanen, 

Kuntge een' weg ten hemel baanen ? 

Neen.!'die blijft voor 't-oog bedekt. 
Wien>• wien zal ik hulpe vergen? 
Waar zal ik mijn leven bergen? 

Waar is 's Vaders hand, die trekt? 

V. 

Ik verfmade, 

•' Gods genade, 

't Is te fpade ! 

'k Ging-met vleefch en bloed te rade; 

'k 'Heb naar JESUS niet gehoord. 

Nu fta ik vol druk te kermen: • 
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Om hst goddelijk ontfermen. 

Och! (prak JESUS nog een woord. 

VI. 

Zalig fpreeken! 

Kanaans ftreeken, 

Sions beeken, 

Is U niet zijn trouw gébleeken? 

Kent niet JESUS 't hartenleed I 

Leen, O JESUS, leen Uw oorenl 

Gij moet naar mijn klagten hooreo, 

<• Denk iog, dat Gij JESUS heet J ' 
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L O F Z A N G 
AAN GODS ZOON TOEGEWIJD. 

UIT HET GRIEKSCH NAGEVOLGD. * 

O p EENE NIEUWGEMAAKTE ZAN^WIJZE. 

L 

JYLichaël, Vorft van Eng'len en menfchen, 
Gever der wijsheid, bron onzer wenfchen; 
't Luft mij \Jw zuiv're fchoonheid te maaien, 

Kom in mij daalcn. 

II. 
Hemelfche glans hoe diep ook gedooken, 

Licht uit hec licht der Godheid ontftooken, 
Vloei in mij, Woord, en beeld van den Vader, 

Levendige ader. 

I I I . 
De Engelen doet Gij reien met choorcn; 

't Rollen der eeuwen lofzangen hooren: 

't ZOB-

* Deeze fchoone Lofzang door een' onbekenden , maar 
Eerlijken en godvruchtigen Griekfchen dichter, in Sapphifche 
verfen gemaakt .vangt dus aan Xfis-è ï « Sni-ai ßuyttou eeätre 
Hij; is 't eeift uit een oud handfehrift uitgegeeven van den 
grooten Barthius en van H. C Henninius daar uit getrokken. 
en geplaatft in zijn EMwtrn*e ccSai^o-, § XCVIII. pag 65. 't 
Aantrekkelijk fchoon van dit gezang, heeft mijn hart fint jaareu 
zoo ingenoomen dat ik Hem in dezelfde (ooit van Neder-
duitfthe verfen, zoo na doenlijk, heb overgegooten. 
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' 't Zonnevuur, 't maanlicht, duizenden oógeb * I 

Plaatstge in Uw boogen. 

IV. 

Heerfcher der waereld, die all' de dinged, 

Houdt in hunn fchoonheid, afftand, ea kringen t 

Alles beweegt zich, alles is flille, 

Naar uwen wille. 

V* 

Zalige JESUS 1 fcliepf'len verdwijnen! 

Doe mij een trits van Araalen verfchijnen* 

Dat ik den Geeft, met U , en den Vader, 

Biddende nader. 

VI. 

Michael, Vorft van Eng'lcn, en menfchen, 

Eeuwige wijsheid, bron onzer wenfchen, 

"k Zie U, om al die fchoonheid te maaien, 

Luifterrijk daalen. 

' T VRO. 
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HET VROLIJK LEE VEN EN STERVEN 

VAN EEN' CHRISTEN. 

ZANGW: Cawtta van Cbikot. Concerto 2» 

I. 

V rol ijk vrolijk, is het leeveo 

Van 't om hoog verlicht gemoed. 

Wat zou óns de waereld geevcn, 

Daqj de hoogte ons daalen doet? 

God wil 't hart om hoog verheffen; 

't Hoog' kan hier de ziele treffen, 

En zij fpringt van blijdfehap op. 

Daakze laager, 't heilbefeffea 

Beurt haar weer tot'sHemels top.Daaltze Iaager enA 

II. 
Vrolijk vrolijk, moet men zingen» 

En verheffen 's Hemels lof; 

Door de ruime ftarrekringen 

Van het> hooge hemelhof. 

Durft dees aarde hooger klimmen; 

Hoogten zijn hier louter fchimmen, 

't Zweeft en vliegt uit ons gezicht. 

Deeze Zon rijft uit de kimmen; 

Hooger klimt dit Godlijk licht. Deeze Zon enz. 

III. Vr* 
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in. 
Vrolijk vrolijk, moet men prijzen» 

't Hooge van Gods majefteit, j 

Met de keur der befte wijzen, 

Daar Gods hoogheid glans op fpreidt. 

Wie zou niet zijn' naam verhoogen, 

Tot aan 's Hemels blaauwe boogen, 

Daar de ziel deez aarde ontvlugt? 

Is zij 't zondig (tof ontvloogen, 

Boven leefeze iu ruimer lucht. Is zij 't zondigen» 

IV. 

Vrolijk vrolijk, moet men dankeni 

't Hoogde heil komt ons te ftä. 

Roemt dan God met blijde klanken» 

Want van boven daalt genä. 

Stijg, mijn aandacht, ftijg naar' boven. . 

Om Gods liefde en trouw te looven, 

Huppelt Davide voor Gods troon. 

Wil God hemelblijdfchap ftooven, 

Hooger rijft mijn zang en toon. Wil God enz. 

V. 

Vrolijk vrolijk, moet men ftrijden; 

En al woedt de vijand fel, 

Vrolijk zich in God verblijden. 

Goëls raagt verwon de Hel! 
Zag men Hem ten hemel vaaren: 

Strak* 
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Straks zond Hij zijn legerfchaaren; 

*s Hemels Geeft Wil hulpe bién. 

Goël zal zijn volk bewaaren; 

Hen naar 't hoog vertrek doen. vliên. Goël zal enz; 

VI» 

Vrolijk vrolijk, (lort men traanen; 

Daar de vraugdebron ontfpringt. 

't Zal den weg ten hemel baanen j 

Daar 't geloof in Goël zingt. 

Goël wil zijn volk verhoogenj 

Goël wil de traanen droogen, 

Die genä totpaerlen ftremt; 

Brakke traanen ftaan in de oogeri, 

Daar het hart in vreugde zwemt« Brakke traanen enz* 

VI I . 

Vrolijk vrolijk j is het ilerven * 

Dat om hoog het leven geeft, 

'c Hemelheil, de ziel doet erven * 

Die in Goël boven leeft; 

Goël zal dm' hoog ons leiden 3 

Vrolijk maakt ons dat verfcheiden, 

Daar men ftervend lecven mag. 

Vrolijk doet Hij ons verbeiden, 

't Leven in den jongden dagi 

, • .. GEES-
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GEESTELIJKE Z E E T O G T 
NAAR EEN ZALIGE EEUWIGHEID. 

O P EENE NIEUWGEMAAKTE £ANGWIJZE. 

I. 

_lk dobber: op de golven 

Van 's waerelds ongeftuime zee, 

Dan rijzend, dan bedolven. 

Waar vind ik 's Hemels reê? 

Nu wijkt, nu wijkt het flrand; 

Ik zie geen duin noch zand, 

Na 't juichend ankerligten. 

'k Zoek door dees zee mijn Vaderland. 

Nu wijkt, nu wijkt het flrand; 

Ik zie geen duin, noch zand, 

Noch grond van dorre pligten, 

Die 't heilgeloof verbant» 
I I . 

Mögt nu de Noordftar rijzen; 

En 't heilkompas mij Zuid, en Noord, 

En all de ftreeken wijzen. 

Mijn zeekaart is Gods woord. 

Is 's Vaders heerlijkheid, 

O Zoon, op U verfpreid, 

Toon 't heilgeloof Uw glanfen. 

Bekoorlijk Licht vol majefteit! 

III. DEH. . L 

De bemeï-
reizigerver-
laatdfcw* 
rige viuoii' 
plaats en 
srond. 

Hijfmeikl 
geloofdicht, 
om den be. 
meiweg na
der te ken
nen. 
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Is 's Vaders heerlijkheid, 

O Zoon, op U verfpreid; 

Gij zijc aan 's Hemels tranfen, 

De Noordftar die mij leidt. 

Worfielt in I I I . 
ikduijhr. o Noordftar, fchuilt gij langer, 

En dekt Ge U met dees zwarte wolk: 

Dan blaaft het Noorden wranger! 

Dan brui (cht dees grijze kolk! 

Dan zie ik zon, noch maan , 

Noch lichte Harren ftaan, 

Waar op mijn ziel zou oogen. 

Behoed mij, HEER, ik zou vergaan!, 

Dan zie ik zon, noch maan, 

Noch lichte ftarren Haan, 

Aan held're hemelboogen. 

Mijn God, waar land ik aan! 
IV. 

HeL™sS Wie zal de hulk beftieren? 
ïfteduF- 'c Kompas is wech, en 't land verfchuilt: 
fier, en in D a a r bank'en klip, door 't gieren 

tegen/poe- Der ftormen, bruifcht en huilt. 
dm. 

Geen licht der Noordftar duurt, 

Geen helder baken vuurt; 

Nog kunt Gij fchijnfel geeven, 

Mijn Zon, die fchip en winden fluurt. 
Geen 
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Geen licht der Noordftar duurt; 

Geen helder baken vuurt; 

Ai ftuur Gij zelf de fteven, 

Die door d* zanden fchuurt. 

V. Strijde door 
't geloof tt-

't Gaat well Hij kernt de baarea gm de 
vijandin. 

Van 't fling'reud ongeloof weer glad! 

Mögt nu dé ftrijd bedaaren, 

Die'""mij heeft afgemat. 

Zwijgt waereld, zonde, en hel: 

Al dreigt en floot gij fel, 

Al entert gij de zinnen; 

Ik ftrijde en fteun op Gods bevel. 

Zwijgt waereld, zonde, en hel: 

AI dreigt en ftoot gij fel, 

Mijn Held moet overwinnen. 

Hij heet IMMANUEL! 

VI 
Zeilt voort, 

Geen roeibank doet mij karmen. hii -f G'«-
tes wind, 

'k Zal 't Godlijk kruis mijn maft en fpriet,«» de kragt 
van'tknris. 

Door 't heilgeloof omarmen: gütof* 

't Geloofszeil wappert niet. 

O Wind van 's Hemels Geeft, 

Steek op, en waai nu 't meeft, 

In uitgefpannen zeilen. 
L 2 Ik 
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Ik vier in 't Werten 'c bruiloftfeeft! 

O Wind van 's hemels Geeft, 

Steek op, en waai nu 't meeft. 

Ik zal de gronden peilen, 

Voor geen gevaar bevreesd. 

Laat zich, V I I . 
door den 

Geefi.naar Ik zal 't gevaar vcrduuren; 

blfluurm. 'k Vertrouw op 's Hemels ftuurmanskunft: 

Gods Geeft zal 't hart beftuuren. 

Mijn Aroom is 's Hemels gunft: 

't Roer is 't gewetenslicht; 

't Kompas genade en pligt; 

Gods Hcht toont 's waerelds banken: 

'k Hou klip en barning in 't gezicht. 

't Roer is 't gewetenslicht; 

't Kompas genade en plicht: 

Ik roem met blijde klanken, 

Den Geeft die 't werk verricht. 

VII I . 
Zietvmiver s 
de htmelha- 'k Zie door den verrekijker 
ven,verze-- .. 
lerdtsgen Van mijn geloof, de haven al; 
Schipbreuk. E n ,s H e m d s k u f t e n r i j k e r^ 

Waar op ik ank'ren zal. 

O Geeft, ik heb Uw hand, 

En 't hemelfch onderpand; 
Ik 
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Ik zal geen fchipbreuk lijden: 

Gij zijt het die den fchrik verbant. 

O Geeft, ik heb Uw hand, 

En 't hemelfch onderpand! 

Ilaaft komt hét end van 't flrijden! 

'k Zie reeds het Vaderland 1 

IX ' Zeilt de ba-

Ik drijf op zachter golven T Ä ^ ' 

Van 's Hemels vlak geltreeken zee; 

In geenen vloed bedolven, 

'k Vind hier een veil'ge ree. 

Ik zeil de haven in; 

Hier fmaak ik 's hemels min, 

Nu ftormorkaanen zwigten, 

Mijn anker val! 't is CHRISTUS zin! 

Ik zeil de haven in, 

Hier fmaak ik 's hemels min. 

Gods Zoon zal 't anker ligten; 

Dit fierven is gewin! , 

4Kk 

L 3 MOED 
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MOED OP DE T' HUISREIZE. 

OP DE WIJZE VAN DEN XXIV PSALM. 

O r : Dit nieuwe jaar enz. Boven bladz. id. 

I. 

J i e n reiziger gaat wel te vreên, 

Naar huis door ongelegenheên, 

Van zee, of wind, of barre kuften. 

'k Reis ook te vreên naar 't Vaderland, 

Door golven, ftorm, en ' t heete zand; 

'k Zal t'huis bij mijnen Vader ruften. 

II . 

Ik ben op aarde een vreemdeling, 

De waereld fchat mijn' ftaat gering; 

*k Heb niets, Hetgeen zij hoog zou achten* 

Maar boven is mijn burgerrecht, 

Mijn volk, de Stad mij toegezegd; 

'k Leef daar, en mag wat beters wachten. 

I I I . 

Wijk Aarde, met uw licht en gloed; 

Ik voel den Hemel in 't gemoed, 

Die Saleins grondflag mag befchouwen. 

Zou ik bedeefd op de aarde ftaan? 

Gods Geeft leert mij naar boven gaan; 

Ik mag mijn' weg Hem. toevertrouwen. 

IV. Wat 
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IV. 

Wat fchrikt gij dan in angft en nood, 

Mijn Ziel, voor vleefch , of hel, of dood f 

Wat deed uw hoop en moed bezwijken? 

Die dood, en hel, en vleefch verwon, 

Zal als een heldere avondzon, 

In 't dal des doods niet van u wijken. 

L 4 DE 
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DE R E I Z E N A A R 'T ZIJNE. 

O P EENE NIEUWGEMAAKTE ZANGWIJZE. 

O F : Jan (Toever van een klaaren ßroom. 

I. 

JLk flap naar huis! 'k reis wel te moê! 

Daar wordt de herberg ras vergeeten. 

Ik ga niet traag naar 'T MIJNE toe. 

'k M:g alles daar HET MIJNE heeten. 

% Noem 's Waerelds eigendom, waarop zich 't hart verliet, 

Een louter blinkend NIET, 

I I . 

Heb ik de hemelreis aanvaard, 

'k Zal 't ruften voor den hemel fpaaren, o 

Ik volg het Lam, iu God bedaard, 

't Geloof fchroomt onheil noch gevaaren. 

Hij , wien geen Duivel, dood, noch graf, den moet ontnam; 

Verwint in 't bloed van 't Lam. 

I I I . 

De weg geteekend door dit bloed, 

Loopt naar de hoogfle ïtarrekringen. 

Dit trooft en zaligt mijn gemoed, 

En doet me blij Hofannas zingen. 

Wijk aarde! ik vlieg om hoog, en laat U hier bencêo: 

'k Zal op 't geftarnte treén. 
HART-
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HARTSTERKING IN HET DOODSUUR. 

O P EENE NIEUWGEMAAKTE ZANGWIJZE. 

I. 

Mi Jjn leden voelt gij 't fterfuur koomen; 

Gij hebt voor geenen dood te fchroomen. 

Gij keert,vertrouwt dit va(t,met Chriftus weer totGod. 

Hij zelf draagt U als zijne leden ; 

En op zijn offer en gebeden, 

Schenkt Hij aan u eerlang, met Hem een beter lot. 

II. 

Ziet ftuurfche ziekten onder de oogen. 

Staat pal door ramp, noch fmart bewoogen. 

Veracht en dood,en graf: uw Hoofd is opgedaan!. 

Hij roept U toe: „ Gij zult mij volgen"! 

Al grimt de Draak op u verbolgen: 

Geen nood! waar Chriftus roept,zult gij geveiligd gaan. 

HARTSTERKING IN 'T DOODSUUR] Ik heb deeze re
gels van Prudentius, die 't flot van'zijne APOTHfiOSIS p. 
196. Ed. Heins, uitmaaken, gevolgd in mijne Uitbreiding. 

Pellit: corde metum, mea membra, £ƒ credite vosmet 

Cum Cbrifle reditura Deo: nam vos gerit Uk, 

ft fecum xevoedt. Morbos videte minaces. 

Infliüos cafus contenmite: tetra jepukra 

Dejpuüe: exfurgens quo Cbrifiiis provocat ftc. 

# 

L 5 JE-
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JESUS 'T WAARE BEER; 
OF DE EENIGE TOEVLUGT VAN EEN BESTREE

DEN ZIEL VOORAL OP HET KRANKBED". 

Num. X X I : 1 3 - 1 8 . 

Of EENE NIEUWGEMAAKTE ZANGWIJZEJ 

O F : Wanneer de Hemel -geeft zijn' zegen. 

I. Z A N G . 

W aar berg ik mij ? waar zal ik vlugten ? 

'k Moet dood, en graf, en afgrond duchten: 

Hier fehlet mijn kragt, en moed tekort. 

Wie zet den Aroom des vijands paaien? 

Hij bruifcht als de Arson*, die in't daalen, 

Niet vloeit, maar van een fteilte fcort. 

En raakt Gods gramfcliap aan het blaaken; 

'k Zal ganfeh verfmacht, ten ende raaken. 

Hier zink ik wech! Ik kan niet meor! 

I. T E G E N Z A N G . 

Verlegen Ziel, daar 's hulp gevonden! 

Zie Beërs bron, in de open wonden: 

Hier ftroomt het bloed en 't water ncér. 
II. ZANG. 

* Hy bruifcht als de Anion enz.'] Deeze Aroom krijgt van 't 
Ruifcben zijnen naam, om dat hij van de rots ARNON in eene 
diepe valleie (lort, en zich met een' brauchenden afloop der be> 
ken naar de kant van Ar wendt. Zie Num. XXI: 15. Hieron. 
in Onom. p. 24, Edit. Cler. en de kaarten van Bonfieiius ea 
Sanfon. 
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IL Z A N G 

Immanuel! 

O Bron van 't leven l 

Zal Beërs wel, 

Ons water geeven ? 

II. T E G E N Z A N G . 

Ja! Beërs bron fpringt mild en juichtI 

Springt, wat'ren, vloeit in Kanaans weien, 

Daar u 's Wetgevers Raven leien» 

Dit 's 't Land, waarvan Gods woord getuigt, 

S L O T Z A N G . 

O Zalig woord, 

Gij fchenkt dees ftaven! 

Wie dorftend hoort, 

Zal JESUS laaven! 
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DE BEROERDE ZIEL 
IN HET DOODSUUR, 

VOOR DE INLEIDING IN KANAAN VERTROOST. 

Num. XXI: 25-32. verg. met Jof. III. 1-17. 

O P DEZELFDE ZANGWIJZE. 

I. Z A N G. 

jLVlijn reis is uit! * 'k voel 't fterfuur nad'ren! 

Het bloed verftjjfc in hart en ad'ren, 

Terwijl de Dpodflroom dieper gaat. f 

O Afgrondskolk, wiens kille vlieten, § 

Als 
* Mijn reiïis uit!] Gelijk die van Ifraël door de woeftijne, 

welke na al'tomzweiveh kwamen aan de grenzen van Kanaal). 
t Terwijl ds dwdfiromi dieper gaa£\ Als de Jordian, die niec 

het w.uer van Hem.ons of Libanons gefmolten fnc îiw ver
zien, door den ganfdicn Oui;(tijd heen, vol was aan alle haare 
oevers. Jof. Ill: 15, 16. 

J O Afgrmdskalk, •aliens kille vlieten] Ik zinfpeel op de Jor-
daan, die op Hennons rots uit hec meir Phiala haaren oor-
fprong trekt, en na 120 iladtën of vijf uuren gaans eene on-
deraardfche Rivier te zijn geweeft, vervolgens zich boven 
den grond vertoont. het mcir Samochonitis, en de Galileefchc 
zee doorfnijdt, en de Stad Adam, en Jerichoos palmbofch be-
fpoeld hebbende, zich met een* zwaaren vloed in de doode 
zee Hort. Zie Jof. III: 15 , ió vergel. met Jof. XIII: 27 XV: 
5. Jofeph. deBel.L.I. C. XXI : ) . ] . & L.1II. C. 10. 5. 7-enJ' 
Mocquct Groote en Nieiuvbereisde Waeield VBoek bladz.i65 
169.'t Is gelooflijk, dat dctleidenfchc dichters,van de vallei 
Rcohaim, dat is der dooden, Hinnoms dal, en het donker tol 
onder Panion of HERMON, liunn ondcraardfeh rijk der 
dooden ontleend hebben ; en van de Kedron en de 
J or daan. die beide zich in de Doode zee ontlasten, hun
ne onderaard (che doodsrivieren. Gelijk in der daad, de Ke
dron door diepe en donkere valleien loopt, waar van ze den 
Daam van Kedron d. i. Zwart: be:J:, of ken Zwarts w ^ 
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Ais Hcrmons ftroom, vaft laager, fchieten; 

Ai vloei niet, daar de Bondark ftaat. 

God komt! Och! mögt ik biddend waaken : 

'k Moet door 't Geloof in Kanaan raaken, 

Hoe! Waaflemt hier de Doode zee? * 

I, T E G E N Z A N G . 

't Geloof, O Ziel, kan rufte gee ven, 

Een Gilead vol balfemdreeven, f 

Was 

krijgt; en de Jordaan, daar 2e aanvangt een onderaardfche 
rivier is, en daar.ze zich in de Doode zee ontluft, wederom 
een onderaardfche rivier wordt. Want het fpreekt van zelve, 
dat zich deeze ftroomen, gelijk andere die in de Doode zee val
len, uit deeze kom, in den Arahifchen zecboezem of in de 
Middellandfehe zee, door ondciaardfuie rivieren moeten onc-
Men. Zie I Deel bladz. 31 en 32. De gewijde dichters , zijn 
de ongewijde , in hunne zinfpelingen óp die onderaardfche 
ftroomen voorgegaan. Die heb ik uit Pfal. XL1I: 7» 8, ter 
aangetoogen plaats aangeweez^n. Op de onderaardfche doods-
rivieren zinfpcelt David zeer klaar Pfai. XVlIl: 5, daar hij 
fpreekt, van Banden des doods, gelijk bekend is , dat de dooden in 
veifcheiden banden , of windfels, gebonden wierden; en van bee. 
fan Belials, ^y'^3 ,vJni eigelijk onderaardfche beeken. Co o f. Mi
chael, ad Lowth dePoëf Hebr. T.I.Prasl.IX.p.203. In't vol
gende 6 tf. worden ook daarom aanflonds, Bandeuder belle Siaer 
of des dfgronds, en Strikken of Nijfen des doods rïra 'tïplD ge
meld. Mogelijk, dat daar op ook zien de diepe kolken der-
wateren f. 16. Schoon jk niet ontken, dat hier gelijk in hec 
voorgaande, op den dooitogt der Ifraëlieten, door den Arabi-
fchen zeeboezein wordt gefpeeld En niiiTchien, kan men daar 
uit beft verklaaren Pfal. LXXI: 20, CX: 7, en CXXXIX: 
8, 9. 

* Hoe '.JVaaJJemt hier de Doode zee?] De He! door fnoode in
gevingen en kragt van bevrijdingen, en een Hinkenden waTem 
van ongelovige gedachten: gelijk de Doode zee, doorgaans 
eenozeer Hinkende en befmettende lucht opgeeft, 

t Ein Gilead zol balfemdreeven] Verlla daar door die aange-
n»J« 
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Was Hesbon niet Uw legerfteé? 

II. Z A N G. 

Ja! 'k moet bij Hesbons vrugtb're velden, 

Jaëzers ed'len vvijnftok melden. * 

II. T E G E N Z A N G . 

Stajnnu uit Sittim! God treedt voor 

Met de ark, die 's HEEREN priefters draagen. 

De God des aardkloots, zal U fchraagen. 

De Doodvloed geefc Gods ark gehoor, f 

S L O T Z A N G ; 

De Landftroom wijkt! 'k Zal Kanaan erven! 

't Ver* 

naame plaatfen daar God dikwerf genezing en verkwikking aan 
't gemoed fchonk. Gilead was de vrugtbaare landftreek, daardc 
Ifraëlieten zich neêriloegen, niet ver van Hesbon en Jaczer, aan 
de Ooitzijde der Jordaan, eerze die rivier doortrokken, en in 
liet bepaaldelijk genoemde Beloof de Land kwamen Num. XXI: 
2I-.12, Deut. 11:34. 35, Jof. XIII: 24.-28. Dat inen daar veel 
balfemhoomen vond, kan men uit die vraag afneemen: het 
geen halfem in Gilead? Jer. VIII: 22. 

• Ja 'k moet bij Hesbons vrugtb're velden, Jaèzerï ed'len viijn* 
ßok melden.] Dat is: „ Het onderhoud van 't leven der gena-
„ de, door 't woord der beloften, en den verkwikkenden ge-
,, nadewijn des Geefts, welke Gods volk in dit leven, in't een-
„ zaam, onder de bediening van 't woord, en de Bondzege-
„ len, en fomtijJs allernadrukkelijkft op het fterfbed genieten 
„ mogen". Zie van de ongemeene vrugtbaarheid, van Hesbons 
•celden, en van Jaëzers en Sibmaas wijnjtokken Jef. XVI: 8 10. 

j De doodvloed geeft Gods ark gehoor] Gelijk weleer de Jor
daan deed, wanneer de voeten der Prieflers die de Arkédes' 
Verbands van den Heer der ganfehe aarde droegen, ingedoopt wa
ren in 't uiterfle des waters, toen reezen de Wateren op eenen 
hoop die van boven of kwamen zeer ver van de ftad Adam afl 
en ale naar d-e Zee des vlakken velds te iveten de Zoutzee qflieftiï 
die vergingen, zij werden njgejr.eeden, Jof. III: n - ; ö . 
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't Verborgen Man voedt inij in 't fterven! *•• 

GOEL 

* 't Verborgen Man voedt mij in 't flemen] Dat is : „ Deeze 
„ verkwikkingen veriterking geniet ik in bet binnen (Ie vat) mijn 
„ gemoed, terwijl ik nog in de woeftijne ben; ja ook in den 
„ doortogt door den Jordaanftroom des doods". Want het ree
genen van 't Man, duurde , tot dat de Ifraëlieten door de 
Jordaanc getrokken waren, en het hield op des daags na dat zij 
van 's Lands overjaarig koorn gegeeten badden, wanneer zij in 
't vervolg geen Man meer aten, maar Kanaans vruchten. Jof. 
V : i 2 , Verg. met Exod. XVI: 32-36, en Neh. IX: 20.'t Is zeld
zaam dat meeftalle.de uitleggers in de verklaringe van 't letter
lijke der belofte Opcnb. II: 17. Dieoverwint, ik zal hem geeven ts 
eeten van het Manna dat verborgen is; denken-om het Manna dat 
in 't Heilige der Heiligen bewaard wierd: daar dltManiia nooic 
van iemand gegeeten is, en daar niet gezet was om gegeeten, maar 
om ter gedachtenis, voor de volgende Geflachten bewaard te 
voorden;gelijk.bet opk geen'Voorraad uitmaakte, dien men had 
opgedaan , maar een' enke.len) Gomer het tiende deel ven een 
Epba, dat is, volgens fommigen, zoo veel koorn als een menfeh 
in twee dagen noodig had lixo-J. XVI: 35-35. 't Is dunkt mij, 
blijkbaar, dat wc in die belofte van• Chrilhis in de Openba
ring, Manna moeten, hebben om te eeten; en dus Manna dat 
nog in de woeftijne gefchonkeh wierd. Dir wordt, Een.Man 
genoemd , dat verborgen,was; om on? op die bijzonderheid te 
doen letten, dat het Mnn op den VI dag dubbel viel, op den 
VII'"" dag verborgen:\\2.s, doch op den F"1 dag der weeke we
derom verfcheen Exod. XVI: 22-30. Waar door we, niet flegts 
in 't gemeen op Ghriftus geweezen worden; maar bepaaldelijk 
op dien Chriftus, welke als het Manna op den VI dag door 
zijnen dood dubbel viel voor zijn volk, op den VII dag der < 

-weeke in het graf verborgen was, en op den I dag der week na 
zijn verrijzenis wederom gezien wierd , 'in een woord op den 
geftorven en verreezen Heiland. Verg. Mat. XXVII: 1-
Mark. XVI: i- Luk. XXIV: 1- Joh. XX: I- met Opeab.I: 18. 
en II: 8 . ' • 

• ' 
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GOËL VERWONNEN. 
OF TWEEZANG TÜSSCHEN GOEL EN DE ZIEL. 

O P E E N E NIEUWGEMAAKTE ZANGWIJZG. 

O F : Amarilla mijn beminde-

ZIEL. VJToël die de zielen minde, 

Zie, ai zie tog op mijn fmart, 

Daar ik nergens hulpe vinde, 

Voor 'c gewond en kwijnend hart: 

Want dit voelde, Uw fcherpe pijlen 

Daalen in den dicpften grond, 

'k Zal naar dit Bethefda ijlen, 

Daar is balfem voor de wond. 

Schrei ik ganfche traanenplaffen, 

Ach! wat baat mij al 't geween? 

'k Wil mij in Uw iboomen waflehen, 

Ganfch mclaatfch van cop tot teen. 

GOEL. Gij kunt het buiten Kanaan Rellen, 

Hoe zeer ik U ten belten ra. 

Wat vrees zou Naäman tog knellen, 

Wien Pharpar wafcht, en Abana? 

Ga nu tot 's WaerelJs ijdel wezen, 

En fpreck die milde bronnen aan: 

Daar kan elk zondaar zich geneezen; 

Wat raakt u 't water der Jordaan? 

ZIEI. 
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ZIEL Kanadns zuiv're levensftroomen, 

Zijo in Goëls rijksgebied. 

GOEL Ja! daar moefige zijo gekomeo: 

Maar gij zocht die broooeo niet. 

ZIEL KOO ik blind.ooit broooeo zoekeo, 

Io dit huilend Berfeba? 

GOEL 'k Wees u in gewijde boeken> 

Veld en bron van Ephrata. 

ZIEL God des aanziens, vol vermogen. 

Sla op al mijn kermen achtï 

Toon de bron, ontdek mijn oogen, 

Eer dit hart van dorft verfmacht. 

GOEL Helaas!wathelfchvenijn, heeftd'armezieldoortrokken? 

Hoe heeft de Hofllang haar van Edens heil vervoerd? 

De liefde dringt mij, haar tot 's Levensbroo te lokken: 

'k Zie dat de helfcheDraak,,vaft op haar leveo loert. 

Zijt gij 's Waerelds broooeo moede P 

ZIEL 'k Hijg naar Edens heilfootein. 

GOEL Leef, ja leef io uweo bloede! 

ZIEL Och! Gij heelt en wafcht me rein. 

GOEL 'k Wil u kracht en leveo fchenken, 

Voor u een Bethesda zijn. 

'k Wil uit Siloa u drenken; 

'k Geef u Man en Hemelwjjo; 

ZIEL Trouwe Goël, bron van 't leveo; 

'k Ben 
•III. DEEL; M 
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'k Ben de waereld wars en fchüw* 

*k Heb aan U dit hart gegeeven'; 

'k Leef en fterf geheel voor U. 

SAME». Laat ons blij den Hemel zingen t 

't Boeten van de waereldfchä* 

't Heil van fnoode flervelingen. 

Eeuwig Amen! Eeuwig ja! 

KOMST 
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KOMST DER ZIEL T O T IMMANUEL. 

T W E E Z A N G. 

O P EENE NIEUWGEMAAKTË ZANG WIJZE. 

O F : Dona a gli voti miei,] ' -'-

I. 

ZIEL. 

IMMANUEL. 

ZlFX. 

IMMANUEL. 

ZIEL. 

IMMANUEL. 

BEIDE. 

ZIEL. 

IMMANUEL. 

I k zucht, IMMANUEL, 

Waar heen zal ik mij wenden? 

Ik voel de zondenfmart! 

'k Ontfluit en dood en hel. 

Dorft gij mijn wetten fchenden ? 

Ik ken uw zondig hart. 

Och woudt Gij hülpe zenden! 

Gij kooft des afgronds benden. 

Nu kies ik U, mijn God. 

't Is wijs, fchoon de aarde (pot, 

Gods Wijsheid zal 't volenden, 

O Zalig heilgenoti 

I I . 

Zingt, blijde hemelchooren, 

Ik voel mijn banden flaaken, 

Door 's Hemels Geeft herbooren, 

Leef ik in 's Vaders Zoon. 

't Zal de Engelen bekooren, 

Die keus kan hen vermaaken. 

M s Ala 



i8o S T I C H T E L I J K E 

Als ze uw bekeering hooren: 

Dan rijft hunn zahg en toon. 

ZIEL. ZOO leeft het heilgeloof, 

.: Voor 's waerelds klanken doof"; 

IMMANUEL. Zoo trekt u mijn genä, 

Van 't huilend Amana. 

# 



G E Z A N G E N . i8i 

G O E L G E Z O C H T , 
NA 'T ZONDIG SLUIMEREN. 

Hoogl. V : 2 -9 . 

T W E E Z A N G . 

O P EENE NIEUWGEMAAKTE ZANGWIJZE. 

Z A N G . 

W aar is GOEL heengegaan! 

'k Liet des nachts Hem buiten ftaan, 

Die mij wekt. 

'k Liet Hem kloppen, 

En met droppen 

't Hair bedekt. 

T E G E N Z A N G , 

't Heilgeloof dat banden flaakt, 

Moet na 't draalen, 

GOEL, die uw fluimden wraakt, 

Wederhaalen. 
Z A N G . 

Ik kwijn! o Salems reien, 

De Liefde ziet gij fchreien. 

Spreekt GOEL aan. 

Ik fterf! wil GOEL fcheien,. . 

Dan is 't gedaan! 
T E G E N Z A N G . 

Stervende, zult Gij in GOEL herleeven. 
S L O T Z A N G V A N B E I D E . 
GOEJL verfchijnt, die het leven wil geeven! 

M 3 D E 



,iH S T I C H T E L I J K E 

D E Z O N D E 

VERMOORD5TER VAN JESUS. 
TWEEZANG TUSSCHEN DE ZIEL EN JESUS. 

O P EENE NIEUWGEMAAKTE ZANGWIJZE. 

O F : Verdammlkhe Bosheit cnfetzlicbe Wuthl 

I. Z A N G . 

JXampzalige zonde, die 't harte bekoort, 

Gij hebe mij bedorven, en JESUS vermoord! 

L T E G E N Z A N G . 

Golgotha 

Schenkt u gena! 

Tc Werd voor u aan 't kruis geklonken!; 

II." Z A N G. 

Ik ceeken mijn vonnis, in Topheth verzonken!' 

II. T E G E N Z A N G . 
Dit Siloa blufcht al die glimmende vonken. 

S L O T Z A N G. 
Siloa kan vlammen dooven; 

Doet gelooven, 
Dat <ons Golgotha verhoort. 

. ' ' ' . ' . ' , ' . . • • i_ ' 

' "•-•• ' '". ^ - • GOELS 



G E Z A N G E N . 183 

GO E LS D O O D 
DE BRON VAN 'T LEVEN. 

T 'W E E Z A N G. 

O P EENE NIEUWGEMAAKrE ZANGWIJZE. 

O F : leb lebe mein herze zu deinem ergötzen. 

Z I E L . 

J\ j . i jn leven, O GOEL, is jammerlijk fteryen 1 

G o E L. 

Al ftervend, moed ik U het leven verwerven. 

Z I E L . 

Zou 't Eigen nog leeven, zoo zondig en fnood? 

G O E L . 

Mijn leven is de oorzaak van 't fterven der dood.' 

B E I D E . 

O Zalige vruchten van 't ft ervende leven! 

Kal varia, zultge d'otifterflijkheid gecven ? 

G'ontgrendelt den hemel, die 't zondigen flootI 

M 4 COL-
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GOLGOTHA, 
HET ONDERPAND VAN ' T EETER LEVEN. 

T W E E Z A N G . 

O P EENE NIEUWGEMAAKTE ZANG WIJ ZE. 

E E R S T E R E I . 

U Aak'lige geweften, 

'k Zie Golgotha vol ootmoed aan. 

Hier deed de Dood zijn vetten, 

En GOEL 't leven opengaan. 

T W E E D E R E I . 

Gij leeft in onze harten, 

Wij zeggen U, o GoEt, lof. 

Uw dood en zielefmarten, 

Doen 't leven rijzen uit het (tof. 

E E R S T E R E I . 

Pit leven roemt geen kragt, als w' iets verrichten. 

T W E E D E R E I . 

Dit leven roemt geen werk, geen godsdienftpligten. 

B E r p E. 

Dit leven wagt men door gene, 

Van 't doodfche Golgotha. 

EER-

* O aak'lige geweßen] Gevolgd naar het Hoogd. bij F. W. 
2darp. Anleit.zur Singcomp. H. I. C. V. J. 33- p. 150. 
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E E R S T E R E I . 

IMMANUEL, omringd met Serafijnen, 

Gij moet voor ons bij God vcrfchijnen! 

Geef ons der dood niet eeuwiglijk ten roov'I 

T W E E D E R E I . 

O Zoon van God, Gij ziet Uw zalig leven 

Met 's Vaders glanfen rijk omgeevtn: 

Verdelg de Dood, dat U het leven loov'. 

B E I D E . 

O GOEL, Gij, gij fchenkt die zaligheid, 

Daar voor zij U ootmoedig dank gezeid. 

M $ HET 
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HET LAM OP DEN TROON, 
OF AANDACHT OP Openb. V: 6. 

OP EENE NIEUWE ZANGWIJZE , Uit Chilcot 
Concerto I. pag. p. 

O F : O Slavernij! I Deel bladz. i r . 

OF : O Zon van 't leven. I Deel blada öo, 

I. 

l i e t hart naar boven, 
Om 't Lam te looven, 
Het Lam 't'aanbidden, 

Als 's Vaders Zoon. 
Het Lam wil 't leven, 

Deez' zoendag geevenj 
't Lam 

* Het Lam wil 't leven, Deez' zoendag geeven] Ik oordeel, 
dat de beelden in dit Vde Hoofdftuk der Openbaring gelijk 
ook het voorgaande IVde, welke een voorbereidend gezicht 
vervatten voor de opening der VII Zegelen; meerendeels ge
haald zijn uit de plegtigheden van den grooten Verzoendag 
en den ingang van den Hoogepriefter in 't Heilige der Heili
gen (op den ioden van de Maand Tisri, met het reukwerk en 
't bloed der offeranden ter verzoening van 't Heiligdom en het 
ganfche Volk, en ter fchikkinge van den leevend blijvenden 
Bok om dien uit te laaten in de Wocftijne Lev. XVI: 1-34-
Zijnde deezede allerplegtigfte Sabbath der rufte van het ganfche 
jaar, om zijn ziele te verootmoedigen voor God; en metbet einde 
.van zeven jaaren bijzonder gepaft, om tot een' Dag van Voor* 
bereiding ie ilrekken voor de plcgtige Wetleezing welke dan 
op het Loofhutten gelchiedde vijf dagen na dien Dag van Af
zon lering Deut. XXXI: 10-13. Juift gelijk de 10de Dag van 
Nifan , de Dag was van Voorbereiding en afzondering van 't 
Paafcblam, tegen den 15Jen van die Maand welke de eerfts 

Dag 



G E Z A ' N G E i N , 18,71 

' t Lam ftaat in ' t midden' 

Van .'s Vaders t roon, 

I I . Ze l f 

Dag was van 't Feeft d ^ ongezuurde bcooden Exod. XII: 3. 
XXIII: 6. Hier voor heb ik deeze redenen. O) Vooreerlt 
was op geenen anderen Dag de Bondark of TROON van God 
te zien met de Schecbina of goddelijke Majefteit op den zeiven 
zittende, daar het bovenftuk van vier Dieren of Cherubijnen 
in de gedaante vaneen Leeuw,een Kalf, een Menfch, en een 
Arend verzien was, die de Godheid op hunne vleugelen ont
vingen, gelijk we dit alles klaar uic bet Heilige der Heiligen 
ontleend zien Openb." IV: 2 , 3", en 6 7; dan alleen op den 
doorluchtigen giooten Verzoendag, waar in deeze dingen 
voor 't oog van den Hoogeprieitcr kwamen die dan in 't Hei
lige der Heiligen inging. (2) Ten tweeden, daar op ziet, dunkt 
mij, vrij duidelijk die GEOPENDE DEUR inden hemel, door 
welke Johannes op t)oog bevel komt, en de Bondark met de 
goddelijke Majcfteit daar op zittende befchouwt Openb. IV: 
1, 2. Welke deur is dat anders, dan die fufTchen t Heilige, 
en 't Heilige der Heiligen was. Gelijk hij zich te vooren in 
het Heilige bevond, daar Hij èc zeven gouden Kandelaaren ziet 
Openb. I: 12, i3;zoo is Hij nu in het Heilige der Heiligen, 
en gaat daar in door een geopende deur, dat nooit dan op den 
grooten Verzoendag gebeurde. (3) Ten derden , waar op kan 
ook anders zien, dat Lam fiaande als GESLACHT in 't mii-
den van den Troon, en hebbende zeven hoornen en zeven oogen, 
welke zijn de zeven Geeflen van God die uitgezonden zijn in alle 
landen. Openb. V. 6. dan op het flachten van 't Zondoffer op 
den plegtigen Verzoendag, waar van het bloed werd inge-
bragt in 't binnenfte heiligdom, en op het Verzoendeksel van-
de Ark d. i. het midden van den troon gefprengd tot zeven reizen 
toe Lev. XVI: 14 , 15? Hoe komt anders het Lam, en wel het 
geflachte Lam, bij den Troon of de Bondark te pas? Waarom wor
den aan het zelve, juift zeven hoornen en zeven Oogen toege-
fphreeven; dan met betrekking tot die zevenwerf herhaalde be. 
fprenging? om daar door uit te beelden, dat JESUS 't waare 
OfFerlam, zeven Geeflen had verworven, dat is den H. Geeft 
als den Geeft van Ifraëls Godt in zijne genoegzaame werkin
gen voor de zeven gemeenten, .zullende zich zoo in de god-
liike Kragt van zeven hoornen, als in de goddelijke Alwèten-
facid van zeven oogen ontdekken. Wordt hier dit Lamafgefchiï-
derd (?%%«; *>« eVp«y|ttéif<>» fiaande als geflacht; 't is om ons een 
denkbeeld te geeven, dat dit Lam, 't welk de waare Hooge-
piiefter tevens is , zijn bloed niet door een' vreemden , maar 
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i l . 

Zelf bloed te plengen, 

Aan de Ark te fprengen, 

Na 't wreede flachten s 

Is 't werk van 't Lam. 

Nu mag ik nad'ren, 

Die Hoop der vad'ren, 

En 't blij verwachten 

Van Abraham. 

I I I . 

Wijkt (lof, en aarde ; 

Gij hebt geen waarde, 

Gij moet verdwijnen s 

Gij 

door zich zelven heeft ingebragt in het waare Heiligdom, en 
dat Hij ucswcgens recht heeft, om met den Vader als Prieficr 
te zitten op zijnen troon, en daar te beerfeben Zsch. VI: 13. (4.) 
Eindelijk, dan kan men zien, hoe hier een BOEK komt in di 
rechterhand des geenen, die op den troon, d. i. op de Arkezit. 
Öpenb. V: 1. Het Boek is hier bij deBondarke, om dat er 
gezinfpeeld wordt op het Wetboek, het welke ,, door de Levieten 
„ die de Arke van't Verbond des HEEREN droegen, moefl gt-
„ legd worden aan de zijde van de Arke des Verbands, om al-
„ daar ten genüge tegen bit oude Ifraél te zijn ". Dcut. XXXI: 
26. (5) Tea Iaatiten, dan ontdekt men de gepaftheid van dit 
IV en V Hoofdftuk der Openbaring, tot een VOORBEREI-
DINGE voor de volgende openinge van het Boek met zeven 
zegelen Hoofdft. V. i 0. VI: 1-VIII: r. 't Is dunkt mij blijk
baar met toefpeeling, op de Zevenjaarfche wetlezing ten tijde 
van het Loofhutten feed den 15 van Tisri in de volgende Feeft-
dagen, waar toe reeds de Voorbereiding gemaakt wierd op 
den Verzoendag den 10 van Tisri. 't Is de ridder Ifaak New. 
ton, die voor mij in die gedachten gevallen is, dat Johannes, 
hier op den grootcn verzoendag het oog heeft. Vid. Obkiv. 
*d Dan. & Appc. p. 314. 
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Gij wordt veracht, 

't Lam is geftorven, 

't Heeft heil verworven; 

't Wil ons verfchijnen* 

Als eerft geflacht. 

Wijkt ijdelheden, 

'k Wil u vertreeden; 

En 't Lam vertrouwen, 

Met mijn gemoed, 

'k Zie zeven oogen 

Mijn traanen droogen, 

Door mij te aanfehouwen 

In 't Godlijk bloed. 

V. 

O! zeven hoornen, 

Breekt aardfche doornen: 

Zij flaan mij wonden, 

In voet en hand. 

Viert 's hemels feeften, 

O zeven Geeflen, 

Tans uitgezonden 

Door 't ganfche land. 

VI. 
Helpt, Cherubs, zingen; 

Helpt Ouderlingen, 
Dees 
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Dees tdonen treffen; 

Zingt meê van 't Lam; 

Helpt, Eng'lenfchaaren, 

Helpt i fikfe fhäaren, 

Den Leeuw verheffen i 

Uit Judaas ftam. 

VII. 

Het hart naar boven, 

Öiïi 't Lam te looven, 

Het Lam t'aanbiddeni 

Als 's Vaders Zoon. 

Hot Lam wil 't leven 

Deez' Zoendag geeveri; '• 

Het Raat in 't midden 

Van 's Vaders troon. 



G E Z A N G E ft. ro* 

tUCHT NAAR OM HOOGTREKKING. 

O P EENE NIEUWGEMAAKTE Z/INGWIJZE. 

O F : Zeuch mich nach dir. 

J_ rek mij om hoog! 

Ik wachte met zuchten, kom reik mij de handen, 

Mijn Bruigom, verbrijzel de vleefchlijke banden. 

Och! dat ik d' aard' ontvloog. 

Trek mij om hoog! 

Hoe zalig is ' t , hier reeds in Eden te ra aken* 

Gods gaaven geloovend en hoopend te fmaaken. 

Maar 'k haak naar 't aanfchouwen, door 't opgeklaard oog. 

Trek mij om hoog! 

* Zeuch mich nach dir] Deeze Nederduitfche Kringzang is gevolgd 
»aar den Hoogduitfchen bij F. W. Marpurg Anleit. zurSingcorop.il, 
i. Kap. V. §. 26. p. 82. 

*T ALBE-

http://zurSingcorop.il
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'T ALBESLUITEND AMEN. 
OF SLOT VAN 'T VOLMAAKTE GEBED. Mac. VI. 13". 

O P EENE NIEÜWGEMAAKTE ZANGWIJZÉ. 

I. 

I. REI. V ader, geef een liefdeblijk! 

Want U is hec KONINGRIJK. 

Dit moet Satans rijk befchaamen. 

II. REI. 't Zij zoo! Amen, amen, amen ! 

I. REI. U, O Vader, is de KRAGT: 

Als Gij (preekt, is 't werk volbragt. 

't Werken is als 't wijs beraamcn. 

. II. REI. 't Zij zoo! Amen, amen, amen! 
I I I . 

L REI. Gij bezit de HEERLIJKHEID , 

Vader, daar Uw Zoon op pleit. 

Dit 's de kern van all' Uw naamen, 

II. REI. t Zij zoo! Amen, amen, amen! 
IV. 

I. REI. D'EEUWIGHEID, die 't al voltooit, 

Eeuw'ge'Vader eindigt nooit, 

't Eeuwig heil, zal U betaamen. 

II. REI. 't Zij zoo! Amen, amen, amen! 

BEIDE. O Hemelfche Vader, wij vallen te voet, 

Uw eeuwig' ontferming in 't wigtige bloed. 

Laat helle, noch fterven , noch grafzerk ons praam«' 

Zoo zingen wij eeuwig, al reiend te famen. 

Het groot Halelujah! Zingt, Amen, ja Amen! 
VEH-



G'E-Z A N G E N . '*9i 
V E R B E T E R I N G E N , 

Bladz. 4 . 1 . Gezang vs. VI. reg. 4 - 6 few 

Maar bij den glans der Morgenfter; 

Bij 't waare Zonlicht, dat men ver 

Om deezen kloot ziet rennen. 

Bladz. go. reg. 1. mag, lees moog'. 
• 132. reg. 1. van onderen, urft, lees Durft. 
•i 133. reg. 4. van boven. Aanfloot, hes aanftoots, 
— 188. reg. ]6. in de aanteek. in, lees en. 

B I J V O E G S E L E N . 

In de aanteekening op bladz. 40, achter de verta
ling van Luk. 11: 2. reg. 5. 

Of. 't Reen op het zelfde uitkomt: Deeze BESCHRIJVING, 
is de EERSTE GEWORDEN,toen Quirinus over Syrië fiadhou-
der was. 

In de aanteekening op bladz. 40. achter de plaats uit 
Jof. contra Appion. L. 1. §. 14. p. 445. Ed. Havcrc. 
Wil men het liever vertolken, Deeze BESCHRIJVING is de 
EERSTE GEWORDEN; dan heeft men ecne allergeiiiakke-
lijkfle vertaling, die zich van den lezer beft laat vatten, en volko
men voldoet aan dep aart der Aak, en de verandering welke de 
BESCHRIJVING van Auguftus onder Herodes gefchied, na
derhand heeft ondergaan onder Quirinus Stadhouderfchnp o-
ver Syrië. En deeze overzetting heefe dit voorrecht, dat men 
dan aan y!vc<B-af niet flegtseen'zin geeft, welke dit werkwoord 
zeer dikwijls heeft, maar dat men het zijne eigelijke, eerfte, en 
allernatuurlijkfte beteekenis laat behouden. Dat het dikwijls 
die beteekenis heeft, blijkt uit Dio Caff. L. LX. C. 29. p. oóó 
Ed. Reim, die uit een' ouden Dichter aanhaalt. 

Bao-iA«; iy'iiono % ai irftv OVTE; LmttMl. 

Er zijn ook koningen GEWORDEN, die eerfi geitehoeden 
waren. 

En Cap. 33. p. 971. fchrijft Dio zelf, Kal i ,», ?%%'' ^ ^ T ) , 
tttovcttiix ty'ntT. En ook Deeze is in, 't kort tene Mejfolina 

&l. Q U L . N CE-



igt S T I C H T E L I J K E 
GEWORDEN. Vergelijk Diog. Laert. Lib. V. Cap. z. p. 269. 
Ed. Meto. Lucian. ciè iuft. Tom II. p. 302.''Ed. Griv. &. de 
non temere cred. cahimnia. T. II. p. 397, & 405. Zoo wordt 
-yi'tsS-ai ook gebruikt inec irpar®* bij Demöfthenes de Coroiu 
p . 356 C. Ed. Wolf. 1572. 'Eu «<$ tf?«,u4? a-u Qcawy VSXO-
Uö'2 . » nP "iïTOS , ü hirsp®', s rpn@- y.. r. >. hl V/elke [ge-
letrenbeden] Ut geenszins gebleken is, dat gij DE EERSTE ZIJT 
GEWORDEN, ofdetweede, of de derde enz. Insgeliiks bij jElian. 
Var. I M . Lib. VII. Cap. XIV p. 458 Ed. Periz. K«i 'i.nap-
vmtctc, — . — 3(pt rau Vufieum, %y* r£» E»i»&w IIPil'TOS 
'ErE'NETO. En Epaminondas, is zowel van de Romeinen als vin 
de Grieken, DE EERSTE GEWORDEN. Eindelijk bij Theo-
klit. JdylL VIII. f. 92. ^ 

K«K TW?-* AtttPtif Trapet icoifiio-i nPA'TOS 'ErENTO 
' En finds is Daplmis onder de Herders DE EERSTE GE
WORDEN. rÓ£o9-«/ wordt, door WORDEN, zeer dikwijls van 
de onzen in 't N .T . vertaald. Zoo vindt men het gebruikt van 
deczen zelfden Euangelift in dit zelfde Hoofdftuk t . 42. verg. 
Hoofd. XV.-14.XXIU: 12. XXIV: 3 1 , 37. Joh, I: 14. Openb. 
VIII: 1 Ja die is de eerde, eigelijke, en natuurlijke beteekenis 
van dit woord,'t welk daar in van «»«/ ZIJN onderfcheidenis. 
Gelijk Plato dit onderfcheid tuiïchcn «»«* en ymS-af, ZIJN en 
WOEDEN, zeer klaar in acht neemt, in eene alleropmCike-
lijkde plaats welke waardig is geleezen te worden in zijnen. 
Timaeuspag. 526 D-G Edit. Lugd. 1500. en die wel overwoo-
gen veel licht verfpreidc over Joh. I: 1-3 ,daar y/»e<S-«f WOR
DEN, op dezelfde wijze tegen Ju«/ ZIJN overftaat. Conf, 
Beza ad Joh. I; 1.5. & Cocc. in Lex, voc. flVT, 

. Bladz. 161. Na:. Op EENE KIEDWCEMAAKTE Z.AÏ?GWIJZB» 

O F : Bonjour °belle bergere. 

BLAD-
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B L A D W I J Z E R 
Van de plaatfen der H. Schrift, in de drie deelen 

deezer Gezangen, kortelijk opgehelderd, of 
breeder verklaard. 

Deel. bladz. 
Gen. II: 4. II. 232. 

II: 7. III: 22, 23 
III: 1. II. 76. 
III: 8 , 9. II . 202. 

III. 60. 
III: 15. III. 110. 
Ill: 22. III. u i . 
VII: 2 i , 22. III. 23. 
XI: i , 6, 7,o.III . 66. 
XLV1I:6-II.1I. 52. 

Jïxod. 1: 9-11. I I . ' 52. 
XII: 37. I ' . 52-
XIV: 19.24.il. 178. 
XIV: 21-28. UI.53,60. 

646. 
II. 54-

XVI: 3. If. 53-
XVI.-22-36.III. 175. 

XVII:8-i6.l.Voorr.VlI. 
IJ. 56. III. 14. 

XIX: 13-19.111.60,61, 
XIX en XX. 111. 61. 
XXIV: 10. II. 178. 
XXX: 6. II. 60. 
XXX: 34. II. 61. 
XXXII: 1-6. II. 55-
XXX111:22,23.11.178. 
XL: 17-38- H. 58-63. 

III. 64. 
Levit. IV. 31. H . 174. 

V: 11 II. 174 
IX: 23,24. II. 64-67-

III. 64 
X: 1-3. II.68-72. 
XIV: 1.32. 111.93-98. 
XVI: 8-22. 111. HS , 

148. 
XXIII: 15,16.111.62,63. 
XXV: Ö-SS- ï l . 86-91 

N 

Deel. bladz. 
Lev. XXV: 47-55- 1'- 73' 

XXV: 25. III. 139. 
Num. XI: 4 6 . II. S3« 

XIV: 18. III. 23. 
XIX: 17-19.ll. 170. 
XXI: 4-IO. IL 84. 87. 
XXI: p3-18.HI. 170. 
XXI: 25-32. III. 172. 
XXIV: 19. III. 127. 
XXXIII:3 S.U. 52. 
XXXUI :4 i , 42 l I . 78 , 

84. 
Deut. XVI: 9, 10.16 III.63. 

XXX:6.III.Voorr.XlV. 
XXXIIrn.II l . 127. 
XXXIII: 2. II. 55. 
XXXUI:2i.II. 23. 

III. 145-147' 
Jot". H t : i - i7 . III. 172« 

V: 12. III. 175. 
1 Sam. V: 4, II. 178. 
2 Sam. XXIII: 4. III. 78. 
1 Kon. I: 9. III. 133. 
1 Kon. VI: 20-22. II. 61. 

VIll.-io.il.III. 64. 
XlX.-I l i3 .II l . 60. 

2 Kon. XVI: 7. III. 43. 
XXIII: 10. II. 176. 

2 Chron. VII: 1. III. 64. 
JobIX.-25,26.III.Voorr.XlV. 

XI:i6.i8.III.Voorr.XIV. 
XIX: 26. III. 120. 
XXIV: i2. III. 127. 
XXIV: 18-21. III. Voorr. 

XIV. 
XXXI: 29. HL 127. 
XXXII: 8. III. 23. 
XXXIII: 4. III. 21 . 
XXXVII: 21,22,1.60-66. 

Z job 
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Deel. bladz. 
Tob XLII;7. III. 121. 
f fa!. VII: i6. III. 122. 

IX: iß. 111. 122. 
XII: II. 94-96. 
XIII: 14 97-98. 
XIV: II. 99.101. 
XV: 14 102-104 
XVI: II. 105-1 io-. 
XVIII: 5. 114 173. III. 

Voorr. XIV. 
XVIi410-15.II.s4.lU.64. 
XIX:2-5.1I4Voorr.XX. 
XXII; 7. III. 96. 
XXII: 17. IH.I20.122. 
XXIII: II. 111-112. 
XXXVI: II. 113118 
XXXV4-9& lo . l l . 90. 
XXXVl: 10,11. iL 143-

147-
XLII:I.26-34.II:no-i2i. 
XLI1: 7 , 8 . 1 . 3 1 , 32. 

III. 173. 
XLIII: I. 35 , 38 

II. 122,123. 
XLIV: • 14 124-131. 
X4V: II. 132-137. 
XLV45.I.76.II.26.102. 
X41K: 6. I. 140. 
X41X: 15. II. 14. 
L: 3. III. 60. 
LI: 12,18,19. I I .92, 93-
LVIII: 1-9. II. 76,81,82. 
LXI: 8. 114 103. 
LX14 12. III. 104. 
LXV: 10. II. 26. 
LXVIIIr.is.ir. 79. 
LXX4-20. III. 173. 
LXXII: 16. III. 127. 
LXXlII.-io.III. s t . 
LXXXI: 4. III. 12. 
LXXX'.V: II. 138-142. 
LXXXV.-ir.P. 179. 
LXXXVI47.II..6', 2Ö, 

192. 
LXXXIX:i6 II.B9, 90. 
XC:io.IIl .Vooir.XIV. 

Deel. bladz. 
Pfal. CX. 7. III. 373. 

CXVI1I. 26. III. 69. 
CXXXIII:2,3.III. m . 
CXXXIX:8,9.III. 173-
CXXX1X: ió. 111. 22. 

Spreuk. XI: 2. I. lor. 
XX: 27: III. 23. 
XXII426.II. Ï5S»-

Fred. VII: 29. II. 104. 
X: 8, 11. II . 81. 

Hoogl. I: 7. I. 81. 
14 4. II. 16. 
V: 2-9. III. 181. 

Jef. II; 22. III. 24. 
VI; i-3i II. 179. 
VII: 12. I. 121. 
VII:5,6.enr4.i6.1II.42-44. 
VIII: 6. II. 2 i 
VIII: 14. III. 130-133-
XII: 3. II. 2(5. 
X I V : 9-18. I I I . Voorr.XV. 
X I X : 18. I I I . 65-67. 
XXV: 6-8. III. 92. 
XXX: 33. IL I7<5. 
XXXVlli:i3.III. 121. 
XXXVIII: 15, 15. III. 

Voorr. XXI. 
XLIX: 8. 14 87.89-
LVII: 2. III. Voorr. XV. 
LIX: 19. II- 27. 
LXI: 2.4. II. 90. 
LXI: 2. II4 n . 
LXVI: 1-3. III.134.13tf. 

Jer. VII: 31-33. II. 176. 
VIII: 17. II. 81. 
XV: 8. III. 127. 
XXXI: 11. III. 137-139. 

Ezech. X: i7 , 18.III. 68. 
XVI; 5.8. I. 72-75. 
XXXII: 18 32. HI-

Voorr. XV, 
X4VII: i ,2.II . 26.19:, 

192. 
XLV1I: 3. IL 6. 
X4VlI: i - i2 .H. SO-

Dan. IX: 24. II. 6$. 
, Haf. 
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DER SCHRIFTUURPLAATSEN. 

Hof. n.-18,19. 
Hof.V: 13. 

VII: 4. 
XI: 3-

9.' 
XIII: 15. 

Jocl. II: 30. 
Mich. IV: 8-V; 

VI: 6-8. 
Hab. III: 3. 

Deel. bladz. 
I. 37. 
III. 43 
III. 127. 
II. 53-
III. 127. 
III. Co. 
III. 63. 

1. 1:131, 132.. 
I. 97-103. 

II. 55. 
Zeph. II: i . III. Voorr.XXVI. 
Hag. II: 7. 
Zach. Ill: 9. 

VIII: 19. 
XIII: 1. 
XIII: 6, 
XIV: 8 

Mai. I: 11. 
IV: 2. 

Mat. Ill: 11. 

II. 13 
II. 87. 

III. 14c. 
11.26. I92. 

7 I. 119. 
II. 26,192. 
II. 27. 
II. 148-151. 

III. 60. 
IV: 3. II. 76. 
V: 22. II. 109 en 176. 
VI: 13». III. 192. 
XXIII: 23. 1.100,101. 
XXIII: 38, 39-HI- 68. 
XXVI: 26. III. 136. 
XXVII.-26-30.1.I40-I46. 
XXVIII. 1. III. 48-54. 

Luk. 11:2. HI. 30-41. en 
193,194. 

II: 14. 1. 131. 
I l l : 1. III. 144. 
I l l : 23. III. 144. 
X: 4 t , 42. II . 40-43. 
XIII: 4. II. 192. 
XIII: 6. III. 190. 
XIX: 38, I. 77.I34.I35 
XIX: 43. II. IÖ. 
XXIV: 50. III. 55. 

Joh. I: 14. II. 178. 
I: 28-31. III.143-152. 
1:41.44-46.11. 23. 
II: 1. 23. 

Deel. bladz. 
Joh. III. 14,15. II. 79.80. 

XI: 2J-44. I. 136-139. 
XII: 32,33. II. '82,83. 

Hand. 1:912. III. 56-58. 
I: 19 IL 176. 
II: i- III. 59.70. 
II: 3 HI. 59. 
II:igen22.ÜI.59,63.64. 
II; 20 en 40. III. 68. 
I l l : 18-21. II. 89. 
III. 19. II. 86-

Roiii. Ill: 25. II: 179-
X.7. III. Voorr.XIV. 
X: 18. l l l .Voorr.XXI. 
XIII: 1. III. 136. 

1 Kor. V: 6-8. HI. 48. 
2 Kor. IV: 7-12. II. ï88. I Ë 9 -

V: 14. II. I3-H-
Eph. I: 23. III. 64. 

Ill: 19. HI. 64, 
V:2. II. 172-174-
V: 14. I. 101. 

Phil. II: 8. H. 24. 
Kol. Ill: 1-4- II- 2934, 

III: 14-17.IL 1-7-
1 Thef. V: 23. III. 23. 
Hebr. IV: 10. HI. 51-

IX: 4. II. 61-
IX: 12,13. II. 171. 
XIII: 3. HL 136. 

Jak. III. 6. HI. 89. 
1 Pet. I: 1*. II. 179. 
I Joh. H: 17. II. 199. 

V: 6-8. III. 106. 
Openb. I: 20-20. HI. 6 1 . 

II: 17. III. 66 en 175. 
IH: i7 - i9 l . 8 1 0 . 
IV: V. III. 186-188. 
V: 6. III. 186 190. 
VIII: 3,4-'I. 6 i . 
XV: 8. III. 64. 
XXI: 3. II. 178. 
XXII: 1-3. II. 50 . 

N 3 BLAD. 
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B L A D W I J Z E R 
DER STICHTELIJKE GEZANGEN. 

De groote talletters wijzen het Deel aan, de 
kleine de bladzijden. 

A. 
Deel. bladz. 

Aanbiddelijke Schoonheid. II. 44. 
Ai fpoed u traage ziel. N. Z. I. 54. 
Albefchouweijd Hemeloog. N. Z. I. 26. 
Al't volk wordt door 's Lands Magten opontbooden. III. 71. 
Alverkwikkend fchoon gezigt. N. Z. I. 52. 
Alvoedend God mildaaddig Heer. III. 81. 

B. 

Barre winter, die de boomen. I. 4J-
Behoud o Heer, en red, Gij moet ons (paaren. N. Z. IL 94* 
Bewaar mij toch, mijn God en Opperheer N. Z. II. io5« 

D. 

Daal, blinkend Serafijnendóm. N. Z. III. 33' 
Dat nu mijn ziel door zuiv're zugt. N. Z. III. 21. 
Dat waarheid bloei" met (tillen vrede. III. i4<3-
De afvalligheid des boozen doet. N. Z. II. i'3-
De dwaas zegt in zijn hart:,, Daar is geen God „N. Z.U. 99-
De groote Zon N. Z. II. I43> 
De Hemel is Uw troon, o God, en voor Uw voeten. III. i34-
Dit nieuwe Jaar noopt u, mijn ziel. N. Z. III. 16-
Doe Gij me recht in duizend lillen. N. Z. II. m> 
Doe mij recht,geduchte God I. 35-
Doorlachte dag, het onweer broeit. N. Z. II. 202. 
Drieëenig Opperwezen. N. Z. I. 37' 

E. 

Een reiziger gaat wel te vreên. III. t66. 
JElk meent, dat hij het belle deel. I« i°3 . 

G. 



p £ R :G ; E Z & ]K G E N, 

9-
•k Ga verlooren. N. Z. III. i53»"-
Geduchte God, Gij deedt onze ooren N. Z. II. 124. 
Godiijke Leeraar vol mededogen N. Z. II. 35. 
Godlijke oogen. N.Z. II. 47. 
God floeg zijn oogen. N. Z, I. 72, 
God zal mij zijn aanzicht toonen. I 19. 
Goei die de zielen minde. N. Z. III. 176. 
poel .is. vol mededogen. N. Z. I. -8. 

II. 

Halelnjah! Edens dreeven.N. Z. I. 76. 
Halelujah! Helpt ons zingen. N. Z. III. Ti3. 
Heerlijke Goql, lfaïs lootéii. N. Z. II. 73. 
ßelaas! hoe heb ik»eed en trouw verbrooken! N-Z. H. 176 
Hemel poëzy. N. Z. I. ij 
Hemelttraalen. II. 157. 
J-fcmeltoonen, Eng'Ientaalen. N. Z. I. 131. 
liet Bondmaal naakt! ik werp mij voor Gods voeten. III. '87. 
Het hart naar boven. N.Z. III. i86\ 
Hoe dieper ik delf. N. Z II. 163; 
Hoe lang vergeet Gij mij in druk. N. Z. II. 97. 
Hoe lieflijk is dit Godspaleis. N. Z. II. 138. 
Hoe loert de vijand op de gangen. N. Z. , II. 167. 
Hoefchraal en zonder vrucht zijn'dees bedorven tij

den. N. Z. III. 125. 
Öoe werd daar t hart van God vergalt. N. Z. UI. 6 . 

't Ja kan onze ooren. N. Z. - . II. « . 
JESUS Grootheid zal ik Iooven. N. Z. I. u i . 
Ik denk aan't zalig uur, toen JESUS 'tminnendoog. 

N.Z. II. 153. 
Ik dobber op de golven. N. Z. III. 16:. 
Ik heb de ruft in JESUS bloed gevonden. N. Z. III. 105. 
Ik fchond, o God , uw beeld, naarst welk ik was her« 
• fchapen. N. Z. II. 52. 
Ik (lap naar huis. 'k reis wel te inoê. N'. Z. III. 1Ö8. 
Ik verkies het vrije leven. N. Z. I. 70. 
Ik werd den donk'ren kerker inoê. N. Z. III. 130. 
Ik zucht, Immanuel. N .Z . III. 170. 
Immanuel, mijn lud, mijn eer. N. Z. I. 121, 
In de liefde leeft ons hart. N. Z. ' I. 56V 
b JESUS zelf mijn zielenvrind. N . Z» I. j o S . 

N 4 S. 
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K. 

Jfan 't eigen vuur ooit offeranden. N. 2 . IL <%, 

•L. 

'Je Lach om fchoonheén, die wat blinken. N. Z. I. 50. 
Liefde, leven van het leven. N. Z. I. 125. 
Ljefde, Juft en welbehagen., ' II. i<ï. 
'f Luft mij de Godstent te befchouwen. II. 58. 

M. 

Michael, Vorft van Eng'len en menfchen. N. Z. III. 15U. 
Mögt ik voor den Hemel. leeven.N. Z. I. 4J. 
Mijn dichtaär vloeit, mijn tong vol heil'gen ijver.N.Z. II. 132. 
Mijn Herder is de Heer. JST.Z. II. u i . 
Mijn leden, voelt gij'c fterfuur kooinen. N. Z, III. 169. 
Mijn ieyen, o GOSL, is jammerlijk fierven ! N. Z. III. 183. 
Mijn reis is uit! *k voel 'tj fterfuur nad'ren. III. 172. 
Mijn .tong, wek greetige ooren. N. Z. I. $• 
Mijn traanend oog. N. Z. II. 185. 
Mijn ziel gewoon te rennen. N. Z. I. 90. 
Jtljjn ziel naar boven; I. 67. 

N. 

Queens uit de borft gezongen. N. Z. 

ï[u zinkt de zon', na 't Iqopen van heur pad.. 

a. 
O aak.'lige geweften. N. Z. 
Q Avondmaal. 
O Boode vau den dag. N. Z. 
O Rron van mijn leven. N. Z. 
Och! mögt ik U, geduchte God. N. Z. 
QDienftbaar.heid. N. Z. 
O Donk're Dacht, die duizend dagen. N. Z« 
Q God en luifterrijke Koning. N. Z. 
O.Gpël groote Z.Oon van God. N. Z. 
Q Heilzon, 'k zie mijn wonden. 
Q heldre lucht, na zjoo veel onweervlaagen. N. Z. 
Q Hemelliefde, o zuiv're vlam. N. Z. 
O Hemelwijsheid, eeuwig Woord, 
Q Liefde, o eeuwig heil." N.. Z. 
O Luftbofcliaadje, groene dreeven. N. Z. 

O Mor-

II. 
III . 

III. 
III. 
III. 

I. 
III. 
II. 

III. 
I. 

III. 
II. 
I. 

II. 
II. 
III. 

- L 

r. 
83-

184. 
93. 

128. 

97. 
r. 

52-
39-
77-

137. 
148 
78. 
I52-
159. 
102 
„8i 



D E R G E Z A N G E N . 

O Morgenlicht dat vrolijk daagt. N. Z. M. 26 
O Nachtegaal, roemop uw ftem niet meer. N. Z. I. 85 
O Pried er vanGods huis enVorft die in den hoogen.N. Z.I II. 99 
O Slavernij. N. Z. I. n 
O vlugtige tijd. 1IJ. 9 
O wat heerlijk. N. Z. il. 38 
O Zon van 't leven. N. Z. 1. 60 

R. 

Rampzalige zonde, die 't harte bekoort.N. Z. 
Rijs, o zonlicht, uit de kimmen. 

Schreeuwt een hert naar waterfiroomen. N. Z. 
Schreit niet meer, o traimende oogen. 
Sions burgers, fpeelgenooten. 
Sombre ("chaduw, ftille lommer. N. Z. 

Trek mij om hoog. N. Z. 
Trekt Goei mijn hart naar boven. 
Trouwlooze ziel, elendig zonder fmart. N. Z. 

V. 

Vader geef een liefdeblijk. N. Z. 
Verheft den zegenrijken Vader. 
Verflond ik mij te recht op klaagcn. N. Z. 
Vleiend fpree'ken, N. Z. 
Vlugt, vlugt o ziel, voor 't hittig jaagen. N. Z. 
Volmaakt gezigt. 
Vrolijk vrolijk,is het leeven. N. Z. 

W. 

Waar berg ik mij, voor zulk een woede. 
Waar berg ik mij ? Waar zal ik vlugten ? N. Z. 
Waarheen, mijn ziel, waar heenenV N. Z. 
Waar is Goël heengegaan! N. Z. 
W:iar is mijn Bruidegom. N. Z. 
Waar vind ik nu mijn' lieffien JESUS weder. N. Z. 
Waereldfche begeerlijkheden. N Z. 
Was 's Vaders wil, mijn wet er, wit. N. Z. 
Wie duvft van eigenliefde dronkei. 

UI. DJ-EL. N S 

III. 
I. 

11. 
I. 
II. 
1. 

III. 
I. 
I. 

III. 
III. 
11. 
11. 
III. 
I. 

III. 

II. 
III. 
1!. 
III. 
I. 
II. 
II. 
11.' 
II. 

182 
29 

119 
58 
9 
41 

ior 
40 
104 

192 
«z 
169 
76 
119 
14. 
IS« 

i?7 
170 
H'4 
181 
iif 
16? 
199 
-IRI 
(5S 
Wie 



BLAPWYZER DER GEZANGEN. 

Wie vielt met ons hetheuchlijk Jubeljaar! N.Z. 
Wie vA , O fL-er , in uwe tent. N Z 
Wie zingt, doorluchtig Pinkfterfeelt. N. Z. 
Wie %ou zijn' ed'len geeft verdaaven. N. Z. 
Wijkt doodfrhe trekken. N. Z. 
Wiikt nu, donk're en doodfche fchimmen. N. Z. 
Wijkt nu, onöermaanlcbe dingen. N. 2. 
Wijkt Cchepfelen, wijkt ijdelheên. N. Z. 
Wijk zwervend heir, dat mijn gebeden.N. Z. 

Zal ik nooit tot God gensalten. N Z. 
"k Zal 't oogenblik gezegend noemen. N. Z. 
Zie Gods Lam, met 's Waerelds zonden. N. Z. 
'k Zie G'>ds Zonn van zondaars hoonen. N. Z. 
Zie ik God« Zoon verhoogen? N. Z. 
Zingt, hemdfche keelen. 
Zin%t nu vrolijk , Eng'lenfchaaren. N. Z. 
Zou ons een d'.va!licht leiden. N- Z. 
Zwaai nu den wierook der gebeden. N. Z. 
Zwaliheên mo^en rirj verhinderen, N. Z. 
Zijtge opgevloogen. N. Z. 

De Letters N. Z. beteekencn NIEUWE ZANGWIJZEN, 
om die te onderfcheiden van de gezangen die overgewee« 
zen zijn. 

IL 
II. 

HL 
IL 
IL 

III. 
I. 

II. 
III. 

I. 
IL 

III 
I. 

II. 
III. 
III. 

I. 
III. 

I 
I. 

68 
102 

59 
So 
29 
76 
H 
40 

»7 

93 
i 6 i 

143 
140 
13 

io8 
55 
17 
48 
21 
88 

ms» 
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