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

DEZE UITGAVE 1).

Reeds zeer vele jaren geleden, toen mijne warme vereering
van van alphen zich , na eene herhaalde lezing zijner schriften ,
immer krachtiger begon te ontwikkelen , had ik het doelmatige en
wenschelijke eener volledige verzameling dier onsterfelijke geest
vruchten, meer dan eens, met den vader der tegenwoordige uit
gevers betoogd, zonder dat zulks echter nog eenig bepaald plan tot
uitgave eener dergelijke verzameling had doen ontstaan. Verschil
lende omstandigheden , het langdurige ziekbed en de daarop ge
volgde dood van Utrechts oudsten boekhandelaar, J. o. van TEBveen; van hem, die de talrijke herdrukken van van alphens
werken beleefd, ja zoo vele daarvan, als tot zijn fonds behoorende, zelf bezorgd had, en die nog zoo gaarne hunne volledige
verzameling zou gezien hebben; — dit alles had veroorzaakt, dat
l ) Deze voorrede is genoegzaam van denzelfden inhoud als die voor den eer
sten druk dezer volledige verzameling. Ik heb daarin alleen die veranderin
gen gemaakt, welke, een tijdverloop van ruim achttien jaren, alsmede eene uit
gave in twee , in plaats van in drie deelen , noodzakelijk maakten.
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de geheele zaak telkens verschoven was, en eerst in het begin
van het jaar 1837, door den ijver van 's mans eenigen zoon en
opvolger, tot rijpheid kwam.
Toen ik met dezen boekhandelaar op gemelden tijd overeen
kwam de redaktie dezer eerste volledige verzameling van van al
phens Dichtwerken op mij te nemen , ontveinsde ik mij de moeite
niet, welke de goede en naauwkeurige bezorging van dien letter
kundigen schat waarschijnlijk zou opleveren, en het was dan ook
niet zonder rijp beraad, dat ik in mijnen toen nog zoo jeugdigen
leeftijd besloot, mijne krachten tot het wel slagen eener zoo schoone
onderneming, naar mijn beste vermogen, aan te wenden.
Vele punten van bezwaar toch, welke te voren niet dadelijk
als zoodanig waren ingezien, moesten, eer dat er een prospectus
aan het publiek kon worden aangeboden, ten eenemale uit den
weg geruimd worden.
Onder de voornaamsten, welke al aanstonds in aanmerking
kwamen, behoorde de vraag, of alle bekende Dichtwerken van
Mr. hieronymus van alphen in de bedoelde uitgave zouden
worden opgenomen, — en hoe die zouden worden gerangschikt?
Van de beproefde en achtenswaardige letterkundigen, destijds
daaromtrent door mij geraadpleegd, waren verre weg de meesten
het geheel met mij eens, „dat de verzameling zoo volledig mo
gelijk behoorde te zijn, en dus geen enkel stuk, om zijne mindere
waarde of om eenige andere reden hoegenaamd , teruggehouden
moest worden." — Sommigen echter, wier hooggeachte namen
gegronde redenen mij aansporen hier ter plaatse niet te vermel
den, waren van geheel andere gedachten en meenden, „dat er
eerst een beredeneerd plan van de keuze der stukken moest ge
maakt worden; — dat de Stichtelijke Mengelpoëzij in de uitgave
niet moest worden opgenomen , wegens de onzekerheid , welke
stukken daarin stellig van van alphen afstammen, als ook om
dat er gedichten in voorkomen, huns inziens, minder geschikt
voor den tegenwoordigen tijd."
„Kunstkenners^' zeide men verder, wilden ook de minnedichtjes,
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welke (onder de benaming van Gedichten voor elize) in de Menge
lingen in proza en poëzij voorkomen , uitgelaten hebben , en raadden
sterk aan om eene anthologie, eene keur van gedichten uit te ge
ven " — Zoo moesten ook , volgens hen , „de losse stukken in
de prozaschriften voorkomende, volstrekt niet op zich zelve ge
plaatst worden, als zijnde meestal onafgewerkte en onbeschaafde
stukken, of zóó verbonden en ingeweven in het proza, dat zij er
niet dan gewelddadig uit losgescheurd zouden kunnen worden ,
terwijl eenige hunner ook meer als lieve, stichtelijke versjes moesten
beschouwd worden, dan wel als verzen, den dichter waardig, welke
hem onder het schrijven ontvielen, maar welke hij zelf zeer zeker
.oor geene proeven van dichtkunst had uitgegeven, noch als zoo
danig zou hebben wlllen laten drukken." Eindelijk, meende men,
„dat ook sommige dier stukken van zulken aard waren, dat ze
bij velen aanstoot zouden geven, zoodat er door bellam y en an
deren geene geheel ongegronde aanmerkingen op gemaakt zijn." —
Kortom, men vond, „dat het beter ware, eene oordeelkundige
keuze te doen; geene volledige maar eene uitgezochte verzameling
te drukken." — „Zoo, dacht men, „zou den naam des dichters
ook buitenlands eer aangedaan en zijn naam aan de onsterfelijkheid
gewijd kunnen worden; dus doende, zou de bundel minder groot
zijn en kans hebben van nog wel twee, drie, ja meermalen herdrukt
te worden; De geest der poëzij van Mr. iueronymus van
alphen, zou dan misschien geen kwade titel geweest zijn , enz. enz."
Ik eerbiedig volgaarne de waarde van elk dezer gevoelens, en
echter moet ik bekennen , mij met geen daarvan te hebben kun
den vereenigen. Het kwam mij toch , en komt mij nog , onder
verbetering, voor, dat een dichter uit eene bloemlezing nooit naar
waarde beoordeeeld wordt. Ik geloof daarenboven vast, dat,
welke aanmerkingen er vroeger gemaakt zijn of nog zullen ge
maakt worden, de geheele verzameling van VAN alphens dicht
werken geen stuk bevat, waarover hij zich, hetzij als dichter,
hetzij als mensch, stellig zou behoeven te schamen; en waardoor
alzoo eenige blaam zou kunnen geworpen worden op 's mans on
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bevlekte nagedachtenis. Ik schroom dus niet openlijk te erkennen,
de HU. van terveen en zoon immer het uitgeven eener zoo
volledig mogelijke verzameling te hebben aangeraden, schoon ik de
beslissing der zaak steeds geheel aan hen heb overgelaten, terwijl
ik alleen maar verklaard had, mijne hulp tot het vormen eener bloem
lezing niet te zullen verleenen, daar ik mij tot de juiste waardering van
van alphens dichtwerken volkomen ongeroepen en onbekwaam hield.
Er waren echter nog andere redenen , waarom ik meende de
uitgave eener zoogenaamde anthologie of keur van gedichten stellig
te moeten afraden. De tijd toch der bloemlezingen, in een let
terkundigen zin, is voorbij. Dergelijke werken dalen thans al
zeer spoedig tot den rang van school- en opvoedingboeken af, en
behouden zelden of nooit eenige blijvende letterkundige waarde.
Er is in den tegenwoordigen tijd en naar den thans heerschenden
geest van hen , die boeken koopen, geene deelneming , geen voor
deel (waarom zou ik het woord niet noemen?) door het uitgeven
eener bloemlezing, van welken geliefkoosden of beroemden schrij
ver dan ook, meer te verwachten. Men hecht thans meer dan
ooit aan het denkbeeld van opera omnia. Het publiek is boven
dien (en niet zonder reden) meestal wantrouwend omtrent bloem
lezingen; ware letterkundigen zijn er nooit mede te vreden, en
het was dus om deze en meer andere redenen nog, dat ik mij
verpligt rekende de uitgevers, die bovendien tot het magtig wor
den van eenige hun nog ontbrekende kopij-regten , reeds bedui
dende kosten gemaakt hadden, in hun belang en tot slaging der
onderneming , te moeten aanraden , geheel naar den tijdgeest te
werk te gaan, vooral daar deze in dit geval zoozeer strookte met
mijne eigene letterkundige iuzigten. Het verheugde mij innig,
dat mijn aandrang, welke trouwens, zoo als boven gezegd is,
geruggesteund werd door het gevoelen van beproefde, door mij
geraadpleegde letterkundigen, de schaal naar mijne zijde heeft
doen overslaan, en ik alzoo niet genoodzaakt geweeest ben van
eene bezigheid af te zien, welke mij zoovele nuttige en aange
name uren verschaft heeft.
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Wat eene inteekening op, wat de uitgave van eene bloemlezing
zou hebben opgeleverd, zal en kan ik natuurlijk niet beslissen;
zooveel is echter zeker, dat ik met reden meen te moeten betwij
felen, of een dergelijk boekje wel zoo gemakkelijk, als het geval
geweest is met den eersten druk dezer volledige uitgave , ruim
elf honderd deelnemers zou gevonden hebben, wier getal, ware de
inteekening toen niet op den bepaalden tijd gesloten geworden,
waarschijnlijk nog zeer zou zijn toegenomen, zoo dat dan ook eene
aanzienlijke bovendien in den handel gebragte oplage van liever
lede zoo werd opgeruimd, dat de uitgevers zich nu reeds sedert
geruimen tijd meermalen genoodzaakt zagen tegen verhoogde prij
zen exemplaren te doen opkoopen , ten einde aan de aanhoudende
aanvragen te kunnen voldoen. Elf honderd iuteekenaren op wer
ken als van van alphen, was in die dagen, waarin het publiek,
niet minder dan thans, door allerhande soort van geestelooze en
verderfelijke lektuur overstelpt en verlokt werd, een alleropmerkelijkst feit, en de sedert niet verflaauwde achting voor een echt
Christelijken dichter doet hoop voeden, dat alle smaak voor ge
zond lettervoedsel in ons vaderland niet ligt zal verloren gaan en
deze tweede druk geen minderen aftrek zal hebben.
Wat de rangschikking betreft , zoo heb ik gemeend die naar
de jaren der uitgave van de verschillende bundels te moeten be
palen, terwijl ik deze laatsten, hoewel met weglating van al het
proza, dat niet onmiddellijk bij de dichtstukken behoort, mede
zooveel mogelijk in hun geheel heb getracht te bewaren. Omtrent
de verspreide gedichten is mede zoo veel doenlijk, eene volgorde
naar jaren in acht genomen, en zijn de datums daartoe betrekke
lijk steeds, ter gepaster plaatse, behoorlijk aangeduid.
Omtrent de spelling, welke mij voorkwam bij deze uitgave ge
volgd te moeten worden , heb ik geen oogenblik geaarzeld de door
siegenbeek voorgeschrevene aan te nemen , terwijl , hoezeer ik ook
met velen persoonlijk tot de beginselen daaromtrent van bilderdijk overhelle, de behoefte aan eenstemmigheid van schrijfwijze te
regt dagelijks meer algemeen gevoeld en gewenscht wordt, zonder
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welke wij dan ook moeijelijk verwachten kunnen, dat, laat staan
door vreemdelingen , onze schoone moedertaal ooit door onze landgenooten algemeen begrepen en beoefend zal worden. De spelling
van van alphen te behouden, zou in vele opzigten ongerijmd en
geheel onnoodig geweest zijn. Hij toch schijnt, in zijne eerste
werken althans , de spelling en de taalkundige beginselen van
klaas stijl omhelsd te hebben; later echter, ook wel in de her
drukken zijner vroegere geschriften, heeft hij vaak zelf verande
ringen en verbeteringen aangebragt en het zou derhalve, mijns
inziens, bekrompen en beuzelachtig geweest zijn, hier eene slaafsche gehoorzaamheid te betoonen. Ik erken overigens gaarne, dat
het behouden der eigene schrijfwijze van dezen of genen auteur
voor letterkundigen, in vele gevallen, eigenaardig, nuttig, ja zelfs
behoefte en vereischte kan zijn; maar ik meende onderscheid te
moeten maken tusschen een dichtwerk, enkel als bibliotheek-werk
beschouwd, en tusschen eene zoogenaamde populaire uitgave, ingerigt om in den tegenwoordigen tijd in alle rangen en standen,
zoowel van letterkundige als ongeletterde lezers, door te dringen.
Zoo toch worden in Frankrijk de werken van molière en an
deren zeer zelden met de oude fransche spelling , en alzoo bestemd
voor letterkundigen , maar schier altijd voor het publiek herdrukt ,
dat is : naar de latere algemeen aangenomene schrijfwijze , bij het
gemis van welke slechts weinigen gemelde werken zouden lezen en
verstaan, en hunne onsterfelijke schrijvers zeker niet zoo algemeen
bekend en geacht zouden zijn, als zulks nu werkelijk het geval is.
Ik ga echter nog verder en beweer, zoo ik meen met grond,
dat de reden, waarom de groote vondel en andere beroemde
vaderlandsehe dichters van vroeger tijd, bij de menigte slechts
met namen bekend zijn, en zeker althans niet algemeen gelezen
worden, waarschijnlijk veelal is toe te schrijven aan de eenzijdige
wijze van uitgeven hunner heerlijke werken 1).
] ) Tot voorkoming van misverstand wensch ik hier aan te merken , dat ik
desniettegenstaande ten sterkste ben ingenomen met van lemneps schoone
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Het spreekt van zelfs, dat wat in Frankrijk niet op montaigne,
rabelais en andere vroegere auteurs wordt toegepast, ik hier
te lande ook niet aangewend zou willen zien op schrijvers, die
vóór vondel, cats, huygens, enz. gebloeid hebben. Het bestek
van deze voorrede laat mij niet toe over deze , mijns bedunkens ,
gewigtige zaak verder uit te wijden. Ik wil hier alleen nog maar
bijvoegen, dat het veranderen der spelling bij herdrukken, ook
in ons vaderland, niet geheel nieuw is. Immers heeft zulks geheel
of gedeeltelijk plaats gehad met de werken van feith , tollens ,
spandaw, en meer anderen, die soms zelve de bewuste veran
dering bewerkstelligd hebben. In de jongste herdrukken van van
alphens Kleine gedichten voor kinderen, heeft men mede reeds de
nieuwe spelling gevolgd, en hetzelfde is geschied in de laatste
uitgaven der Evangelische gezangen, waarin, zoo als bekend is, een
vrij groot aantal van van alphens Liederen en gezangen voor de
openbare godsdienst zijn opgenomen.
Het zij er echter verre van af, dat ik ooit het geoorloofde zou
willen toestemmen , van eenige de minste verandering in de woorden
van den tekst te mogen maken , zelfs daar niet , waar soms het
geslacht der zelfstandige naamwoorden tegen de gevolgde begin
selen aandruischt. Zoo b. v. zegt van alphen in de Stichtelijke
Mengelpoëzij , bl. 25 :
£r valt geen traan of ze is geteld.
en bl. 201:
Wat is toch leed en druk? een mist van weinige uren;
Zij zal te korter duren,
Hoe dikker ze is geweest;
niettegenstaande volgens siegenbeek traan en mist beiden man
nelijk zijn; edoch, dewijl ieder gemakkelijk zien zal, dat die fou-

uitgave van vondels werken, gelijk men zien kan uit mijne aankondiging in
De Recensent voor 1851, Boekb. bl. 354—360, waar ik mijn gevoelen om
trent het verschil tusschen pracht- en populaire uitgaven breeder heb uiteen
gezet.
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ten in de aangehaalde regels , zoo men ze al fouten noemen mag,
zonder tekstverandering, hoe gering dan ook, niet zouden kunnen
verbeterd worden, zoo moesten die regels hier, en waar er el
ders dergelijke voorkomen, noodwendig oorspronkelijk staan blijven.
Ik heb in deze uitgave immer de laatste drukken der verschil
lende werken gevolgd ; doch , ten einde de verzameling zoo volledig
mogelijk zijn moge , eenige door den dichter zelven , met name in
de Stichtelijke Mengelpoëzij , veranderde of verbeterde plaatsen, zoo
als ze in vroegere drukken oorspronkelijk voorkwamen, en voor
noo verre zij mij bekend geworden zijn, bij wijze van varianten,
achteraan doen voegen.
Het eerste deel nu van den tweeden druk dezer volledige ver
zameling van van alphens Dichtwerken, dat thans aan onze landgenooten wordt aangeboden , bevat vooreerst de geheele Stichtelijke
Mengelpoëzij, zoo als zij door Mr. hieronYmüs van alphen en
Mr. pieter leonard van de kasteele , het eerst in 1772, open
lijk werd uitgegeven, en waarvan de achtste druk, in 1840
in het licht verschenen, thans genoegzaam weer geheel is uit
verkocht.
Ofschoon W1TSEN GEYSBEEK in zijn Woordenboek der nederduitsehe
dichters zegt, „dat, hoe wel er niet aangeduid is, welke stukken
van alphen en welke van de kasteele geleverd heeft, die ech
ter niet moeijelijk te onderscheiden zijn ," zoo is mij echter, na
veel onderzoek, gebleken, dat zulks nooit met naauwkeurigheid
of volkomene zekerheid zou kunnen plaats hebben, terwijl het bo
vendien stellig is , dat er in de Stichtelijke Mengelpoëzij stukken voor
komen, welke door beide dichters gezamelijk vervaardigd zijn.
Ik heb reeds boven gezegd , dat deze onzekerheid voor mij geene
reden was , om , zoo als door sommigen werd aangeraden , den geheelen bundel terug te houden, van welke toch zeker een groot,
zoo niet het grootste gedeelte, aan van alphen moet worden toe
gekend. Ik moet echter bij deze gelegenheid nog doen opmer
ken , dat de inhoud van den vermelden bundel niet alle stukken
bevat, welke van alphen en van de kasteele te zamen, onder
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den naam van Stichtelijke Mengelpoëzij gedicht hebben. In het
voorberigt voor de eerste uitgave in 1772, (hetwelk sedert in de
latere drukken soms herhaald, soms weggelaten is) blijkt het,
dat reeds in het vorige jaar, (dus in 1771) een klein aantal
afdruksels eener Proeve van stichtelijke mengelpoëzij aan eenige wei
nige bijzondere gemeenzame en godvreezende vrienden uitgedeeld
was geworden, terwijl ik verder in hetzelfde voorberigt vermeld
vind, „dat niet alle dichtstukjes , in de voormelde Proeve voor
komende, weder in het eerste stukje der eigenlijke Stichtelijke
Mengelpoëzij zijn opgenomen, en dat in de opgenomene ook som
wijlen veranderingen hadden plaats gehad." — Ik had in 1837
lang te vergeefs getracht eenig exemplaar dezer ongemeen zeld
zame Proeve magtig te worden, en ik wanhoopte reeds mijne
onvermoeide pogingen immer met een gewenschten uitslag be
kroond te zullen zien, toen mij eindelijk het geluk te beurt
viel den verloren schat in de rijke bibliotheek van den hoogge
leerden en door mij zoo hooggeachten j. heringa, elz. te ont
dekken, door wiens beleefdheid en warme belangstelling in deze
uitgave ik mij in staat gesteld zag, in het laatste deel van den
eersten druk dezer verzameling , het gemelde Eerste onderwerp eener
Proeve van stichtelijke mengelpoëzij aan het publiek aan te bieden,
doch hetwelk thans in dezen tweeden druk onmiddelijk achter
de eigenlijke Stichtelijke Mengelpoëzij is opgenomen.
In dit Eerste Ontwerp bevinden zich, behalve eene (dichtmatige) Toewijding aan allen, die JEZUS CHRISTUS in onverderfelijkheid
liefhebben, achttien gedichten, welke later in de eigenlijke Stichte
lijke Mengelpoëzij niet meer opgenomen zijn. Deze geheele bundel
was, zooals gezegd is, zóó uiterst zeldzaam geworden, dat zelfs
bij vele familiën, waar meu dien te regt zou verwacht hebben,
geen exemplaar meer voorhanden was , en velen , die zich met het
leven en de letterkundige verdiensten van van alphen hebben be
zig gehouden, geene blijken gaven van gemelde verzameling zelfs
kennis te dragen. Alleen werd van dit Eerste Ontwerp gemaakt
in de belangrijke Lofrede op Mr. hieronymüs van alphen (Mne
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mosyne II (8) Rott. 1831), en hetgeen daar ter plaatse in eene
noot gezegd wordt is te merkwaardig dan dat ik zulks hier met
stilzwijgen zou willen voorbijgaan. „De Proeve" (zoo leest men daar)
„blijft steeds merkwaardig, wegens de onderscheiding der bijzondere
gedichten met de letters M. of S. Men wil dat dit beteekent
Meester (in de regten) en Student, en dus de eerste soort van van
alphen, de tweede van van de kasteele zijn, die toen (1771)
nog niet gepromoveerd was, doch (werd er bijgevoegd) Mr J. c.
van de kasteele, waardige zoon (thans ook reeds overleden) van
wijlen pieter leonard , getuigt mij stellig, dat het omgekeerde
plaats heeft, en dat de gedichten met M. geteekend van zijnen
vader, die met S. daarentegen van van alphen zijn."
Ik had in de Algemeene Voorrede voor den eersten druk dezer
volledige verzameling van van alphens Dichtwerken , het bestaan
van bovengenoemd Eerste Ontwerp eener Proeve van stichtelijke mengelpoezij vermeldende „de hoop te kennen gegeven van in het laat
ste deel, bij de opname der zoolang onbekend gebleven dichtstukken daarin voorkomende, eenige nadere bijzonderheden te kunnen
mededeelen, waaruit ' niet onwaarschijnlijk met eenige zekerheid
zoude blijken, wie voor de eigenlijke auteurs van sommige gedich
ten der Stichtelijke Mengelpoëzij te houden zijn." Ik moest echter
bij de verschijning van het laatste deel tot mijn leedwezen verklaklaren, „dat mijne hoop in rook was vervlogen en ik niet zonder
reden twijfelde, of het wel immer mogelijk zoude zijn den sluijer van dit geheim af te ligten ," en zulks te meer , daar des dich
ters eenig overgebleven zoon , Jhr. Mr. d. f. van alphen (nu mede
reeds overleden) , dezerzijds geraadpleegd , ook verklaard had des
wege geene opheldering te kunnen geven.
Zoo bleef de zaak dus onbeslist, toen ik drie jaren later in
den Algemeenen Kunst- en Letterbode (18 Maart 1842 N°. 11) een
aan mij gerigten Brief gedrukt vond van een kleinzoon van vieter leonard, den Advokaat Mr. j. c. van de kasteele, waarin
deze, (na mij opgemerkt te hebben, dat ik in eene grove en niet
twijfelachtige dwaling vervallen was, bij het onderzoek, welke ge
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dichten uit de Stichtelijke Mengelpoezij van van alphen en van de
kasteele toegeschreven moesten worden van eerstgenoemde en
welke van laatstgenoemde) , verklaarde, dat de letters S en M niet
anders zijn dan de eerste letters van den titel des bundels : Stich
telijke Mengelpoezij — dat van alphen , als de oudste van het vrien
denpaar, zijne gedichten merkte met de eerste dezer letters S, en
van de kasteele de zijne met de letter M; gelijk ook bij alle
latere uitgaven van alphen, als de oudste, het eerste op den
titel genoemd wordt — dat voorts , ofschoon deze uitlegging reeds
door hare eenvoudigheid het kenmerk de waarheid draagt, men de
bevestiging daarvan ook kon vinden bij die stukken, welke door
beide dichters gezamelijk vervaardigd zijn — dat die stukken wel
is waar bij beurten gemerkt zijn S. M. en M. S., maar dat het eerste
gezamelijke stuk, t. w. de Opdragt, gemerkt is S. M. en bij de
plaatsing dezer letters dus acht is geslagen op de volgorde der
woorden Stichtelijke Mengelpoezij, alsmede op den ouderdom der dich
ters, terwijl, indien die letters Meester en Student beteekenden,
voorzeker onder dat eerste gedicht de letter M vóór de letter S
zoude geplaatst zijn — dat eindelijk deze omstandigheid bij de
betrekkingen van p. l. van de kasteele van allen twijfel ontbloot
was, en daar zijn vader het voorregt had genoten van tot het
laatst toe om en bij zijn grootvader te hebben geleefd, zijne fa
milie beter in staat ware geweest mij deswege intelichten, dan de
laatstelijk overleden heer van alphen, die reeds in zijne jeugd
naar Indië was vertrokken, en in later leeftijd zijn vader HIERONYmus van alphen niet meer gezien of gesproken had.
Het spreekt van zelfs dat ik, die mij bewust was, niet allleen
„in geene grove , niet twijfelachtige dwaling vervallen te zijn ,"
maar zelfs in het minste niet gedwaald te hebben, —- daar ik immers
ten slotte verklaard had de ware beteekenis der gemelde initialen
niet te weten, — zulk een openlijken brief, hoe heusch ook gesteld,
niet onbeantwoord kon laten, en ik meen mij dan ook in een deivolgende nommers van hetzelfde tijdschrift, waar in de aantijging
gestaan had (Alg. Kunst- en Letterbode 1842 n„. 15 bl. 237—239)
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volkomen gezuiverd te hebben, gelijk aldaar breeder kan gelezen
worden. Wat de bewering betreft, dat de familie van de kasteele
zooveel beter in staat geweest zou zijn mij deswege in te lichten
dan de overleden Heer van alphen, zoo merkte ik, tot mijne
regtvaardiging daaromtrent, aan, dat ik onmogelijk op het denk
beeld had kunnen komen bij de kleinkinderen van den dichter in
lichtingen te vragen, welke ik met reden moest veronderstellen ,
dat de zoon zelf bij zijn leven niet had kunnen geven, daar deze
toch andera niet in gebreke zou zijn gebleven, bij zijne verzeke
ring (aan den schrijver de bovenvermelde Lofrede gedaan) , dat de
met M. geteekende gedichten van van de kasteele en die met
S. geteekende van van alphen waren, tevens te verklaren, dat
S. en M. niets anders beduidden dan Stichtelijke Mengelpoezij , zoo
dat van alphen, als oudste van het vriendenpaar, zijne stukken
met een S. en van de kasteele de zijne met een M. zoude geteekend hebben. Ik eindigde evenwel met de verzekering, hoe
wel de vraag nog wel geopperd zou kunnen worden , of de uitleg
ging van den advokaat van de kasteele wel volkomen echt ware? (1),
dat ik althans, na de betuiging, dat die omstandigheid bij de be
trekking van wijlen p. L. van de kasteele van allen twijfel ont
bloot was, de voor iedereen zoo geheel nieuwe en onverwachte
verklaring der letters S. en M. gaarne voor juist aannam, en daar
ik dit even bereidwillig , en voor mij zelven overtuigd , ook thans nog
doe , zoo heb ik in den Inhoud , achter dit eerste deel gedrukt , bij
de opschriften van nog vier-en-twintig stukken in de Stichtelijke
Mengelpoezij een S. en M. doen drukken, waaruit blijkt, dat in
dezen bundel elf gedichten aan van alphen en twaalf aan van de
kasteele en één aan beiden gezamelijk kunnen worden toegekend ,
zoodat men dan nu, volgens de laatst aangenomene uitlegging, de
negentien stukken uit het Eerste Ontwerp er bij geteld, van
drie-en-veertig stukken de eigenlijke auteurs kan aanwijzen.
Men heeft mij vroeger van verschillende kanten, na de verschij
ning van het eerste deel van den eersten druk dezer volledige uit
gave , een aantal vragen gedaan , meestal tot opheldering van

ALGEJIEENE VOOUREDE.

XVII

enige minder duidelijke uitdrukkingen , vooral in de Stic htelijke Mengelpoezij voorkomende. Ik heb echter
altijd geantwoord, en doe dit nog, dat mijn plan niet was de
Dichtwerken van van alphen te commentariëren, aan welken
arbeid , zoo zij al noodig of nuttig mogt geoordeeld worden ,
ik mij zelfs niet eens gaarne wagen zou. „Er is eene klip",
dus lees ik o. a. in een geacht tijdschrift (1), „tegen welke wij
vooral onze jeugdige dichters meenen te moeten waarschuwen ; het
is: tegen het overbrengen van Bijbelsche spreekwijzen in geeste
lijke liederen. Aan dit euvel toch hinken zelfs de besten van
van' alphen. Hij heeft, als zoovele zijner tijdgenooten , niet in
gezien, dat de overdragtelijke uitdrukkingen der Oosterlingen aan
onze westersche taal misstonden , ja dat deze te vaak den spot
lust opwekten, om niet zorgvuldig te worden vermeden." Deze
regels behelzen onwillekeurig het antwoord op meest alle vragen ,
namelijk : men zoeke de uitlegging van wat men niet dadelijk be
grijpt in den Bijbel, liever dan, wat zeker veel gemakkelijker is,
daarmede te spotten. Zoo b. v. vraagt in de Tweespraak tusschen
IMMANOEL en eene afgedwaalde ziel (2) immanueL:
»Bcn ik dan u gelijk, heb ik mijn trouw verbroken?"
En het antwoord is:
»Ik brak die eerst], door aan mijn eigen net te rooken."
Op zich zelve, ik erken het, is het eene zonderlinge en schier
onverstaanbare uitdrukking : aan zijn eigen net rooken ; en echter was
deze dichterlijke spreekwijze bij den Oosterling in gebruik, wan
neer hij wilde aanduiden zich zelven, zijne eigen magt, zijn ei
gen overleg als een afgod te beschouwen, dien hij dient; geen
God boven zich te bekennen, om geen anderen God zich te be
kreunen (3). — Men heeft mij ook nog gevraagd wat de letters
I. D. D. D. te kennen geven , welke boven het stukje: Wat moeten
J) De Gids, 2° jaargang, bl. 650.
2) Bl. 7 3 van dit deel.
3) Zie Habakuk I vs. 16 (in verband met vs. 15) in de volledige aanleekeningen van v. u. talm II bl. 411.
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wij doen f (1) gevonden worden. Ook mijne aandacht was bij den
eersten druk dezer volledige uitgave op deze letters gevallen , maar
vruchteloos heb ik alle moeite aangewend er den sleute! van te
ontdekken. Niemand kon mij eene volkomen voldoende ophelde
ring geven. Onder de meest aannemelijke gissingen echter, welke
men gemaakt heeft, behoort, dat deze letters zouden beteekenen:
In Deze Donkere Dagen. En zeker wanneer men bedenkt, dat het
stukje: Wat moeten wij doen? in de eerste drukken der Stich
telijke Mengelpoezij niet voorkomt, maar eerst in eene
der latere uitgaven, toen het er in ons Vaderland werkelijk zeer
donker uitzag , daarbij is gevoegd , zoo wordt deze uitlegging zeer
aannemelijk, schoon de vraag nog altijd blijft, wat den dichter
bewogen hebbe eene verkorting te bezigen, van welke het doel
matige niet ingezien wordt, en welke niet algemeen is aangeno
men. Ik wil evenwel te dezer gelegenheid niet verzwijgen , dat
ik onlangs nog meer dan vroeger in het waarschijnlijke der ge.
grondheid van die uitlegging versterkt ben. Bij een boekhande
laar hier ter stede viel mijn oog voor eenige weken op het bo
vengemelde dichtstukje van van alphen, dat aldaar, vroeger ge
drukt te Utrecht bij zekeren lang vergeten boekverkooper p. van
oort in de Korte Lauwerstraat , in den winkel hing , met een tegen
hanger op één vel daarnaast, getiteld:
Wat doen wij f
E. D.
en dus luidende:
Morren, opstaan, niet verbeiden;
Stug, wanneer ons God wil leiden;
Steunen op onze eigen magt ;
Droevig treuren dag en nacht;
Doof en traag, als God wil leeren ;
Zijn bevel en naam onteeren ;
Voor uit loopen, dwaas en blind,
Als een stug weêrstrevig kind,
Nemen 't juk van angstig zorgen,
I) BI. 252 van dit deel.
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Op ons voor d'onzekren morgen;
Zelfs bij 't goed, dat ons ontmoet;
Niet erkennen: God is goed;
Heilloos waken , moedloos strijden ,
Twistend wachten, hooploos lijden,
Treurig zijn, met slaafsch ontzag,
Is 't bestaan den ganschen dag.
d. d. u.
Het is duidelijk, dat men na het lezen dezer regels aan de
letters E. D. geene andere beteekenis kan geven dan Eiken Dag ,
en dat de auteur van dezen , in dichterlijke waarde zoover bene
den van alphens Wat moeten wij doen? staanden tegenhanger,
in zijne dagen moet geweten hebben, dat de letters I. D. D. D.
eene even gemakkelijke en mogelijk toenmaals bekende oplossing
gedoogden , als de letters E. D. onder het opschrift van zijne geest
vrucht. Wie of die D. 1). U. wel mag geweest zijn? Zij het
ook, dat ik den Navorscher eene vraag onthoud, wie deze Voor
rede leest, zal mij eene dienst bewijzen daarop een voldoend ant
woord te geven.
De tweede verzameling, in dit deel opgenomen, bevat de Ge
dichten, welke, als zoodanig, in den bundel Gedichten en overden
kingen voorkomen, vermeerderd met vier, genomen uit de Over
denking over een vroegtijdigen dood, en waarbij men steeds in ge
dachten dient te houden , dat zij , daar ingeweven in het proza ,
als naauw verbonden daarmede beschouwd en dus niet als op
zich zelve staande beoordeeld moeten worden.
Hierop volgen de schoone Nederlandsche gezangen, zoo behartigingswaardig vooral in onze dagen van onvergeefelijke misken
ning ja verguizing der nooit volprezen verdiensten van Prins Wil
lem den eersten , van een mauriïs en van den worstelstrijd. on
zer voorvaders tegen gewetensdwang en vreemd geweld; gezangen,
die de reinste vaderlandsliefde ademen , en vóór den eersten druk
dezer volledige uitgave in den boekhandel geheel ontbraken, en
daarom veel minder bekend waren gebleven, dan vele andere
dichtstukken van den Christen-zanger.
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Eindelijk wordt dit eerste deel besloten met de alom bekende
en nog nooit door eenigen arbeid van anderen, hoe verdienstelijk
ook soms, verdrongene Gedichten voorkinderen 1), en het strekt mij
tot genoegen, dat ten gevolge van eene uiet onaanzienlijke opof
fering der H. H. van ter veen en zoon, nu in deze nieuwe uit
gave ook de twee kindergedichten: Zamenspraak tusschen jakob
en HENDRIK en De snoepende hond, Eene vertelling, welke in den
eeraten druk nog niet voorkwamen, nu aan het slot zijn kunnen
worden opgenomen.
Het bij het Berigt van Inteekening toegezegde portret en fac
simile des dichters zal bij het tweede deel gevoegd worden, het
welk reeds ter perse is en, in nog drie afleveringen, geregeld om
de twee maanden het licht zal zien.
En hiermede neem ik voorloopig afscheid van de lezers en be
sluit ik, even als vroeger, deze lange voorrede met de opregte
verzekering, dat, wanneer het vaderlandsche publiek op den duur
in de schriften van den grooten van alphen hetzelfde genoegen
blijft smaken, als het voor achttien jaren door eene schier algemeene, sedert door eene voortdurende, en nu weder door eene aan
zienlijke deelneming getoond heeft, ik daardoor mijne moeite op
de streelendste wijze zal beloond achten, en eindig ik met den
wensch, dat het voorbeeld van onzen geëerbiedigden Koning en van
zijn zoo hooggeachten oom, die deze uitgave der Heeren van
terveen en zoon met hunne hooggeschatte inteekening vereerd
hebben , nog door velen moge worden nagevolgd , opdat , waar
oranje belangstelling toont in nuttige en kostbare letterkundige onder
nemingen, het Nederlandsche Volk niet minder toone het uitgeven
van echt Christelijke dichtwerken te willen ondersteunen en bevo rdereni
utrecht, Januarij 1857.
jr. j. d. n.
1) Wat ik in de voorrede voor het tweede deel van den eersten druk dezer
volledige uitgave nog meer omtrent dezen bundel en de vele navolgingen eu
vertalingen gezegd heb, wil ik liever in het noodzakelijk door mij te vermeer
deren Leventberigt opnemen, dat in het tweede deel zal voorkomen.
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Schoon wij beiden nimmer gedacht hadden, goedgunstige lezer ! eenige
dichtoefeningen in druk te geven, lieten wij echter in het voorleden jaar,
door een bij ons onvoorzien geval daartoe aanleiding gekregen hebbende,
een klein aantal afdruksels eener proeve van stichtelijke mengelpoezij vervaardigen, om die aan dezen en genen onzer goede vrien
den uit te deelen. — De redenen, die ons toen bewogen, om onze uit
spanningen niet aan 't gemeen aan te bieden, zijn nog dezelfde: dan de
ongehoudene goedheid Gods, die onze pogingen, hoe gering zij ook zijn,
aan sommigen wel tot eenige stichting en tot vermaak heeft doen strek
ken, verpligt ons om deze eerste rijmoefeningen algemeen te maken; of
het diezelfde Goedheid mogte behagen , tot Zijne eer alleen , de vrucht
onzer jonge jaren tot algemeen nut te doen zijn !
Schoon verre de meeste zang- en dichtstukjes , die in de voorgemelde
proeve te vinden zijn , ook in dit stukje voorkomen , hebben wij echter
niet kunnen besluiten die alle hier in te voegen ; maar hebben liever derzelver plaats (op dat de verzameling niet te klein werde) met verscheidene
nieuwe aange vuld. — Het zij men derhalve zie op de uitgelatene , het zij

1) Dit voorberigt voor het eerste stukje der Stichtelijke Mengelpoëzij , ver
schenen in 1772, is later in al de opvolgende acht drukken of woordelijk
herhaald of geheel weggelaten.
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op het groote aantal der nieuwe ingevoegde versjes; hetzij wijders op de
veranderingen, die wij in de voorheen gedrukte, en nu hier bijgevoegde
gemaakt hebben, allezins blijkt het, dat deze proeve noch dezelfde is
met, noch een vervolg van de vorige, maar veeleer een nieuw bundeltje
uitmaakt, dat wij daarom HET EERSTE STUKJE genoemd hebben,
hopende, zoo de Heere wil, en Hij ons leven, lust, vermogens, en ge
nade geeft, meerder hier op te laten volgen; terwijl wij met de uitgave
om gewigtige redenen spoed hebben gemaakt, en niet gewacht hebben,
tot dat deze onzer beide zamengevoegde uitspanningen een bekwaam boekdeeltje zouden vervullen, hetwelk wij hopen dat door den tijd uit op el
kander volgende stukjes zal kunnen zamengesteld , en met eene behoorlijke
voorrede , eene lijst der versjes, en eene aanwijzing der zangwijzen voor
zien worden.
Het zal ons aangenaam zijn, zoo wij hiermede iemand eenig vermaak
mogen toebrengen. — Wij bidden den hoogen God, dat Hij u, goed
gunstige lezer! hier door ook stichte! — Wij eindigen ditmaal, ons voorberigt met den wensch van den voortreffelijken young: « Ach! hoe wenschen wij om een nederiger hart, en stouter gezang! Gij, o Voorwerp,
dat wij door onzen zang zoo zeer verongelijken ! zie neder met dat vrien
delijke oog, hetwelk over het veroordeelde Jeruzalem tranen stortte; bewijs
mededoogen aan de koelheid van ons hart, en vergiffenis aan de koude
van ons lied!"
HIERONYMU3 VAN ALPHEN,
HETER LEOXARD VAN DE KASTEELE.
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VOORNEMEN DES HARTEN.

'k Zal, o Jezus, U beminnen;
't Eerst hebt Gij mij lief gehad;
Wist Gij zacht mijn hart te winnen,
'k Noeme U dan mijn zieleschat:
Laat geen laauwheid mij doen kwijnen;
Doe Gij uit mijn ziel verdwijnen
Al wat u mishaagt in mij:
Groote Losser, maak mij vrij!
Heb ik lang met hart en leden
Tegen U den strijd gevoerd;
Laat mijn zielsgenegenheden
Voorts aan U zijn vastgesnoerd!
Tranen bigglen langs mijn wangen,
'k Voel de smart mijn boezem prangen,
Dat ik U, mijn zielevrind,
Nog zoo weinig heb bemind.
'k Vind nu mijn vermaak in klagen ,
'k Schep nu blijdschap in geween,
Dat ik de eerste lentedagen
In Uw dienst niet wou besteên.
Maar hebt Gij mij veel vergeven,
'k Hijge om teêr voor U te leven.
'k Wije, in spijt van zonde en hel,
Mij aan U, Immanuèl!
1*
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DE GESCHUWDE MENSCH,

GOD GEZOCHT.

Buigt vrij, boompjes ! daar de windjes woelen in uw ruiscliend groen;
Schudt uw takjes; die beweging zal geen muschje vluchten doen.
't Gaat het diertje , zie zijn wiegen , hoor zijn sjilpen , naar zijn zin :
Windjes doen het niet verschrikken, blazen het geen kommer in.
't Vlugt niet , als de blaadjes ritslen van het takje, dat het draagt,
Schoon 't het spelen van een kindje, dat daar henen loopt, verjaagt.
Laat vrij de ossen bulkend loeijen ; zie ! de kwikstaart vliegt hun bij ;
Of ze liggen, of ze grazen: 't beestje wandelt hun op zij:
't Laat zich van het vee niet storen in het azen op den buit;
Maar, zoo 't menschen aan hoort komen, 't ziet eens om, en vliegt vooruit
Wil men, dat het blij gevogelte op zijn zingen ons vergast;
Zijne schuwheid moet ons leeren, dat men op het stilzijn past:
't Spreken zou het of doen zwijgen, of verjagen uit ons oog;
Ja, om 't verst den mensch te ontvlieden, zit het mooglijk meest zoo hoog.
Zegt me, vogeltjes! wat dringt u, die toch onbekommerd leeft,
Dat uwe eerste jongheid zelve van den mensch een afschrik heeft?
Denkt eens, hoe gij, aangevlogen bij het eerste menschenpaar,
Onbevreesd uw aard deedt kennen; hoe u Vader Adam.... Maar
'k Zie, ik zie aan die ontroering, die uw wiekjes trillen doet,
Als ge maar dien naam hoort noemen, wat in u dien afkeer voedt ;
't Is, dat wij, ellendelingen, zijn van Adams nageslacht,

MENGELPOEZIJ.

5

En gij in een Vloek moet cleelen , 't aardrijk door hem toegebragt.
Ja, Onnoozelheid ! beschuldig hem als de oorzaak van dat kwaad !
Ja, ontvlugt mij: ik beu waardig, dat al 't schepsel mij verlaat.
Schrik voor zondaars ! wij verdienen, dat ge uw walging van ons toont,
En versmaders van uw Schepper met een smadend vlugten loont.
Gruwen redenlooze schepsels van mijn goddeloos bestaan ;
Heilig God ! hoe zien Uwe oogen dan mijn snoode boosheid aan!
't Is Uwe onbegrensde goedheid , zoo 't gedierte ons niet vernielt ,
Daar Uw godlijk ongenoegen dat met afkeer slechts bezielt.
Drijft het met ons regt tot heersenen, ons outvlugtende, den spot
'k Zie mij schetsen, hoe ik dartlend vlugtte voor mijn lleer en God.
Maar, wijl ik vrijwillig vliedend me aan mij zelven overgaf,
Bleef er niets, dan dat ik eeuwig God zou vlugten tot mijn straf;
Vlugten, maar Hem nooit ontkomen! — welk een nare schilderij!
Waar, waar stuwt mij mijn verrukking ? hoe verschrikken vogels mij ?
Leerden zij me ook heilig schrikken voor het kwaad, dat God mishaagt.
En op hoog bevel de dieren uit der menschen oog verjaagt.
Maar ik worde, ö eeuwig wonder, dat Gods liefde heeft gewrocht!
Schoon mij deze schepsels vlieden, van hun Schepper opgezocht.
Laat het schepsel mij verlaten, dat ik door mijn schuld verjoeg,
'k Heb, ö God! aan Uw nabijheid, die mij alles geeft, genoeg.
Gij, Gij zoekt me. Daar 't gevogelte ons in Eden 't eerst ontvloog,
Straalde in Eden 't eerst vergifnis uit Uw zondaarszoekend oog.
Hoe veel duizend wonderwegen sloeg Uw teedre menschenmin
Sinds door al de wentlende eeuwen, om ons op te zoeken, in?
Ja , getuig dit , Bijbelrolle ! dierbaar Godsboek ! Hemelsch Woord !
Worden niet in u de klanken van een roepend God gehoord?
Daar ons ieder regel aangaat in dat godlijk testament,
Heeft de lust tot heil van zondaars ieder letter daar geprent.
Vlugt niet, medezondaars ! vlugt niet, ai ! bedenkt uw nakend lot,
Vliedt de wereld ! schuwt het eigen ! maar ontvlugt geen roepend God !
't Was, om u ook op te zoeken, dat een Noach oovrig bleef,
Dat God Abram Ur deed ruimen, Isrêl uit Egypte dreef.
God heeft ons zijn Zoon gezonden, hoort eens, hoe Genade mint;
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Die haar blijdschap in het zoeken van verloren zondaars vindt;
Schoon het redenlooze schepsel , schoon het Englendom ons vliedt ;
's Vaders beeld, Zijn lust, ZijnSchootzoon schuwt ons, slechte menschen
Kwaamt Ge, om ons te schuwen, Jezus! in dit zondig tranendal? (niet.
Traadt Ge niet , om ons te vinden , van Uw rijkstroon in een stal ?
Zijt Ge, om ons van God te drijven, door den Duivel zoo verzocht;
Van Uw Vader zelf verbrijzeld, van Uw leereling verkocht?
Neen! om mij zijt Gij verlaten, 'k word door U tot God gebragt,
'k Word genoodigd door Uw smeeken, en getrokken door Uw klagt.
Vlugt vrij, vogels! de Englen naadren. — Ja, al snelden die voorbij,
's Vaders Geest is 't eens met Jezus ; en die daalt , ö liefde ! in mij.
'k Zal dan van het kruisbloed zingen, dat die wondren werken kan :
't Maakt, dat God de zondaars opzoekt; 'k ben er zelf getuige van.
Wou 'k mij zelven wel ontloopen, als ik zie, hoe boos ik ben;
En voor 't Opperwezen vlugten, wijl ik dat als heilig ken;
's Vaders Geest, ook mij verworven door het lijden van den Zoon,
Maakt Gods heiligheid beminlijk, en geleidt mij naar Zijn troon,
Naar een troon (wie zou dan vlugten?), die besprengd is met het bloed,
Daar de groote Hoogepriester ook meê teekent mijn gemoed.
Kan ik zelf tot God niet komen, schoon 'k van Hem geroepen werd,
Hij , die me opzoekt, trekt mij tevens, en zoo valt de weg my kort ;
De aarde is dan nabij den hemel, en de zondaar digt bij God:
Als we op Jezus ons verlaten, raakt het alles los en vlot.
Sneller vliegt mijn ziel ten hemel, dan een Engel de aarde ontvlugt;
En 't geloof brengt me uit een afgrond bij mijn Jezus door een zucht,
't Smart mij, goede Heiland ! 't smart me, dat ik U zoo wachten liet,
En niet eerder mij liet vinden. Zondaars! volgt mijn voorbeeld niet.
Zijt gij in u zelf verloren, Jezus zoekt u; hoort Zijn stem!
Leert het ongeloof eens schuwen ! komt, zoo als ge zijt, tot Hem !
Schoon gij woeddet als een Paulus, toen hij naar Damascus toog ,
Zoo dat menschen voor u vloden; Jezus houdt u in het oog;
En dat oog is vol van liefde, vol ontferming, vol gena,
't Zoekt hier naar geen goede menschen, maar de slechtste slaat het ga.
Wie zou zulk een liefde smaden? Wie niet hooren ? draalt ge nog ?

MENGELPOEZ IJ.
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Leest gij uit die oogen hardheid? wacht gij van die stem bedrog?
Vliegt in Jezus opene armen! daar alleen is veiligheid.
Haast u, want voor Godverlaters zijn ze nu nog uitgebreid.
Haast u ! eer Zijn vriendlijke oogen bliksems schieten tot uw straf;
Eer ze , u voor Gods vierschaar dagend , u ook zoeken in het graf.
O! wat is 't een zalig leven, als ons niets van Jezus drijft!
Jezus brengt ons bij den Vader : zalig, die bij Jezus blijft !
Laat de wereld ons vrij schuwen, of verjagen? Jezus leeft!
Die, als vrienden ons verlaten bjj het graf, ons niet begeeft!
Neen, wie ook mijn lijk moog' schuwen (en wie schuwt een dooden niet?)
Jezus zal de stofjes tellen, 't Graf ligt in Zijn rijksgebied !
Hij zal me uit die rustplaats roepen tot het nieuw Jeruzalem:
'k Zal niet vlugten, 'k zal niet dwalen; 'k zal niet struiklen; 'k blij f bij Hem.
Ja, wie weet, onnoozle vogels! schuwe dieren! Jezus weet,
Of ge in 't branden dezer wereld al uw schuwheid niet vergeet.
Op den nieuwen aardbol zult ge vlekloos reine menschen zien,
En ons in het hoog gezelschap van uw Schepper niet ontvliên.
'k Zie, ik zie u aangevlogen ; klapt de wiekjes, zingt ! 't is vreê !
Jezus brengt ons bij den Vader, en bij ons het vlugtend vee.
Jezus, uit het stof verrezen, doet ons rijzen uit het stof.
Jezus voert geschuwde zondaars in 't geopend hemelhof.

STICHTELIJKE

HET VRIJWILLIGE OFFER.

Hield eertijds de wereld mij knellend betooverd,
Mijn hart is door Jezus nu streelend veroverd;
Ik offer mij zelven aan God , die 'mij mint ,
Ik noem Hem mijn Vader; Hij noemt mij zijn kind.
Kwam Jezus mijn ziel met genade besproeijen,
En zoude in mijn boezem geen offervuur gloeijen?
Neen, jeugdige krachten! Zijt gij Hem gewijd!
Hoe schamper de Duivel dit offer benijdt
Geen goed kan de wereld ons vleijend beloven,
Dan door het van God, onzen Schepper, te rooven.
Mijn rijkdom, mijn schatten, 't zij alles het zijn!
En daarom, o wonder! blijft alles het mijn.
Mijn denken, mijn willen, zy Gode geheiligd;
Ik geef Hem mijn ligchaam, dat Hij heeft beveiligd;
Nu noeme ik mijn leven gelukkig, en blij;
Want, ben ik verbonden; 'k was nimmer zoo vrij.
Wijk, aardsgezind woelen! wijk woelend beslommer!
Ik offer vrijwillig, en weet van geen kommer.
Ik gaf aan mijn Vader mijn weg, en mijn lot,
En, nu nog te zorgen, was oneer voor God.

MENGELPOEZIJ.

HET BEDERVENDE KIND

DE VOETEN VAN ZIJN VADER.

Vader ! Vader ! 'k heb 't bedorven !
Ach! mijn wederspannig hart,
Nog der zonde niet gestorven,
Is weer trouwloos afgezworven,
Maar, dit weet Gij, 't- is mijn smart,
'k Zal mijn schulden niet verbloemen,
Allen zijn zij U bekend,
'k Wil mijne eigen snoodheid doemen,
U, o God! regtvaardig noemen,
Schoon Ge Uw plagen op mij zendt.
Onlangs nog door U genezen,
En gereinigd van mijn schuld,
Hadde ik lust U teêr te vreezen,
Een gehoorzaam kind te wezen,
Steeds met dankbaarheid vervuld.
Maar verwonnen door de zonden,
En door driften overmand,
Zie ik mij op nieuw gebonden,
\ **
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En wel haast geheel verslonden,
Keikt Ge mij niet straks Uw hand.
Laat Uw liefde mij nu varen,
Ach wat wordt er dan van mij?
Zult ge U tegen mij verklaren,
Ach! geen vijand zal mij sparen.
'k Zie hem vergenoegd en blij.
'k Hoor hem juichen om mijn weenen,
Lagchen, als mijn boezem schreit;
Want hij ziet mijn moed verdwenen,
Werpt mij honend voor de scheenen
„Hoe, is dit uw dankbaarheid?"
Vader! Vader! rigt mijn gangen
Weder op het regte pad:
't Is (Gij weet het) mijn verlangen,
Kinderlijk U aan te hangen;
Hebt Ge niet mijn hand gevat?
'k Heb, toen 'k U begon te vreezen,
Uit Uw eigen mond gehoord,
Dat Gij zoudt langmoedig wezen,
En 't weêrbarstig hart genezen:
Denk nu aan 't gegeven woord!
Zult ge, o Vader! mij niet hooren,
Daar mijn Broeder voor mij spreekt;
Deed Hij 't niet, ik was verloren;
Maar Zijn stem klinkt in Uwe ooren;
Wijl Hij als mijn Losser smeekt.
Zie mij met bekretene oogen

MENGELPOEZIJ.

Nederbukken voor Uw troon;
Schreijend smeekend om meêdoogen.
Maar — Uw hart is reeds bewogen
Door de tranen van den Zoon.
Godlijk bloed! Gij toont Uw krachten;
Gij verzoent , en Gij geneest!
Zal wel ooit een ziel versmachten,
Die geloovig blijft verwachten
U, o Vader, Zoon, en Geest!

DE EIJKE BEDELAAR.

Roem, Wereld! uw schatten!
Gij kunt niet bevatten,
Hoe rijk ik wel ben.
'k Heb alles verloren ;
Maar Jezus verkoren,
Wiens rijkdom ik ken.
Nu ben ik de Zijne;
Zijn goed is het mijne;
Dat maakt mij zoo rijk:
En zoo zal ik blijven,
Als gij met uw schijven
Verzinkt in het slijk.
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>k Had, armer dan allen,
In schulden vervallen ,
Geen penningje meer.
Die arremoê griefde
Mijn Schuldheer. O liefde!
Wat geve ik U weêr?
Geen regt te verzaken,
Mij schatrijk te maken,
Is de eer van mijn God.
Door niets te betalen
Een kwijtbrief te halen ,
Is 't heil van mijn lot.
Mijn rijkdom was boven,
Toen God door beloven
Mijn schuldenaar was;
Eer Jezus op aarde,
Een schat mij vergaarde,
Die de armoe genas.
Toen Jezus ten hemel,
Van 't aardsche gewemel,
Verwinnende steeg;
En voor zijne broedren
De hemelsche goedren
In eigendom kreeg;
Toen heb ik ontvangen,
Zou 'k meerder verlangen?
't Geen God had beloofd,
'k Zal 't alles eens erven;
Maar, wijl ik moet zwerven,
Bewaart het mijn hoofd.

MENGELPOEZU.

Dies moet ik nu leven
Van 't geen Hij wil geven ;
En dat is genoeg.
Van alles versteken ,
Blijft niets mij ontbreken:
'k Heb meer, dan ik vroeg.
'k Mag juichende roemen,
Den rijksten mij noemen;
Wijk , wereldsch goed! wijk!
Mijn schat is geborgen !
Ik heb niet te zorgen!
'k Ben bedelend rijk!
Bewaart Ge, mijn Koning!
Mijn schat in Uw woning...;
'k Moet in de woestijn
Bij roovers verkeeren. . . .
Ai ! wil me dan leeren
Uw bedelaar zijn!

DE VEOLIJKE EEIZIGER.

Wijk, wereldsch gewemel,
Ik moet naar den hemel;
Verhinder me niet.
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Weg zonden! zwijgt lusten!
Ik wil hier niet rusten
In 's vijands gebied:
'k Zal bosschen en stroomen,
En rotsen niet schromen;
Maar 't veilige pad
Kloekmoedig betreden,
Dat Jezus beneden
In 't reizen betrad.
Met Hem wil ik zwerven,
En 't wereldsch goed derven:
Wat geve ik om schijn ?
'k Zoek schatten van waarde,
En wil hier op aarde
Een vreemdeling zijn.
Ik lach om haar gaven;
Haar dienaars zijn slaven,
Wier zeden en spraak
Mij nimmer bekoren:
Ik wil ze niet hooren;
Weg ijdel vermaak !
Veel schatten zijn boeijen,
Vertragen het spoeijen
Naar 't hemelsch paleis,
'k Heb alles , mij noodig ,
En al 't overbodig
Belemmert op reis.
En moet ik al dolen;
Door rotsen en holen

MENGELPOEZIJ.

Geleidt mij mijn Hoofd.
Hoe lange ik moog' dwalen,
Het eind zal niet falen ;
Dat is mij beloofd!
'k Zie soms aan de kimmen
Mijn Vaderland glimmen;
Maar is 't al eens nacht,
'k Blijf echter aan 't loopen ;
Gelooven en hopen
Geeft ijver en kracht.
Verkeere ik in 't eenzaam
Met Jezus gemeenzaam,
Dan wensche ik niets meer;
En reize ik met andren,
Wij troosten malkandren,
En loven den Heer.
Hoe digter ik nader
Aan 't huis van mijn Vader,
Hoe sterker ik hijg
Naar de eeuwige woning,
De feest van mijn krooning !
En 't eind van den krijg.
En wat zou mij hindren,
'k Zie de uurtjes reeds mindren.
Laat wereldsch gedruis
Mijn moed niet verslappen ;
Nog weinige stappen,
En dan ben ik t' huis.
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ZIELSZUCHT

JEZUS TE BEMINNEN.

U, Jezus! die de liefde zijt!
U wil ik steeds beminnen.
Al hadde ik in mijn lentetijd,
Mijn hart U nimmer toegewijd,
Ik zou het nu beginnen.
Ja hoor dit, wereld! tot uw smart!
Gij zoekt mij te veroovren;
Maar 'k ben geen meester van mijn hart:
't Is Jezus ijver, dien ge tart;
Hem zult ge nooit betoovren.
Dat ik uw minnaar ben geweest,
En Jezus heb verlaten,
Dat smart mijn ziel nu allermeest.
Het is Zijn min, die mij geneest;
Uw minnen is maar haten.
Ja, Jezus ! 'k zag Uwe oogen aan,
Daar ze om mijn onheil weenden:
Die liefde kon ik niet weerstaan.

MENGELPOEZIJ.

Wil steeds die oogen op mij slaan,
Die mij met U vereenden!
Maar ach! ik woon hier in een land,
Waar Delila's vergaren;
Zij stoken valschen minnebrand !
Ik geve U oog, en hart, en hand:
Wil die voor U bewaren!
'k Ben wel die gunste onwaardig door
Mijn trouweloos hoereren ;
Maar doet Uw min, die mij verkoor,
En nimmer uit het oog verloor,
Mij ook niet wederkeeren?
Zoo wordt gena, genade alleen,
Waarop wij, zondaars, hopen,
Steeds als mijn wellust aangebeên!
En zou die mij verlaten? — Neen!
Zij sluit Uw hart reeds open.
Getrouwe Minnaar ! toon Uw magt !
Uw min deed mij verlieven :
Uw trouw, waar van ik alles wacht,
Moet door dezelfde liefdekracht
Op nieuw mijn boezem grieven!
Maar , als Ge mij naar liefde vraagt ,
Waar in zal ik ze U toonen?
Of zoude in 't hart, dat zich beklaagt,
Als 't welk tot U geen liefde draagt,
De minste liefde wonen?
Die lust tot liefde, o lievend Hoofd!
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Is door geen hel verslonden.
Al is 't een vonk, van gloed beroofd;
Ze is nog geheel niet uitgedoofd
Door al den vloed der zonden.
Gij, Jezus! die dat vonkje voedt!
Kunt meerder liefde kweeken,
Ai! laat dan in mijn jong gemoed
Een vlam van zuivren liefdegloed
Door alles henen breken!
Dat nooit Uw glans mijn oog verveel',
Nooit afneem' door gewoonheid,
Steeds voor mijn peinzende aandacht speel',
Mijn hart vervuil', mijn zinnen streel',
Bekorelijke schoonheid !
Laat al, wat in de wereld is,
Mij zonder U mishagen !
'k Moet nooit in deze wildernis ,
Daar 'k menigmaal Uw bijzijn mis,
Dat onverschillig dragen!
Laat mij geene ijdle minnepijn
Tot dwaze klagten dringen !
Drenk Gij mij met Uw liefdewijn !
Dan zult Ge 't eeuwig voorwerp zijn,
En 't sieraad van mijn zingen.
Mijn togten gloeijen reeds, o Heer!
U wil ik alles geven.
Ontsteek dat jeugdig vuur nog meer!
Dat elk in mij Uw beeldtnis eer',
Uw liefde in mij zie leven!

MENGELPOEZIJ.

Wie kent U, die U niet bemint?
Uw liefde kwam op aarde;
'k Zie, hoe zij U aan 't vloekhout bindt,
En door Uw dood den dood verslindt,
Op dat ze mij bewaarde.
Mij, Jezus! mij? — ai! zend Uw Geest,
Dat liefdepand, van boven,
Die 't schaadlijk ongeloof geneest;
Zoo minne ik U ! — Zij minnen 't meest,
Die U het meest gelooven.
Of, is 't Uw zondaarsliefde niet,
Die mijne min doet gloeijen,Wanneer 't geloof de wonden ziet,
Waar uit Uw liefde stroomen giet,
Om naar mijn hart te vloeijen?
En als ik U, de liefde, min;
'k Ben 't eens dan met Uw Vader :
Zijn welbehagen rust hier in;
Zoo neemt het juichen een begin:
De hemel komt mij nader.
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STROOMSPIEGEL.

Vloeit, vloeijende stroomen ! glijdt zacht door dit dal I
En laat me mij spieglen, o kabblend kristal!
Ontrolt mij niet , golfjes ! wordt effen , gij stroomen !
Of, ben ik te laat aan uw oever gekomen?
Straks hebt ge voor nimfen uw loop wel gestaakt
En 't plooijende nat tot een spiegel gemaakt.
Men zingt, hoe uw glas haar gedaante kon schildren,
Men streelt uwe kunst, om het hart te verwildren;
En, zoude uwe schuivende vlugt mij verbiên,
Het leelijk en schoon van mijn wezen te zien.
Of wilt ge, zoo kreuklend, de rimpels gelijken,
Die 't gladde van 't ouderende aanzigt doen wijken.
Gij sleept met uw golfjes die dartelheid mêe ,
En stort met uw wentlen dien wellust in zee,
Zoo stroomt ook de wereld, zoo tuimlen heur baren,
Zoo glippen de dagen; zoo rollen de jaren
Van 't wisselziek leven , in 't aardsche verward ;
Nu streelt ons de vreugde, dan nijpt ons de smart :
Zoo kussen nu dartlende golfjes uw zoomen ;
Straks woeden ze, en scheuren uwe oevers, o stroomen!
Dit is dan de schets, die uw spiegel mij gaf:
Gij schommelt steeds zeewaarts, en wij naar het graf.
Vloeit, vloeijende stroomen ! gij moogt ons ontschieten ,
Uw schurende vlusit zal ons nimmer verdrieten.
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Ontrolt ons nu, golfjes! dat is u gegund;
Plooi, hobbelend vocht! u zoo veel als gij kunt!
Hoe zeer uw kristal voor onze oogen moog' blikken,
Dat vloeijend geschitter zal 't hart niet verschrikken ;
Maar de ijdele wereld, die 't dartelen mint,
Wier glimmende luister onze oogen verblindt;
De schommlende wereld maakt slingrende zielen :
Haar woelend gebons stoot de dansende kielen,
De dansende kielen der dobbrende jeugd ,
In kolken van jammer uit stroomen van vreugd.
Wijk, wisslende vreugde, vlie, vliegende weelde!
Zij kwelt ons te wreeder , hoe zachter ze ons streelde :
Nu dartelt en speelt ze met kletsend geruisch,
Straks stuift zij, en woedt zij met brommend gedruisch.
Wijk, wellust ! gij moet door onze akkers niet vloeijen,
Gij poogt die met bijtend venijn te besproeijen ;
Ai ! kronkel u elders , of stuit uwen vloed ,
Die onkruid en distels zoo weelderig voedt;
Die God ons verlaten leert, eer wij het weten :
Gelijk ook die stroomen hun bronnen vergeten.
Vloei, vloeijende wellust! met jammerend wee
Door de engte van 't graf naar de hel, uwe zee.
Uw draaijende stroomen zijn stikkende poelen,
Daar giftige padden en slangen in woelen.
Uw glinstren is schijn , uw gemurmel geweld ,
En maakt, dat in 't lagchen het weenen zich smelt.
Zou, zoude ik niet vlieden uw glibbrige zoomen?
'k Zoek andere wateren, levende stroomen,
Wier lieflijke koelte de zielen verkwikt,
En laafnis aan hijgende harten beschikt.
Vloei vloeijend, nooit ledige bron van genade!
Ai ! geef, dat mijn ziel in uw stroomen zich bade !
Geslagene rotse ! geopende bron !
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'k Ben onrein, en schuwe Gods brandende zon ;
Maar 'k wasch me in Uw stroomen, o bloedende Liefde !
Gij bluschtet, mijn rotse! den gloed, die TJ kliefde.
Drenk, drenk mij, die zonder U hijgende kwijn!
En vloei met Uw Geest door mijn dorre woestijn.
Zoo zult Gij 't geloof en de liefde zien bloeijen,
Naar mate uwe waatren mijn akker besproeijen.
Zoo brengen die stroomen mij 't zaligste lot,
En schetsen, o volheid, de volheid van God.

DAGELIJKSCHE LES.

Drie stukken moet ik daaglijks leeren;
Mij zelf mishagen, God gelooven, mij bekeeren.
Hoe meer 'k mijn slechtheid ken, te meer word ik bekoord
Door 't zalige Euangelie-woord.
Hoe meer ik op dat woord vertrouwe,
En mijn verwachting op het godlijke offer bouwe,
Te meer ontvlamt mijn lust door Jezus liefdegloed,
Om met een naauwgezet gemoed
Mijn treden naar Zijn wil te stieren:
Zoo zie ik met Gods beeld mij reeds op aarde sieren ;
Een heilgoed, dat mijn ziel aanvanklijk heeft gezocht,
Omdat mijn Borg het voor mij kocht.

MENGELPOEZIJ.

VROOMHAKTS KLAGT.

'k Zag onlangs "Vroomhart staan bij 't vee,
Met een bedrukt gelaat , met tranen in zijne oogen ;
Hij miste, zoo 't mij scheen, dien zoeten zielevrêe,
Die 't hart eens Christens houdt in blijdschap opgetogen.
Zijn schaapjes dwaalden om hem heen;
Maar ongevoelig voor 't geween
Van hunnen herder , wien hun bijzijn niet kon storen :
Hij zocht door zucht op zucht
Voor zijn benaauwden boezem lucht,
En deed aan 't eenzaam veld deez' bange klagten hooren :
Lijdende Jezus! stervende Liefde!
Wien mijne ellende 't harte doorgriefde,
Zag ik mijn vleesch aan 't kruis eens gehecht ,
Zonden en lusten 't voedsel ontzegd !
'k Moet aan Uw voeten treurende klagen ;
Kenner der harten ! weenend U vragen :
Ben ik wel ooit genet in Uw bloed?
Woont er opregtheid in mijn gemoed?
Heb ik in waarheid me overgegeven;
Om voor Uw aanzigt teeder te leven?
Houdt ook geveinsdheid in mijn bestaan
't Oordeel verblind door vleijenden waan?
Open , ö Jezus ! open mijne oogen !
Heb ik mij zelven zoo lang bedrogen;
Koos ik een dwaalweg; 't is me tot smart:
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Open, o Jezus! open mijn hart!
Israël s Leeraar, Proever der nieren,
Gij, die de blinden veilig kunt stieren!
Maakt Uwe waarheid zondaars niet vrij ?
'k Ben zoo ellendig , wend U tot mij !
'k Moet in mijn boezem telkens gevoelen
Zondige lusten woeden en woelen;
Kwellende kommer, knagende pijn,
Doen mij gedurig moedeloos zijn.
Wrevelig morren, trouweloos zwerven,
Doen mij gestaag Uw vrolijkheid derven;
Daar ik mijne eerste liefde verliet,
Hadde ik verdiend, dat Gij me verstiet.
Zie op geen schulden, 'k smeek om genade,
Eeuwige Ontferming! sla ze niet gade!
Zoude ik iets eischen — ? straf waar' mijn lot,
Was niet mijn Jezus Voorspraak bij God.
Maar doet de vrucht , die 't kruis heeft gedragen ,
Duizende zielen juichend gewagen,
Dat er bij Jezus zaligheid is,
'k Vlie dan naar Hem met al mijn gemis.
Schittrende Zon van Godlijke klaarheid!
Eeuwige Gloed van Liefde, van Waarheid!
Dat voor Uw glans mijn duisternis zwicht' !
Geef mij Uw wijsheid, blijdschap, en licht!
Laat toch opregtheid in mijn bedrijven
Mij in Uw waarheid eeuwig doen blijven!
Ban uit mijn zinnen, al wat Gij haat!
Laat mij U volgen, waar Gij ook gaat!
Wil toch de logen ver van mij weren!
Laat me mij nooit tot ijdelheid keeren !
'k Zal niet verdwalen; Jezus! mijn schat!
Daar Uw gena mijn regterhand vat.

MENGELPOEZIJ.
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Hier brak mijn herder af, en daar de zon haar stralen
Niet meer op 't veld deed dalen,
Dreef hij zijn vee verzadigd naar den stal,
Daar hij 't der zorg van 't alzienend oog beval.
Zijn kommer scheen verligt door 't klagen:
Zijn hart zoo treurig, zoo verslagen,
Zoo diep getroffen door zijn lot,
Nu door het heilgeloof bemoedigd in zijn God.
Zijn bidstem, ongestoord
Voor Jezus uitgestort, was, dacht me, reeds verhoord;
Zijn ziel scheen alles van Gods goedheid te verwachten.
Zoo smaakt een vroom gemoed,
Gesmolten in een tranenvloed.
De blijdschap voor geween, en troost voor bange klagten.
En daar een ziel, die Jezus mint,
In al haar moeite, in al haar vreezen,
Reeds stof tot vrolijk juichen vindt,
Wat zal dan 't vol genot der Hemelblijdschap wezen?
En zoudt ge vreezen, vromen? neen,
Al gaat gij hier in druk en kommer heen!
Waar 't hart om zonden treurt, d&ar zal Genade rijzen.
Ja , schoon uw oog tot water smelt .
Er valt geen traan, of ze is geteld,
Wie 't meest voor Jezus weent, zal 't meest Zijn liefde prijzen.
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DE VERHOORING DER GEBEDEN.

Vromen, die in smart gedompeld;
Overrompeld
Door een zielverwoestend rot
Van beroerende ongenugten,
Vaak moet zuchten;
O ! uw kirren klimt tot God.
Wilt ge uw knagend leed verzachten;
Stort uw klagten
Voor uw Vader schreijend uit!
Liefde zal die stem niet smoren,
Maar verhooren
't Bang gekerm van Jezus Bruid.
't Is niet vreemd , dat aan een Vader
(Wie is nader?)
't Kinderhart zich openbaart;
Wie, dan Hij, zal uwer oogen
Tranen droogen?
Wien is Sulamith zoo waard?
Jezus heeft, door u te wasschen
In Zijn plassen,
's Vaders liefde u toegezegd :
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Naar uw Vader dan gevloden
Met uw nooden;
Dit hoort onder 't kinderregt !
Wat u nut is in dit leven
Zal Hij geven ;
't Is uw eigen, wat gij ziet:
Want, dat Jezus door Zijn sterven
Kon verwerven,
Weigert God zijn kindren niet.
Heeft Zijn Geest reeds hier beneden
Die gebeden
Uitgeboezemd voor den troon;
O! uw Voorspraak, Vriend, en Kader
Biedt ze uw Vader;
Dan zijn 't eischen van Gods Zoon.
't Vaderhart schijne op uw smeeken
Niet te breken,
Wordt uw bede eens niet vervuld,
Staakt het ongeloovig vreezen,
Dat ge als weezen
Voorts verlaten zwerven zult.
Hier is weigren altoos goedheid,
Ja 't is zoetheid ,
Schoon 't uw vleesch al bitter is;
Jezus wreekt wel nooit uw zonden,
Maar uw wonden
Heelt Hij somtijds door gemis.
Heft uw ziel dan door gelooven
Steeds naar boven;
8*

28

STICHTELIJKE

Denkt, mijn Vader kent mijn nood;
En Zijne Almagt zal mij schenken
Boven denken;
Voor Zijn Liefde is niets te groot !
Zou een zucht om hoog gestegen
Niet bewegen
Hem, die alles aan u gaf;
Ja; het Vaderlijk meêdoogen
Slaat Zijne oogen
Van uw wieg tot aan uw graf!

K L A G T
WEGENS GEBREK AAN, EN BEDE OM WASDOM IN
DE GENADE.

Mijn boezem hijgt, mijn vreugd vergaat,
O Jezus! groote Ontfermer!
Wijl 'k niet genoeg de zonden haat,
U teêr bemin, noeh mij verlaat
Op U, als mijn beschermer.
Mijn ziel, o Jezus! kent U niet,
Gelijk zij zou verlangen:
Zag ze immer van Uw schoonheid iet ;
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Het oog, waarmeê ze Uw liefde ziet,
Is met een floers behangen.
Ik vliè, 't is waar, met mijne ellend,
Met schulden, nooden, zonden,
Tot U, die mijn belangen kent,
Mij nimmer troostloos benen zendt.
'k Heb vree door U gevonden.
Maar ach! mijn Borg! ik breek niet door:
Gij weet het, hoe 'k door traagheid
U dikwijls uit het oog verloor:
En misse „ik U, ik dwaal van 't spoor
Door ongeloof en laagheid.
'k Heb stof tot juichen , ja myn oog
Moest steeds van vreugde vloeijen;
Maar 't ziet meest treurig naar om hoog ,
Wijl schaars mijn hart ten hemel vloog
Door 't knellen van de boeijen.
Te leven zorgloos, onbedeesd,
Bevrijd van 't helsch verschrikken,
Vertroost te worden door den Geest,
Is wel mijn ziel bekend geweest;
Maar slechts bij oogenblikken.
'k Heb wel van 't alverzoenend bloed
De kracht eens ondervonden;
Maar wijl de boosheid in 't gemoed
Steeds nieuwe wroeging rijzen doet,
Krijge ik steeds nieuwe wonden.
Hoe ras verlaat de vree mijn ziel!
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Hoe ras is 't al vervlogen !
Hoe stond mijn slingerende kiel,
Als haar 't geloofsroer eens ontviel ,
Niet strand en klip voor oogen !
Ik voel een lust om 't jeugdig hart
Aan Jezus meer te wennen;
En, hoe ellendig, hoe verward,
Hem, als den Trooster in mijn smart,
Meer van nabij te kennen.
Zoo moog' Zijn bloed in mijn bestaan
Zijn krachten meer betoonen;
Zoo blaaz' Zijn Geest mijn ijver aan,
Om meer door Hem tot God te gaan,
En in die rots te woonenl
Maar 'k word gestuit door tegenstand
Van onwil, lusteloosheid:
De vijand loert van allen kant,
En 't hart , dat met hem zamenspant ,
Is nog een bron van boosheid.
Och ! kwam er eens een blijde tijd ,
Dat ik, in God te vreden,
En blijkbaar aan Zijn. dienst gewijd,
Getrouwer, ook in fellen strijd,
Op Jezus spoor mogt treden I
Genoot mijn ziel den zoeten vree,
Dien Jezus geeft, bestendig;
Dan vreesde ik voor geen nakend wee;
'k Was, steunende op Zijn priesterbeê,
Dan moedig, hoe ellendig.
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Geen buil bleef, die de hel mij gaf,
Hoe ettrend, ongenezen:
Dan schrikte mij geen strijden af;
Geen wond zou dan een blijk van straf,
Maar van genade wezen.
Wie draagt van 't strijden voor zijn heer
Geen blijken toch van slagen?
Een krijgsheld stelt daar in zijne eer:
En 't voegt een Christen nog veel meer
Die teekenen te dragen.
Ja, Jezus! 't is Uw werk, Uw lust,
En de eer van Uwen Vader,
Dat ik ten oorlog uitgerust,
Hoe 't stormen moog', de blijde kust
Van 't erfland veilig nader.
Al wat ik van Uw hand genoot,
Is door Uw dood verworven:
Ai ! draag mij verder in Uw schoot !
Mijn leven toon', dat Gij den dood
Aan 't kruishout zijt gestorven !
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TREUEIGE HERINNERING

BLIJMOEDIGE VERTROOSTING.

Schreijend oog, stort vrij uw tranen voor de voeten van uw Heer,
Nimmer boog zich Adams nakroost laag genoeg voor Jezus neer !
Laat de treurige herdenking van den ras vervlogen tijd,
Van mijn kindschheid, van mijn jongheid, aan de wereld toegewijd,
Aan mijn doffe snaren huwen bange klagten van verdriet!
Blijde toonen, hemelgalmen, slaat men op die citer niet.
Denk ik aan die uren, dagen, jaren, rollend voortgesneld,
Denk ik aan mijn dolend zwerven, zwervend hollen, dan versmelt
't Weenend hart, dat, voortgedreven, afgeteisterd , snood bemorst,
't Kneuzend juk der vuile zonden zoo gewillig heeft getorscht.
's Levens uchtend, naauw verrezen, spelde reeds een droeven dag,
Schorre kreetjes vulden 't wiegje met een kinderlijk geklag,
Adams klaagtoon , uitgeboezemd om het schenden van 't verbond ,
Werd reeds sprakeloos gestameld door den pas ontsloten mond;
Lieve lonkjes, zoete lachjes, vloden voor dat bang geween,
En geen wonder, 't gif der zonde vloog door bloed en spieren heen ,
Dan wat is er niet te wachten, als de kindschheid reeds betoont,
Dat er in den vuilen boezem niets dan hel en zonde woont?
Groei van ziels- en ligchaamskrachten , rijper leeftijd , tuigden ras ,
Dat Gods beeld in mij geschonden, ik een slaaf des Satans was:
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Daar hij al mijn zielsvermogens aan zijn wenk gekluisterd hield,
Werden oogen, ooren, handen, voeten door zijn geest bezield.
God in ootmoed teêr te vreezen, scheen mijne onbezonnen jeugd,
't Hart te ontzetten van zijn vrijheid, 't leven van vermaak en vreugd.
Maar gewillig dus gekluisterd, blind geschokt door valseheu waan,
Zag ik draf voor lekkernijen , ketens voor sieraden , aan.
Dartle toonen sloeg mijn citer: zucht tot jok en zotternij
Joeg in 't ijdel hart een afkeer van gewijde poëzij.
't Blij geschal van 't Euangelie, duizendmaal van mij gehoord,
Werd in d'afgrond der vermaken duizend duizendmaal gesmoord.
Wereldsliefde, dartle wellust, goud in schijn doch vliegend kaf,
Trokken mij van 't spoor der waarheid, ver van God en Jezus af:
't Schuimend woên der holle golven slingerde geen veege kiel
Ooit zoo heftig op de klippen , als mijn ligt misleide ziel ,
Door de Noordstar Eigenliefde, werd gestuwd op rots en strand,
Toen de wind van lust 'en driften stormend gierde in 't zwellend wand.
Schreijend oog stort dan uw tranen voor de voeten van uw Heer ,
Nimmer boog zich zulk een zondaar laag genoeg voor Jezus neêr !
Dan, schoon hel en zonde razen, schoon de wereld vleijend zingt,
Jezus roepstem, die veel scheller door metaal en rotsen dringt,
Klonk in Gallileesche hutten, riep de visschers van den stroom,
Trok Mitthaëus van de tafel, en Zacbaëus uit een boom.
Als die klank nabij de muren van Damascus werd gehoord,
Toen werd Saulus ras een Paidus, boog voor Jezus, blies geen moord :
Liet die Liefde ook mij niet lokken?.... ja Zijn honigzoete mond
Bood mij , in mijn bloed vertreden , Zijn volzalig trouwverbond ;
Hij wou zelfs mijn voorspraak wezen , Hij 't verzoenend offer zijn ,
En Zijn teeder mededoogen gaf mij balsem voor 't venijn ;
Schonk Zijn dood mij niet het leven ?.... zwijgt dan, vloeken van de wet !
Want mijn kleed, hoe rood bezoedeld, is in Jezus bloed genet;
Laat de Duivel scheldend wijzen op 't gescheurde en vuil gewaad;
Nooit verschijnt hij voor mijn regter, dat mijn voorspraak daar niet staat.
Ja mijn regter is mijn Vader; Jezus is mijn Bruidegom!
'k Werp mij in Zijn liefden-armen, en ik ben er wellekom.
2**
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Felle tijgers mogen loeren, leeuwen brullen om mijn tent,
't Englenheir om mij gelegerd houdt naar mij het oog gewend !
Zegt mij, reine Hemelgeesten,... zendt mijn Jezus u niet uit?
Zweeft gij niet, als lijftrawanten, om Zijn teêrbeminde bruid?
God te dienen in Zijn tempel is, 't is waar, uw bezigheid,
Maar heeft Jezus zich op aarde dan geen tempel toebereid?
Immers wilt gij dien bewaken; ja, het volk, door Hem verlost,
Is uw zorgen dubbel waardig,
't heeft uw Vorst Zijn bloed gekost . .!
Vrohjk streelt mij 't blij herdenken , Serafijnen ! hoe ge in nood
Op mjjn kermen aangevlogen, mij bewaardet in uw schoot;
Dit ontvonkt mijn hart in liefde tot u, Cherubijnenkoor!
Luistert dan naar schorre toonen, geeft aan kindertaal gehoor!
Jezus is uw hoofd .... mijn Koning: — gij verheugt u in Zijne eer ... .
Maar Zijn roem is ook mijn blijdschap. .., ja wij dienen éénen Heer!
Gjj volmaakt...; ik steeds gebrekkig..., — gij in 't juichend hemelrond... ;
Ik in 't tranendal..., -— maar nadert niet mijn jongste morgenstond?
Als mijn ziel, het stof onttogen, opwaarts vliegt, door u geleid,
Naar de woonplaats, door mijn Goël mij voor de eeuwen reeds bereid :
Dan, ten kerker uitgevlogen, zal ik door 't onmeetbaar zwerk
Vrolijk snorren, zingend zweven, u verzellen in uw werk...!
Maar, waar voert mij mijn verrukking — ö vooruitzigt, dat mij streelt!
Daar mijn ziel reeds in 't genoegen van die Hemellingen deelt.
Schreijend oog , stort liefdetranen voor de voeten van uw Heer !
Op het wenken van mijn Jezus daalt een Hemelbende neêr.
Dan hoe sollen ras de zorgen weêr het dobberend gemoed ,
Dat, omringd van aardsch gewemel, telkens angst en kommer voedt.
Bevend vreest mijn ziel de monsters, deez' woestijnen, 't barre zand,
Schrikt voor garens, die de Duivel — strikken , die de wereld spant,
'k Zag laatst Vogelaar zijn netten spreiden voor het vliegend wild ,
't Lokaas vloot uit volle handen; even listig, even mild,
Dacht ik, is mijn looze vijand, die, in 't loeren afgeleerd,
Soms het grimmen in een lokken, 't brullen in gevlei verkeert.
Scherpe heuvels, steile rotsen, kronkelwegen glibberglad
Doen mij telkens struiklen, wagglen, 'k dwaalde steeds van 't regte pad ,
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Wen mijn ziel haar Gids en Leidsman uit het zwerfziek oog verloor ;
En, door eigen waan betooverd, gaf aan eigen raad gehoor.
Ja, moet niet mijn kommer rijzen, daar de droeve ervarenis
Dikwerf mij de wrange vruchten smaken doet van dit gemis.
Daar het derven van mijn Goël mij de vreugd van 't aanschijn vaagt ,
Even als een zonnetaning 't blinkend licht van 't aardrijk jaagt.
Hoe veel banden, boeijen , kluisters , trekken 't hart naar 't lage stof,
't Lood der aarde stremt het zweven naar het hooge hemelhof!
Dit bedremmelt..., dit ontstelt me..., ja, het zwerven in den strijd
Schijnt door tragen angst te stuiten 't rollend glippen van den tijd ;
En, gevoel ik eens mijn boezem blakend gloeijen, om ter eer
Van mijn Veldheer te verwinnen, of te sterven in 't geweer,
Naauwlijks is de strijd begonnen , straks ontzinkt mij hart en moed ;
Dan zijn deinzen..., vlugten..., tuimlen..., vruchten van dien ijvergloed.
Kan dit strijden wettig heeten, durve ik staren op het loon?
Neen, aan 't eind van zulk een loopbaan hangt geen blinkende eerekroon.
Jezus eischt getrouwe dienaars..., helden, stout in 't oorlogsveld,
Sions vest wordt nooit beklommen, dan door worstlend stormgeweld;
En dreef Gideon de bloodaards uit het leger; ruim zoo sterk
Drijft mijn Jezus trage zielen uit het hemelworstelperk.
Schreijend hart, stort vrij uw klagten voor uw Vorst en Veldheer neêr!
Wie gedroeg zich zoo lafhartig in de dienst van zulk een Heer?
Dan, wat baat dit angstig klagen, dat is taal 'van 't ongeloof;
Wettisch zuchten, ver van Jezus, stelt het hart ten wissen roof
Voor den vijand, die ons nimmer in gestrenger boeijen knelt,
Dan, wanneer hij voor onze oogen Jezus als een wreedaard stelt.
Droeve ziel ! gij moogt vrij treuren , als ge uw trouwen Heiland mist ;
Maar treur nimmer, als u Jezus eigen wil en zin betwist:
Treur vrij , als de zonde en wereld door haar schijnschoon u verheugt ;
Maar treur nimmer, als gij wanhoopt, om door eigen pligt en deugd
U den weg tot God te banen..., 't is een rietstaf, daar ge op leunt;
Immers bouwt hij op een zandgrond , die op eigen deugden steunt.
Treur om laauwheid, treur om traagheid, in geloof, in dankbaarheid ,
Maar laat nimmer zucht of klagten, heete tranen, die gij schreit,
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U doen wanen, dat de Godheid, daar Zij op dat smeeken let,
Om dat kermen , ooit den toegang tot den troon u open zet.
Treur vrij, dat gij uwen Goel, Jezus, niet genoeg bemint.
Treur, als ge ergens, buiten Christus, troost, vermaak, of vreugde vindt.
Dan, verblijd u, dat uw leven is verborgen in uw God,
Dat uw vreugd, uw rust, uw sterkte, dat uw overzalig lot
Niet berust in eigen handen..., neen, de rotssteen, die u schraagt,
Wankelt nimmer ; 't is een rotssteen , daar de Liefde roem op draagt !
Vloeken hebt gij niet te vreezen, schoon uw vijand loeit en huilt,
't Godslam draagt uw schuld en zonden; 't is in Jezus dat ge schuilt;
Gij zijt in Zijn dood regtvaardig, heilig in Zijn heiligheid;
God ontzegt der Wet hare eischen , daar Zijn Zoon uw zaak bepleit.
Woelt de zonde in uwen boezem, is het hart nog ongekuischt;
Denk, mijn Jezus is gestorven, denk, mijn liefde werd gekruist:
Kan u Ebal niet vertroosten; vlugt naar 't bloedig Golgotha!
Zie daar heilfonteinen springen, stroomen vloeijen van gena!
Voelt gij niet dan etterbuilen, striemen, leemten zonder tal;
Jezus is 't, die in uw wonden wijn en olie gieten zal.
Valt het strijden bang en moeilijk, siddert gij voor 's vijands magt?
Denk, op 't einde van Zijn strijden, riep mijn Jezus: 't is volbragt!
Slaat de heldraak gloênde blikken, spart hij zijn verwoeden muil,
Of, zoekt hij door tooverlonken u te lokken in zijn kuil?
Denk..., men hoorde nooit een voorbeeld , van een schaapje, van een lam,
Dat de helleeuw aan mijn Herder door geweld of list ontnam.
Neen, — mijn Herder weert de wolven, neen, Hij sluit het woest geweld.
Neen, mijn Jezus kent Zijn lammren, al Zijn schapen zyn geteld.
'k Sidder voor geen doods valleijen; wijl mijn zon daar stralen spreidt:
Liefde in de eeuwigheid begonnen eindigt ook met de eeuwigheid !
Schreijend oog , stort vreugdetranen voor de voeten van uw Heer !
Billijk werpt een avrem zondaar de eerekroon voor Jezus neêr!
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BESCHOUWING VAN DE SNEEUW.

Sneeuwvoerende wolken, uw weemlende vlokken,
Die de oogen betoovrend tot schemeren lokken,
Zijn kweeksters van blijheid, nu 't stormen verhuist,
En 't wintersche bruin door het wit wordt gekuischt.
Ai! zag men het stormen der zonde bedaren!
En mogt men zoo menige lessen vergaren,
Als 't winterversiersel ons wonderen strooit;
Eer 't nuttig taafreel met de sneeuw wordt ontdooid !
Hoe! — 't vlugtig gedans schijnt de lucht te verwildren,
En , 't geen men op aarde zal zien , ons te schildren :
De kindschheid aan 't glijen — de jongheid vol vreugd !
Aan 't hollend gedartel de hollende jeugd !
Hoor 't ijdel gerinkel van 't vliegende leven !
Zie rennende Weelde langs 't glibberpad zweven !
De Zorgen vooruit — en de Ellenden op zij !
De Dood op de hielen — en evenwel blij !
Ontglibbert u zelve niet, wankele zielen!
Het snorren der lusten zal schurend vernielen.
Bemint ge de vlugheid? — ontsnapt het gevaar!
Vliegt ijlings! — het nadert, gevolgd van een schaar,
Een dringende schare van prangende smarten,
Die de eeuwigheid eeuwig in duurzaamheid tarten.
De vormende hand, die het zwevende vocht
Tot stollende pluimpjes zoo wonderlijk wrocht ;
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Die magtige Schepper, wiens scheppende wenken
Den aakligen winter met glansen beschenken,
Vervorme en versiere uw verbijsterd gemoed!
Leer' 't hijgende jagen naar 't blijvende goed !
Zak, zakkende Sneeuw! met verdikkende vlagen!
Het veld kan uw wollige zwaarte wel dragen.
Uw koestrende koude brengt warremte meê,
En vruchtbaarheid zwemt in uw donsige zee.
Schoon dwarlende winden uw vlugtende vlokjes,
En schuddende takjes uw floddrende lokjes
Doen dwalende zwerven, zij deinzen toch neêr,
En keeren van de aard naar den hemel niet weer:
Die, daar ze, zich pakkende, onze akkers bedekken,
De veiligste hoede voor 't vriezen verstrekken ;
Tot ge, in een bestendigen zonneschijn, smelt.
En sapjes doet sijpen , daar 't zaadje door zwelt.
Maar , zoo ge voor dooijende winden moet vlugten ,
Dan doet uw bewaatring den veldeling zuchten,
Als vinniger koude de landen bevriest,
En 't zaadje zijn zwelling, ja 't leven verliest.
Dies, dalende Sneeuw! doet ge ons voordeel of schade,
Een sprekende schets van het woord der genade!
Dat vruchteloos nimmer onze akkers besproeit:
't Geeft leven, of maakt, dat de koude ons verschroeit.
Ja , zoo we uit den hemel 't geloof niet ontvangen ,
Dan zal men vergeefs naar de vruchten verlangen;
Schoon 't oordeel Gods sappige woorden genoot:
De ziel wordt verhard, en 't zaadje vriest dood.
Mogt, Bron van ons leven! Uw Woord op ons dalen;
Laat hemelsch Geloof onze ziel dan bestralen!
Uw liefde wil immers (Gij zegt het — ik hoor 't)
Tot vruchtbaarheid zenden Uw Sneeuw , en Uw Woord.
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Sneeuwdragende Winter! hoe zal ik u prijzen?
Den roem van uw blinkende glansen doen rijzen?
Niets haalt bij de reinheid van 't schitterend wit,
Dat velden, en boomen, en huizen bezit.
Als de aarde, verdord, u geen schoon kan vereeren,
Dan tooit u de hemel in glinstrende kleeren,
En legt op die witheid den luister der zon.
Van allerlei schoon is de hemel de bron!
In 't harte , verkleumd door een winter van zonden !
Wordt niets, dan een donkere dorheid gevonden,
Verwisseld in 't bruin, door een windrigen waan
Van eigengeregtigheids vallende blaan.
Maar, stort in dien winter mijn Jezus Zijn gaven,
Dan wordt al het vuil in Zijn reinheid begraven:
Dan pronkt onze ziel met het zuiverste schoon,
En spreidt zoo de witheid des hemels ten toon.
Hoe blank , onbezoedelde Sneeuw ! gij moogt wezen ,
Uw schittrende luister moet zwichten voor dezen,
Van wien het de kleeding der Englen niet wint,
En waar onze Schepper geen vlekjen in vindt:
Wat stipje toch zoude die zielen besmetten,
Die Jezus in 't bloed van Zijn liefde wil netten?
Ja , vlugtige Sneeuw ! al uw zuivren mag schijn ,
Uw glimmende schoonheid ligt smeltende zijn,
Gods reinigend bloed heeft het vuil niet verborgen,
Maar mogt ons waarachtige reinheid bezorgen,
Wier luister in 't gloeijen der zon niet verteert ,
Maar eeuwig, door Jezus beschenen, vermeert.
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GOD ERKEND VOOR VADER.

Mijn Vader leeft;
Hij is mijn God, die mij geschapen heeft:
Mijn Vader leeft, Die mij mijn schuld vergeeft.
Ik ben Zijn kind,
Dat in Zijn Zoon den toegang tot Hem vindt:
Ik ben Zijn kind, Dat Hij om Jezus mint.
Ik, hellewicht;
O wonder, daar mijne eindigheid voor zwicht!
Ik, hellewicht, Een kind van 't eeuwig Licht!
O liefdegloed!
Wat heb ik, dat mij zóó beminnen doet?
O liefdegloed , Die mij ontvonken moet !
Ik minde U niet;
Gij zijt een God, die de eerste Uw liefde ons biedt:
Ik minde U niet, Daar ik LTw gunst verstiet.
O liefdebron !
Uit welke alleen mijn heil zijn loop begon!
O liefdebron! Dat ik U volgen kon!
Dat toch Uw beeld,
Mijn Vader! 't welk in al Uw kindren speelt;
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Dat toch Uw beeld Mij glansrijk zij bedeeld!
'k Zie in Uw Zoon
Mijn Broeder, en mijn Voorspraak voor Uw troon;
'k Zie in Uw Zoon Mijn pligt, Uw gloriekroon.
Bemint Ge mij ?
Dat ik U eer' , van eigene eerzucht vrij !
Bemint Ge mij ? Dat ik gehoorzaam zij !
Dat ik Uw trouw
Toch nooit verdenke, U nooit als hard beschouw'
Dat ik Uw trouw In mijn geloofsoog hou'!
Geef, dat ik, Heer!
Gelijk Uw Zoon , de zelfverloochning leer' !
Geef, dat ik, Heer! Mij telkens tot U keer'!
Dat ik het kwaad,
Hetwelk U hoont, hoe klein het schijne, haat' !
Dat ik het kwaad Door Jezus kracht toch laat' !
Dat Uw geslacht
Van mij op aard gezocht zij , en geacht !
Dat Uw geslacht Mij in den hemel wacht' !
Mijn Vader leeft;
Schoon 't al verga , dat mij genoegen geeft ;
Mijn Vader leeft, Die 't al geschapen heeft.
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ZIELSZUCHT
OM

EENE EER VAN CHRISTUS TE ZIJN.

Mag ik U, mijn Vader! vragen,
't Geen in deze rampwoestijn
Mij het meeste zou behagen:
Laat mij in deez' donkre dagen
Dan eene eer van Christus zijn!
Zoudt Ge mij die beê niet geven?
't Is voor Jezus hoofd een kroon :
Immers wordt Zijn naam verheven,
Als wij Hem ter eere leven?
Zoekt Gij de eer niet van Uw Zoon?
Maar, wat durve ik, zondaar, smeekeu ;
Ik weerspannig doemeling?
Hier zou mij de moed ontbreken;
'k Zou er nooit om durven spreken;
Zoo het van Uw gunst niet hing.
Kan ik wel te veel begeeren,
Daar Ge mij zoo teeder mint?
'k Zou 't gelukkigst hier verkeeren ,

M E N G E L P O E Z IJ.

Zoo ik Jezus steeds mogt eeren;
Zoek het heil dan van Uw kind !
Ja, Gij zoekt het, 'k weet het, Vader!
Maar ik zelf, ik zoek het niet.
Breng me aan Jezus liefde nader,
Daar ik rust en kracht vergader!
Ieder eert Hem, die Hem ziet.
Zoude ik onverschillig wezen,
Daar Hem anderen versmaan,
Die Zijn naam en woord niet vreezen,
In Zijn oog geen liefde lezen?
Zoude ik voor Zijne eer niet staan?
Zoude ik Hem tot oneer strekken,
Die voor mij geen schande ontzag,
Die zich naakt aan 't kruis liet rekken ,
Om de schande te bedekken,
Daar ik in gedompeld lag?
Zou 'k geene eer zijn van mijn Koning?
Ja , Hij is het waardig , Heer !
'k Weet geen beter dankbetooning,
Dan zoo 'k in mijn lage woning
Zulk een hoogen Meester eer.
'k Weet; er zijn, die Hem verachten,
Smadend spelen met Zijn naam;
Die van Hem hun heil niet wachten:
Vader! geef mij moed en krachten,
Dat ik Zijns mij nimmer schaam.
Nu men 't zich eene eere rekent ,
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Als men stout met Jezus spot ,
Of Zijn woord als wantaal teekent;
Moet de liefde zijn uitstekend ,
Die Hem huldigt als haar God!
Hemelsch Vader ! leer mij waken ,
Dat ze op Jezus rijksgebied
Nooit om mij hun laster braken !
'k Moet Z^jn dienst bevallig maken
Bij een ieder, die mij ziet!
Geef mij dan, (Gij kunt het geven)
Dat ik 't Euangeliespoor
Siere door Hem na te streven;
Dat men in mijn taal, en leven
Jezus zie, en Jezus hoor'!
Laat het eigen in mij sterven!
IJdele eerzucht leev' niet meer!
Vader ! doe mij 't heil beërven ,
't Welk Uw Zoon mij wou verwerven !
Mij tot blijdschap, Hem tot eer!
Doe het Ongeloof dan zwijgen ,
Dat mij aftrekt van mijn Hoofd !
'k Moet steeds naar Zijn invloed hijgen ;
Jezus kan Zijne eer niet krijgen,
Als men telkens niet gelooft.
'k Zal Uw liefde niet verbloemen ;
Trouwe God! vervul Uw woord!
'k Zal het steeds Genade noemen,
En bij mensch en engel roemen,
Dat mijn God naar zondaars hoort.

MENGELPOEZIJ.

ZALIGST GENOEGEN

JEZUS GEMEENSCHAP,
(na het gebruik van het heilige nachtmaal).

Ja, Jezus! 'k heb genoeg.
Ik deele in al Uw schatten:
Wie kan mijn rijkdom vatten?
'k Heb meer dan 'k immer vroeg;
Ja, Jezus! 'k heb genoeg.
God heeft mij U gegeven,
Den wellust van Zijn leven;
U stiet Hij in den dood:
Mij draagt Hij in Zijn schoot.
Wie komt der Godheid nader?
Zoo lief heeft mij Uw Vader;
Hoe slecht ik me oek gedroeg.
Ja, Jezus! 'k heb genoeg.
Gij zijt mijn eeuwig goed.
't Geen God mij wil bedeelen,
Wie zal mij dat ontstelen?
Hoe 't ongeloof ook woed';
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Gij zijt mijn eeuwig goed.
Zou 'k U geene eer bewijzen ?
En dankende U niet prijzen?
'k Heb nog deez' dag gesmaakt,
Hoe rijk Ge Uw gasten maakt.
Ja, 'k heb Uw Bloed gedronken,
Mij door Uw min geschonken,
'k Ben met Uw vleesch gevoed;
Gij zijt mijn eeuwig goed!
Gij zijt Gods eigen Zoon.
Uw Godheid doet Haar stralen
Ook in mijn boezem dalen;
En siert mij met Uw kroon.
Gij zijt Gods eigen Zoon.
'k Mag in dat Zoonschap lezen,
Ook 's Vaders kind te wezen :
Wij, Jezus! zijn toch één;
'k Heb 't al met U gemeen !
'k Mag op Uw vriendschap roemen,
Ja U mijn Broeder noemen;
Dat strekt U tot geen hoon:
Gij zijt Gods eigen Zoon.
Zijt Gij mijn Bruigom niet?
Ik mogt U ondertrouwen ;
Die keuze kent geen rouwen,
Die liefde geen verdriet.
Zijt Gij mijn Bruigom niet?
Gij woudt mijn banden slaken,
En zult mij zalig maken,
Wijl Gij mijn Jezus zijt:
Dat huuwlijksgoed verblijdt!
Genade siert Uw wezen,

MENGELPOEZIJ.

En 'k mag er Trouw op lezen,
Daar Gij Uw hand mij biedt:
Zijt Gij mijn Bruigom niet?
Mijn Herder zult Gij zijn.
Ik zal met U niet dwalen;
Gij zet mijn doolzucht palen :
Ja , goede Jezus ! mijn ,
Mijn Herder zult Gij zijn.
'k Zal nooit in wildernissen,
Uw zorg en liefde missen:
Daar Gij mij henen leidt,
Is 't voedsel mij bereid.
Zoo 'k val, Gij zult mij dragen,
En 't roofgediert verjagen :
Ik vrees voor geen woestijp:
Mijn Herder zult Gij zijn.
Ik ben Uw eigendom;
En , met Uw bloed geteekend ,
Zie ik de schuld verrekend
Van mijner zonden som.
Ik ben Uw eigendom.
U nimmer te begeven,
Is 't leven van mijn leven ,
Terwijl ik al mijn kracht
Van U, mijn Koning, wacht.
Mijn God, mijn Vriend, mijn Eader!
Bid voor mij bij Uw Vader,
Tot dat ik bij U kom!
Ik ben Uw eigendom.
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DE BETREKKING OP CHRISTUS,
EEN PLEITGROND

OM

HEILIGENDE

GENADE.

Beminlijke Jezus ! Meêdoogende Ontfermer !
Standvastige Leidsman! Getrouwe Beschermer!
Met droefheid aanschouw ik de laauwheid , die 't hart
Van 't hemelsche ontledigt , in 't aardsche verwart.
't Is immers geen liefde zoo weinig te denken
Aan U, die U zelven gedurig wilt schenken
Tot vrede, tot blijdschap aan 't ledig gemoed?
Ik heb U vergeten verkwistende Uw goed.
Maar koos ik Uw bloed om mijn schuld te bedekken,
Mijn kwijnende ziel ter genezing te strekken,
Uw God tot mijn Vader, en U tot mijn Hoofd;
Die keus was van U, die 't volbrengen belooft.
Toen hebt Gij U immers, toen hebt Ge U verbonden,
Mijn ziel te bevrijden van 't woelen der zonden;
Maar 'k vind nog zoo weinig, mijn Heer, en mijn God!
Dat zalige leven, dat heugelijk lot.

MENGELPOEZIJ.

Het denken onheilig, onheilig het spreken,
Kon nimmer een eenigen zondaar ontsteken,
Om U en Uw dienst te verkiezen. O Neen !
'k Heb nooit zoo voorspoedig Uw heilspoor betreên.
En voele ik mijn boezem door liefde al eens branden ;
Nog ligge ik gekluisterd met duizende banden.
Waar is mijn verwachting? — myn Jezus! mijn grond
Is 't woord, dat Gij geeft in Uw vredeverbond.
Ik mag dan, ik moet dan, ik wil dan verwachten
Uw Geest tot gelooven , tot strijden Zijn krachten :
Dit eischt Uwe Goedheid, dit vordert Uwe eer;
Men kent aan de dienaars de magt van den Heer.
Ik ben toch Uw dienaar, en Gij zijt mijn Koning;
Mijn ziel en mijn ligchaam zijn immers Uw woning?
Gebied dan, mijn Vorst! dat de zonde verhuiz'!
Klink ze allen, die oproer verwekken, aan 't kruis.
En heb ik Uw vleesch tot een pand in den hemel;
Verhef me dan boven het aardsche gewemel !
'k Moet steeds aan U kleven, tot eindelijk mij
Uw bijzijn van zonden en smarten bevrij' !
Doch laat mij door vlugten Uw naam niet onteeren!
Ai! leer mij kloekmoedig de vijanden weren!
Gij hebt mij verlost, en Gij staat voor den troon:
Bid voor mij — Uw Vader hoort altijd Zijn Zoon.
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DE GENADIGE BELOONING

GOEDE WERKEN.

Zegt nimmer, wereldlingen!
„Een Christen heeft geen loon."
Zwijgt, leert uw tong bedwingen,
Ze is onzen Vorst ten hoon.
Zoudt gij, een rot van slaven,
Van uwen aartstiran
Ontvangen grooter gaven,
Dan Jezus geven kan?
Neen gij , gij wordt bedrogen
Door vreugd, die kwelling baart,
Straks is uw loon vervlogen,
Wanneer gij scheidt van de aard.
De wereld met haar blikjes
Zal, door een zoeten schijn,
U strengelen in strikjes,
Die eeuwig ketens zijn.
En komt het uur eens dagen
Van uwen jongsten nood,
Dan zult ge weenend vragen:
Waar vlugt ik voor den dood?

MENGELPOEZIJ.

Dan slaat uw vreugd aan 't kwijnen ,
En niemand blijft uw vrind:
Dan zal uw goed verdwijnen,
Als rook verstuift voor wind.
Gij dient slechts een verrader;
Verwacht van hem geen troost:
Hij is, al schijnt hij Vader,
Een moorder van zijn kroost.
Och! zaagt gij eens de schatten,
Die onze Vader heeft!
En kondet ge eens bevatten
Het loon, dat Jezus geeft!
Verwondring hield uwe oogen
Verrukt om al het goed,
Dat God uit mededoogen
Ons schenkt om Jezus bloed.
Dit zoudt gij weenend smeeken:
Waar 't hart Gods liefde ziet ,
Daar hoort men steenen spreken!
Verhardheid woont er niet.
Daar kan men vrolijk roemen,
Daar blaakt het hart in min.
Kiest dan, voor distels, bloemen,
Er zijn geene adders in.
Al ziet ge ons dikmaals weenen,
Een traantjen in de smart
Kan dikwerf troost verkenen
Aan 't afgefolterd hart.
En wil de Heer, bewogen
Met ons betreurd gezigt,
De heete tranen droogen,
Dan juichen we in Zijn licht.
Wie 't liefelijk omringen
Van Jezus min gevoelt,
3*
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Die kan zelfs schreijend zingen,
Hoe fel de vijand woelt.
En zou dan, God te vreezen,
Te leven op gena,
Ons geen belooning wezen?
Waar bleef dan Golgotha?
Gods Zoon vergeefs gestorven,
Had stervende aan Zijn kruis
Ons 't leven niet verworven,
Verlost van 't helsch gespuis ;
Zoo lang toch als de wonden
Van Jezus, voor den troon,
Bedekken onze zonden,
Zoo lang duurt ook ons loon.
Verdienen we om ons werken
Gods gunst en liefde niet,
Genade spreidt haar vlerken
Op gaven, die men biedt.
Men voelt de liefde gloeijen,
Als 't vuur van ijver blaakt:
Men voelt de blijdschap groeijen,
Als 't hart tot God genaakt.
De zalige nabijheid
Van een drieeenig God
Geeft heiligheid, geeft blijheid,
Schoon gij dat loon bespot.
Ja, God wil in ons wonen,
En kroonen huis en hart,
En noemt men zulk een loonen
Geen prijs, die alles tart?
Die op hun weg gedenken
Aan God, des levens bron,
Dien zal zich Jezus schenken
Tot rots, en schild, en zon:

MENGELPOEZIJ.

Die Leidsman stiert hun paden
In voor- en tegenspoed;
Het bitter zal niet schaden,
't Is in den nasmaak zoet.
En vordren we op de wegen
Van heiligheid en deugd,
Door Godsvrucht rijst de zegen,
Door liefde klimt de vreugd.
De Godsvrucht baart geen zorgen,
Zij kleedt ons niet in 't zwart,
Zij troost ons in den morgen,
En laaft ons kwijnend hart.
Als de avond onze woning
Bedekt, dekt ons een wacht
Van englen; onze Koning
Geeft psalmen in den nacht.
Een aarden vat te dragen
Is somtijds ons een last;
Maar spoedig zijn we ontslagen;
Het einde nadert vast.
God zal na wettig strijden
Ons geven de eerekroon.
Wie zou zich niet verblijden,
Die wacht op zulk een loon?
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INVAL OP DEN BLOESEM.

Als de landman bloesemknopjes aan 't geboomte aanschouwen mag,
En zijn hoop op rijpe vruchten ziet vermeêren dag aan dag;
Slaat een bui van hagelsteenen soms het welig groeijend ooft;
En hij ziet zich dus van alles in één oogenblik beroofd.
Dat ik dan niet enkel bloesem, maar ook rijpe vruchten gaf;
Weer, ö Jezus! door Uw liefde, van mijn ziel den hagel af!
'k Hoor de buijen gonzend naadren : ö ! verjaag ze door Uw Geest !
Zijn tot hiertoe niet mijn bloempjes door Uw trouw bewaard geweest?
Laat ze dan tot rijpheid komen , waardig Uwen liefdegloed :
Nimmer worden bloesems vruchten , zoo ze Uw Almagt niet behoedt.

DE HEILIGE GEEST,

TROOSTER DER TREURIGEN.

't Is Jezus Geest, die 's Vaders kroost
Behoedt, en stiert, en leert, en troost
In al hun tegenheden:

MENGELPOEZIJ.

Hij schraagt hun schouders onder 't kruis ,
Hij leidt hen naar huns Vaders huis,
Door Aniana naar Eden.
Die Geest, verworven door Zijn bloed,
Schenkt aan mijn afgetreurd gemoed
Weer stof tot vrolijk zingen:
Daar Hij mij in de waarheid leidt ,
Zie ik aan 't kruis de zaligheid
Gekocht voor doemelingen.
Is 't me in dit tranendal zoo bang,
Zucht vaak mijn ziel: o God! hoe lang
Zal ik in Kedar wonen?
Hij toont mij , dat deez' rampwoestijn
Een kruisschool voor mijn ziel moet zijn ;
Een school voor al Gods zonen.
Ligt mij de schuld benaauwd op 't hart;
Prangt mij de smet met bange smart,
Vreeze ik 't gevolg der zonden ;
Die Geest geleidt me op Golgotha ,
Die roept in mij : GensL ! Gena !
Die pleit op Jezus wonden.
Verguist mijn vijand mij met smaad,
Grimt hij mij aan; zoekt hij mijn kwaad;
Ik zie, bij 's Geestes stralen,
Dat Jezus hem in 's afgronds kuil
Gekluisterd heeft aan klaauw en muil;
Zoo kan ik adem halen.
Maar 'k heb, o Geest! 'k heb U bedroefd,
'k Zag U voorbij, 'k heb vaak getoefd
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In nood tot U te komen:
't Is blindheid in mijn ziel geweest,
Vergeef die schuld , vertroost mijn geest ;
Dit hebt Ge op u genomen !

ZIELSZUCHT

DE BEWERKING DES HEILIGEN GEESTES.

O Heilge Geest! mijn licht, mijn leven!
Hebt Ge oogen ann mijn blind verstand,
Mijn doodig hart gevoel gegeven,
Mijn ziel naar Jezus kruis gedreven;
Ai! houd; o Geest! aan mij de hand!
Mijn trotschheid durft zich veel vermeten;
Maar 'k zie, hetgeen ik zie, verkeerd:
'k Heb , 't geen ik leerde , straks vergeten ,
'k Zal niets van mij , of Jezus weten ,
Zoo Gij mij 't zien niet daaglijks leert.
Hoe dikwijls is nujn hart gesloten,
Als of er hel noch hemel was !
Gods vreeze bleef er uit verstooten,

MENGELPOEZIJ.
De laauwheid in de plaats gesproten ,
Zoo daaglijks niet me Uw trouw genas.
En , mogt ik gistren al gelooven ;
Nu is mij 't voorwerp onbekend.
Nooit wordt het deksel weg geschoven ;
Ik kom geen zwarigheid te boven ,
Zoo Gij Uw licht en kracht niet zeuclt.
Hoe zal ik Jezus ooit beminnen?
Hoe val ik smeekend God te voet?
Hoe zal 'keen deugdzaam werk beginnen;
Eene enkele zondedrift verwinnen,
Zoo Gij me niet gelooven doet?
Hoe zal ik 's Vaders deugden zingen ,
En hoe eene eer zijn van Zijn Zoon?
O Leidsman van ellendelingen !
Zie Jezus bloed; laat dat U dringen!
En daal in 't hart , U aangeboön !
Ai ! geef, dat ik mij daaglijks kenne,
Opdat ik daaglijks mij mishaag';
Nooit naar 't verleidend schijngoud renne,
Mij daaglijks aan 't geloof gewenne,
En hier het beeld van Jezus draag' !
Laat mij Uw woorden steeds bekoren ,
Waarbij ik steeds Uw licht behoef;
Mij nooit Uw heilige inspraak smoren;
Maar altijd naar Uw lessen hooren!
Och! dat ik nimmer U bedroev'!
'k Moete in deez' geestelooze dagen

.s I
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Toch nimmer U, o goede Geest!
De schuld van ons gebrek doen dragen;
Maar, als we Uw invloed missen, klagen:
„Ik ben er de oorzaak van geweest !"
't Is loutre gunst, zoo we iets ontvangen:
Och! gaf ik steeds Genade de eer!
Erkende ik 't minste heilverlangen ,
En leerde ik meerder af te hangen ;
'k Ontving van Uwe Goedheid meer.
Ja , wil Uw gunst het mindre schenken ;
Men wachte er ook het meerder van !
'k Moet ruim van 's Vaders liefde denken l
Laat niets 't geloof in Jezus krenken ,
Wijl 'k zonder dat niet leven kan !
Laat nooit de zonde triumferen;
Het bloed van Jezus eischt haar dood !
Betoon Uwe Almagt! Wil mij leeren
Den vijand moedig af te keeren,
Dien 'k door 't geloof ten afgrond stoot !
Ai ! Geef, daar 'k mij aan God mogt wijden ,
Dat ik mijns Meesters raad hier dien'!
Eu, moet ik ooit voor Jezus lijden;
Laat, die 't mij boodschapt, mij verblijden;
Geen kruis mij ooit bezwijken zien!
Zoo moet mijn voorbeeld andren stichten!
Zoo worde ik op mijn reis gesterkt!
Zoo zie ik zelfs den doodschrik zwichten!
Zoo zal ik wonderen verrigten,
Als Uw Genade wondren werkt.

MENGELPOEZIJ.

BOETZANG

WEDERKEERENDE ZIEL.

O God! ik moet beven:
Hoe boos is mijn hart !
Hoe godloos mijn leven!
Wat ben ik verward !
't Geloof is vervlogen ;
De rust uit mijn ziel;
De vreugde uit mijne oogen.
Hoe dobbert mijn kiel!
'k Werd onder het dwalen
Door slaapzucht verrast:
Ik sloeg aan het malen,
En sluimerde vast.
De Hel aan 't verspieden ;
De Zonde op de been;
De Lusten aan 't zieden ;
Want Jezus verdween.
Een afgrond van zonden
Verstikt nu mijn geest.
'k Heb duizende wonden ,
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Die niemand geneest:
Nu Jezus mijn klagten
Regtvaardig versmaadt:
Wat heb ik te wachten,
Als Die me verlaat?
Het oordeel verduisterd;
Het harte verschroeid,
Aan 't Eigen gekluisterd,
Door driften geboeid,
Verhard in het kwade,
Met trotschheid vervuld;
Misbruik ik genade,
En terg Uw geduld.
Is, hemelsche Vader!
Uw Zoon nog mijn vrind?
Is zulk een verrader,
Als ik ben, uw kind?
'k Brak trouwloos mijne eeden :
Maar, heb ik dat bloed
Ook willens vertreden,
Dat zondaars behoedt?
O Goedheid! wat hoor ik?
Gij roept me nog weêr!
Mijn God! U verloor ik!
Gij zoekt mij — ik keer.
'k Zie, Jezus ! Uw wonden,
Wier kracht ik versta,
'k Zet bergen van zonden
In zeên van gena.
Zoo worde ik gewasschenl

MENGEL PO E ZIJ.

Gods wraak, en mijn smet,
In Godlijke plassen
Gesmoord, en genet!
De schuld mij vergeven!
De vriendschap hersteld!
Van 't kwaad ik ontheven !
O Heer! ik versmelt.
Geen duivel had slimmer
Uw liefde gehoond:
Geen zondaar is immer
Zoo gunstig verschoond.
U teederst te minnen
Is vurigst mijn wensch.
Mijn trouw moet het winnen
Van engel en mensch!
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DE DROEVIGE INWONING

V L E E S C H.

'k Moet in de rarapwoestijn bouwvallig leem bewonen,
Door 't woest gestorm der Hel geschokt met stoot op stoot.
Wanneer ik 't Ongeloof zie azen op mijn brood,
Zoekt in haar voorraadschuur de Wereld mij te troonen.
En de oude Mensch, helaas! durft zich halstarrig toonen,
Hij wijkt niet, schoon verjaagd; hij blijft mijn huisgenoot:
Met List vereenigd zweert die valschaard mij den dood,
En poogt mijn besten vriend te bannen, of te honen.
Geef, Jezus! dat ik nooit mijn dienst dien vijand wij'!
Dat zijn gezelschap mij steeds onverdraaglijk zij;
Wijl 't op mijn veege ziel daar afgronds pijlen hagelt !
Zijn bijzijn zij me een hel! Ach! dat ik biddend waak',
De zege wachtend strijde, en naar Uw toekomst haak',
Klink, klink Hem aan het kruis! Hij heeft er U genageld.

M E N G E L P O E Z IJ.

OPWEKKING TOT BOETVAARDIGHEID ,
BIJ GELEGENHEID VAN DEN BEDEDAG.

O God! die Neorland hebt gedagvaard voor Uw troon,
Uw goedheid schittert als Uw magt in 's lands geschichten;
Uw Heiligheid en Liefde in Uwe strafgerigten ;
En Uw Genade roept ons daaglijks tot Uw Zoon.
't Ondankbaar volk versmaadt Uw gunst, vertrapt Uw kroon;
Het doet zijn boosheid voor Uw vloek, noch zegen zwichten;
Zijn spotzucht wil Uw Wraak tot ons verderf verpligten;
Het stelt zijne eere in 't kwaad , zijn wellust in Uw hoon.
Mag zulk een hellerot U , vlekloos God ! nog naadren ?
Mag Ootmoed bij den drom der smeekers mij vergaadren;
Ik bidden voor dit land; daar 'k een der snoodsten ben?
Zoude ik, voor eigen blind, gemeene schuld belijden?
Neen , laat bij Jezus kruis mijn zonden mij doorsnijden !
Ik ween om 't Vaderland, als ik mij zelven ken.
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DE NOODZAKELIJKHEID
VAN

JEZUS VOORBEDE;
BIJ DEZELFDE GELEGENHEID.

'k Heb mijne, en Neerlands schuld gezien,
Betreurd, en op gebogen kniên
Voor 's Heeren troon beleden.
Ik zocht voor mij , en 't Vaderland
't Gerommel van Gods ingewand
Met tranen, en gebeden.
Maar , ach !
't Geklag,
't Hartloos zuchten
Doet mij duchten :
Zou dat smeeken
't Heilig hart der Godheid breken ?
Ik vond mijn heil in Gods gena;
Ik zeide op Jezus eischen : ja.
'k Mogt Hem weêr hulde zweren !
Ik koos voor mij de dienst van God:
Dat vrij de Wereld mij bespott' !
Het zal mijn ziel niet deren.
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Was maar
't Gevaar
Niet te vreezen,
Dat voor dezen
Mij mijn pligten
Deed of niet, of slecht verrigten!
Ach, Jezus! moest om mijn geween,
Mijn wederkeeren, en gebeên
Uw Vader zich ontfermen;
Dan smoorde ik in een helschen gloed,
En Neerland in een jammervloed;
Maar 'k werp ons in Uwe armen :
Bid Gij
Voor mij,
Voor deez' landen,
Daar Uw handen
Kerken bouwden!
God verhoort. — Wij zijn behouden!
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HET GELOOVIG WEDERKEEEEN.

Mijn dorre ziel, door dorst verstikt,
Zeeg schier in onmagt neder;
Maar krijgt ! door Jezus bloed verkwikt,
Haar kracht en blijdschap weder:
Nu, nu verhef ik Gods gena;
En, had ik duizend tongen,
Er werd door mij van Golgotha
Nog niet genoeg gezongen.
Ik ben voldaan, ik heb genoeg;
Ik zie op Jezus wonden,
En dus dat Hij de straffen droeg,
Die 'k wachtte voor mijn zonden.
Dat offer stelt mij zoo gerust,
Dat ik vrijmoedig nader:
En daar mijn ziel den Schootzoon kust,
Noem ik mijn Kegter, Vader!
Hoe speelt de blijdschap in mijn hart !
Hoe rijst het stil vertrouwen!
Geloof en hoop verjaagt de smart,
Doet me op een rotssteen bouwen :
Hier vind ik schatten ; die den tijd
En de eeuwigheid verduren;
Denk, wereldling! als ge u verblijdt
't Is vreugd van weinige uren :
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'k Zit aan een bron van ware vreugd,
En, zijn mij die vermaken
Eeeds zulk een wellust in mijn jeugd,
Wat zal mijn grijsheid smaken!
't Geen Jezus schenkt , zou dat vergaan ?
Neen 't zal gestadig groeien :
De beste zegen komt eerst aan ,
Als wij ten einde spoeijen.
Dan, als de wereld u belacht,
En derelijk laat zuchten ,
Geeft ons 't geloof de meeste kracht,
En de allerzoetste vruchten.
Ik zie op Hem als mijn Profeet,
En Hij let op mijn gangen;
Hij kent al mijn verdriet en leed,
Maar ook mijn zielsverlangen.
Zijn priesterambt doet mij gewis
Op Zijn rantsoen betrouwen ;
Daar Hij een vloek geworden is,
Zal God me in gunst aanschouwen,
Die heeft in dezen grooten Zoon
Een eeuwig welbehagen:
Die Zoon wil bij Zijns Vaders troon
Vergeving voor mij vragen;
De Geest, op Jezus priesterbeê,
Mij met Zijn licht bestralen:
Dit doet den zegen en den vree
In mijnen boezem dalen.
Nu smart het mij, dat ik niet meer
Mijn Heiland kan beminnen ;
En telkens instorte, als ik weêr
Van nieuws op wil beginnen :
Maar 'k vlugt naar U , ö Goel ! 'die
Veel sterker zijt dan allen;
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Laat in mijn hart, dat ik U biê,
De dagons nedervallen!
Ik roep U voor mijn Koning uit:
Ik wil Uw schepter eeren
En, volgende Uw bazuingeluid,
Van U het strijden leeren :
Gij kondt U over mij met regt,
Dit weet mijn ziel , beklagen :
Ja , werd Uw invloed mij ontzegd ;
»
Moest ik Uw gramschap dragen;
Ik boog mij diep in 't stof ter neêr,
'k Zou U regtvaardig noemen ;
Ik gruw , wanneer ik denk , ö Heer !
Mijn misdrijf te verbloemen.
Maar ach! 'k heb straf genoeg geleên
Door 't missen van Uw aanschijn;
Ja, ging ik zoo nog langer heên,
't Zou ras met mij gedaan zijn.
Dan Gij reikt mij den schepter toe ,
Ik val aan Uwe voeten ;
Mijn Jezus, nooit ontfermens moê,
Komt de eerste mij ontmoeten.
Zie daar, mijn Koning! dan een hart
Vol vijandschap; vol boosheid!
Vol traagheid , laauwheid , druk en smart ,
Vol angst , vol moedeloosheid.
De droefheid kwelt mijn ziel zoo lang,
Als mij de zonden kwellen,
Verwon ik meer, 'k zou in gezang
Veel meer Uw lof vertellen.
Dies, trouwste Jezus! zal 't gemoed
U eeren, loven, vreezen;
Gij moet het door Uw offerbloed
Van zonden steeds genezen.
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Is nu mijn droeve ziel getroost
Door 't zien van Uw genade;
Sla mij, gelijk een vader 't kroost,
In mededoogen gade!
Is niet Uw goedheid en Uw magt
Mij weer op nieuws gebleken ;
Ai geef geloof, 'k zal in Uw kracht
Door alles henen breken.
Geef kracht in zwakheid, moed in strijd,
Een pad door U beveiligd,
Een leven aan Uw dienst gewijd,
En blijdschap U geheiligd.
Mijn veege mond vermelde uw eer!
Zoo zal mijn ziel ontbonden
Ten Hemel spoên, om U, mijn Heer-'
Te dienen zonder zonden.
De Hemel ware een plaats van pjjn,
Zoo ééne zonde daar mogt zijn.
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WIEGEZANG.

Mag ik wel uw wagglend wiegje naadren, jonggeboren spruit?
'k Mag; ik zie reeds aan uw lonkjes, dat uw fierheid niemand stuit:
Neen, de onnoozelheid baart gulheid, ziet geen luister, kent geen rang;
Ja, gij reikt me zelfs uw handjes, luistrend naar mijn kinderzang.
Welk een schoonen dag belooft het, als de zoete minzaamheid
In den uchtend van het leven zulk een lieven glans verspreidt!
'k Zal dan ook rondborstig wezen, wijl gij door uw voorbeeld leert,
Dat uw kindschheid het gemeenzaamst met Eenvoudigheid verkeert.
Kon ik maar den toegang vinden onbelemmerd tot uw hart
Door den dikken drang der nevels, die het kinderbrein verwart!
Want ik moet u (neem die lofspraak, als een welkom, gunstig aan!)
Bij uws levens aanvang melden, dat gij eeuwig zult bestaan.
De eeuwigheid, al is dit wartaal voor uw kinderlijk verstand,
Houdt uw teeder levensdraadje vast gestrengeld in haar hand.
Denk dan niet, aanminnig wichtje! dat gij slechts geschapen zijt,
Om hier in een wieg te schommlen: neen, dat duurt een korten tijd.
Straks verblijdt ge ons, als uw jongheid aller liefde tot zich troont.
En zich in haar spelen geestig, in haar staamlen schrander toont.
Maar uwe edelste vermogens sluiten dan hun kring nog niet;
Wijl een ieder met verlangen op uw rijper leeftijd ziet:
Als het denkvermogen toeneemt , en 't vernuft in vlugheid bloeit :
Als de zinnen krachtigst werken en het vuur der togten gloeit:
In dien leeftijd spant de Satan tegen 't ijdel hart zijn boog,
En, die 't hoogste staan verheven, loopen 't allereerst in 't oog.
Maar, wanneer u in die dagen 't zoetste dier vermaken streelt,
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Die de wereld, als zij 't gulst is, uit haar rijksten schat bedeelt,
Dan ook zult ge, daar uw boezem jagend naar verandring hijgt,
Wensch ik , leeren, dat gij nimmer in die vreugd voldoening krijgt:
En deze oogst is niet te maaijen , als de levenskracht verflenst,
In die onverzade grijsheid, die zich telkens anders wenscht.
Neen , maar 't onbekende voorwerp , daar het oog der ziel op staart.
Wordt of nergens , dat 's onmooglijk , of in de eeuwigheid bewaard.
Liefje ! — luikt de vaak uwe oogjes ? — Ai ! verschoon hem, die u stoort.
Word toch wakker, als ge sluimrend van uw eeuwig aanzijn hoort.
Voor eene eeuwigheid geschapen ! — kan er grooter hoogheid zijn ?
Bij dien luister is 't geflikker van al 't aanzijn ijdle schyn.
Dat een zingend Serafijntje zijn geluk als eindloos roem'!
Wat belet me, spraakloos wichtje! dat ik u zijn zusje noem?
Ja, die reine hemelgeesten , aan de hemeltaal gewoon,
Zouden u die spoedig leeren, en doen zingen éénen toon.
Nimmer zouden zij zich schamen in hun reijen u te zien;
Maar veel eer, kondt gij niet volgen, u hun vlugge wiekjes bicn.
In hun altijd blij gezelschap, dat zich steeds in God verheugt,
Zou hun zangstof u doen juichen , en uw heilstaat zijn hun vreugd.
Maar gij zijt een zondig wormpjen, een verdoemlijk Adams kind,
Waar hun God, dien zij beminnen, niets, dan 't geen Hij haat, in vindt,
Daarom zweven duizend spoken om uw schokkend wiegje heen ;
Duizend smarten, die het krijten slechts verwisslen met geween.
In de pynen reeds gezwachteld, heeft de ziekte u op haar schoot,
En doet u haar borsten zuigen, tot ge aan slaap raakt in den dood.
Maar, gelijk u in uw luijers nu geen angstig vreezen prangt,
Zult ge, hoop ik, nimmer voelen, welk een wee den dood vervangt;
Leedjes wringen , snakkend huilen , grijnsjes van de felste pijn ,
Zouden, om den angst te schetsen van de hel, geen trekken zijn.
't Is niet om u bang te maken , dat ik , jonge wereldling !
U begroete als zoo rampzalig, en van zulk een naarheid zing',
t Is niet om u God te schildren als een wreeden dwingeland ,
Die zelfs kleine kinders plagende, alle liefde en deernis bant.
Neen , ö neen ! Hij is de goedheid. Zijn genade gaf Zijn Zoon ;
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En Die leed voor zulke kindren duizend smarten , duizend doon.
Ja , Zijn kruisbloed wischt de vlekken uit uw zieltje ruim zoo wel ,
Als het allerzuiverst water 't oppervlakkig vuil van 't vel.
God heeft bij uw doop verzegeld, dat ge uw heilbron vinden zult
In den geest en 't bloed van Jezus tegen Adams smet en schuld.
Jezus zet den hemel open, die Gods gramschap voor u sloot,
En Hij noodigt u zoo vriendlijk van de hel in Abrams schoot.
Schrei niet! spaar uw wiegetraantjes , tot dat uw geloof eens schreit
Liefdetranen van verwondring, van berouw, van dankbaarheid.
'k Wensch u zoo gelukkig, dat ge Jezus voor de wereld kiest,
En Zijn rijkdom voor haar speelgoed, dat bij 't graf zijn glimp verliest,
O! de wereld geeft u wellust, die de lachjes pijnlijk maakt;
En de zonde rijkt u appels, daar de dood venijn op braakt.
Maar mijn Jezus geeft u schatten, die eene arme wereld derft,
Blijdschap, die zij nimmer kende; 't eeuwig leven, als ge sterft.
Jezus roept u tot Zijn volheid, 't is Zijns Vaders hoog gebod,
Dat ge naar die stem zult luistren — Geef gehoor dan aan uw God !
Zoudt ge u voegen bij de wereld , die met opene armen staat ? . . . ,
Sterf dan liever in dat wiegje, eer ge Jezus zoo versmaadt.
Maar, zoo gij naar de artsenijen, die Hij in Zijn hand heeft, grijpt,
Alles zal dan heilzaam wezen, of het kittelt of het nijpt.
En al roopt uw levenspaadje hier wat hobbelig of krom,
God geleid u als uw Vader, Jezus als uw bruidegom.
Serafijnen, die u schuwden, vliegen op Gods wenk u by;
En , om vaardig u te dienen , zweven ze u gestaag op zrj :
Volg hen juichend ! schoon uw juichen doffer klinkt op 't aardsche rond
Dan het hunne; scheller wordt het in den jongsten morgenstond.
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TWEESPRAAK TUSSCHEN IMMANUEL

EENE AFGEDWAALDE ZIEL.

IMMANUEL.

Verdwaalde ziel, waar heen

? ontvlugt uw Goël niet!
DE ZIEL.

't Is mijn bevlekt gemoed, dat voor Uw glansen vliedt.
IMMANUEL.

Hoe! staat dan heil of troost door vlugten u te wachten?
DE ZIEL.

Neen , 'k vrees , Gij hebt het oor gesloten voor mijn klagten.
IMMANUEL.

Wie las ooit gramschap op mijn minzaam aangezigt?
DE ZIEL.

Woont niet Gods Heiligheid in 't ongenaakbaar licht !
IMMANUEL.

Heb ik dien toegang dan mijn vrienden niet gegeven?
DE ZIEL.

Maar ach! mijn naam is uit Uw vriendenrol gewreven!
IMMANUEL.

Is niet ons trouwverbond gevestigd in mijn bloed?
DE ZIEL.

Maar, zoo de vuile ziel onkuische vlammen voedt?
4
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IMMANUEL.

Wat vonken zijn het, die niet zwichten voor mijn stralen?
DE ZIEL.

Wien zag men ooit zoo ver, zoo stout, van Jezus dwalen?
IMMANUEL.

Keeds voor uw aanzijn was uw zwerfzucht mij bekend.
DE ZIEL.

En des stond nooit mijn naam in 't eeuwig testament.
IMMANUEL.

Gij dringt dan met uw oog in Gods geheimenissen?
DE ZIEL.

Het vonnis van Uw Woord zal dus mijn staat beslissen.
IMMANUEL.

Mijn Woord tuigt mijne trouw en liefde op ieder blad.
DE ZIEL.

Maar wraak voor hem, die trouw, en liefde, en Woord vertrad.
IMMANUEL.

Ben ik dan u gelijk, heb ik mijn trouw verbroken?
DE ZIEL.

Ik brak die eerst, door aan mijn eigen net te rooken.
IMMANUEL.

Maar hangt dan uw geluk van uw getrouwheid af?
DE ZIEL.

't Was om getrouw te zijn, dat ik mijn woord U gaf.
IMMANUEL.

Betaald ik aan mijn kruis den prijs niet voor uw zonden?
DE ZIEL.

Maar wee hem, die dat kruis, dien losprijs heeft geschonden!
IMMANUEL.

Is dan mijn rijkdom voor uwe armoê niet genoeg?
DE ZIEL.

Ja, zoo mijn doolziek hart niet naar de wereld vroeg.
IMMANUEL.

Die blindheid zal mijn Geest en Woord in u genezen.
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DE ZIEL.

Maar vreest hij billijk niet, die willens blind wil wezen?
IMMANUEL.

Mijn geest buigt ook uw wil, Hij leeft in u door mij.
DE ZIEL.

En drukt mij dan het juk van zondenheerschappij ?
IMMANUEL.

Hij wil uw trooster zijn, u hoeden voor bezwijken.
DE ZIEL.

Ik heb den Geest bedroefd, en zag Hem van mij wijken.
IMMANUEL.

Hij is uw vijand niet, geloof mij op mijn woord.
DE ZIEL.

Maar wijkt hij dan van een, die Jezus toebehoort?
IMMANUEL.

Die Goedheid doet haar licht een oogenblik verdwijnen.
DE ZIEL.

Die gloed zal, vrees ik, in mijn boezem nooit weer schijnen.
IMMANUEL.

Sta stil , verdwaalde ziel ! pleit niet voor 't ongeloof.
DE ZIEL.

Die zonde maakt mijn oor voor al Uw roepen doof.
IMMANUEL.

Die zonde viel aan 't kruis mij 't bitterst om te dragen.
DE ZIEL.

'k Zal dan in de eeuwigheid die schuld het meest beklagen.
IMMANUEL.

Die schuld is ook voldaan; Ai keer ootmoedig weêr!
DE ZIEL.

Och , dat Uw Hemelgeest mij 't wederkeeren leer' !
IMMANUEL.

Ik zie u tranen, en mijn Vader hoort uw smeeken,
DE ZIEL.

Laat Uw Genade dan mijn steenen hart verbreken!
4*

7Ö

STICHTELIJKE

IMMANUEL.

Zit neder bij mijn kruis, ga in Gethzemané.
DE ZIEL.

Maar heb ik niet verbeurd, dat ik dien grond betree?
IMMANUEL.

Mijn Vader heeft om mij dat regt aan u geschonken.
DE ZIEL.

Boei daar mijn ouden mensch ; die worde aan 't kruis geklonken'
IMMANUEL.

Met mijnen laatsten stond gaf hij den laatsten snik.
DE ZIEL.

Maar waarom leeft en woelt hij tot dit oogenblik?
IMMANUEL.

Dat keurt mijn wijsheid best, dat leert u biddend waken.
DE ZIEL.

Maar ook het snerpend zuur der wrange zonden smaken.
IMMANUEL.

Ik dronk dien kelk geheel, daar gij één droppel proeft.
DE ZIEL.

Was Uwe bange ziel ook om mijn schuld bedroefd?
IMMANUEL.

Ja, 't woord, Het is volbragt! is ook voor u gesproken.
DE ZIEL.

Och! werd mijn koude ziel dan door Uw gloed ontstoken!
IMMANUEL.

Ik zie mijn liefdezon, die in uw boezem schijnt.
DE ZIEL.

Maar zoo dit koestrend licht eens uit mijn hart verdwijnt?
IMMANUEL.

De zon wordt door een wolk bedekt, niet weggenomen.
DE ZIEL.

En met die wolken zie ik vaak het onweêr komen!
IMMANUEL.

Geen onweer zoo verwoed , of 't luistert naar mijn stem.
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DE ZIEL.

Maar dwaal ik eens van 't spoor naar 't nieuw Jeruzalem !
IMMANUEL.

Ik ben uw Herder, en mijn Vader is uw Hoeder.
DE ZIEL.

Mijn ziel valt voor U neer, myn Schepper, en mijn Broeder!
IMMANUEL.

Verlaat u op mijn trouw, ik sta voor de uitkomst in.
DE ZIEL.

O zielverkwikkend woord. . . ! ö gloed van Hemelmin !
IMMANUEL.

Vrees niet, als u mijn hand wil door valleijen leiden.
DE ZIEL.

Zoude immer nood of dood mij van Uw liefde scheiden?
IMMANUEL.

Mijn oog wijst u het spoor, ik vat uw regterhand :
DE ZIEL.

Ik volg mijn Eedder , 'k volg naar 't Hemelsch Vaderland.
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DE SCHOOL VAN JEZUS.

Eigen krachten
Te verachten
Wordt in Jezus school geleerd;
Lust en zinnen
Te overwinnen
Past een ziel, die daar verkeert.
Zich om schatten
Af te matten
Wordt van Jezus afgekeurd:
't Zondig haken
Naar vermaken
Wordt in deze school betreurd.
Om zijn vlekken
Te bedekken,
Leert men vliên naar Jezus bloed.
Voor zijn kwalen
Leert men halen
Balsem, die genezen doet.
Christenpligten
Te verrigten,
Omdat Jezus die gebiedt;
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't Al te haten,
En te laten,
Wat Zijn oog ongaarne ziet;
Naauw te letten
Op de wetten,
Die Hij aan Zijn posten sloeg;
Alle dagen
't Kruis te dragen
Achter Hem, die 't zwaarste droeg;
Door gelooven
't Hart naar boven
Te verheffen uit het stof;
En door hopen
Blij te loopen
't Enge pad naar 't hemelhof;
Hem in 't streven
Aan te kleven ,
Zoo in vreugde als droefenis;
Wordt bevolen
In de scholen ,
Waarin Jezus Leeraar is.
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HET IS VOLBEAGT.

Genadig God! in de eeuwigheid,
Eer 't menschdom was geboren,
Heeft reeds Uw Zoon als Borg gepleit:
En, eer het ging verloren,
Waart Gij voldaan;
Gij naamt Zijn borgtogt aan,
En liet ons vrede hooren.
Het is volbragt, Gij wacht niets meer;
Uw naam is opgeluisterd:
In Jezus blinkt Uw glorie weer,
Door mij zoo snood verduisterd.
Nu zwijgt de wet;
De zonde is pal gezet:
De Heidraak is gekluisterd!
Het is volbragt, waarin Uw Wraak
Uw Heiligheid moest toonen :
Dat vrij Genade zondaars slaak'!
Het zal Uw Regt niet honen.
Het is volbragt,
Waarmede Uw Wijsheid, Magt,
En Waarheid was te kroonen.
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Het is volbragt, al wat ten zoen
De Middlaar moest betalen:
Wat kon ooit aarde of hemel doen,
Dat bij dit werk zou halen?
De Schepper leed
Voor 't geen de mensch misdeed ;
Zou die voldoening falen?
Gij zijt voldaan; Gij roept mij toe,
En laat me, ö diepte! smeeken,
Dat ik geen verdre poging doe,
Om 't Vaderhart te breken;
Gij zweert, geen kwaad,
Zoo 'k mij verzoenen laat,
Aan mij te zullen wreken.
Gij zijt voldaan: 'k val in Uw schoot.
Heb ik U stout beleedigd;
Uws Schootzoons leven en Zijn dood
Heeft U geheel bevredigd.
Ja, Amen! 't zij,
Gelijk Gij 't wilt, voor mij!
'k Zij door Uw Zoon verdedigd!
Het is volbragt! ik ben voldaan.
Ik, schuldig en verdorven,
Mag in des Vaders vriendschap staan:
Mij is Zijn geest verworven.
De Godmensen heeft
Voor mij op aard geleefd,
En is voor mij gestorven.
Volbragt is al de zaligheid;
Ik moet ze maar ontvangen.
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Gods trouw volbrengt, daar Jezus pleit,
Zijn eisch, mijn zielsverlangen.
Ik bidde U, leer
Mij dies in alles, Heer!
Van Jezus af te hangen.
Het is volbragt! de Vader zal
Zijn Zoon met eere omringen.
Het is volbragt ! Juich , tranendal !
Gelooft nu, doemelingen!
De Hemel wacht,
Om eeuwig, 't is volbragt!
Met Jezus Bruid te zingen.

JEZUS ROEPSTEM

AFGEDWAALDE ZIEL.

Ondankbre Ziel! sta stil! wat heb ik u misdaan?
In welken modderpoel deed mijn geleide u zinken,
Dat gij, steeds deinzend, van mijn zij zijt afgegaan?
Wat bittren beker moest ge op mijnen kruisweg drinken?
Valt u mijn juk te hard; is u mijn last te zwaar?
Kon u in Mij, mijn Geest, of Vader iets mishagen?
Ziet ge onregt in mijn doen? of, vreest gij voor gevaar,
Zoo ge aan mijn liefde en trouw uw zaligheid bleeft wagen?
Wat, wat misdeed ik u? Getuig nu tegen mij !
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Laat al het schepsel, dat mijne Almagt vormde, hooren;
Mijn Vader vonniss' , wie er schuld heeft , ik , of gij !
Zijne uitspraak, hun geroep moete u de ziel doorboren!
Hebt ge in mijn oog voorheen die schoonheid niet gezien,
Die u bekoorde , meer dan 's werelds tooverlonken ?
Hoe dikwijls boog mijn schoon uwe ongebogen knicn!
Hoe dikwijls hebt ge uw hart en liefde mij geschonken !
Dit streelde meest uw oog, wanneer 't uw doemschuld zag,
Dat ge ook genade van mijn lippen mogt zien vloeijen -.
Dit trok uw jeugdig hart, en smoorde uw bang geklag;
Dit boeide u aan mijn dienst, en deed uw liefde gloeijen.
Is nu mijn schoon vergaan? vervloog het met den tijd?
Ziet ge op mijn aanschijn dan niet meer 't genadeteeken ?
Of, heeft uw sluimrend oog aan slaapzucht zich gewijd,
Of, aan den ijdlen glimp der wereld blind gekeken?
Was niet mijn liefde alleen het voorwerp van uw lust?
De rots voor uw geloof; de schuilplaats, daar ge in vlugttet;
De stoffe van uw roem; het steunsel van uw rust;
Uw troostbron, als ge in druk, of onder zonden zuchttet.
Wat was de eenvoudigheid beminlijk in uw oog,
Toen ze ijvrig bidden, en vrijmoedig zijn, u leerde;
Toen, ieder oogenblik, uw hart ten hemel vloog,
En steeds gemeenzaam, als mijn vriend, met mij verkeerde.
't Zij ge in uw bidvertrek, op weg, bij andren waart;
't Zij 's werelds vleizucht u , of 's vijands list deed vreezen ,
't Zij ge u in onmagt, of met schulden vondt bezwaard,
Mijn bijzijn zocht ge alleen, ik moest uw wond genezen.
Geen zonde zaagt gij, of gij wierpt u in mijn bloed:
De grootste misdaad heeft u sterkst daar heên geprikkeld,
Eer ge, als een vuile worm, die steeds in modder wroet,
Door uitstel u in 't kwaad hadt dieper ingewikkeld.
Wat drukte u, dat gij niet ontboezemde in mijn schoot?
Wat deedt gij zonder eerst mijn wil en raad te vragen?
In blindheid was ik licht; 'k was Kedder in den nood:
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En, hebt ge reden u dier vriendschap te beklagen?
Waar faalde toch mijn trouw? waar brak ik ooit mijn woord
Waar liet ik u van hulp, waar van mijn bloed versteken?
Of wordt uw zwakheid nu door eigen kracht geschoord,
En zuivert ge u van schuld in eigen tranenbeken?
Herdenk, verdwaalde ziel! hoe dikwijls ge in mijn smart
De snoode gruwlijkheid der zonde mogt beschouwen:
Zoo dikwijls wet en vloek den schrik joeg in uw hart,
Deed u mijn bloedig kruis op Gods gena betrouwen :
Daar zaagt ge God voldaan; en 't al voor u volbragt;
De wet verstomd , den dood geboeid , de hel gesloten ,
Den Geest verworven, en Gods gunst u toegedacht;
Den hemel u bereid, mij in de hel gestooten.
Daar smartte u 't zondenkwaad ; daar heeft geloof geschreid;
Daar zaagt ge in mijnen angst de straf, die u moest treffen;
Daar hadt ge aan mij genoeg; daar wou de dankbaarheid,
Zoo veel ze weenend kon, mijn liefde alleen verheffen.
Al wat mij griefde, hebt gij d'oorlog daar verklaard,
En in mijn heilig bloed mijn Vader trouw gezworen,
Zoo hebt gij uit de gal, die 'k smaakte, zoet vergaard,
En nergens werd u rust dan uit mijn angst geboren.
Al wat het schepsel u tot ligchaamsvoedsel gaf,
Ik boven duizend ter verkwikking u bedeelde,
Waardeerdet ge als een vrucht gesproten uit mijn graf;
Een vrucht, die heete dorst of bloedig zweet u teelde.
Hoe dikwijls hebt ge op mij, als uwen Borg, geroemd,
Mij als uw Voorspraak en Beschermer aangebeden;
Mijn God uw Vader, en mijn Geest uw Vriend genoemd;
U zelf mijn eigendom, en mij uw schat beleden?
Werd niet het ongeloof, dat twijfelde aan mijn woord,
De laauwheid in de liefde, als 't ergste kwaad geteekend?
Waarin werd niet mijn naam gespeld, mijn lof gehoord?
Welk uurtje zonder mij werd niet verspild gerekend?
Maar ach! die teederheid is, toen mijn liefdezon
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U met haar koesterlicht het krachtigst heeft beschenen,
Toen ik de dudaïms van u verwachten kon,
Door onbedachtzaamheid als de uchtendauw verdwenen.
Hoe heeft uw dankbaarheid beantwoord aan mijn min?
Kom, doe mij rekenschap van al de ontvangen gaven,
Die mijn genade u schonk, waar blijkt haar aanwas in?
Of hebt ge, o trage ziel! ook mijn talent begraven?
Of was mijn hart en hand gesloten voor uw nood ,
En liet ik nimmer u mijn troost, mijn liefde smaken?
Ja 'k zocht u telkens op, als gij mijn oog ontvloodt,
Om door mijn liefdestem u 't vlugten te doen staken.
Bedenk u , hebt ge u ooit verbijsterd of verdwaald ,
In twijfelmoedighecn of druk verward, gevonden,
Waaruit u deze hand niet heeft terug gehaald?
Of liet ik immermeer u sterven aan uw wonden?
Waar is uw liefde? spreek! waar is uw dankbaarheid?
Ontkent gij mijne gunst, of hebt gij die vergeten?
Ik heb om u geweend; maar 'k zie niet, dat ge schreit,
Al wordt uwe ontrouw door mijn goedheid u verweten.
Is, laauwe ziel! mijn kruis niet meer u aangenaam?
Of, schrikt ge om daar het zéér van uwe wond te voelen?
Ontvlugt gij 't vriendlijk oog, 'waarmee \ u daar beschaam?
Of, smart het u te zien het kruisen uwer boelen?
Is, 't geen ik daar verwierf, niet waardig, dat gij 't zoekt?
Is , 't geen mijn bange ziel daar duizend doön deed sterven ,
Toen mij mijn God verliet, niet waardig, dat gij 't vloekt?
Of, wilt gij eeuwig ook Zijn zalig bijzijn derven?
'k Heb in uw vroege jeugd u minzaam opgezocht,
En deed in mijnen dood u Gods gemeenschap smaken,
Maar hijgt ge telkens wel naar 't heil, zoo duur gekocht;
Of schijnt uw laauwheid soms het zoeken schier te staken?
Kan vorige gena (gij weet wel beter: neen!
Neen! zegt uw eigen hart) u rust of krachten geven?
Waarom dan wilt ge niet door 't heilgeloof alleen
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Met mij vereenigd en in Gods nabijheid leven?
Gij zoekt, hoe heimlijk ook, vrijmoedigheid en kracht,
Helaas! te dikwijls uit gestalten af te leiden;
Maar 't is de arglistigheid der booze hellemagt,
Om van mijn volle bron uw ledig hart te scheiden.
Verstoot mijn volheid niet! gebruik ze in elk geval!
't Geen gistren in u was, komt morgen niet te stade;
Of vindt ge in mij niet meer uw schat, uw zalig Al?
En walgt dat leven u, afhankelijk van Genade?
Waar is dat treuren om het dagelijksch gebrek?
Dat regt verfoeijen van de ligtst verbloemde zonden;
Dat wasschen in mijn bloed van de allerminste vlek?
En , o ! dat leert ge nooit, dan starende op mijn wonden.
Zijt ge in den pligt getrouw, en strijdt gij tegen 't kwaad,
Gelijk een leereling, die aan mijn posten waakte;
Gelijk een krijgsknecht, die zijn Veldheer niet verraadt;
Gelijk een zondaar voegt, die ooit mijn liefde smaakte?
Is uw gedrag voor mij op aarde schande of eer?
Kon ooit tot mijne dienst uw voorbeeld andren wekken?
Wie ziet in u den glans van mijn genadeleer?
Wie leest op uw gelaat van 't Godlijk beeld de trekken?
Is dat, ontrouwe ziel!... Maar 'k stake mijn verwijt:
'k Heb u vrijwillig lief; ik voel 't ; ik min u teeder ,
't Verdriet mij, dat ge, o smart! van mij geweken zijt,
En daarom spoed u! keer, ik wacht u, keer toch weder!
Keer tot uw Goël weêr ! versma mijn smeekstem niet .
Gij hebt van mij geen wraak, geen bits verwijt te vreezen;
Ai! open slechts uw hart, nu gij mij naadren ziet;
Ik zal u heil, uw troost, op nieuws uw blijdschap wezen.
Leef in mijn leven dan : en sterf in mijnen dood !
Geef u geheel aan mij; 'k heb mij aan u gegeven!
Verlaat , o goede Geest ; mijn Vader ! ai verstoot
Geen ziel, die 'k wederbreng! ik gaf voor haar mijn leven.
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Somber boschje, stille lommer, groene dreven, lagenend veld!
Die, schoon sprakeloos, de grootheid des geduchten Scheppers meldt:
'k Mag hier thans in 't eenzaam wandlen ; ö ! dat ik mijn Maker zag' !
Dat Zijne almagt, dat Zijn liefde, met Zijne eer me aan 't harte lag'!
Zoude ik nog ondankbaar wezen, daar Zijn goedheid mij bestraalt;
En , gelijk die zonneglansen , op mijn kouden boezem daalt.
Dorre takjes aan de hoornen schetsen wel mijn dorren stand ,
Doen mij telkens angstig vreezen, dat het snoeimes, door de hand
Van den tuinheer opgenomen, mij zal rukken van den stam,
En met afgesnoeide loten zal verwijzen tot de vlam.
Maar ik hoop op Zijne goedheid; Hij kan door den zonneschijn,
Wind en regen der genade, mij een vruchtbre plant doen zijn.
Wijk dan! wijk dan! angstig woelen, 'k zal toch in mij zelven niet,
Dan, al wat mij prangt, bemerken : daar een bronwel van verdriet
In mijn boezem schuilt en borrelt, zoekt mijn ziel alleen haar vreugd ,
Door me in Jezus te verliezen, Hem te dienen in mijn jeugd,
'k Zet nu mijne voeten voorwaarts op dit lommerrijke pad ,
O ! hoe spreken hier de boomen; ieder kruidje, ieder blad
Eoept mij toe met blijde galmen : looft den Heer, want God is goed!
Allen zijn wij hier getuigen van uws Goëls liefdegloed.
Spreek! ja spreek vrij, schommlend looverl 'k leen vrijwillig umijn oor;
Zingt mij, lieve nachtegaaltjes ! met uwe orgelkeeltjes voor !
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'k Zie, ik hoor hier niets dan wondren, 't zweemt hier naar het Paradijs:
't Is of't al hier zaam moet spannen tot des grooten Makers prijs.
Maar wat wil die schorre krekel. . . ? wat die kikker. . . ? dat geluid
Jaagt bijkans al 't zoet genoegen uit mijn hart en zinnen uit.
Zwijgt. . . ; gij stoort die zoete bekjes , die hun stemmetjes zoo zacht
Zamen menglen; 'k had uw krijten hier vooral nu niet verwacht.
Waarom stoort gij mijn verrukking ? maar helaas ! ö dwaas bestaan !
Zie ik hier een boozen wrevel voor een regt bestraffen aan ?
Zijn die dieren dan geen schepsels, daar ge uws Makers magt in eert;
Heeft Zijn wijsheid dan die toonen aan die kelen niet geleerd?
Wraakt gij God dan in Zijn werken; staak dit morren, 't is gewis,
Dat zoo een doldriftig woelen enkel trotschheid in u is.
Even als die nachtegalen zingen zij huns Scheppers lof,
Blijkt toch niet de magt der Godheid ook in wormen van het stof
Even zeer, als in deze eiken? wel mijn ziel, wat ge immer ziet,
Wees zoo spoedig in het morren, haastig in 't bedillen niet.
Dat uwe aandacht hooger stijge , daar dit voorval u belet ,
Dat gij verder , op dit paadjen , ongestoord uw voeten zet.
In de wereld lacht ons dikwijls , al wat leeft, volvrolijk toe;
't Paadje schijnt volmaakt te loopen : maar hoe is ons 't hart te moe,
Als er eens een schorre krekel onze vreugde en voorspoed stoort ,
En de vrolijke gezangen in 't gehuil van jammeren smoort ?
't Is toch altijd vol van lagen , schoon 't voor 't oog al veilig schijut
En wij zien niet, dan te spade, dat de blijdschap ras verdwijnt.
Dan, het morren kan niet baten, wrevel schept geen zoet uit zuur;
Want door grimmend tegenstreven groeit de droefheid uur op uur.
Laat dan nimmer 't hart, gefolterd door eene overmaat van druk ,
In een ongeloovig klagen, bronnen zoeken van geluk!
Neen, in Gods bestuur te rusten, zóó te willen als Hij wil,
Maakt de ziel bevrijd van kommer, vrolijk, vergenoegd en stil.
Jezus op zijn weg te kennen, en te volgen, waar Hij gaat,
Is in 't ondermaansche leven de allerheugelijkste staat.
Is het alles juist geen blijdschap, Zijne goedheid kent ons hart,
Geeft ons kracht om 't kruis te dragen, en Zijn Liefde ziet de smart

MfiNGELFOEZIJ.

89

Die ons treft, met mededoogen ; Hij geneest die op Zijn tijd,
Maakt de diepst verslagen zielen soms het spoedigst weêr verblijd.
Leert dan, vromen! leert gestadig door geloove op uwen Heer
Stil te wachten; Hij, uw Goél, heeft u lief; wat wilt ge meêr?
Nu , nu mag ik verder spoeden , 'k voel mijne aandacht opgewekt
Door een nest van duizend rupsen, dat den hovenier verstrekt
Tot een voorwerp van zijn klagen, van zijn zoeken, van zijn haat,
En die , kan hij ze verderven , geene er van in 't leven laat.
't Zijn de roovers van de wouden; 't allergroenste blad en ooft
Wordt door hen, als door een leger, van de boomen weggeroofd.
Billijk hebt gij u te vreezen , zoo gij door hem wordt bespied ;
Uwe onnoozelheid , uw jongheid hoedt u voor zijn woede niet.
Dan , ik zie in deze rupsen een taafreel van mijn gemoed ,
Dat in zich wel duizend nesten, en millioenen rupsen voedt.
Ach mijn hart! gij zijt de moeder, die zoo menig ondier teelt :
Zie met schaamte hier u zelven , schoon dit schouwspel u verveelt.
Ach! die wormen voortgekropen knagen blad en bloesem af,
En vernielen in den zomer 't hoopje, dat de lente gaf.
Dus, dus kruipen ook de wormen uit mijn hart als uit hun nest;
Wriemlen in mijn jonge leden, 't frischste groen behaagt hun 't best.
Denk ik somtijds, aan dit takje zie ik dat een bloempje bloeit;
't Schielijkst wordt het afgegeten, als het vruchtje 't weligst groeit.
Hier ontspringt mijn oog in tranen, en mijn boezem is bevreesd:
'k Ben in 't storen van die roovers nooit genoeg getrouw geweest.
Dit is de oorzaak , dat ik nimmer groote en rijpe vruchten droeg ,
Maar van schaamte moest verstommen , als mijn Jezus er naar vroeg.
Leer mij, Jezus ! vlijtig zoeken naar 't gewormte, dat me knaagt!
Leer me 't edelmoedig dooden, 't zij mijn lust, daar 't U behaagt!
Dan zal ik een wonder wezen van Uw liefde, van Uw kracht;
Geef mij dan en moed , en sterkte , die ik beiden van U wacht.
Maar wat ruischt daar in mijne ooren; 't is een beek, een waterval,
Die mijn heeten dorst zal lesschen, en mij leerzaam wezen zal.
Vloeit vrij , vloeit vrij, zilvren golfjes , 'k zie uw kristallijnen vocht ;
Gij zijt welkom in het wandlen, wijl ik lang een stroompje zocht.
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'k Zet mij hier ia 't gras ter neder, daar ik, in bespiegeling
Opgeleid tot hooger dingen, van mijns Jezus volheid zing.
Hij, een bron van levend water, laaft mijne afgematte ziel,
Die, ontzet van die verkwikking, ras in onmagt nederviel;
Gij vloeit altoos uit uw bronnen , 't vlieten wordt ge nimmer moê ;
En uw water drenkt de velden: maar, ö kabblend beekje! hoe,
Hoe gij stroomen moogt, uw volheid haalt bij Jezus volheid niet ,
Die door 't vlieten niet vermindert, maar hoe langs hoe sterker schiet.
Dit is 't water, dat voor eeuwig mij door God geschonken is;
'k Vind in Hem een schat van gaven , voor gebreken , voor gemis :
Moet ik eens van dorst versmachten; ach! dan is 't mijn eigen schuld.
Mag 't geloof maar in mij leven, 'k zie mijn nooden straks vervuld.
Maar ik moet niet enkel aanzien, neen, ook smaken van dit nat:
Zou ik henen gaan, aleer ik van dit vocht gedronken had;
'k Was onwaardig, dat dit beekjen op mijn pad mij had ontmoet:
Kom dan...., dit verkwikt me...., nog eens...., ö wat is dit water zoet !
Nu, nu is mijn dorst geweken; ja; zoo laait mijn Jezus mij,
Als ik Hem niet slechts aanschouwe , maar ook onbekommerd vrij
Van Zijn water mag gebruiken, tot verkoeling van mijn dorst,
En tot zuivring van mijn leden, die gedurig zijn bemorst.
Ben ik moê van loopen, strijden, hoe versterkt mij dan dat vocht!
Ja, het maakt, dat mij mijn vijand dus ver nimmer overmogt.
Ja , 't geneest ook wonden , striemen , hoe gevaarlijk , hoe vervuild ;
En de rots, daar 't uit komt vlieten, stelt hem veilig, die er schuilt.
Dan , het zal niet enkel springen in dit strijdperk : neen ; de bron
Springt tot in het eeuwig leven , daar ze in de eeuwigheid begon.
Vloei dan, vloei dan, schurend beekje! hoe gij 'tligchaam ook verkwikt,
'k Werd voor eeuwig, zonder Jezus, door den dorst der ziel verstikt:
Dies voor mij altoos uw water minder in waardij zal zijn;
Gij verfrischt alleen het ligchaam, dit geneest de zielepijn.
Maar mijn oog moet verder weiden door dit lagchend lentegroen;
Hoe volvrolijk speelt het leven in dit jeugdige plantsoen ,
Dit is my een schet3 van zulken, die in Jezus hof geplant,
En bevochtigd, als de wilgen, groeijen aan den waterkant.
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Daar die nieuwgezette loten zijn geteeld uit Godlijk zaad,
Hoe hun wortels dieper schieten , hoe hun loof ook frisscher staat :
Ik, die even door genade ben geplant in Jezus hof,
Groei het allertraagst van allen, daarom heb ik schamens stof;
Wat is de oorzaak van mijn kwijnen ? -— 'k heb de reden reeds gemeld.
Wijl 'k den groei van 't loof in 't schieten van de wortels heb gesteld.
Dan dit faalt me, 'k werd in Jezus niet genoeg geworteld, en
Is het dan wel wonder; dat ik dor in bloem en bladen ben?
En zoo zal het altoos wezen , ik zal altoos kwijnend staan ,
Zoo mijn wortels door 't geloove niet in Jezus dieper gaan....
Maar ik zie ook rijzige eiken; welk een fiere deftigheid
Ligt onopgesmukt op wortel, stam, en kruin, alom verspreid:
De eerbied treft me; 't is geen wonder, dat weleer het Heidendom,
Onze Vaders, eikenbosschen kozen voor hun tempels, om
Hunne Godheên in te dienen; daar de hoogheid, daar de magt
Schittert in die trotsche kruinen . . . arme wereld ! is uw pracht ,
Hoe door kunst ook opgeluisterd, iets bij 't geen natuur ons geeft?
'k Tart u me een paleis te toonen, dat zoo trotsch een gevel heeft.
Maar daar ik mijn oog laat grazen op zoo schoon een kunsttaafreel ,
Staart mijn ziel op Gods beloften , die zoo zeker zijn , als veel ;
Sla ik 't Bijbelblad eens open, 't is Zijn Goedheid, die mij toont,
Dat in 's Vaders welbehagen, Jezus, alle volheid woont.
Ja, die Jezus schept genoegen teedre kruidjes mild te voên,
En voor storm en hagelbuijen, die hen dreigen, te behoên.
Hij zendt rijken dauw en regen, die hen sappen trekken doet,
En, terwijl ze welig groeijen, schetsen zij Zijn liefdegloed.
Dan deze eiken doen me ook peinzen op dat woord ons toegezeid ,
Dat Zijne Almagt ons zal maken eiken der geregtigheid.
Bron van goedheid! 't is mijn voorregt, U te manen op uw trouw;
Geef mij! dat ik uw beloften, Amen, in uw Zoon aanschouw'!
Maar, wat zijn er duizend wondren aan mijne aandacht niet ontvlugt ;
Achteloosheid sluit ons de oogen , en berooft ons van de vrucht ,
Die oplettendheid moest garen uit de werken van dien God,
Van Wiens wil en wenken afhangt, en ons leven, en ons lot.
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'k Zit hier eenzaam , maar mijne oogen zien een wereld van gediert ,
Dat in dit bestek ook, hoe klein ook, om mij loopt, of kruipt, of giert.
Beestjes, klein en onaanzienlijk, maai veel schooner uitgedost,
Dan de prachtigste der Vorsten, zijn hier bezig, om hun kost
Zelf te zoeken, daar hun ijver in het werken aan mij toont,
Hoe de nijverheid in 't zoeken steeds met vinden wordt beloond.
Maar 't verbijsterd oog moet scheemren, daar mij die verscheidenheid
Dezer ongeziene wereld zulk een glans van majesteit
Doet bemerken, en mijn aanzigt diep van schaamte blozen doet,
Daar de grootheid van dien Schepper in mijn blind en traag gemoed
Vaak zoo weinig diepe trekken van ontzag en eerbied drukt.
Ach ! dat eens die snoode laauwheid uit mijn boezem werd gerukt !
'k Hoor u snorren, brommend vliegje, strijk uw zeiltjes; zet u neer!
Toon mij in uw kunstig lijfje de eedle grootheid van uw Heer;
Schoon uw oogjes, vlerkjes, pootjes, voor het oog verbazend kleen
Mogen schijnen, zweeft ge snellijk door die ruime velden heen.
Welke een rapheid in uw leden! wat is 't, dat uw oog niet ziet?
O de vlugheid van mijn ligchaam haalt bij uwe snelheid niet.
Was ik in het tijdig vlieden voor mijn vijand maar zoo vlug!
Zag mijn oog niet slechts van voren, maar, als 't uwe, ook van den rug,
'k Werd zoo vaak niet overrompeld; dies me uw oog, ö vliegje! leert,
Hoe voorzigtig hij moet wezen, die bij vijanden verkeert.
Maar wat glans van schoone kleuren dekt uw lijfjen , als een kleed ,
Wilde ik u geheel beschouwen, deze dag werd gansch besteed.
En dan zou mijn oog nog staren, 'k riep dan nog, ö God! Uw magt
Kan ik zien, maar niet doorgronden : wijsheid, goedheid ! O... maar zacht
'k Voel een dier, dat komt mij kwellen ; 't is een spinnetjen , ö spijt !
Durft mij zulk een dier trotseren , dat zich in mijn smart verblijdt.
Ai! ontval me; 'k zal u dooden, zoo ge mij niet ras verlaat:
Vliê vrij, wilt ge niet gevoelen de gevolgen van mijn haat.
Maar uw schoonheid^oet me u sparen, daar het rood, dat op u blaakt,
't Oog doet schittren, en mijn boezem van doldriftig vreedzaam maakt.
't Is geen kwaadheid, dat ge uw angel in mijn vleesch gevoelig wringt ;
Neen 't gedierte blijft onnoozel, schoon 't ons zelfs naar 't leven dingt.
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'k Leer dus, dat ik ben verstoken van het regt der heerschappij
Op de dieren, daar de zonde van mijn eersten vader mij
Van dat voorregt reeds beroofde; daar mijn snoodheid mij belet
U te moorden; 'k zie mijn schulden, en mijn wraak wordt pal gezet.
Maar, ö diertje! staak uw woeden, uw vervolgen; 'k heb in 't bloed
Van den Godmensch vree gevonden voor mijn vuil bevlekt gemoed.
Dies is ook mijn vree herboren met de dieren van het veld,
Want uw Schepper heeft, als Borreg, in Gods vierschaar zich gesteld.
Hij heeft mij weêrom geschonken 't regt, dat ik verloren had;
'k Smaak dien vrede en blijdschap weder, die de regte menscli bezat
Dies, ö diertje, keer u van mij, wend uw angel van mij af!
'k Schenk u 't leven; wijl mijn Jezus al mijn schulden mij vergaf.
Maar 't is tijd naar huis te spoeden, wijl een digte regenvlaag
Mij verbiedt hier lang te marren, 'k loop dan schielijk langs die haag;
Want die weg brengt mij het spoedigst naar mijn woning : geefme, ö Heer !
Dat de regen der genade mij besproeije tot Uwe eer!
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DE ZALIGE DOOD DER JONGE KINDEREN
DER GELOOVIGEN.

Geloovige ouders moeten
Zoo treurig niet begroeten
Het sterfuur van hun kroost!
't Is waar; van 's Vaders zegen
Een pandje hier verkregen ,
Verstrekt een kind tot troost.
Maar dacht ge: 't is het mijne,
Gij faaldet; 't was het Zijne:
Het was aan Hem gewijd.
Hij heeft het, pas geboren,
Het zaligst lot beschoren,
En kroonde 't voor den strijd.
Dies moet ge zoo niet schreijen,
Wanneer uw wichtjes scheijen
Uit jammer en ellend.
Dan moet ge uw Vader danken,
Terwijl gij deze klanken,
Hun na, ten hemel zendt.

MENGELPOEZIJ.

Dit kindje sloot zijne oogen ,
En ligt in 't stof gebogen,
Schoon 't pas op aarde trad:
't Was wars van haar gewemel,
't Verlangde naar den hemel,
Wijl 't daar zijn Vader had.
Toen vlogen Cherubijntjes,
En vlugge Serafijntjes
Het krijtend schaap op zij:
Zijn klagen wekte erbarmen;
Zij voerden 't in hunne armen
't Gestarrente voorbij.
Zij sierden het met kroontjes;
Zij leerden 't hemeltoontjes ,
Terwijl het opwaarts vloog:
En 't wichtje, wel te vreden ,
Zag lagchend naar beneden,
Van waar het schreijend toog.
Zij bragten 't, zonder rusten,
Aan de eeuwig blijde kusten,
Waar 't altijd lagchen zal,
En van geen schreijen weten :
Maar al 't gehuil vergeten
Van 't grimmend tranendal.
Ja, 't schaapje, dat op aarde
Maar smart bij smart vergaarde ,
Dat voelt geen pijnen meer.
Is 't lijfje fel geschonden
Met diepe en vuile wonden;
Het zinkt in de aarde neêr.
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Maar 't zieltje, heen gevaren
Naar 't koor der hemelscharen ,
Legde al zijn luiheid af;
Daar 't in den vroegen morgen,
Vóór 't rijzen van de zorgen,
Zich aan zijn Schepper gaf.
Dat zieltje krijgt nu oogen,
De ontwikkling van 't vermogen,
Dat hier omwonden was:
Geen vleesch kan dit beletten;
Geen zonde dat besmetten,
Wijl Jezus het genas.
Het leert zijn Schepper kennen;
Zich aan dien Vader wennen;
Zijn liefdewet verstaan;
Het ziet, hoe Adams schulden
Zijn rekening vervulden,
Maar reeds zijn afgedaan.
Het voegt zich bij die zielen,
Die voor haar Heiland knielen;
En roemt het kinderlot.
Zou 't met de hemellingen
Geen halleluja's zingen?
Ja, kinders loven God.
Mijn kindje steeg naar boven,
Om eeuwig Hem te loven.
Om eeuwig. . . O I ik buk !
Moest ik een schepsel telen,
Om 't eeuwig te zien deelen
In eindeloos geluk?

MENGELPOEZIJ.

O God ! welke eer geschiedt me ?
Geen moeite of angst verdriet me
In deze rampwoestijn :
Mijn kind mag in 't verblijden,
Maar ik moet in het strijden
Eene eer van Christus zijn.
Geloovigen ! wij vinden ,
Waar we immer komen, vrinden
Van 't hemelsche geslacht.
Geen doodsvallei zal 't hindren:
Wij worden van de kindren
In 's Vaders huis gewacht.

VROLIJK LEVEN.

Mijn zangster grijpt de citer aan,
En zingt van 't vergenoegen.
Wil iemand zich met zorg belaan,
Ik laat mij in geen boeijen slaan,
Ik laat de wereld zwoegen.
Wie vindt vermaak in druk en pijn?
Een slechthoofd moog' zich kwellen ;
Ik niet, ik wil voor Jezus zijn;
'k Verjaag door man en hemelwijn
De zorgen , die mij knellen.
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Wilt gij een raad om altoos blij
En vergenoegd te wezen;
Buk onder Jezus heerschappij :
Hij maakt geboeide zielen vrij,
En zal uw smart genezen.
De wereld smoort u in den dmk;
Wilt gij haar ketens dragen?
Neen; Neen; vervloek dat kneuzend juk!
Verlangt ge blijdschap en geluk?
Ga die bij Jezus vragen!
Begeef u spoedig bij den stoet
Van Jezus lievelingen:
Hen treft geen onweer, hoe verwoed;
Wanneer de wereld siddren moet,
Dan kan een Christen zingen.
Maar, zegt ge, 'k ben door angst benard,
Ik hoor de stormen huilen:
Geen nood; geef Jezus maar uw hart,
Dan hebt ge altoos in vrees en smart
Een rots om in te schuilen.
Of, zegt. ge , — straks velt mij de dood
En doet de vreugd verdwijnen. —
Neen; zijt ge Jezus gunstgenoot;
Hij voert u juichend in den schoot
Der blijde Cherubijnen.

MENGELPOEZU.
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Heeft iemand in zijn vroege jeugd
De dienst van God verkoren?
Het is een dienst, die 't hart verheugt.
Komt, speelgenooten ! smaakt die vreugd;
Ze is ons van God beschoren.
Wij jonge lieden worden ligt
Door de ijdelheid betooverd:
De voet staat los, en glipt, en zwicht:
Hoe ras verdwaalt ons wuft gezigt!
Hoe ras is 't hart veroverd!
De zucht tot blijdschap schijnt in 't hart
Der jongheid felst te gloeijen.
Weel dien de wereld houdt verward!
Belooft zij vreugd; zij levert smart:
Wie blijft nog in haar boeijen?
Is tegen 's duivels zwijmelwijn
Geen tegengift te vinden?
O ja; in God verheugd te zijn;
5*
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Dat niemand dan door wanhoop kwijn'!
De hel zou hem verslinden.
Hoe meer men Jezus min betracht,
En blijde in God mag wezen;
Te minder heeft de zonde kracht,
Te minder kan de helsche magt
Tot wellust ons belezen.
De losheid, die de jeugd verwint,
Kan ons het meeste deren,
Maar, die in God zijn blijdschap vindt,
Zal, daar hij Jezus teêr bemint,
Bedachtzaam steeds verkeeren.
Ons hart is, als het twijflen blijft,
En niet in God kan rusten,
Als 't in het ongeloof gestijfd
Steeds dobbrende op gestalten drijft,
Een speelpop onzer lusten.
Gij, jongheid, die zoo dubt, en klaagt,
En worstelt zonder krachten,
Terwijl de duivel u belaagt,
En 't ongeloof uw vaart vertraagt;
Voort! Jezus staat te wachten.
Voort! jonge hemelzoekers ! voort!
Laat al het eigen vallen,
En dringt door de enge hemelpoort!
Daar wordt de bangste, op Jezus woord;
De vrolijkste van allen.
Maar, denkt ge ruim van Jezus min,

MENGELPOEZIJ.

Mistrouwt dan niet den Vader!
Hij stemt volmaakt met Jezus in:
Komt! voegt u bij het Godsgezin,
En treedt den rijkstroon nader!
En, zoo 't u voor den wind mag gaan
In 't ijvren , in 't gelooven ;
Hij , die u in 't geloof doet staan ,
Hij blaze steeds dien ijver aan,
Dien 't ongeloof zou dooven.
Misgunnen andren u dien stand ,
Die niet zoo moedig loopen ;
Laat geen gezag den nanuwen band,
Waarmeê 't geloof aan Jezus hand
U strengelt , ooit -ontknoopen !
Of, willen ze uit voorzigtigheid
U van die hoogte trekken;
Volgt God, die u het veiligst leidt!
En, wat van menschen wordt gezeid,
Laat dat tot leering strekken !
Mistrouwt u zelf, maar nooit Gods woord!
De zelfproef past een Christen,
Die naar Gods vriendlijk roepen hoort;
Daar twijflend dubben hen bekoort,
Die met Gods liefde twisten.
En wij, die voormaals digt bij God,
En Christus mogten leven ;
Maar nu op 't eigen zijn verzot,
Of hijgen naar een schijngenot,
Of ongeloovig beven ;

101

102

STICHTELIJKE

Wij laauwen! die tot Jezus smaad
Zoo schandlijk zijn ontluisterd!
Wat vindt men, als men Hem verlaat?
Niets, dan een zielbedwelmend kwaad,
Dat liefde en ijver kluistert.
Op! eer de leeftijd ons ontschiet;
Wij allen moeten blaken!
De laauwheid voegt der jongheid niet:
Die 't eerste op Jezus liefde ziet,
Zal 't eerst aan 't gloeijen raken.
Wij moeten in het Christendom
Geen brekebeenen blijven ;
Maar altijd vurig ijvren, om
Den naam van onzen Bruidegom
Op al ons doen te schrijven.
Het dal van ootmoed, daar Gena
Heur stroomen in doet vloeijen;
Ligt aan den voet van Golgotha;
Dat ieder in die laagte ga !
De jongheid moet er groeijen.
De Godsvrucht moet de bloesem zijn
Van onze lentedagen;
Die in geen rijper leeftijd kwijn',
Maar steeds door Jezus zonneschijn
Gewenschte vrucht moog' dragen!
Ons leven zij geheel gebed!
Laat al ons spreken stichten!
Men hebbe 't op geen schijn gezet ;
Maar Jezus voorbeeld zij de wet

MENGELPOEZIJ.

Van onze Christenpligten!
Dat teedre waakzaamheid en moed
Ons worstlen steeds verzelden!
Die in den krijg wordt opgevoed,
Ontziet geen vijand, hoe verwoed:
Zoo groeit de jeugd tot helden.
Wij moeten elk in onzen stand
Op aarde nuttig wezen;
Wij bidders voor het vaderland;
Wij wapenen in Jezus hand,
Waarvoor de hel moet vreezen!
Wij, die het stervende geslacht
Met blijde hoop vervullen;
Wij zijn 't, waarvan de hemel wacht,
En Jezus eischt, dat we in Zijn kracht
Zijn naam verbreiden zullen.
Wij zijn 't; — maar ach! waar blijkt het in,
Dat wij iets goeds belooven?
Verloochenen wij eigen zin?
En is bij ons de wereldmin
Uit oog en hart verschoven?
Hoort! aarde en hemel roept ons toe,
Daar Gods gerigten blaken:
„O jeugd! word eens die laauwheid moê;
„Laat u de vaderlijke roê
„Tot goede kindren maken!"
Komt! volgen wij dien liefderaad!
De roede moet ons drijven
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Naar Jezus, die geen kinders slaat;
Maar met hen naar Zijn Vader gaat!
Bij Jezus moet men blijven!
Geen acht op 't eigen Ik te slaan,
God naauwgezet te vreezen,
In Jezus wel bij God te staan,
Op Zijn beloften af te gaan,
Moet onze sterkte wezen!
Betoon, o God! Uwe oppermagt!
Geen jongheid zette U perken.
Och! mogt men Uw genadekracht
Aan 't jonggeboren Godsgeslacht
Eens luisterrijk bemerken!
Vergeef mijn schuld! verhoor mijn beê!
Ach! mogt mijn zang hen wekken!
Paar hier, o Geest! Uw werking meê!
Maak, dat zij ('t welk ik nooit hun deê)
Mij met hun voorbeeld trekken!

MEN O 1i L PO KZIJ.

HET VERGENOEGEN.

Ik wil van 't Vergenoegen zingen ,
Op aarde schaars bekend;
Ze is aan 't verblijf der hemellingen
In ruimer lucht gewend.
Der Hebzucht is zij 't eerst ontvlogen ,
Zij haat de Gierigheid;
Ja (weende ze ooit) ; haar mededoogen
Heeft, vrekken! u beschreid:
Gij kunt haar aan uw schat niet binden;
Uw geldkist bergt haar niet:
Zij deelt haar rijkdom met haar vrinden,
En helpt, daar ze armoe ziet.
Het Vergenoegen geeft met blijheid,
Ze is moeder van de vreugd ;
Zij krijgt haar voedsel van de vrijheid,
Haar luister van de deugd.
Zij laat zich door geen stank verstikken,
Van zotte hovaardij,
En in de ontwerpen niet verstrikken
Van eerzuchts slavernij.
Hoe zacht haar ooit de wellust streelde,
Zij heeft dien nooit verzeld;
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Zij is zoo schuw van hoofsche weelde,
Als van het klagend veld:
't Is waar; men zingt, dat zij haar dagen
Gerust bij Veeman slijt;
Maar daar wordt ze ook verjaagd door 't klagen,
Door 't woelen van den nijd.
Het Vergenoegen kan niet hooren :
„Mijn buur heeft beter gras."
,,'k Heb alles met mijn vee verloren."
,,'k Wou, dat ik Rijkaard was."
Wie 't Vergenoegen ooit hoort spreken,
Die hoort de Dankbaarheid;
Zij is die hoeken verst ontweken,
Daar elk zijn lot beschreit.
De pleitzaal kan om haar niet denken,
Zij geeft te ligt gelijk,
En zou dies duizend twisten krenken:
Zij woont in 't vrederijk.
Zij kan niet op den degen leven,
En voegt niet bij de punt.
Of, zou ze op deez' gedachten beven:
„'t Is op mijne eer gemunt ?"
Men vindt in keur van lekkernijen,
In hof- en huis-sieraad ,
Van 't Vergenoegen schilderijen ,
Daar ze op gedoodverwd staat.
Men oefne zich in wetenschappen,
En hebb' geene eer daar van,
Of zie zijn oogmerk zich ontsnappen ;
Straks mort de wijze man.
Bij wien zal 't Vergenoegen komen
In deze rampwoestijn?
Zoo ergens, zekerlijk bij vromen,
Die vreemdelingen zijn:
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Het zij ze dienen, of regeren;
Het zij ze in koopgedruisch ,
Met troffel of kartouw verkeeren;
Bij zulken is zij 't huis.
Daar mag men deze roemtaal hooren :
„Ik heb genoeg aan God.
Ik heb Zijn liefdedienst verkoren,
En wensch geen ander lot:
Al wat ik heb, of nog vergader,
Verlieze, of missen moet,
Is naar den wil van mijnen Vader j
Dat liefdedeel is goed."
Och! dat wij steeds dien man verzelden,
Die dit vermaak geniet!
Hij ga door steden, of in velden;
't Is Vaders rijk gebied.
Hij zegt: ik mag te vrede leven;
Mijn Vader zorgt voor mij;
Die heerscht, om 't voedsel mij te geven,
Op de akkers en aan 't IJ.
Die doet voor mij den landman zweeteu,
En al wat bezig is;
Ik vind in stilte neêrgezeten
Hun arbeid aan mijn disch.
Men ploegt, men zaait, 't is warm, het regent;
Mijn koren groeit er door;
De schuur wordt vol, en ik gezegend;
'k Heb spijs, God zorgt er voor.
Gevoed, gekleed, gehuisd door 't zwoegen
Van vee- en ambachts-man,
Krijge ik tot nooddruft en genoegen
Al wat ik wenschen kan.
God doet voor mij de koopstad woelen,
Zendt schepen uit op zee;
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Ik mag geen vrees voor scha gevoelen,
Maar deel in 't winnen mee.
God maakt de verstgelegen landen
Mij eijnsbaar op Zijn wenk,
En geeft me uit Indiaansche handen
Geschenken op geschenk.
Waar ik het Raad- of Regt-huis nader,
Of 's lands Beschermers vind,
Daar zie ik knechten- van mijn Vader,
Die waken voor Zijn kind.
Wie zou Gods kind niet willen wezen?
Dat wordt men door Zijn Zoon;
Die geeft, ten rijkstroon nu verrezen,
Aan ons Zijn arbeidsloon,
Godzaligheid en vergenoeging
Is hier mijn grootst gewin ;
Die meerder zoeken, vinden wroeging,
Ik heb geen smaak daar in.
Ik heb genoeg, dat 's meer dan schatten:
'k Heb Jezus, dat is Al:
De wereld kan het goed niet vatten,
Dat ik bezitten zal.
Moet ik op reis bij roofzucht dolen;
Ik waag en mis niet veel:
Al wordt mij al mijn goed ontstolen;
'k Hou God nog tot mijn deel.
Die laat mij van Zijn Geest geleiden
Door deze wildernis,
En zuur of zoet voor mij bereiden,
Naar dat mij heilzaam is.
'k Moet ijvrig werken, God werkt mede;
De luiheid voegt mij niet ;
De bezigheid baart rust en vrede,
De ledigheid verdriet.
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En moet ik voor mijn kostje zweeten;
't Is ziel en ligchaam goed:
Zoo wordt Gods liefde minst vergeten;
Mijn Jezus zweette bloed.
Moet ik gehuwd of eenzaam leven ;
't Is goed, zoo 'k God bemin:
Ik wensch alleen hem aan te kleven,
Of met een huisgezin.
Moet ik of vroeg of later sterven :
't Is wel, God weet mijn graf:
'k Zal , ongebalsemd , rust verwerven ,
Meer dan ooit tombe gaf.
'k Ga ledig heen, 'k was naakt geboren,
Maar 'k vond op aarde God,
En heb een blijvend goed verkoren:
Kies, zondaar! ook dit lot.
Die 't Vergenoegen hier wil vinden ,
Zij voor de wereld doof,
En laat' zich door geen schijn verblinden
Van 't morrende ongeloof!
'k Zou meer van 't Vergenoegen kennen,
Zoo 'k meer als vreemdeling,
Die aan geen herberg wil gewennen,
Slechts naar den hemel ging.
Dafir zal het Vergenoegen wonen,
Daar kent men geen verdriet;
De lusten hebben daar geen troonen,
De zonde woont er niet.
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D A M O N,
DE HEILIGE BLIJDSCHAP.

VELDZANG.

Naast bij het golvend graan, ter zijde van een beek,
AVas Damon, afgemat van 't werken, neergezeten:
Juist voor hem lag een klaverrijke streek,
Waar in zijn hongrig vee thans bezig was met eten.
Zijn blij gezigt werd nu door 't schoon verschiet verrukt ,
't Vloog ginds en herwaarts heen , naar bergen en valleijen ;
Zijn geest, door zorgen niet gedrukt,
Verzelde 't verziende oog, ging vrolijk spelemeijen.
Dan zag hij 't kabblend beekjen aan,
De vischjes dartelend daar in de vinnen slaan;
Met welk een blijdschap mogt hij 't boekweitland begluren!
Ter zijde rees de tarwe en rogge om hoog,
Ginds streelde een boomgaard , hier een koolhof 't weidende oog ;
Zoo sleet hij met vermaak de heetste middaguren.
Maar Damons ziel zag nog veel meer:
Zij zag, in heilbespiegelingen,
De geestelijke zegeningen
Van Jezus, zijnen Heer.
Dit was het, dat zijn hart van dankbaarheid deed gloeijen,
En dezen herderszang van zijne lippen vloeijen :
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Mijn hart springt op van vreugde in God ;
Hij is mijn deel ; o zalig lot !
Wie heeft er op deze aarde
Een schat van grooter waarde?
Mijn schaapjes hebben overvloed,
En ik bezit een eeuwig goed!
Ik, de armste van de menschen!
Wat zoude ik meerder wenschen?
Ik leef gerust op 's Vaders woord,
Niets is er, dat mijn vreugde stoort,
Noch de avond, noch de morgen
Ontrusten mij met zorgen.
Mijne eenige bekommernis
Is, daar mijn hart vol boosheid is,
Hoe dat ik met mijn leven
Mijn Goël eer zal geven.
Maar ik geloof, dat Hij Zijn werk,
Al woelt mijn vijand nog zoo sterk ,
In spijt van die mij haten,
Niet onvoltooid zal laten.
Daar in is onze veiligheid ,
Dat, nooit, hoe zeer hij netten spreidt,
De zwakste zelfs van allen
In zijnen klaauw zal vallen.
Die God bezit, bezit het al;
Schoon alles ons begeven zal ;
Uw hoogste goed, o Vromen!
Wordt nimmer u ontnomen.
Wie is er niet met God te vreén?
Wie slaat zijn oog nog elders heen?
O stervling! staak uw zwoegen !
Hier vindt gij 't vergenoegen.
Die God verkiest, krijgt grooten loon :
Hij was een slaaf, hij wordt een zoon,
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En zal eens, na zijn sterven,
Door Jezus alles erven.
Al ben ik arm, al is mijn huis
Een kleine stulp, een slechte kluis;
Ik ben in deze woning
Veel blijder dan een koning.
Een weinig schapen is mijn deel,
Maar 'k heb, hoe weinig, echter veel:
'k Heb alles, om mijn leden
Te voeden en te kleeden.
De vogeltjes, die Godes lof
Verbreiden in mijns buurmans hof,
Zijn , met mijns buurmans dreven ,
Mij tot vermaak gegeven.
Dat koren is wel 't mijne niet;
Maar als mijn oog het maaijen ziet,
Verblijd ik me in den zegen,
Dien Thirsis heeft verkregen.
Ik zie, hoe God het voedsel geeft
Aan alles, wat op aarde leeft;
Ik hoor de velden spreken :
„Nooit zal u spijs ontbreken."
O duurgekochte vrolijkheid ,
Voor ons door Jezus angst bereid !
Wij juichen; Hij moest klagen.
Zoo rollen onze dagen.

MENGELPOEZU.

BEMOEDIGING

ZORGVULDIGHEID.

Rust, mijn ziel! wat zoude u kwellen,
Of ontstellen?
Leeft uw God en Vader niet?
Hoort Hij niet uws Voorspraaks bede?
Kan Zijn vrede
Niet verzachten uw verdriet?
Moogt ge uw wenschen niet verkrijgen :
Leer toch zwijgen,
Word eens al dat zorgen moê !
God zal zorgen; bid maar vurig,
Bid gedurig,
En vertrouw uw lot Hem toe!
Heeft Zijn Zoon voor u Zijn leven
Niet gegeven?
Woont Zijn Geest niet in uw hart ?
Zou Hij uw belang niet weten ,
U vergeten,
U verlaten in uw smart?
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Heeft Hij niet in angst en nooden
Hulp geboden?
Wie is goed, dan God alleen?
Nimmer is Zijn trouw bezweken,
Ze is gebleken,
Als het u onmooglijk scheen.
Wie kon ooit Zijn Magt beperken?
God kan werken
Alles, wat Zijn Wijsheid wil:
't Is de Magt van uw Ontfermer,
En Beschermer;
's Vaders Wijsheid is 't; zwijg stil!
Leer Hem tijd en wijs betrouwen !
God kan bouwen,
't Geen nu afgebroken schijnt.
Zien we niet, als we in de nachten
't Licht verwachten,
Dat de duisternis verdwijnt?
Heeft Hij u Zijn raad verborgen;
Wil niet zorgen,
Wil niet gissen naar dien raad!
"Volg Zijn wetten! die zijn heilig,
En 't is veilig,
Als men in die sporen gaat.
Hoop op Zijn beloftenissen!
Niets zal missen,
Dat Zijn Waarheid heeft beloofd,
't Geen Gods liefde goed zal keuren
Zal gebeuren ,
Zult ge krijgen van uw Hoofd.
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Jezus bidt, dat ge uw verlangen
Moogt ontvangen,
Zoo 't u nuttig wezen zou:
Jezus smeekt, zoo ge ooit begeerde
't Geen u deerde,
Dat uw Vader 't u onthou'.
Leer in 't weigren van uw lusten
Stil berusten!
Zorg niet! — 't geen het ergste schijnt,
Ja de smaad, die u bejegent,
Wordt gezegend;
't Onweêr, dat ge vreest, verdwijnt.
Leer, voor dreigen niet te schrikken:
Vrees geen strikken,
Die de list der helle spant.
Jezus heeft haar magt gebonden,
Kent haar vonden,
En verlost u uit haar hand.
Al de zorgen, die u plagen,
Zijn maar lagen,
Daar uw vijand in verschuilt ;
Maar hij wordt het best bestreden
Met gebeden ,
Daar ge uwe angsten tegen ruilt.
't Zorgen doet met God u twisten;
't Voegt geen Christen,
Dien 't gebed ten hemel leidt:
God te danken is uw leven,
Hem te geven
't Geen Hij eischt, is zaligheid.
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Zoek geloovig te verkeeren,
Jezus te eeren!
Zoek in deze rampwoestijn
Met uw Vader 't eens te wezen,
Hem te vreezen !
Dit moete al uw kommer zijn!

DE VIJAND AFGEWEZEN.

Stokebrand van malerijen!
Leugengeest! gij zijt gewoon ,
Mij den vrede te benijen ,
En te kwellen met uw hoon.
'k Leende dikwijls u het oor;
Maar nu krijgt ge geen gehoor!
'k Zal op Gods beloften letten,
Op uw nek mijn voetzool zetten.
Lastertong! gij hebt gelogen,
Toen ge mijnen Middelaar
Met uw zwadder hebt bespogen,
En genoemd een lasteraar.
Hebt ge toen geboet uw lust;
Zwijg dan nu! of moet ge uw rust
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Telkens door uw lastreu storen?
Vrees, want Jezus zal het hooren.
Jezus , die u heeft gebonden ,
Die uw snood misbruikte magt
Door Zijne almagt heeft verslonden,
En uw spartelen veracht;
Jezus, die tot mij zich wendt,
En uw list en leugens kent;
Jezus doet mij triumferen,
En zal u het zwijgen leeren.
Ja maar — 'k zal — wie weet — wat naarheid !
Al wat God als hard beschrijft,
Is een voorspel van onwaarheid,
Dat mij van mijn Jezus drijft.
'k Weet, gij denkt niets goeds van God,
En verwacht geen beter lot ;
Maar ik mag Zijn Goedheid roemen ,
-En dien God mijn Vader noemen.
Wat ge mij ook wijs wilt maken,
Als of alles falen zal;
't Is maar speeksel uit uw kaken,
Nijdigaard! 't is leugengal.
Woont gij in den afgrond niet?
Weet gij , wat bij God geschiedt ?
Gij , tot duisternis verwezen ,
Hebt Zijn raadboek nooit gelezen.
'k Weet, zoo gij uw zin mogt krijgen,
Zou mij niets te wachten staan,
Dan naar ijdelheid te hijgen,
En steeds dorstend te vergaan.
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'k Weet, dat gij mijn vijand zijt,
Die den hemel mij benijdt,
En ten minste in dit leven
Neep op neep mij zoekt te geven.
'k Weet; gij moet gestadig liegen;
Ieder, die uw dienst verkoor,
En van u zich laat bedriegen,
Liegt gij rust en blijdschap voor.
Zulken, die mijn Jezus kocht,
Die van Hem zijn opgezocht,
En ontweldigd uit uw strikken,
Zoekt ge liegend te verschrikken.
Maar vergeefs is al uw pogen;
Schoon ge duizend pijlen schiet ;
Jezus volk wordt niet bedrogen,
God vervult uw vloeken niet.
Jezus doet zelfs uw venijn
(Knars uw tanden!) heilzaam zijn.
Zoude ik dan uw leugens vreezen?
Alles moet mij nuttig wezen.
'k Wil van u geen zorgen leeren;
God bestiert mijn lot geheel:
't Geen Hij weigert, zou mij deren,
't Geen Hij geeft, is kinderdeel.
Spelt ge voorspoed, dreigt ge kwaad,
Kust of onrust, eer of smaad;
'k Moet het steeds voor leugens achten ,
En van u geen waarheid wachten.
Jezus leert me uw listen kennen,
Jezus, die mijn klagten hoort,
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Zal mij daaglijks doen gewennen
Aan Zijn nimmer falend woord.
Jezus, die uw kop vertrad,
Mij in bei Zijne armen vat,
Heeft uw muil en klaauw gekluisterd.
Zalig, die naar Jezus luistert!

DE VOORTREFFELIJKHEID

GODS HEILIG WOORD.

Waarachtig God!
Uw heilig woord, waarmeê de duivel spot;
Waarachtig God ! Uw woord beslist ons lot.
't Belooft ons vreê,
Om Jezus bloed, en op Zijn priesterbeê;
't Belooft ons vreê, Of dreigt ons eeuwig wee.
Dat heilrijk woord,
Waarmeê de Geest door steenen harten boort;
Dat heilrijk woord Wordt in ons land gehoord.
Gij spreekt ons aan,
O levend God! in deze bijbelblaan;
Gij spreekt ons aan; Leer ons Uw stem verstaan!
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In deze Schrift
Wordt waar van valsch, en goed van kwaad geschift;
In deze Schrift Is leugens tegengift.
De Waarheid spreekt,
De doove hoort, dat hij in schulden steekt;
De Waarheid spreekt, En 't stalen harte breekt.
De zondaar bloost
Beschaamd, terwijl hij bange zuchten loost;
De zondaar bloost, Ook als Uw Geest hem troost.
Die troost heeft klem;
O wondre kracht van de Euangeliestem!
Die troost heeft klem , Verblijdt en heiligt hem.
Deez' Bijbel leert,
Dat zondaarsmin Gods heiligheid vereert;
Deez' Bijbel leert, Wat God aan zondaars zweert:
'k Zie hier de kracht
Van 's Vaders trouw; ik zie Zijn Zoon geslagt;
'k Zie hier de kracht Van 't woord het is volbragt.
Dit is de grond,
Mijn ziel! waarop gij veilig bouwen kont;
Dit is de grond Van 't eeuwig vreêverbond.
Schoon 't al ontschiet,
Waar op het oog tot zielsbevrijding ziet ;
Schoon 't al ontschiet, Gods waarheid wankelt niet.
Dit testament ,
Waar in mijn naam door Jezus is geprent ;
Dit testament Verblijdt me in mijne ellend:
Op ieder blad
Wordt meer beloofd, dan Adam ooit bezat.
Op ieder blad Bespreekt mij God Zijn schat.
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Gods heilig beeld,
Dat in Zijn wet en Jezus leven speelt;
Gods heilig beeld Wordt door dit woord geteeld.
't Is dankbaarheid,
Die daaglijks voor den hemel ons bereidt,
't Is dankbaarheid, Die hier de deugd geleidt
De wijsheid leeft,
Die door haar Geest dit boek geschreven heeft;
De Wijsheid leeft, Die hier haar lessen geeft.
Och dat mijn ziel
Steeds als een kind aan Jezus voeten viel'!
Och dat mijn ziel Zich aan zijn lessen hiel'!
Geen grooter goed
Op aarde ik ken, dan 't woord, dat zielen voedt;
Geen grooter goed Bescherm ik met mijn bloed.
Waarachtig God!
Uw heilig woord, waarmee de vrijgeest spot;
Waarachtig God! Uw woord beslist zijn lot.
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EEN GELOOVIG ISRAËLIET,
IN BESCHOUWING VAN

HET

AVONDOFFEK.

Daar steekt het heilig vuur het avondoffer aan,
De God van Israël schept in dien reuk behagen.
Hij vordert, dat de schuld worde op dit lam gelaan,
Of anders moet men zelf de straf der zonde dragen.
Maar — ! wordt de zondenschuld door dat onnoozel lam,
Door meelbloera , of door wijn , door olie weggenomen ?
En 't wraakvuur uitgebluscht door deze ontstoken vlam ?
Laat ons het heilig regt om zulk een gift ontkomen?
Wat dan? — Jehovah zelf gebiedt deze offerand,
En wil in deze schets den Middelaar ons toonen:
We aanschouwen Dien in 't lam , dat op het altaar brandt;
Gods wraakzwaard zal om Hem, al wie gelooft, verschoonen.
God moest door Zijne wraak, om den geleden hoon;
Gelijk dit lam door 't vuur verteerd wordt, mij verteren;
Had niet Zijn menschenmin vergeving aangeboön
Langs eenen weg, die mij Zijn Goedheid zelf wil leeren.
Hier, hier aanschouw ik reeds mijn grooten Borg, gereed,
Om zich met mijne schuld gewillig te beladen;
Dat vlekkeloozc lam , dat zelf naar 't altaar treedt ;
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Op dat mijn ziel bij God in wellust zich zou baden.
Verrukkend tafereel! hoe streelt gij mijn gezigt!
Hoe kunt gij 't hijgend hart door zoeten troost verkwikken !
O afgrond van gena! hier faalt mijn zwak gezigt:
O zalig avonduur ! ö zalige oogenblikken !
Zal dan uw tegenbeeld ons vrijen van de schuld,
O dierbaar lam? — ö ja! Gods woord zal nimmer falen,
In 't Paradijs beloofd ! — in dit taafreel vervuld !
Wie kan, ontfermend God! Uw trouw naar waarde malen?
Mijn Rigter spreekt mij vrij, Zijne eischen zijn voldaan;
Hij delgt de schulden uit, die 'k immer heb bedreven;
Ik kan met mijnen Borg tot Hem vrijmoedig gaan:
O stof van vrolijkheid! Nu wil ik dankbaar leven.
Maar zoude 't waarheid zijn? of dreigt mij echter smart?
Voorspel ik mij geluk, en wordt mijn geest bedrogen?
Neen wijk, wijk, ongeloof, uit mijn kwaaddenkend hart!
Neen, neen! Heeft Isrels God, als menschen, ooit gelogen?
Neen , 't is geene ijdle hoop , geen hersenschim , geen droom :
Wis zal ons nageslacht dien grooten dag aanschouwen!
Nu ga ik juichend heen tot mijnen vijgeboom
En wijnstok; — 'k zal voortaan op Abrams God vertrouwen.
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JEZUS DE RIJKE LIEFDE.

Jezus is alleen mijn schat,
Hij, de wellust mijner oogen:
Jezus heeft mijn hand gevat,
En mijn hart tot zich gebogen :
'k Zal Hem als mijn bruidegom ,
'k Zal Hem als mijn rijkdom roemen,
Telkens, als ik tot Hem kom,
Hem de rijke liefde noemen.
'k Zal gedurig bij Hem zijn;
Ik door Hem aan Hem verbonden,
Vrees geene armoê, acht geen pijn;
'k Heb bij Jezus 't al gevonden.
God met mij! wat wensche ik meer?
Was ik schuldig, Hij betaalde;
En Zijn liefde zocht mij weêr,
Als ik van Zijn spoor verdwaalde.
Wereld! gij bevat het niet,
Hoe mijn Jezus mij beminde,
Toen Hij 't leven voor mij liet,
En hoe trouw ik Hem bevinde.
Och! zag eens uw vlugtig oog.
Wat mijn Borg al wou vergaren ,
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En wat boven 's hemels boog
Hij voor armen wil bewaren!
Adam, ja, was rijk in God;
Maar hij kon dien schat verliezen:
Hij verloor dien , door 't genot
Van zijn eigen lust te kiezen:
Adam viel, toen kon zijn goed
Aan zijn erfgenaam niet komen,
Die zijn schuld niet had geboet,
Noch bij God was aangenomen.
Jezus werd zijn erfgenaam;
Die alleen kon God betalen :
Jezus was alleen bekwaam;
Om 't verloorne weêr te halen.
Hij heeft alles afgedaan,
Hij! die God is, heeft geleden,
Heeft in Adams plaats gestaan,
Is in Adams regt getreden.
't Schijnsel van Gods Majesteit,
God uit God, maar mensch geboren,
Kocht voor ons de zaligheid:
Nimmer gaat die schat verloren.
Jezus, die de wereld draagt,
Alles schiep en uit mag deelen ,
Is voor hel noch dood versaagd,
Laat Zijn goed zich niet ontstelen.
Schuldvergeving , rust en vreê,
't Regt om kindren Gods te wezen,
Deelt de rijke Jezus meê:
Wie zou dan voor armoê vreezen?
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Konings kindren zijn wel rijk ;
Maar in deze lage woning
Is geen koning u gelijk,
Kinders van den grootsten Koning!
God wil zelf uw Vader zijn;
Alles aan u dienstbaar maken,
Om in deze rampwoestijn
's Vaders vrije gunst te smaken.
Schepsels, die ge missen moet,
Leeren u Zijn deugden kennen,
Om u aan een beter goed,
Dan aan 't geen vervliegt, te wennen.
Is 't uw lust in heiligheid
's Vaders beeld als kind te dragen ;
Ia a zulk eene eer bereid;
Gaat er om bij Jezus vragen!
Is 't uw lust, bij 't eeuwig licht,
Door 't geloof in Hem , te leven ;
Nadert veel! uw aangezigt
Zal ook veel een weêrglans geven.
't Licht , waarbij men alles ziet ,
Daar de zorgen voor verdwijnen,
Zal u nimmer van verdriet,
Of droefgeestigheid doen kwijnen.
Jezus, die den Geest ons geeft,
Zal ons nooit dat licht doen derven;
't Licht, waardoor men eeuwig leeft,
En men vergenoegd leert sterven.
Wie heeft God, dat Licht, ten deel,
Die zich nog niet rijk zou noemen?
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Hebben wereldlingen veel;
Zulk een mag op alles roemen.
Heb ik dit door Jezus dood
Uit Zijn liefdehand gekregen;
'k Ben in kommernis of nood
Om geen liefde of schat verlegen.
'k Mag om al, wat nuttig is
Tot de Godsvrucht en 't genoegen ,
In deze aardsche wildernis,
Bidden, waken, strijden, zwoegen:
't Faalt me niet, 't is weggelegd;
'k Heb geen penning uit te schieten;
Maar ik zal, om Jezus regt,
Onbekrompen 't al genieten.
Al dien rijkdom, al dat goed
Won mijn Vorst door hevig strijden,
Kocht mijn Borg voor zweet en bloed,
Kreeg mijn Hoofd na 't bitterst lijden.
Hemel ! zou 't geen liefde zijn ,
Die voor snoode hellewichten
Wou verdragen zoo veel pijn,
Zoo veel arbeid wou verrigten ?
Acht men zulk een Goedheid niet?
Kan die Liefde 't hart niet raken,
Die haar rijkspaleis verliet,
Om haar vijand rijk te maken?
Die van duivels is bespot,
En op ons Zijn Geest doet dalen;
Die verlaten is van God,
Om bij God ons in te halen?
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Liefde leef! Uw heerschappij
Doe mij meer naar U gelijken !
Rijke Jezus, leef in mij,
Dien Uw bijzijn moet verrijken !
't Is mijn blijdschap, 't is Uw lust,
Dat Uw deugd in mij moog' leven,
En ik wacht geene andre rust,
Dan U eeuwig eer te geven.
Alles, daar men U in eert,
Dat mij aan Uw dienst kan binden,
Worde alleen van mij begeerd,
Om Uw liefde er in te vinden!
'k Zal U als mijn bruidegom,
'k Zal U als mijn rijkdom, roemen,
Eeuwig, als ik bij U kom,
U de rijke liefde noemen.

DE EENHEID DER GELOOVIGEN.

In welk een oord men vromen vindt,
Men ziet hen allen eensgezind;
Hun aller lust en leven
Is, Jezus aan te kleven.
Zij allen zijn in Jezus één,
En hier en namaals lotgemeen ;
Zij allen zijn te gader
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Het kroost van éénen Vader.
Zij naderen tot éénen troon,
Tot éénen God! door éénen Zoon,
Van allen zijn de zonden
Verzoend door Jezus wonden.
Zij allen hebben ééne zorg,
En één belang; dezelfde Borg
Hun Heiland, hun Behoeder,
Is aller oudste Broeder.
Eén Geest is 't, die hen allen leidt,
Die voor den hemel hen bereidt,
Zijn liefde hun wil toonen
Door in hun hart te wonen.
Dezelfde vreugd streelt aller hart,
Zij deelen in dezelfde smart;
Men hoort Gods lievelingen
Zaam schreijen, zamen zingen.
Zij zijn aan ééne dienst gewijd,
En moeten in denzelfden strijd ,
Tot wering van de slagen
Dezelfde wapens dragen.
Aan allen is door 't zelfde Hoofd
Na 't strijden 't zelfde loon beloofd ,
Terwijl hun ééne woning
Bereid wordt door hun Koning.
O zalige vereeniging !
Niets baart hier ooit verandering. ... 1
Maar, wat zou banden slaken,
Die Jezus vast wou maken!
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DE

ONTWAAKTE.

'k Voel dag aan dag, geduchte Majesteit !
In 't woelen van mijne erfverdorvenheid ,
In de angsten van het knagende geweten,
In de onmagt, die ik doodelijk erken,
Dat ik een slaaf van Uwen vijiind ben,
En schendig U in alles heb vergeten.
Geen boosheid heeft de duivel ooit bedacht,
Of ze is, helaas! in mij ook voortgebragt ;
Van alles, wat men gruwelijk kan noemen,
Is 't welig zaad in mijne ziel gestrooid;
Zijn klaauw heeft al het goede er uit gerooid,
Opdat hij mij, met hem, zou zien verdoemen.
In Adam viel ik hem vrijwillig toe;
En alles wat ik daaglijks laat of doe,
Ik zelf, ik laat of doe dat ongedwongen:
Vrijwillig viel ik van mijn Schepper af,
Regtvaardig Godl ik billijk Uwe straf;
Gij krijgt Uwe eer, al branden onze tongen.
'k Regtvaardig U, zoo Ge eeuwig mij verlaat,
En daaglijks hier met felle geesels slaat;
Zoo 'k helsche smart met aardsch verdriet moet koopen,
Zoo 't kwade niet in mij beteugeld wordt,
Zoo Gij gedoogt, dat ik in wanhoop stort,
Om woedend hier naar galg en rad te loopen.
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'k Regtvaardig... maar, ö Godl ik smeek: gena!
Ik ijs. ... ik ben het dubbel waardig, ja ;
Dan ! ach ! ... ik kan Uw gramschap niet begeeren ,
Uw dierbre gunst is mij het hoogste goed:
'k Regtvaardig, ja, al wat Uw gramschap doet;
Maar 'k wenschte Uw wraak van mij nog af te keeren.
Helaas! hoe raak ik uit mijn slavernij,
Van schuld verlost, en van de zonden vrij?
Help, hemel, help! zink, afgrond, eeuwig neder!
De zonden, die Gods hoogheid tergen, zijn
Als bergen op mijn hoofd; ö angst! ö pijn!
Wie brengt mij tot mijn God in vriendschap weder?
De zonde woelt, terwijl ik zucht; ik snel
Te post, door 't vuur der gruuwlen naar de hel;
Ik voel mij reeds door wroegingen verslinden:
Waar uitkomst? waar? de wereld heeft er geen;
Zoo 'k leven zal, ik moet mijn heil alleen
In Gods gena bij Jezus kruispaal vinden.

DE AFGEDWAALDE.

Helaas! ik afgedwaalde, ik moet in 't dorre wonen,
Eu (zoude ik mij verschoonen ?)
Ik ben er de oorzaak van,
Daar ik mijn schulden zie, maar niet belijden kan,
O diepte van ellend! bij 't voelen van de plagen,
Zich echter niet te dragen,
Als een ellendeling;

131

132

STICHTELIJKE

Wien past het sohreijen meer, wien mcer vernedering?
Mijn boezem is versteend; mijn hart kan door geen klagten
Zijn knellend leed verzachten ,
En 't oog, dat nimmer schreit,
Verergert nog mijn lot door ongevoeligheid.
Zie ik den hemel aan, ik kan er God niet vinden;
Zoo liet ik mij verblinden
Door ijdel schijngenot:
Ik zoeke slechts ter loops een onbekenden God.
De goede Jezus houdt zich ook voor mij verscholen,
En moet ik langer dolen,
Kas vindt mij wolf of zwijn :
'k Zal ras, ontkome ik niet, verscheurd, vertreden zijn.
Maar neen! mijn Herder waakt, om schapen, die verdwalen
Mecdoogend weêr te halen;
Hij ziet ook zulken aan,
Die , van Hem afgedwaald , op kwade paden gaan.
Hij roept, Hij noodigt mij, Zijn liefde wil mij leeren
Gestadig weer te keeren.
Zijn Geest , Zijn goede Geest
Bestraft me , en wijst mij ook naar Hem , die 't kwaad geneest.
Laat uit genade, ö God! mij toch mijn vuile zonden
Het steenen hart doonvonden!
Laat mij in Uwen Zoon
Vrijmoedig naderen tot Uw genadetroon!
Ik kan alleen , als Gij mijn schulden hebt vergeven ,
Uw naam ter eere leven;
Dan zal ik heüig zijn,
Als mij Uw hand geneest van 't kwaad , waaraan ik kwijn.
Uw liefde breekt het hart; genade doet ons blozen;
'k Heb nooit Uw dienst verkozen
Met zulk een ijvergloed,
Als wen 'k mijn schulden zag verzoend in Jezus bloed:
Uw trouw heeft mij bewaard, 'k had stof tot vrolijk zingen,
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Met al Uw lievelingen;
Maar 't afgeweken hart
Wordt door de schuld gedrukt, en door gebrek aan smart.
Geef, geef me een schreijend oog , leer mij geloovig klagen !
Gij toont Uw welbehagen,
Wanneer ik tranen stort,
Wanneer door Uwen Geest mijn geest verslagen wordt.
En waarom zoude ik niet voor U, mijn Vader, weenen,
Gij zondt mij nimmer henen ,
Hoe dikmaals ik in nood
Met tranen tot U kwam, en in Uwe armen vlood.
Waar zoude ik vlieden? waar, waar kan ik voor mijn kwalen
De medicijnen halen,
Zoo 'k die van Uw gena
Of moedeloos verspil, of zorgeloos versma.
't Is de eer van Uwen naam de leemten te genezen
Van zulken, die U vreezen;
Gij doet de lammen staan,
De moeden vurig zijn, de struikelenden gaan.
Dit geeft mij hoop en moed, 't is daarop, dat ik nader
Tot U, mijn God, en Vader!
Als een, dien Gij bemint,
Maar die zich telkens toont een wederstrevig kind.
Uw trouw is menigmaal mij in den nood gebleken,
Maar ik ben afgeweken ,
Verlatende Uw verbond,
Dat mijn vermetelheid te dikmaals trouwloos schond.
Gij decdt door Uwen Geest mij hemelblijdschap proeven,
Maar ik dorst Hem bedroeven;
Mijn vreugde en kracht bezweek,
Gelijk een breede stroom, die eindigt in een beek.
Mijn Eedder in gevaar! U moet ik dankbaar wezen,
En boven allen vreezen,
En toonen met der daad,
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Dat de eer van Uwen naam ver boven 't eigen staat.
Genade zocht mij op, genade deed mij komen
Tot Uwe liefdestroomen,
Genade heeft mijn pad
In druk en smart gekend, en 't oog op mij gehad.
Ja: wat ik heden ben, dat ben ik door genade,
Ai! sla mij verder gade.
Schoon ik 't onwaardig ben,
Mijn God! Gij zijt een God, dien 'k als vergevend ken.
Ik hoop op Uw gena: Gij, die U op mijn kermen
Weêr telkens wilt ontfermen,
Zult hooren naar mijn klagt,
Wanneer ik werkzaam blijf, en op Uw goedheid wacht.
Want Jezus heeft voldaan; 't is Jezus, die in 't midden
Van Uwen troon wil bidden;
Hij kent me; ik Hem: mijn nood
Is voor mijn rijken Borg, hoe groot ook, niet te groot.

M ENGEL PO E ZIJ.

DE

EUANGELIEWEG.
VELDZANG.

CODELIEP EN VROOMHART.

'k Heb op een heuvel, daar wat bruine dennen stonden,
De laagre takken dor, de hoogre half verschroeid,
Daar hier en daar in 't zand een heischeut was gegroeid ,
Mijn Godelief, mijn vriend in eenzaamheid gevonden.
Hij lag er afgepeinsd; zijn elleboog in 't zand,
En 't hangend hoofd lag in zijn hand ;
Hij lag er treurig neêrgezegen,
De vogels zagen hem, en zwegen,
De fluit, waarop hij anders speelt,
Had zelfs hem in 't gezigt verveeld,
Hij had die moedloos weggesmeten,
En wou maar van geen spelen weten:
Nu stonden de oogen stijf, dan was het of hij sliep ;
Maar als zijn flaauwe stem eens, Goede Jezus! riep,
Dan sloeg hij de oogen naar den hemel, en zij schreiden.
Het aangename dal, waarin zijn schaapjes weidden,
Dat onder aan den voet van dezen heuvel ligt,
En vreemdelingen lokt door 't wisslend vergezigt,
Kon Godelief geen blijdschap geven;
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Zijn lust verging, en al zijn fleur
Verliet hem met zijn frissche kleur.
Zoo zie ik 's winters aan mijn boomgaard bloei noch leven.
Zoo kwijnde Godelief op dezen zomerdag.
Ik hoorde zijn gezucht, en zag
Ook op dien heuvel door de boomen
Den liefderijken Vroomhart komen:
Ik dacht, en 't is ook zoo gebeurd,
Die zal niet dulden, dat hij treurt,
Die zal misschien hem nuttig wezen ,
En zijn bedroefd gefolterd hart
Van bange vrees en bittre smart
Door 't Euangeliewoord genezen.
Hij naderde , en bleef schielijk staan ;
Want dus hief Godelief zijn jammerklagten aan.
GODELIEF.

O God! hoe wordt mijn ziel bestreden!
De zonde woelt, de duivel woedt,
En 's levens zorregvuldigheden
Verwilderen mijn wuft gemoed.
Hoe wordt mijn ziel de rust benomen!
Hoe wordt de hemel mij betwist!
Hoe zal ik door de wereld komen,
Daar 't zwervend hart zijn leidsman mist !
Ik kan niet sterven, en niet leven:
Tot sterven ben ik onbereid,
En 't leven kan geen leven geven ;
O God! ik mis de zaligheid.
Ik word beschuldigd van 't geweten :
't Verzuim is veel, het misdrijf groot;
Ik heb mijn eed en pligt vergeten;
Ik mis den vrede , en 't hart is dood.
'k Ben ongevoelig voor bedreiging;
Wie is het, die mij schreijen ziet ?

MENGELPOEZIJ.

'k Heb tot bekeering flaauwe neiging,
En Gods beloften treffen niet.
De wet vervloekt me, en ik moet zwijgen;
Of schijnt het Euangeliewoord
Eens in mijn oordeel plaats te krijgen,
't Wordt, eer het harte breekt, gesmoord.
Ja, als ik om mijn zonden treuren,
En tot den Heiland vlugten mag,
En door 't geloof me eens op kan beuren ;
't Is kort van duur ; een winterdag !
God zocht van mij iets goeds te maken;
Maar ik begeerde 't , zonder vlijt ;
't Wou heilig worden zonder waken ,
Den hemel winnen zonder strijd.
Mijn woorden zonder geest en leven
Zijn ijdel als een waterbel,
De wufte klanken, die zij geven,
Zijn tolken van mijn hartsgestel.
Men vestige op mijn doen zijne oogen !
Zoo wie daar Jezus beeld in kent,
Dien heeft de liefde en schijn bedrogen ,
Of hij is Jezus ook ontwend.
Het Lam te volgen , dat is 't wezen
Van 't hemelzoekend Christendom ;
Maar ik , zoude ik Zijn volger wezen ?
O God! Gij weet het; — ik verstom.
VROOMHART.

Ja Godelief! wij moeten treuren.
GODELIEF.

Ach! Vroomhart! zijt ge daar? help mij den hemel scheuren?
VBOOMHABT.

Die is geopend voor uw klagt;
Want onze Jezus is er juichend ingevaren :
Die kan voor zonde, en 's duivels magt,
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En 't wriemelend gedrang der wereld ons bewaren;
Die heeft aan God voldaan: Die kocht de zaligheid;
Die heeft den hemel ons bereid,
En hoe men 't ons betwist, geen duivel kan hem sluiten,
Hij heeft er geen gezag, en blijft er eeuwig buiten.
Ziet ge uw gebrek, en zware schuld;
Het ongeloof kon nooit een kranke ziel genezen,
Maar Jezus wel tot droefheid wezen,
Wiens liefde slechts begeert, dat gij gelooven zult.
GODELIEF.

Ja maar, mijn hart verkoos het dwalen:
Geen schuld kan bij de mijne halen.
VROOMHART.

De schuld wordt uitgewischt door godlijk offerbloed:
Wat kunt ge meer, dan 't geen uw Regter eischt, begeeren?
Of denkt ge, dat uw Borg den nek u toe zal keeren?
Ai! zeg eens, Godelief! als gij uw schapen hoedt,
En voor hen heengaat langs de wegen,
Zeg, voelt ge uw hart dan niet tot derenis genegen,
Als ge in een modderige sloot
Een schaapje, dat uw spoor in 't zwerven heeft verlaten,
Hoort nederploffen , en ziet worstlen met den dood ?
Hoe vliegt ge dan ter hulp ! gij wacht niet naar zijn blaten ;
Gij hebt uw schaapje lief; maar keurt zijn dwaalzucht af,
En redt het uit gevaar; of moet het tot zijn straf
Wat blijven spartelen, en vreezen te verstikken;
't Is slechts, om 't van een kwaad, dat doodelijk zou zijn,
Door de ondervinding van die pijn,
Te meerder af te schrikken.
Ja, stel! er waren van dien glibberigen kant
Wel meer, dan één, in 't vuil geschoten;
Wat heeft dan van uw trouwe hand
Het eerste uw liefdezorg genoten?
Was 't niet dat schaapje, 't welk het meest was in gevaar,
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En 't eerste scheen te smoren?
Daar was uw liefde 't eerst voor klaar:
Geen schaap gaat onder 't oog van Godelief verloren.
Of grijpt een wolf er één in heide of wildernis,
't Ontbreekt u dan aan magt , niet aan genegenheden ;
En durft ge denken, dat uw Jezus voor Zijn leden,
Voor schaapjes , die Hij kocht , zoo goed geen herder is ?
GODELIEF.

Och! was ik maar van Jezus weide!
Dan , denk eens , wat die Herder zeide :
Ik ken Mijn schapen, en zij luistren naar Mijn stem;
Zij kennen Mijnen tred, en volgen Mijne gangen.
Zeg, Vroomhart! zeg, waar volg ik Hem?
Waar toon ik van Zijn woord en leiding af te hangen?
Mijn hart blijft boos, mijn leven slecht,
Ik vind geen kenmerk van genade:
Sloeg Jezus mij in liefde gade;
Der zonde was voor lang de heerschappij ontzegd;
Dan zou men in mijn woord en wandel Godsvrucht lezen,
En ik een levend beeld van Jezus deugden wezen.
VROOMHABT.

Hoe ! is het zóó met u gesteld ,
En, wilt ge Gods gena niet prijzen,
Wier grootheid gij weleer aan andren hebt verteld?
Kom! Jezus wil u die genade nog bewijzen.
Zoo gij Zijn eigendom niet zijt,
Dan is dit oogenblik uw allerbeste tijd,
Om u voor eeuwig, op Zijn eisch, aan Hem te geven;
Hij is dezelfde nog, en blijft voor zondaars leven.
Zijn Vader gaf Hem last,
Om goddeloozen goed, en slaven vrij te maken;
Het werk is afgedaan , 't worde u maar toegepast !
Kom spoed u! spil geen tijd! Hij zal uw banden slaken.
En, als ge uw schulden op Zijn offer nederlegt,
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U door Zijn liefde voelt aan Zijne dienst verbinden,
En tot Zijn Vader, Vader! zegt,
Dan zult ge zeker weêr genade-blijken vinden:
Dan zal de ondankbaarheid, waarmeê ge u tegen God
Zoo schandelijk vergreept, in ootmoed u doen schreijen,
En, juichende om uw zalig lot,
Zult gij met zang en fluit uw schaapjes vrolijk weijen.
't Is waar, het is u niet te doen,
Om slechts gerust te mogen wezen;
Maar om, door Jezus heilrantsoen
Met God bevredigd, Hem te lieven, en te vreezen.
Het is alleen uw zaligheid ,
Dien God te dienen, en Zijn heerlijk beeld te dragen;
En daar toe heeft Hij zelf u alles toegezeid,
En daar toe laat Zijn Zoon u om uw hart nog vragen:
Uw wensch is Vaders wil en eer,
De blijdschap van den Borg; wat wilt, wat wenscht ge meers
Door ons aan Jezus te vertrouwen ,
En, naderend tot God, Hem in dien Zoon te aanschouwen,
Zóó wordt men heilig , zóó alleen :
Er is geen andre weg — ik ken, God wijst er geen.
GODELIEF.

Ja, Vroomhart! ja, ik weet geen andren weg te kiezen;
Maar, wordt men heilig op dat spoor;
Dan moet ik al den moed verliezen,
Dan was het immers schijn, toen ik dit pad verkoor:
Want, schoon ik duizendwerf tot Jezus scheen te komen,
Ik ben dezelfde slechtaard nog;
En , zoude ik dan voor 't eind van 't nare zelfbedrog ,
Voor 't eindeloos verderf niet schromen ?
Mijn hart is even traag, afkeerig, vuil en boos,
En, hoe ik 't ook bederf, het blijft indrukkeloos :
Den heilweg ken ik wel ! maar 'k heb dien niet bewandeld ,
Gelijk het zulk een voegt, die 't enge heilpad vond;
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'k Heb trouweloos met God gehandeld;
Ik scheen te vreden met Zijn heilig zoenverbond ,
En zwoer Hem hulde met mijn mond;
Maar ach ! waar bleek het uit mijn daden ;
'k Heb kwaad bij kwaad gevoegd , en schuld op schuld geladen.
Zeg, trouwe Vroomhartl wordt Genade niet getart,
Als wij , om de angsten van 't gewisse steeds te ontvlieden ,
Een boos en onverbrijzeld hart,
Dat slechts zich zelven vleit, aan Jezus durven bieden?
VROOMHABT.

In 't hart, dat eens tot Jezus kwam,
Dat zich aan Jezus heeft gegeven ,
Dat Jezus tot zijn Heiland nam,
En zwoer voor Hem te zullen leven ;
In 't hart, dat, leunende op dien Borg,
Vrijmoedig mogt tot God genaken,
En, zonder angsten, zonder zorg!
Den zoetsten zielevrede smaken;
In 't hart, dat Jezus toebehoort,
Het minste vlekje niet te haten,
Maar Jezus moorders ongestoord,
De zonden onbetreurd te laten,
Dat is de snoodste ondankbaarheid ;
Maar, schoon wij dus Gods gunst verachten,
Hij houdt nog de armen uitgebreid,
Om ons ontfermend in te wachten.
Keer tot Hem, Godelief! het is Zijn wil, en eer;
Hij zal vergeven, en vergeten;
Laat Jezus uwe nooden weten,
En neem Zijn offer aan ! zoo keert men daaglijks weer.
God wist wel , dat in u een zondig hart zou blijven ;
Maar gaf u 't middel ter verbeetring in Zijn woord :
Hij wil , dat u 't verderf naar Jezus toe zal drijven ,
Die 't angstig kermen van Zijn volgers altijd hoort.
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Ons hart moet meer en meer van zonde een afschrik krijgen,
En daaglijks naar den hemel hijgen,
't Geloove moet, door 't zien op Jezus helsche pijn,
Den ouden mensch den doodsteek geven;
Zoo leert men door Genade leven:
Genade moet het hoogst, de zondaar 't laagste zijn.
De pligt en 't voorregt van een Christen
Is, dat hij dagelijks bij 't geestelijk manna leeft,
Dat God hem uit den hemel geeft,
En zich door 't ongeloof zijn regt niet laat betwisten.
't Geloof neemt waarheid aan ; de waarheid maakt ons vrij :
Dat dit ons daaglijksch werk dan zij!
Is 't waarheid, dat mijn vriend zoo laf is in het strijden,
Zoo trouweloos , zoo slecht gesteld ,
En nogtans in geen tranen smelt;
God weet die waarheid, en mijn vriend moet die belijden:
Gij moogt ze voor Gods Majesteit,
Die u laat roepen, niet verbloemen;
Maar in eenvoudigheid moet ge ook deez' waarheid roemen,
Dat Jezus heeft voldaan, en nog voor zondaars pleit,
En dat Hij daaglijks u wil geven
En lust, en kracht, om als een kind voor God te leven.
Wij zijn, 'k erken 't, een slangenzaad,
Een zamenweefsel van het allerbooste kwaad ;
Maar laat ons van Genade zingen!
Zij is het, die ons Jezus gaf,
Zij spreekt van vrede en dreigt geen straf,
Zij maakt ons door 't geloof , van monsters, hemellingen.
Treed toe dan, Godelief! versmaad het kruisbloed niet,
Dat alle schulden uit kan wisschen;
Maar neem ('t is God, die 't u gebiedt)
Toch dagelijks bezit van Zijn beloftenissen!
Houd vast aan Gods gena! weersta het ongeloof!
En blijf niet langer voor Zijn Vaderliefde doof!
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Hier raakte Godelief aan 't weenen,
En door meêdoogendheid werd Vroomharts taal gestuit;
Maar onder 't schreijen scheen de treurigheid verdwenen,
En barstte Godelief in deze woorden uit.
GODELIEF.

Genade alleen is mijn behoud,
En Jezus moet alleen mijn Zaligmaker wezen:
't Is Jezus, daar mijn ziel op bouwt,
Aan Hem is alles toevertrouwd,
Hij kan, Hij wil, Hij zal mij zuivren en genezen.
Ik eeuwig de Uwe, trouwe Borg!
Aan U beveel ik al de zorg,
Om , 't geen Gij kocht , mij toe te deelen :
Ik weet, daar 'k Uwe goedheid ken,
Dat , hoe verfoeijelijk ik ben ,
Het zaligen van mij U nimmer zal vervelen.
'k Zie, Jezus! U voor mij gegeeseld en bespot,
Voor mij verlaten van Uw God;
'k Zie U voor mij de doodsvallei betreden,
En voor mijne ongeregtigheden
U afbetalen. 'k Zie, Uw Vader is voldaan;
Hij heeft mij al mijn schuld vergeven,
Toen Ge uit het graf zijt opgestaan;
Dies moet ik, als Zijn kind, met Hem bevredigd leven.
Gij , Jezus ! kunt alleen mijn ziel
Dat zalig kinderleven leeren,
En ik, die voor U nederkniel,
Zal telkens met gebeèn mij tot Uw lessen keeren.
Gij zult mijn Herder in deez' pare rampwoestijn,
Mijn Voorspraak in den hemel zijn.
O Herder, die voor mij de wolven in dorst wachten,
Den helschen leeuw verslondt, den dood geen dood woudt achten!
Van al uw schaapjes is er geen,
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Dat zich door 't ongeloof zoo ver van U liet drijven:
Al dwaalden al Uw schaapjes heen,
Ik moet, ik wil het digtst bij Uwe liefde blijven.
O Voorspraak, die nujn nooden kent,
En telkens wilt aan mij gedenken!
Ik bid U, wil mij krachten schenken,
Dat ik mij telkens tot U wend'!
Gij zijt mijn Koning, die ten rijkstroon zijt verheven,
Regeer mijn hart, bewoon mijn huis,
Laat dagelijksch geloof mijns vijands heir doen beven,
De zonden sterven aan Uw kruis!
Breng me aan de zaligheid eens nader,
En 't hemelsch Vaderland in 't oog!
Ik volg U, waar Gij gaat; ik volg U naar Uw Vader;
Ik wacht Uw toekomst in, en hef het hoofd omhoog.
O eeuwig zalig lot! wie ben ik, hemellingen!
Uw Vorst nam mij ten broeder aan;
En 'k mag met God in vriendschap staan.
Helpt, Englen! Vroomhart, help! 'k zal Jezus liefde zingen.
VROOMHART.

Ik ben met u , mijn vriend ! verblijd ,
En wil met uw gezang mijn snaren,
Met uw gejuich mijn lied wel paren,
Maar 'k moet nu voort; het is mijn tijd:
Ik moet bij Vrolijkhart, daar Ligtaard zijn zal, wezen:
Er was een buurverschil gerezen,
Waarin ik, zoo ik kon, de scheidsman wezen zou.
Ik ga in Jezus naam : o God ! maak mij getrouw !
Laat Jezus Geest me ook daar verzellen,
Mij teeder van gemoed, en needrig van gelaat,
Steeds dienstbaar maken aan Uw raad,
En 't heerlijkst voorbeeld mij met kracht voor oogen stellen.
Tot weerziens , Godelief! blijf Uwen Jezus bij !
Ik denk aan U; denk gij aan mij.

MENGELT O EZ IJ.

ZUCHT OM BEDACHTZAAMHEID.

Mijn Heiland! die mij hebt gegeven
Den lust, om naar Uw wet te leven,
Ik voel, dat onbedachtzaamheid
Mij doet verdwalen van Uw sporen,
En naar de looze treken hooren
Der wereld, die mij lagchend vleit.
Hoe sluipt de zonde door mijne oogen
Ten boezem in; ik ben bedrogen,
En lig verslagen, eer ik 't weet.
'k Moet menigmaal te laat beklagen ,
Dat ik mij trouwloos heb gedragen,
Of zonder winst mijn tijd besteed.
Door op mijn hart niet naauw te letten,
Verwar ik dikmaals in de netten,
Die mij de zonde en duivel spant.
Door onbedachtzaam te verkeeren,
Moet ik met schade en schande leeren
Mijn slecht bestaan van allen kant.
Dan onvoorzigtig in het spreken —
Dan in het zwijgen — ; wat gebreken
Ontkenen hunnen oorsprong niet
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Van (luizende onoplettendheden ,
Die, in den aanvang niet bestreden,
Mij altoos loonen met verdriet.
Och! leerde ik eens bedachtzaam wandlen
En overal voorzigtig handlen,
Vermijden wat nadeelig is :
Mijn doen en laten keurig wikken,
En altoos voor de zonden schrikken
Als de oorzaak mijner droefenis!
Och ! mogt ik ! . . . . maar ik heb geen krachten ;
Ik moet in dezen strijd versmachten,
Wanneer ik op mij zelven sta.
Ja, meer genegen tot bederven,
Dan om aan eigen lust te sterven ,
Verkwist ik dikwijls Uw gena.
Wat raad voor mij, die zoo losbandig,
Zoo wispelturig, zoo vijandig
Omtrent mijn eigen voordeel ben;
Daar tuchtiging, noch zegeningen;
Mijn onbedachtzaam hart bedwingen;
Daar ik me aan Jezus niet gewen?
Mijn Heiland! Uw bedachtzaam leven
Is mij ten voorbeeld wel gegeven;
Maar 't zij ook tevens mijn rantsoen !
Bedachtzaam in Uw taal en daden,
Hebt Gij mijn schuld op U geladen:
Ik heb geen andren prijs van doen!
Maar stier dan, Jezus! mijn gedachten:
Och! mogt ik mij zorgvuldig wachten
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Voor de ijdelheid , die 't zondig brein
Zelfs door verbeelding kan vervoeren,
En 't zondenkweekend hart beroeren :
't Gevaar is groot; mijn kracht is klein!
Laat Uw Gena mij onbezweken
Doen zijn in 't letten op mijn spreken;
Stel Gij een wacht voor mijnen mond!
Och! dat mijn tong zich niet bezondig',
Maar steeds Uw grooten naam verkondig';
Daar zij zich dikwijls toe verbond!
En, moet ik in de wereld leven,
O! laat mij steeds geloovig beven,
Opdat ik niet door losheid kwijn':
'k Moet telkens aan mij zelven vragen :
Hoe zou zich Jezus nu gedragen?
Uw voorbeeld moet mijn rigtsnoer zijn!

HEILZAME BESPIEGELING.

Ik zie mij zelf bij 't eeuwig Licht,
En spiegel me in Gods aangezigt :
O heiligheid der heiligheden !
Hoc durf ik, snoode doemeling,
Die stom blijf in het Godsgeding,
Hoe durf ik deze plaats betreden?

7*
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Ik naadre op Gods bevel Zijn troon,
En zie Zijn aanschijn in Zijn Zoon:
Dat eeuwig Woord, in 't vleesch gekomen,
Heeft 's Vaders hart aan ons verklaard ,
Zijn Majesteit geopenbaard,
En mij de slaafsche vrees benomen.
Hier zie ik, hoe Geregtigheid ,
Terwijl Gena voor zondaars pleit,
Niets minder eischt, dan Jezus leven:
O heiligheid ! geen deugd , geen dood ,
Dan die van 's Vaders troongenoot,
Kon U uwe eere weder geven.
Hier zie ik God, die zich bemint,
En in zich zel ven alles vindt,
En zich in alles wil vertoonen;
Die eeuwig Algenoegzaam is,
En Zijne zaalge beeldtenis
In 't reedlijk schepsel wil doen wonen.
Die God, toen Adam Hem verliet,
Veranderde Zijn wezen niet.
Hij blijft zich zelven nog beminnen :
In 't heerlijk maaksel van Zijn hand,
Dat tegen Hem is aangekant,
Kan 's duivels beeld Zijn gunst niet winnen.
Ik, die mijn heerlijkheid verloor,
Mij zelven tot een God verkoor,
Zou 't Godlijk heil voor eeuwig derven,
En, voor mijne oproermakerij ,
Ten blijk van 's Rigters heerschappij ,
In pijn en wroeging eeuwig sterven.
Maar God verandert niet, o neen,
Hij mint zich zelf, zich zelf alleen!
En wil naar Goddeloozen vragen;
Hij heeft Zijn heerlijkheid getoond
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In Jezus, daar Zijn beeld in woont:
De Godmensen heeft de straf gedragen.
God liet Zijn Zoon voor zondaars staan,
En Hem voor ons ten kruisberg gaan;
Daar zag men al Gods deugden blinken :
De wet riep vloek, de Godheid wraak.
God schiep in Zijnen Zoon vermaak,
Maar liet Hem in den afgrond zinken.
De Borg, bij wien ik zegen zoek,
De Godmensch werd voor mij een vloek ,
Om mij voor eeuwig te bevrijden:
O God! wat moet mijn schuld niet zijn,
Die zoo vele angsten, zoo veel pijn,
Aan Hem, die God is, heeft doen lijden.
De Borg, die mij Zijn schatten bood,
Tot wien ik met mijn schulden vlood,
Die om mijn misdrijf is gestorven,
Heeft door Zijn deugd en heiligheid,
Waar in Gods luister zich verspreidt,
Voor mij Gods liefde en Geest verworven.
't Geen Jezus deed, en sprak, en dacht,
Is op mijn rekening gebragt:
Die 't minste kwaad niet kan gedoogen,
Wiens heilig oog op alles let,
Beschouwt mij zonder vlek en smet,
En ziet mij aan met vaderoogen.
Ook is, wat Jezus immer leed,
Of voor ons, arme zondaars, deed,
Van 't regt niet onbeloond gelaten;
Hij kocht ons tot Zijn roem en eer,
En maakte, als Heilig Opperheer,
Ons tot geheiligde onderzaten.
O God ! waar ik mijne oogen sla,
'k Zie Heiligheid, ik vind Gena,
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En zal Uw Wijsheid eeuwig loven ,
Daar ze ons met Hem vereenigd heeft,
Die aan Zijn Vader wedergeeft,
Hetgeen de Zondaars Hem ontrooven.
O Rotssteen! Gij voleindt Uw werk;
Uw Magt is hel en dood te sterk;
Uw Heiligheid doet zondaars beven,
Maar wordt van ons het hoogst bemind,
Die, daar Uw Eegt voldoening vindt,
Alleen door Uw Genade leven.
Wie eert, wie dient, wie lieft U niet,
Die Uw beminlijk aanschijn ziet?
Mijn Vader! zoude ik U uiet vreezen,
Uw wet, Uw beeld, Uw gunst versmaan?
Neen, Tc heb U lief, ik kleef U aan,
'k Wil U alleen gehoorzaam wezen.
Och! dat ik alle boosheid haat',
Al 't goede doe, al 't kwade laat'!
Och! dat ik liever sterv', dan zondig',
U daaglijks bij Uw Godlijk licht
Aanschouwe in Jezus aangezigt,
En Uwen grooten naam verkondig"!
Zoo toone ik, welken Heer ik dien;
Zoo leere ik Jezus volheid zien;
Zoo stoor' geen sterfuur mij in 't zingen;
Zoo worde ik door 't geloof geleid,
En zalig in Gods heiligheid:
Gezegende bespiegelingen !

MENGELPOEZU.

JEZUS MENSCHENLIEFDE.

Waar was ooit min zoo teeder?
Mijn Heiland daalde neder,
En boog voor 's Vaders roê:
In al Zijn smart geduldig
Verdroeg Hij, schoon onschuldig,
Leed, hoon, en arremoê.
Verkoos Hij voor den hemel
Dit zondige gewemel
Vol jammer en verdriet ;
Hij was met mij bewogen....!
Wat deed Zijn mededoogen
Voor arme zondaars niet!
Hij liet in 't vleesch zich kleeden,
En heeft in kinderleden
Eeeds voor de schuld geboet.
Hij liet zich vangen, binden,
Kocht vijanden tot vrinden,
Door 't storten van Zijn bloed.
Tuig, vreeslijkste aller nachten,
Van de allerbangste klagten!
Tuig dit, bebloede hof!
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Tuig, vreeslijkste aller dagen,
Van de allerfelste slagen,
Waar meê Gods zwaard Hem trof.
Al klonk Hem in Zijne ooren,
Bij 't voelen van Gods tooren,
Het grimmen van de hel;
Hij viel geen moorder tegen,
Begroette dien met zegen,
Koos dien tot reisgezel.
Dat heet zijn vijand minnen,
Den duivel overwinnen;
Zóó wordt Gods huis gebouwd.
Wie, wie, kan Jezus haten,
Wie langer God verlaten,
Die de armen open houdt?
Ons eindige vermogen
Aanschouwt met pinkende oogen
Gods wijsheid, liefde, en magt.
Wij volgen met ons zingen
De blijde hemellingen,
En roemen: 't is volfa-agt!
Mijn kermen, klagen, lijden,
Mijn worstelen , mijn strijden ,
Is enkel artsenij:
't Zijn vaderlijke slagen :
De rigterlijke plagen
Droeg Hij geheel voor mij.
Mijn innigste verlangen
Is, Jezus aan te hangen.
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En Hem, als mijnen Borg,
Geloovig aan te kleven,
Is 't leven van mijn leven,
En 't al, waarvoor ik zorg.
Van Jezus steeds te leeren,
In liefde te verkeeren
Met mijnen evenmensen;
Ootmoedig God te vreezen;
En Hem tot eer te wezen,
Dit is mijn" zielewensch.

KINDERZANG.

Ik ben een kind, van God geschapen,
Van God, die melk en brood mij geeft,
Die, als ik opsta, of ga slapen,
Zijne oogen altijd op mij heeft.
Ik zie Hem niet, dan in Zijn werken;
Ik hoor Zijn stem in Zijn gebod:
Och! mogten eens mijne ouders merken,
Dat ik gehoorzaam was aan God !
Ik bid tot God niet, dan gedrongen;
'k Zeg, lieve Heer! maar zoek Hem niet;
q **
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'k Heb daaglijks om mijn zin gedwongen ,
Terwijl Zijn oog mijn stoutheid ziet.
God Vader! wil, ai! wil vergeven!
Zie Jezus in Zijn kindschheid aan!
Hij is geslagen in Zijn leven ,
En heeft U in Zijn dood voldaan.
Gij, Jezus! zult mijn Heiland wezen;
Of wilt Ge niet ? — ik ben een kind :
En zoudt Gij kindren niet genezen ,
Gij, die ook kindertjes bemint?
O Geest ! bewoon mijn teêdre leden !
Bespreng mijn ziel met Jezus bloed!
Vervul mijn lippen met gebeden ,
En met Gods vrees mijn jong gemoed !
Ik zal mijne ouders dan beminnen;
Dan vrees ik voor geen helsche pijn;
Dan kom ik in den hemel binnen,
En zal eene eer van Christus zijn.
'k Mag immers op dit alles hopen,
Drieëenig God? het is beloofd,
En in Uw naam is, bij tot doopen,
Uw trouw verzegeld aan mijn hoofd.
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VOOR GODS TROON.
BIJ GELEGENHEID VAN DEN PLEGTIGEN BEDEDAG.

Geduchte Majesteit! wier onbeperkt vermogen
't Heelal doorgrondt, en stiert door 't wenken van Uwe oogen,
Daar 't ongenaakbaar vuur van zuivre Heiligheid
Den schrik op 't bang gelaat van 't bevend menschdom spreidt;
Geene eeuwen zullen ooit Uw Trouw of Liefde krenken,
Die steeds een overvloed van zaligheden schenken
Aan hem, die op Uw wil, die op Uw wenken let,
En zijne gangen rigt op 't voetspoor van Uw wet.
Wij, door een talloos heir van zonden overrompeld,
Staan voor Uw regterstoel , in schulden diep gedompeld :
Wij schonden eed, en pligt; wij vielen van U af,
Vertraden de geboön, die ons Uw Goedheid gaf.
Ja, schoon Barmhartigheid ons trok door liefdeboeijen ,
En vrede en vrijheid deed in onze tenten bloeijen;
Nog heeft ons zondig volk den stijven nek verhard,
En koos voor leven, dood; voor zegeningen, smart.
Gij zondt, meêdoogend God! aan ons getrouwe tolken;
Hun treurig boetgeschal, schoon 't opklom tot de wolken.
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Drong in onze ooren niet: de vreugd, die dag op dag
In ijdle harten steeg, verdoofde hun geklag.
Wij zijn verstomd, o God! Uw gramschap moest ons treffen:
Wij willen in Uw Wraak Uw Heiligheid verheffen:
De vrees beroert ons hart, de schaamte 't aangezigt;
Wij keuren 't alles goed, wat Uwe Magt verrigt.
Moet niet de kille vrees in onzen boezem steigren?
Daar groot, en klein, en rijk, en arm verhard blijft weigren
Te luistren naar Uw stem ; — vindt Ge ergens onschuld ? — Neen ,
Onreinheid dekt den stoel van Vorst en Overheên!
De Tempels zijn besmet! de statige offeranden,
Den wierook ziet Uw oog op onreine outers branden;
En, schoon men 't ligchaam buigt, de hand ten Hemel heft,
Wiens hart versmelt van rouw om 't onheil, dat ons treft?
Men kiest een staatsiekleed in plaats van rouwgewaden :
Men wil zich in vermaak , maar niet in tranen , baden ;
Schoon Gij den zwijmelwijn in onzen beker schenkt,
Wij smaken 't bitter niet, waarmede Uw hand ons drenkt.
Kan ongevoeligheid een hooger trap beklimmen,
Dan, als men 't onweer reeds ziet rijzen aan de kimmen ,
Den donder loeyen hoort, te wanen: 't is nog vroeg,
't Is, als de bliksem treft, voor schuilen tijds genoeg!
Bij U is 't regt, o God! Uw vonnis is regtvaardig,
Bij ons is zonde en schuld, wij zijn Uw gramschap waardig;
En hoe Uw wraak ook treffe, erkent ons wroegend hart,
Dat Goedertierenheid zich mengelt in de smart.
Nog roept Gij tot berouw , nog eischt Ge een weenend klagen ,
Die lokstem is de galm der allerfelste slagen;
En, schoon 't vooruitgezigt den ondergang bedreigt
Van volk, en land, en kerk; nog is Gena geneigd
Om, als een klokhen, ons te dekken met Haar vleuglen.
Och! was ons hart gezind der zonden drift te teuglen!
Maar neen; ons ijdel oog is 't weenen ongewoon;
Daar hoogmoed ons belet te vallen voor Uw troon!
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En schoon bet zuchtend vee ons noopt tot bitter kermen,
Hun smart, niet onze schuld, verwekt in ons 't erbarmen:
'Gij toont ons', daar het rund op stal en velden loeit,
Hoe om ons misbedrijf Uw wraakvuur hevig gloeit!
En daar hun dood ons volk berooft van rijke schatten,
Doet Ge ons door dat gemis, hoe arm wij zijn, bevatten.
Hun leven maakt ons rijk; hun sterven is de straf
Voor 't misbruik van een goed, dat ons Uw Liefde gaf.
Wij zien onze akkers in een bare zee bedolven.
Maar hooren ook Uw stem in 't bulderen der golven;
Daar 't ongetemd geweld van dien verbolgen vloed
Ons in een spiegel toont de drift, die in ons woedt.
Het storremend gehuil van gierende onweerwinden ,
Die zeeman, schat en kiel, meêdoogenloos verslinden,
Schetst, hoe de veege hulk van 't zinkend Nederland,
Door zondenstorm geschokt, gejaagd wordt naar het strand.
Dan ach ! verschoon ! verschoon ! wij vallen voor U neder!
Wij zijn een zondig volk , maar Gij een God , die teeder
Gelijk een Vader Zijne kinden wel kastijdt ;
Maar 't wederkeerend kroost bemoedigt en verblijdt.
Wij roemden op Uw hulp in droeve tegenspoeden,
En zou Uw Vaderzorg ons dan niet langer hoeden?
Uwe Almagt vloog ter hulp in onzen bangsten nood ,
Schiep licht uit duisternis , en 't leven uit den dood.
Gij hebt ons Vaderland als uit het stof verheven;
Gij hebt aan Nederland den naam van vbij gegeven;
Gij braakt de kluisters, die ons boeiden aan den druk ;
En boogt des Drijvers nek voor 't ons gesmeede juk!
Ons volk, geen volk, veracht bij de omgelegen Vorsten,
Bezweken door den last, dien zijne schouders torschten,
Getrappeld door den trots van Spanjes Dwingeland,
Vond moed, en kracht, en heil, door Uw geduchte hand!
Kon Jakobs nageslacht op U als Veldheer roemen?
Kon Israël zijn heir jehova's leger noemen?
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Wie gaf het blij triutnf in onzen bleeken mond?
Wie ! wie gebood het licht van 's Vrijheids morgenstond ?
We erkennen Uw bestier , geduchte God ! dit wonder
Werd door Uw hand gewrocht! — nooit trof een felle donder
Den hooggetopten eik zoo snel, als Uwe magt
Het beven in 't gemoed van onzen vijand bragt.
Die zelfde hand aan 't roer der rijkgeladen kielen
Van 't rijzend Nederland, wou 's vijands vloot vernielen.
O God! wie kent Uw magt? de donder wacht Uw wil....!
Hij treft, als Gij gebiedt....! Gij spreekt, en hij is stil....!
En moest het burgerbloed den weg tot vrijheid banen?
Werd menigwerf de vreugd bedauwd door vrouwen-tranen ?
Daar 't vaderlooze kroost aan 's moeders volle borst
Een stroom van tranen zoog door 't lessen van zijn dorst,
Gij , Gij verliet ons niet in 't barnen der gevaren :
Gij deedt den oorlogsstorm van lieverleê bedaren.
De Zon der Vrijheid rees tot aan den middag op,
En Neerlands luister steeg met Neerlands heil ten top.
Toen werd de band geslaakt van 't dwangeloos geweten,
Geen moordziek bijgeloof meer ijvergloed geheten.
Toen werd het blij geschal van 't Euangeliewoord
Niet meer door 't helsch gekrijsch van 't Papendom gesmoord !
Kon ooit een gunstbewijs bij zulk een voorregt halen!
Hoe — dooft een flaauwe lamp den gloed der zonnestralen?
De Godsdienst zonder smet, de Vrijheid op den troon,
Is Neerland meerder waard, dan mijter, staf, en kroon.
Dan ach ! ondankbaar land ! wij zijn van God geweken.
Die nagedachtenis moest immers 't hart u breken.
Helaas ! gij zijt versteend ! Gods felle geeselroê
Wordt, na een taai geduld, wel eens 't kastijden moê.
God slaat, wien Hij bemint, maar straft, dien Hij moet haten,
Dan keert de roede in wraak, 't vermanen in verlaten:
Dan is er heil , noch raad , schoon 't oog tot water smelt ;
Wie scheurt de banden los , als God in boeijen knelt. . . ?
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Maar ach, ontfermend God! Uw roem is in vergeven,
Uw Wraak eischt onzen dood; Gena pleit voor ons leven.
Uw Wijsheid heeft zich zelve een offer toebereid,
Welks vlam den gloed verdooft van strenge Grimmigheid.
Ai! leen dan gunstig 't oor aan tranen, aan gebeden!
Vergeef, vergeef de schuld, die wij voor U beleden!
Verhef Gij over ons Uw vriendlijk aangezigt!
Vertroost ons bang gemoed, dat voor Uw gramschap zwicht!
Aanschouw 't verwoestend heir der rampen, die ons drukken!
Wij beven voor 't gedruisch der naadrende ongelukken:
Hier voelt men knellend leed, daar vreest men nakend kwaad:
Wie redt ons, groote God! zoo Gij ons nu verlaat?
Verhoor ons om Uw naam , dien we op ons voorhoofd dragen !
Wij immers zijn Uw volk; dit tuigen de oude dagen:
We erkennen, maar met schaamt', die redding van Uw hand,
Toen zelfs de vijand riep: God strijdt voor Nederland!
En zoude dan in 't eind Uw gramschap ons verdelgen?
Zou zich Uw Heiligheid zelfs om ons smeeken belgen?
Neen, schoon Eegtvaardigheid ons vonnis heeft bereid,
't Is Langmoed, die ons draagt, en tot bekeering leidt.
Wij dekken onze schuld niet voor Uwe alziende oogen:
Wij roepen om gena, wij smeeken om meêdoogen:
Geen eigen roem is 't kleed voor onze naakte leên;
Geregtigheid eischt meer dan tranen en gebeên;
En 't bidden is bevlekt; bevlekt is al ons smeeken;
't Is Jezus stem alleen, die 't Vaderhart kan breken,
Dat offer is geslagt , dat lam is voor den troon :
Verhoor ons om Uw naam ! Verhoor ons om Uw zoon !
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DE GODDELIJKE BEVRIJDING
VAN

DEEIGENDE OVERSTROOMINGEN ,
DANKEND EN BIDDEND GEVIERD.

Almagtig God, voor wien de waatren vlugten!
Uw naam zij lof, de roede ontglipt Uw hand.
Gij laat ons nooit vergeefs om bijstand zuchten;
Maar toont U nog den God van Nederland.
De watervloed was tot het hoogst gerezen,
En scheen de boo van Neerlands jongsten dag;
Maar 't groot heelal moest toen getuige wezen,
Gelijk van ouds, wat Neerlands God vermag.
Als alles zucht ; als dijken zakken , zinken ;
De borstweer van ons drijvend land versmelt;
De grazigste oord een zee dreigt in te drinken;
Dan wordt Gods magt, Gods redding ons gemeld.
Toen alle hoop ontzonk, men 't veld zag beven,
En 't oog alleen op U gevestigd stond ;
Is 't kruijend ijs door Uwen wenk verdreven ,
Versmolten voor den adem van Uw mond.
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Geen schepselkracht kan 't water meester blijven :
't Schuurt dijken los , en rolt de dammen heen ;
't Sleept torens voort, en doet de bosschen drijven;
't Spoelt bergen weg; 't maakt werelden tot zeên.
Uw Liefde en Magt, die 't stroomgeweld doen wijken,
Zijn rotsen, daar ons Neerland op vertrouwt,
Behoeden meer, dan vastgeschoorde dijken;
Uw Liefde en Magt zijn Nederlands behoud.
Mijn Vaderland moet U zijn Eedder noemen,
U vreezen, die op nieuws ons bijstand boodt,
U hulde doen, Uw groote daden roemen,
Op U alleen vertrouwen in den nood.
Uw vuist , waaraan geen druppel kan ontspatten ,
Bevrijdde ons land, en gaf ons dankensstof;
Geen menschenzorg, die we als Uw gave schatten:
Neen , 't water ruischt , en galmt alleen Uw lof.
Zie, Neerlands God, zie onze tranende oogen,
Als teekens aan van onze dankbaarheid :
Heeft onze schrik tot deernis U bewogen ;
't Is onze vreugd , die U ter eere schreit.
Gij hadt voorlang den scheimuur mogen breken,
Die 't zondig land voor watervloên bevrijdt :
Maar neen; Gij toont, dat Gij nog traag in 't wreken,
En vaardig nog in U te ontfermen zijt.
Och mogt die gunst, zoo onverdiend bewezen,
Geen uitstel zijn van lang getergde straf!
Och mogt ons zoo 't gezigt der roê genezen ,
Dat ze ons nooit blijk van Uwe gramschap gaf!
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Och! liet zich 't volk, van U begunstigd, wasschen
In Jezus bloed! dat wischt de zonden uit.
Ai! dompel ons dan in die zuivre plassen!
Zoo worde Uw toorn, en ons verderf gestuit!
Zend Uwen Geest! laat dien ons overstroomen ,
En zinken doen in Uwe liefdezee !
Laat dien niet tot, maar óver de oevers komen!
Hij immers brengt de vruchtbaarheid ons meê.
Wij hooren nu de winden gonzend loeijen:
Ai ! blaas , o Geest ! die stormen uit Uw mond ,
Die 's levens stroom door Neerland heen doen vloeijen ,
En dringen in den meest verharden grond !
Woel sterkten weg ! wring los den trotschen ceder !
Ruk hoogten om! waai duin en heuvel vlak !
Dat zich voor U de fierste moed verneder',
En in het diep van waren ootmoed zakk' !
Doe, goede Geest, hier duizend teekens pralen
Van Jezus liefde, en Uw genadekracht!
Geen zonde stelt aan Jezus liefde palen,
Geen hel weêrstaat Uw Godlijke oppermagt.
En raakte 't volk van Sion aan 't verflaauwen,
Daar 't geesteloos, als onbewaterd, kwijnt;
Ai wil vooral dien wijngaard veel bedauwen,
Dien zulk een Zon, als Jezus is, beschijnt.
Of, werd het door den vijand overrompeld ,
Daar 't voor den vloed van hel en wereld boog ,
Of in een poel van zonden werd gedompeld :
Blaas, blaas het van die overstrooming droog!
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Laat dezen hof toch hemelvruchten dragen!
Uw kracht geloof en liefde bloeijen doen!
Dien arbeid zult Ge U immers nooit beklagen,
Ter kweeking van Immanuëls plantsoen!
Gij hebt weleer
O Neerlands
Zou, zoude Uw
En laten Uw

door water en door winden,
God ! 't besprongen land gered ;
Geest dan nu Zijne Almagt binden,
geslacht van hulpe ontzet?

Hun vijand is oneindig meer te schromen,
Dan al 't geweld der aardsche dwinglandij :
Wil zijne magt, die U onteert, betoomen,
En maak Uw volk van zijne kluisters vrij !
's Lands redding mogt ons weer bewijzen geven,
Dat Gij 't geroep van Uwe kindren hoort:
Nu smeeken ze , om geheel voor U te leven ;
Of wordt deez' zucht in 't stormgehuil gesmoord ?
Dat kan U niet van 't hart, zoo lang het smeeken
Van Jezus op Uw goedheid iets vermag :
Ai ! Hoor Zijn bloed , hoor Zijn verdiensten spreken !
Geef leven , en het juichen voor 't geklag !
Och! laat Uw volk in 't nedrig stof gebogen,
Voor 't Vaderland nog storten hun gebeên!
En, door 't betoog der nieuwe gunst bewogen,
Vrijmoedig tot Uw liefdezetel treên!
Neem, Jezus! neem het reukwerk van hun handen!
Ai! bied het toch aan Uwen Vader aan,
En bid voor ons ! — of bidt Gij voor geen landen ?
O Ja! — ons volk was anders lang vergaan.
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Uw voorspraak kon alleen dit land bewaren,
't Geen Ge als Uw oog, om Sulamith bemint.
Genade moete er lang Uw Kerk vergaren,
Opdat die lang Uw liefde er aan verbind'!
Bedwing 't geweld der toomelooze golven!
Dat nooit Uw wraak ons naar den afgrond spoel',
Noch in een zee van gruwlen laat' bedolven!
Geen schepsel eert U in een jammerpoel.
Den leD van Sprokkelmaand.
1771.

EENZAME OVERDENKING,

EINDIGEN VAN DEN BEDEDAG.

Mijn ziel, zit eenzaam neêr; Gij zijt op dezen dag
Voor 't aldoordringend oog van Neerlands God verschenen;
Gij hebt door zuchten, klagen, weenen,
In ootmoed neêrgeknield, met kinderlijk ontzag,
Uw schuld , 's lands euveldaan , beleden.
Maar denk niet, dat het werk hier mede is afgedaan,
En dat met dezen dag uw strijd is afgestreden.
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Die sporelooze waan
Zou 't wraakvuur van Gods toorn in feller gloed ontsteken;
Uw zonden, uw gebreken,
Die ge in den spiegel van Gods wetten hebt aanschouwd,
Beleden, en betreurd, verfoeid, en afgezworen,
Zijn de allersterkste sporen,
Dat gij een wakend oog op hart en wegen houdt,
En nimmer naar de stem van 't ongeloof wilt hooren.
Denk, dat uw vijand loerend blaakt,
U, als gij sluimert, te verraden,
Door stroomen van uw bloed zijn moordlust te verzaden.
Tjw keus is weêr met Josua gemaakt,
Om God, voor uwen Heer, te erkennen, en te vreezen.
Was dit de taal niet van uw mond,
Toen ge u aan Jezus dienst verbondt:
„Wie zoude er neffens U mijn liefde waardig wezen?"
En, zult gij 't eens gegeven woord
Dan niet zorgvuldig houên?
Wien Jezus dienst bekoort,
Toon' nimmer met zijn daan, dat hem die keus kan rouwen!
Geen menschenvrees moet u beroeren,
Zoo, dat ge uw besten vriend voor ieders oog onteert!
Geen laauwheid , ongeloof, of muitzucht u vervoeren ,
Dat gij 't verdwijnend goed met Hem gelijk waardeert;
Ja, Hem in 't openbaar niet voor uw Heer zoudt kennen.
Uw keus is wel beraan, 't verbond is dier gestaafd;
En vondt gij ware vreugd, in u aan God te wennen,
Zwoeg dan om schatten niet, waarom de wereld slaaft.
Eischt God uw hart geheel — wel is Hij 't dan niet waardig ?
Hij gaf Zijn eigen Zoon;
Die Zoon, Zijn eigen bloed, droeg kruis en doornekroon,
En was, in de eeuwigheid, tot uw verlossing vaardig.
Dat dan uw boezem zwell' van dankerkentenis!
Laat dan Zijn teedre min u aan haar wetten boeijen!
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Laat deze taal steeds van uw lippen vloeijen,
Dat Hij alleen uwe eer, uw liefde waardig is!
Maar toon vooral, door een Godvruchten wandel,
Dat ge in het spoor van uwen Heiland treedt,
Dat gij de heiligheid niet naar uw lusten meet:
Zijn Wet alleen zij 't rigtsnoer van uw handel!
't Is niet genoeg, slechts in bespiegeling,
Een deugdentafereel te schetsen voor Zijne oogen :
Als ik den roem van Jezus zing,
Moet niet alleen mijn oor door klanken zijn bewogen.
Die Jezus voor zijn Heer erkent,
Moet ootmoed , needrigheid , en zelfverloochning leeren ;
En, al wie 't oog naar 't hemelsch Salem wendt,
Sta pal , om , hoe 't ook ga , den duivel af te weren.
Een regteroog, een regterhand
Moet gij, mijn ziel, als 't God zoo wil, getroost verliezen;
En dikmaals eischt Hij dit ten onderpand,
Of 't waarheid in u zij, dat gij Zijn dienst woudt kiezen.
Of, is er tusschen hen, die Jezus heeft genet,
Daar Hij het merk van Zijnen Geest op zet,
En hen, die, vuil besmet,
Hem lastren met den mond, en honen met de werken,
Geen onderscheid te merken?
Of, is een wereldling, hoe arm, hoe naakt,
In sieraad hun gelijk, die Jezus kleeding dragen?
Dan is een wankle hut, die telkens bevend kraakt,
Gelijk aan een paleis , dat vaste pijlers schragen.
Neen ! 't volk , dat Jezus kocht ,
Geheiligd , afgescheiden ,
Vertoont in een taafreel de wondren, die Hij wrocht;
Zijn rijkdom, trouw en magt wil Hij door hen verbreiden.
Zij moeten zuilen zijn van 't zinkend Vaderland ;
Hun offergeur alleen kan door de wolken dringen;
^'t Land , daar Immanuél Zijn wijngaard heeft geplant ,
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Bedauwt Zijn liefdezorg met duizend zegeningen.
Mijn ziel! streef moedig voort in Jezus kracht;
Uw Veldheer strijdt u voor; zoude u de moed ontzinken?
O! krijgt gij eens een wond; buk niet voor 's vijands magt,
Al moest ge na den strijd, gelijk een Jakob, hinken.
Dan ach! gij slaakt een bangen zucht;
Gij schijnt beroerd; de neêrgeslagen oogen
Zijn tolken, dat u 't hart door druk is neêrgebogen;
Maar hoe? is dit de vrucht
Van 't plegtig biddagswerk , of hebt gij in de plassen
Van Jezus bloed uw smet niet afgewasschen ?
Of, gaf u God, ten troost in uw verdriet,
Den toegang tot den troon van Zijn Genade niet?
Of ziet gij al uw tranen, al uw smeeken
Zoo onrein , zoo melaatsch , dat gij mismoedig vreest ,
Dat zich Gods Heiligheid zal om uw schreijen wreken?
Of is uw hart bedeesd,
Dat ge, als voorheen, tot dwaasheid weer zult keeren,
En dat uw misbedrijf 's lands zonden zal vermeêren?
Ja, dat ons Nederland,
Zoo lang getuchtigd en gewaarschuwd door Gods hand,
Zal door zijn zondenlast bezwijken,
En 't Euangelielicht, met Jezus , ons ontwijken ?
Ja, zegt ge, dit, dit is het, dat mij treft,
Waar van 't vooruitzigt mij doet beven :
Mijn hoop wordt, als een riet, gedreven,
Als bange vrees het loon van 't zondigen beseft.
Mijn boezem is een hol, daar struis en draken zwieren,
Door giftig addrenspog besmet;
En daar, waar men zijn voeten zet,
Een zonnevlugtend rot van krijschende uilen gieren.
De Hoogmoed heerscht er op den troon ;
Die torscht de aan God ontwrongen kroon;
Men ziet er 't Eigen ik den schepter zwaaijen —-
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En zal men rijpe vrucht van zulk een akker maaijen?
Of spruit er welig graan uit de onbeploegde klont
Van zulk een distelvollen grond?
Ik heb , 't is waar , aan Jezus trouw gezworen ,
En, op Zijn aanbod, Hem tot mijnen Vorst verkoren;
Hij gaf, om 't ongediert te vellen , mij Zijn woord ;
Hij zou mijn akker mild besproeijen,
En, daar Zijn zaad door dorens werd gesmoord,
Al 't onkruid uit mijn hart, met tak en wortel roeijen.
Maar vaak verdwaalt mijn ziel;
Zij laat zich dan door list, dan door geweld veroovren ;
En, schoon haar menigwerf het dwalen bitter viel,
Liet ze echter menigwerf zich weêr op nieuw betoovren.
En, zwerf ik nu van mijnen Heiland af,
Daar nog op dezen dag Zijn liefde me is gebleken;
Dan zal ik tot mijn straf
Gevoelen, dat Zijn wraak is tegen mij ontsteken.
Ik gaf zoo menigmaal aan Jezus hart en hand:
't Is niet voor de eerste reis, dat ik Hem had verlaten;
En gaf Hij van Zijn trouw me op nieuw een onderpand;
Ligt nooddwingt Hem mijn ziel, voor eeuwig haar te haten.
Maar ach! schoon ik Hem dik verried,
Hij brak Zijn trouw, vergat Zijn liefde niet;
Och! mogt ik door 't geloof uit, door, en tot Hem leven!
't Geloof geeft kracht en moed,
En heugen ijvergloed;
Spoort trage zielen aan , om Jezus na te streven :
't Geloof maant God op Zijn beloftenis,
En pleit op 't rokend bloed, dat voor den rijkstroon is;
't Geloof houdt Jezus vast , wanneer Hij schijnt te wijken :
Die door 't geloof op God, als op Zyn Vader steunt,
Staat vast, schoon aarde en hemel dreunt;
Trapt zonden met den voet , en doet de hel bezwijken.
Och! mogt ik zoo geheel voor Jezus zijn!
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En 't biddagswerk nu weêr op nieuw beginnen;
Opdat, wat Jezus wraakt, uit mijn gemoed verdwijn',
En ik mij overgeve om Hem alleen te minnen!
Dan smaakte ik voor mij zelf een overzalig lot;
Dan kon ik voor mijn volk met waren ijver smeeken;
En had een heilzaam kruid voor al mijn zielsgebreken.
Als Jezus hand mij dekt, mij stiert, mij leert;
Zijn geest mij troost, mij opwekt, mij regeert,
Zijn kracht in mij den ouden mensch verteert,
Dan ben ik blij te moê, al moet ik zwerven:
Wanneer Zijn woord mijn voedsel is,
Dan vind ik bron, en weide in deze wildernis;
Dan leef ik tot Zijne eer, en wacht een zalig sterven.

DE KLAGENDE VOORBIDDERS

HET VADERLAND.

O God ! wat blijft ons dor gemoed ,
Dat voor U smelten moest van droefheid, onbewogen:
De hemelhooge schuld, die Neerland zinken doet,
Perst uit ons oog geen tranenvloed;
Ook heeft ons steenen hart tot bidden geen vermogen.
't Gevogelt treurt zelfs , als 't gelaat
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Van 't zuchtende aardrijk kwijnt; verbergt Gij U , zij zwijgen :
En 't kermend rundervee, dat de oogen neêrwaarts slaat,
En nederzijgt om 's menschen kwaad ,
Kan nooit, blijft Nederland hardnekkig, adem krijgen.
Maar, vriendlijk God! ontferming pleit
Voor ons, en voor ons volk; Gij kunt aan ons gedenken,
Om 't offer , dat Uw Zoon voor ons heeft toebereid ;
En, schoon ons oog geen tranen schreit,
Gij kunt ons door Uw geest de gaaf der tranen schenken.
Wij immers hebben door gena,
In tranen van berouw en liefde lust gekregen;
Wij allen slaan het oog naar 't kruis op Golgotha;
Sla Gij ons dan in Jezus ga;
Hij bidt; Zijn voorgebed kan U tot ons bewegen.
Gij geeft nog zegen, geeft nog vreê;
Wij zien de vruohtbaarheid neêrdalen met de drupplen:
Gij deelt uit Indus zelfs ons Uwe schatten meê,
Wij zien nog overvloed van vee,
Dat ons Uw liefde zendt, in malsche klaver hupplen.
Uw zegen schetst Uw Goedheid af;
De roede, die ons treft, het Vaderlijk mishagen.
Och! dat Uw goede Geest ons vleeschen harten gav'!
Dan was de roè voor ons geen straf:
Dan droeg ons Neerland tot zijn heil de felste slagen.
Maar wordt de Liefde, die ons draagt,
Veracht, gehoond, bespot; doet ons de roê niet bukken;
Volharden wij in 't kwaad , dat U in ons mishaagt ;
Dan worden wij veel meer geplaagd,
Dan zal de wraak het staal in onze boezems drukken.
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Kom , beweldadigd Nederland !
Kom gij vooral, Gods volk, kom buig u voor uw Koning!
Vindt ge in uw eigen schat geen geurige offerand,
Stel uw belang in Jezus hand:
Treed gij met Hem tot God, gewis gij krijgt verschooning.
1. Junij 1772.

GELOOFSBEGEERTE,
WEKZANG.

Mijn Bruidegom !
Woon in mijn hart! Gij zijt er wellekom.
Mijn Bruidegom! Maak mij Uw heiligdom!
Mijn eenig deel,
VVien 'k zorgeloos mijn lot en weg beveel ;
Mijn eenig deel! Ik geef me aan U geheel.
'k Geloof Uw woord,
Schoon 't ongeloof zoo vaak mijn liefde stoort ;
'k Geloof Uw woord , Van mij in 't hart gehoord.
'k Ben zwak en teer ,
Dies ik van U mijn kracht en groei begeer;
'k Beu zwak en teêr ; Ontferm u mijner , Heer !
8*
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'k Ben traag en slecht,
En breek mijn trouw, U dikwijls toegezegd.
'k Ben traag en slecht; Gedenk aan Uwen knecht!
Uw dierbaar bloed
Verkwikk' mijn ziel , en zuivre mijn gemoed !
Uw dierbaar bloed Heeft voor mijn schuld geboet.
Gij eischt van mij ,
Dat ik mij zelf gedurig aan U wij';
Gij eischt van mij, Dat ik U eigen zij.
't Is mijn vermaak ,
Mijne eer, mijn doel, waar naar ik biddend haak;
't Is mijn vermaak, Dat ik in liefde blaak'.
Waarom, mijn Vorst!
Word ik zoo vaak door 't zondenvuil bemorst ?
Waarom, mijn Vorst! Versmacht ik vaak van dorst?
Waarom versaagd
Voor hem, die mij en al Uw volk belaagt?
Waarom versaagd; Eu 't niet aan U geklaagd?
Geef vrolijkheid
Aan 't hart, dat hier van vreeze en droefheid sohreit!
Geef vrolijkheid, Mij door Uw angst bereid.
Bewaart Gij mij,
Ik stap gerust, schoon 't paadje glibbrig zij:
Bewaart Gij mij, Ik blijf van dwalen vrij.
Dat. Uw gena
Mij , waar ik ben , naauwkeurig gadesla !
Dat Uw gena Mij houde op Golgotha!
't Is Liefde, en Magt,
Die mij behoedt, in nood mijn smart verzacht;
't Is Liefde en Magt, Waar van ik alles wacht.
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DE VEIJMOEDIGE AVONDMAALGANGER.

Welzalig ik , die toe mag tasten ,
Gezeten aan deez' disch,
Daar Gods beminden zijn de gasten,
Daar Jezus gastheer is.
Die gastheer wil ons hier verblijen
Door vollen overvloed;
Hier zijn de spijzen artsenijen,
Voor alle kwalen, goed.
Wie zoude er onvrijmoedig wezen,
Daar Liefde zondaars noodt?
Verban, mijn ziel, uw zondig vreezen,
En denk aan Jezus dood!
Denk: Jezus is voor mij gestorven;
Mijn schulden zijn voldaan!
Ik mag, hoe onrein, hoe verdorven,
Tot Zijnen Vader gaan;
Want som en renten zijn verrekend:
Der wet wordt de eisch ontzegd :
Daar God mijn losbrief, onderteekend,
Op tafel nederlegt.
Rolt tranen! Rolt van mijne wangen!
Ik zie , in brood en wijn !
Mijn Heiland aan het kruishout hangen,
Verteerd door angst en pijn.
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'k Hoor nagels knarsen door Zijn handen ;
Zijn klagen breekt mij 't hart:
De dorst verschroeit Zijne ingewanden;
Zoo groeit er smart uit smart!
Zoo is mij deze wijn een teeken,
Met dit gebroken brood,
Hoe God zich op den Zoon wou wreken,
Mij redden door Zijn dood.
Nu kan mijn tong geen woorden vinden.
Gij kent Uw knecht, o Heer!
Hij wil zich aan Uw dienst verbinden,
En geeft Genade de eer.
Hij immers moest aan U mishagen,
Maar 't is Uw vrije min ;
Gij wilt hem in Uwe armen dragen,
En hij, hij stemt het in.
't Geen Gij belooft, wil ik verwachten,
En schikken mij ten strijd.
Mijn vijand zie aan mijne krachten,
Dat Gij mijn Koning zijt!
Zoo druipt er troost uit Jezus wonden;
Zoo looft een zondaar God.
Eoemt eeuwig, Godgewijde monden!
Uw allerzaligst lot.
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GEZEGENDE ECHTVEREENIGING.

O allerheuglijkst lot! daar eensgezinden paren,
Die in hun jonge jaren,
In 's levens besten tijd
Aan 's Hoogsten liefdedienst zich hebben toegewijd ,
Die beide, door de min van Jezus, die Zijn leven
Ten minnepand wou geven,
Venneesterd en bekoord,
Hem biddend zwoeren trouw, en gaven 't liefdewoord;
Die, door denzelfden Geest aan 't zelfde Hoofd verbonden,
Het zelfde leven vonden;
Daar zuivre eenstemmigheid
Het zelfde heil bedoelt, en 't zelfde kwaad beschreit:
Eenvormig echtgeluk! — Paart harten, strengelt handen!
Ik ken geen naauwer banden:
Gij zijt, vereenigd paar!
Door liefde en door geloof verbonden aan elkaar.
Hoe kan in zulk een echt de twist zijn krachten toonen?
Hoe kan er tweedragt wonen?
Men dient er éénen God,
Men reist er éénen weg: o allerheuglijkst lot!
Hier mag de vriendenrei , hier mogen blijde magen,
Hier moeten zangers wagen
Het zaligste echtverbond
Te wenschen met hun hart, te spellen met hun mond:
Den huwlijkszegen heeft Gods eigen Zoon verworven;

176

STICHTELIJKE

Hij is er om gestorven;
Hij bidt voor deze twee ;
En daarom spelt men heil; Zijn bidden brengt het meê,
Hier dient de liefde God; — lang moet die liefde leven,
En Jezus wetten geven,
Die altijd Bruigom blijv',
En uit hun huis en hart de wereldliefde drijv'!
Hier doet Godzaligheid het vrolijk Vergenoegen
Zich bij dit echtpaar voegen;
O allergrootst gewin!
Hun liefde smaakt de vrucht van Jezus zondaarsmin.
Hier doet geen huwlijkslast , dien twee gelieven dragen,
Den huwlijksdag beklagen:
Hier noemt in tegenspoed
De Liefde 't zwaarste ligt, de Godsvrucht alles goed.
Hier zal 't geloof der vrouw des mans bezwarenissen
Door 't woord van God beslissen,
En, in angstvallighecn,
Zal voor de vrouw de man hier worstlen in gebeên.
Terwijl hier de ééne strijdt, zal de andre vurig bidden,
Daar deze weêr, in 't midden
Des krijgs, gezangen zingt,
En, als met Davids harp, den boosten geest bedwingt.
Hier spel ik vreugde in God; hier hoor ik wanden galmen
Van liederen en psalmen:
Hier leert men 't hemelwerk;
God woont er in het hart, en maakt van 't huis een kerk.
Hier zal de man de vrouw, de vrouw den man doen hooren,
Wat schoonheên hen bekoren
In Jezus, die Zijn bloed,
Zijn Geest, Zijns Vaders hart hun geeft tot huwliiksgoed.
Zoo zal men daaglijks hier elkaar een spoorslag geven,
Om Jezus aau te kleven;
En 't goed der rampwoestijn
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Zal in hunne achting niets dan enkel reisgeld zijn.
Hier zal (laat! goede God! mijn zang de waarheid spellen!)
Geen vrees den mond beknellen,
Wanneer men zonde ziet;
De liefde luikt het oog voor deze pestvlek niet:
Men wenscht elkanders heil, men zoekt elkanders vrede ;
Daar paart zich nimmer mede
Die lafheid, die verbloemt,
En in een echtgenoot de zonden zwakheên noemt.
Hier zal de Waakzaamheid Zachtmoedigheid geleiden,
En nooit van Ootmoed scheiden;
Die 't kwaad hier aanwijst, let,
Of in zijn eigen hart dat kwaad geen zetel zet;
En zal , door van zich zelf gebreken te belijden ,
Die in zijn lief bestrijden;
Zoo vlugte uit huis en hart
Van 't eensgezinde paar de zonde met de smart!
Hier zal het huisgezin der vrouw hare eere geven,
Of Abraham herleven;
Abigaëls beleid
Spreekt hier de driften stom, en heerscht door minzaamheid.
Hier zal (geef, Vader! dat zij kindren mogen telen,
Waarin ze Uw beeld zien spelen;
Waarin Uw Geest betoon'
De kracht van 't sterven, en van 't bidden van Uw Zoon.)
Hier zal dan Vaders zorg en Moeders teederheden
En tijd en vlijt besteden,
Op dat men eens hun kind,
Op aarde noodig, in den hemel dienstbaar vind'.
Die God, die bij hun tent het hemelsch man doet reegnen,
Zal steeds hun welvaart zeegnen;
En bij het nageslacht
Hun deugd bekend doen zijn, en hunnen naam geacht.
Hier zal . . . ik spel niets meer. — 't verlangen naar den hemel
«*•
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Groeit onder 't woest gewemel
Van ramp en druk en pijn:
Die 't meest gelooft en hoopt, zal hier 't gelukkigst zijn.
Wie wacht zyn grootste vreugd in korte levensuren? .
Hun vreugd zal eeuwig duren.
De dood schei man en vrouw;
Hun Bruigom wacht hen in. — de hemel kent geen rouw.

DE VRIJHEID VAN EEN CHRISTEN.

Hoor, wereldling!
Hoe gul ik zing
Den roem van onze Vrijheid!
Wij dienen God
In 't zoet genot
Van ware rust en blijheid.
Hier maakt geen dwang,
Geen vrees ons bang:
Wat zou ons kunnen deren?
Die ons bewaakt,
En zalig maakt,
Is God, de Heer der Heeren.
Geen helschc magt
Heeft regt of kracht
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Die vrijheid ons te ontstelen:
De duivel moet,
Hoe fel hij woedt,
Ons in die rust zien deelen.
Gods eigen Zoon
Verliet Zijn troon,
Om 's duivels magt te breken;
Hij stierf aan 't kruis,
Om ons voor 't huis
Zijns Vaders op te kweeken.
Hij heeft der wet
Haar perk gezet,
Haar vloeken ingebonden;
Hij maakt ons vrij
Van slavernij,
En overmagt der zonden.
Die ons behaagt,
Betigt, en plaagt,
Krijgt straf tot zijn belooning;
Die voor ons strijdt,
En ons bevrijdt,
Is onze God, en Koning.
't Gewisse mag,
Bij vollen dag,
Het vrolijk licht aanschouwen:
't Wordt door geen schuld
Met schrik vervuld,
Daar we op Gods Zoon betrouwen.
Een dwingeland
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Bevlekt zijn hand
Met bloed, en dwangplakkaten ;
Maar Jezus niet,
Die slechts gebiedt,
't Geen onrust baart, te laten.
't Was Jezus lust,
Om ons de rust
Te koopen voor Zijn leven;
Hij gaf geen wet,
Of ze is gezet,
Om ons die rust te geven.
Door God als God,
„ En Zijn gebod
In 't ware licht te kennen,
Zal oog en hart,
Den strik ontward,
Aan 's hemels vrijheid wennen.
Gods kind te zijn:
Geen angst, geen pijn,
Maar onzen God te vreezen;
Met Jezus beeld
Te zijn bedeeld ;
Zou dat geen vrijheid wezen?
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DE BLIJDSCHAP VAN EEN CHRISTEN.

De wereld mag zingen,
En dartlen , en springen ;
Haar blijdschap is schijn:
Wij Christenen mogen,
Al schreijen onze oogen,
Veel vrolijker zijn.
Een vliegend genoegen,
Verkregen door zwoegen ,
Betaald met verdriet,
Verloren in 't zwerven,
Vervloekt bij het sterven,
Verlangen wij niet.
Kom, lagchende wereld,
Bestrikt, en bepereld!
Beschrijf eens uw lot!
Of, wilt ge 't verbloemen;
'k Zal 't mijne dan roemen :
Mijn vreugde is in God!
'k Ben één van Zijn kindren,
Geen schuld kan het hindren,
Ik vrees voor geen straf;
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Laat alles begeven!
Mijn blijdschap bhjft leven,
En groeit uit het graf.
Ja, God is genadig,
Is rijk, en weldadig,
Grootmagtig en wijs,
Alom mijn Beschermer,
Mijn leidende Ontfermer,
Dien 'k juichende prijs.
'k Heb niemand mij nader ;
Die God is mijn Vader,
Wiens Zoon Hem voldeed;
Wiens liefde mij heiligt,
Wiens trouw mij beveiligt,
En nooit mij vergeet.
Op Jezus te bouwen,
Gods woord te vertrouwen
Maakt vrolijk en vrij •.
De zonde te ontwijken,
Naar God te gelijken
Maakt zalig en blij.
Mijn ziel moog' verscheiden,
Mijn stof zich verspreiden
Dat baart mij geen pijn:
Ik wacht op mijn Koning,
En 'k weet dat mijn woning
De hemel zal zijn.
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DAGELIJKSCHE DANKSTOF.

Ik leef, en ben gezond, o God!
'k Heb zielsvermogens , en 't gebruik van al mijn zinnen ;
'k Heb voedsel, kleedren, huis, een onbekrompen lot;
Ik heb mijn werk, en zou 'k, o God!
U, die mij alles geeft, niet hartelijk beminnen?
'k Leef zonder storing in een land ,
Daar Veiligheid en Eegt met stille Eust verkeeren;
Daar Vrijheid, Overvloed en Vreê gaan hand aan hand:
Ik vind een Godsdienst in dit land,
Die mij in Gods Gena zijn Heiligheid doet eeren.
De meeste menschen bhjven dood,
En ik, de slechtste, kreeg door Jezus Geest het leven:
Wat is, o God, Uw liefde, en Jezus rijkdom groot!
Ik leef gezegend door Zijn dood,
En 't heil, dat ik nog mis, zal mij mijn sterfuur geven.
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DE DANKBAARHEID VAN EEN CHRISTEN.

o God van hemel en van aarde,
Wiens hand mij schiep , en mij bewaarde,
Mij kroont met goedertierenheid ;
Die mij een Heiland hebt gegeven,
Den Geest geschonken, om te leven,
En Uwen hemel toegezeid !
Mijn God! tot wien ik veilig nader;
Die daaglijks mij vergeeft als Vader,
En met Uw gunst mijn ziel verkwikt;
Die al het kwaad, dat m\j bejegent,
Door Uwe Vaderliefde zegent,
En mij eene englenwacht beschikt!
Ik zie de blijde hemellingen,
Die altijd danken, altijd zingen,
Gedaald in deze rampwoestijn;
En 'k hoor hen aan elkandreu vragen:
„Hoe zal die sterfling zich gedragen,
„Om dankbaar aan Gods gunst te zijn?"
Mijn Vader! 'k zal U Vader noemen,
En kinderlijk Uw goedheid roemen;
Op U vertrouwen in den nood;
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U, die de liefde zijt, beminnen,
En elken morgen weer beginnen
Mijn hart te ontlasten in Uw schoot.
Ik zal (zóó moet men dank bewijzen)
Uw wil met hart en daden prijzen;
Uw wil is, dat ik zalig zij :
Ik zal Uw trouwen bijstand wachten ,
En als Uw kind Uw wil betrachten,
Terwijl ik met mijn onwil strij.
Ik zal U straks vergiffnis smeeken,
Wanneer ik eens ben afgeweken;
Ik zal , in 't aangebragt rantsoen ,
Uw Goddelijke deugden eeren;
En als Uw kind met U verkeeren :
Wat zal ik meer, mijn Vader! doen?
'k Begin mijn dankbaarheid met vragen :
Laat Jezus dankstem U behagen
Voor mij , o Oppermajesteit !
Laat mij en in, en door Hem leven!
Het geen Gij geeft U weêr te geven,
Is, Vader! al mijn dankbaarheid.
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KINDERLIJK GEBED

HEILIGMAKENDE GENADE.

Gedoog, o Oppermajesteit !
Genadig God en Vader!
Dat ik Uw Goedertierenheid;
Terwijl mijn Jezus voor mij pleit,
Met smeekgezangen nader'!
't Is waar, geduchte God en Heer!
Uw Goedheid is regtvaardig ;
Ik, die Uw gaven stout verteer,
Verbeur het minst, dat ik begeer:
Uw weigring ben ik waardig.
Maar, mag ik niet met mijne ellend
Tot Uw Genade komen?
Gij, die me als een verderver kent.
Gij hebt U 't eerst tot mij gewend,
Tot kind mij aangenomen.
Uw Schootzoon stierf, en Hij voldeed;
Gij schept in Hem behagen:
Ik zie nog, daar Hij tusschentrced ,
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Dat Gij Uw liefde niet vergeet,
Hij mag U alles vragen.
Ai ! Vader ! 'k smeek in Jezus naam ,
Op 't regt , door Hem verworven :
Vergeef mijn zonden, die 'k mij schaam,
En maak mij tot Uw dienst bekwaam !
Hij is er om gestorven.
Ik ben onheilig, 't hart is boos:
't Verderf in mij is krachtig ;
En ik, o God! ben magteloos;
Maar Uw Gena, die mij verkoos,
Is ook voor mij almagtig.
Gij hebt mij gunstig toegezeid
Op al de bijbelblaren ,
Dat ik , met 's Borgs geregtigheid
Bekleed, en door Uw Geest geleid,
Uw wetten zou bewaren.
Betoon die magt, vervul dit woord!
Dat mij Uw Geest bestiere!
Dat heiligheid, die U bekoort,
O Vader, die Uw kindren hoort!
Mijn hart en wandel siere!
Ik ben Uw vreeze toegedaan;
Ik wil gehoorzaam wezen :
Och! Vader! blaas dien ijver aan!
Laat mij in Jezus sporen gaan,
En als Uw kind U vreezen!
Er is geen zucht naar U in mij ,
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Of ze is van U gegeven;
Voleind Uw werk, en blijf mij bij!
Uw Zoon kocht immers zondaars vrij,
Om U ter eer te leven ?
't Is ons geluk, Uw roem, o Heer!
Dat Ge ons voor straf beveiligt;
Maar 't geeft aan onze blijdschap meer ,
En 't is Uw Vadernaam ter eer ,
Dat Gij Uw kinders heiligt.
Zou, Vader, die de zonden haat!
Uw kind in zonden blijven?
Neen, 'k moet ze vlieden met de daad,
En 'k zal op een betraand gelaat
'k Verfoei de zonden schrijven.
'kMoet dagelijks Uws Schootzoons bloed
Ter reiniging gebruiken:
Zoo, zoo ontvlamt de liefdegloed;
Zoo zal ik strijdend, vol van moed,
Verdorvenheden fnuiken.
Het moet mijn toeleg daaglijks zijn,
(Geef, Vader! lust en krachten!
Gij weet hoe dor ik anders kwijn :)
Om Uwe wetten, niet in schijn,
Maar teeder, te betrachten.
Versier mij , Vader ! met Uw beeld !
't Zij op mijn hart geslagen !
Het heeft in Jezus doen gespeeld;
Laat mij ook, met Uw Geest bedeeld,
Dat in mijn wandel dragen!
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Uw Zoon, miju Broeder, aan wiens hand
Ik Uwe liefde nader,
Heeft immers mij Zijn trouw verpand :
Ik zoude, op reis naar 't errefland,
Gelijken naar mijn Vader.
De heiligmaking is mijn lust,
Het doel van Jezus lijden,
De vrucht van de Euangelierust,
De vrijbrief naar de hemelkust,
Het einde van mijn strijden.
Geef, Vader! 't geen Uw kind verzocht!
Och! doe aan mij een teeken!
Bekroon het geen Uw liefde wrocht!
Verleen me 't geen mijn Jezus kocht !
Hij blijft nog voor mij spreken.
'k Weet, Vader! dat Ge mij bemint;
Niets gaat Uw trouw te boven:
Gij, tot mijn heiliging gezind,
Gij hoort Uw Zoon, Gij hoort Uw kind,
Volmaakt zal ik U loven.
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ROEMT AAL

STERVENDEN CHRISTEN.

Zou vrees mij bevangen,
Bij 't naadren der dood?
Mijn nieren verlangen
Met drift in mijn schoot.
De vreugd van den Hemel
Gloeit reeds in mijn hart,
En 't aardsche gewemel
Omringt mij met smart.
Wat zou 'k hier begeeren?
Mijn schat is er niet!
Zou 'k rijkdom vermeéren?
Die gaf mij verdriet!
Door driften gebonden,
Door lusten vermast,
Was 't ligchaam der zonden
Mijn knellendste last.
Ik wacht met genoegen
En blijdschap op God.
Ik wacht na mijn zwoegen
Een zaliger lot.
Ik leefde te vrcden:
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Nu sterf ik met lust,
Daar 'k juichend mag treden
Naar de eeuwige rust.
Volzalig verwachten !
De blijdschap voor druk ,
Voor tranen, voor klagten,
Een eeuwig geluk!
Die hoop deed mij strijden,
Ontvonkte mijn moed,
En heeft mij, in lijden,
Voor zinken behoed.
En, moet ik al klagen,
Dat ik me in mijn pligt
Zoo slecht heb gedragen,
Zoo weinig verrigt;
Ik schuil in de wonden
Van Hem, die 't rantsoen
Voor al onze zonden ,
Geheel wou voldoen.
Ik dreef op genade
In 't holst van de zee,
Die komt me ook te stade
Bij 't naadren der ree:
Die hoedt mij voor stranden,
Dus zeil ik gerust;
Nu zal ik haast landen
Aan de eeuwige kust . . .
De vang is ontnomen
Aan duivel en hel!
Ik sterve. . . . juicht vromen !
Haast volgt ge; vaart wel!
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TWEESPRAAK

VROOMHART EN WAARMOND.

WAARMOND.

Hoe blinkt uw wijs bestek in alles uit , o Heer !
Hoe meer ik zie en peins, te meer
Moet alles mij in dat geloof versterken,
Dat Gij Uwe eer bedoeldet in Uw werken:
Uwe eer, maar ook de zaligheid
Van hen, dien Gij Uw gunst hebt toegezeid;
Want door 't geluk , aan hen beschoren ,
Zal ook hun mond altoos : GENa zij de eer! doen hooren.
Wij, diep onkundig, zien zoo ligt
Op 't geen voor oogen is ; dit doet ons veeltijds dwalen.
't Is dikwijls: waartoe dit of dat zoo ingerigt?
Ons hart zet doorgaans aan de wijze Godheid palen :
Och! dat mijn dikbeneveld oog
Altoos omzigtig was in 't letten op Gods wegen.
Ik sta op aarde om laag; God zit en heerscht om hoog;
Foei mij , dat ooit mijn hart tot heerschen is genegen !
Foei mij, dat ik Zijn weg en wil
Zoo stout en zoo verwaand bcdil !
Ik loop voor uit, en slijt somtijds een ganschen morgen
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Met noodeloos te zorgen ;
Dan eens omtrent mijn huis, mijn schuur, mijn hooi, mijn vee;
Dan weer omtrent mij zelf; en, loopt het mij eens meê,
'k Ben straks gereed, om bang te denken:
Kas zal of dit of dat mijn stil genoegen krenken.
En peins ik naar den geest,
Hoe Jezus mij geleidt, dan voel ik soms het meest,
Hoe zeer ik worstlen moet, om eigen lust en zinnen
Gedurig te overwinnen:
Want, is 't een bittre drank, dien mij Gods wijsheid schenkt
Om kwalen te genezen;
Dan is het, dat mijn hart Gods wijze trouw verdenkt;
Dan wilde ik wel eens zelf mijn Zaligmaker wezen.
Verbergt zich God tot mijn behoud voor mij,
En moet ik in het duister wonen,
Dan vrees ik veeltijds, dat mij zulks nadeelig zij,
Als kon mijn Heiland zoo Zijn wijsheid mij niet toonen.
Foei mij! ik wil aan mijn laatdunkend hart
Van nu af geen gehoor meer geven:
Het baarde me elken dag alleen verdriet en smart;
Dat voegt een Christen niet, die zorgeloos moet leven.
U, Jezus, roep ik aan om kracht;
Dat mijn bedilzucht zwijge, al heb ik stof tot treuren!
Uw Geest leer', daar ik niets dan goedheid van U wacht,
Mij alles, wat Ge doet, goed, wijs, en heilig keuren....!
Maar zacht! daar zie ik vroomhart gaan,
Ik wacht hem op, hij komt toch herwaarts aan;
Nu schijnt hij vergenoegd, zijn blijde wezenstrekken
Doen mij de vrolijkheid van zijnen geest ontdekken;
Toen ik hem laatstmaal zag,
Toen was het, dat zijn ziel in smart gedompeld lag.
God hield zich voor zijn oog uit wijsheid toen verborgen.
Zoo vroomhart — welkom vriend., 'k wensch u een goeden morgen !
Waar is de reis naar toe?
9
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Naar damon, onzen vriend, Hij heeft een jonge koe
Mij gisteren verkocht, te leveren op heden.
WAARMOND.

'k Ga meê tot aan zijn werf:.... wat is 't een lange tijd,
Dat gij met uw bezoek niet eens mij hebt verblijd !
Maar zeg, hoe gaat het u? ge zijt zoo wel te vreden.
VROOMHART.

Ik reis in vrolijkheid naar 't hemelsch vaderland;
Mijn trouwe Herder leidt me, en houdt me bij de hand,
Of draagt me in Zijnen schoot; Zijn liefde, Zijn genade,
Verzelt en zorgt voor mij: Hij slaat naauwkeurig gade
Al wat me wedervaart: Nu hef ik uit den druk
Het hoofd blijmoedig op, en, hijgend naar 't geluk,
Dat mij te wachten staat, bekreun ik mij 't gewemel
Der wufte wereld niet- — ik staroog op den hemel;
'k Ben wel een jongeling, maar, denk ik, elke dag,
Die voortsnelt, komt niet weer, en hoe 't ook wezen mag,
Mijn leeftijd werde al eens gerekt tot tachtig jaren,
't Zal nog op 't einde zijn: waar is de tijd gevaren?
WAARMOND.

Ik deel in uwe vreugd , daar gij in blijdschap leeft ;
Verlustig u in Hem, die 't u geschonken heeft.
Laatst zuchtte uw klagend hart, en boog door moedeloosheid,
Door 't zien van schuld geprangd , gejaagd door 't woên der boosheid,
Nu zijt ge door 't geloof geleid op Golgotha ,
Nu zijt ge daar verkwikt door. 't hooren van gena:
Zoo gaat het, reisgenoot, nu zwerft men in het donker,
Straks reist men bij de maan, of bij het stargeftonker;
Dan is 't eens helder dag door 't schijnen van de zon.
VROOMHART.

Maar, Vader waarmond, 't was het best, als 't wezen kon,
Bestendig door 't geloof in 't vrolijk licht te leven,
In 't spoor van heiligheid ons Voorbeeld na te streven,
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Gemoèdigd in den strijd nooit achterwaarts te gaan,
Maar in den pligt getrouw pal op zijn post te staan.
't Gaat mij het best, wanneer mijn ziel bij God mag wezen ;
Als mij Zijn Geest vertroost, dan wijkt het morrend vreezen,
Dan heeft mijn ziel genoeg. En was 't geen grooter eer
Voor Jezus, als men 't volk, dat Hij geleidt, niet meer
Zoo droevig kwijnen zag, maar blijde vruchten dragen?
De winter teelt geen ooft, maar in de zomerdagen
Spruit alles welig uit, dat door de koude kwijnt;
Die vruchten smaken 't best, waar 't meest de zon op schijnt;
Het vee geeft vetter melk, als 't in de zon mag grazen,
Dan wen het op den stal op hooi en stroo moet azen:
De donkerheid geeft angst, het licht ontsluit den mond ,
Dat licht is ons beloofd in 't welgestaafd verbond!
WAABMOND.

'k Heb reeds een ruimen tijd den hemelweg bewandeld,
En dertig jaren lang gezien, dat Jezus handelt
In 't leiden van Zijn volk op aarde , wijs en goed ;
En schoon ik uw begrip, als waar, erkennen moet,
En toesta, dat een laf en ongeloovig vreezen
Voor Jezus nooit tot eer, maar wel tot smaad kan wezen;
Is 't echter zeker, 't welk ook de ondervinding leert,
Dat hem, die God bemint, al 't kwade in goed verkeert.
Wij hijgen menigwerf, om welig op te groeijen,
Wij smeeken, dat het vuur der liefde meer moog' gloeijen,
En wanen, dat de weg van voorspoed altoos leidt
Om, walgend van ons zelf, in ootmoed, needrigheid,
Geloof en liefde, steeds te vorderen; tot wegen
Van druk en zwarigheid is 't hart het minst genegen.
En echter loopt ons pad somtijds door duisternis,
't Geloof wordt dan beproefd, of 't waar en zuiver is:
't Gemoed, fel afgemat door 't woelen van de zonden,
Smaakt best, dat zonde en dood door Jezus zijn verslonden;
Wie nooit het loos geweld zag van den aardstiran,
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Weet bij bevinding niet, dat Jezus redden kan.
Dan, die door 's duivels kracht eens neder lag gebogen,
Maar, door zijn Vorst gesterkt, dien wreedaard onder de oogen
Met nieuwen moed dorst zien , kan juichen in dien stond,
En voelt de onwrikbaarheid van 't aangegaan verbond:
Ja, vroom hakt, deze ziel kan van verwinnen spreken,
Die weet, wat worstlen is; en, was ze al eens bezweken,
Zij geeft het nimmer op; al valt het strijden bang,
Bevinding roept haar toe ! na weenen volgt gezang.
VROOMHART.

Maar zoude een vrome ziel dit niet in voorspoed leeren ?
De zonde drukt hen 't meest, die 't meest bij 't kruis verkeeren.
Smolt ook mijn steenen hart in liefde tot mijn God,
't Was , als ik zeggen kon : Hij onderhoudt mijn lot.
'k Heb nooit met meerder ernst om heiliging gebeden,
Nooit teederder geleefd, nooit moediger gestreden,
Dan als ik door 't geloof een onverschrokken moed,
Een heilig ijvervmir, een teedren liefdegloed
Gevoelde, en, schoon bevreesd voor 't steunen op mijn krachten,
De zege na den strijd blijmoedig dorst verwachten.
Dan leef ik tot Gods eer, en daarom wenscht mijn ziel:
Och! dat ik nimmer weêr tot ongeloof verviel!
Och! werd ik altoos door de liefdezon omschenen!
Want, als dat licht me ontwijkt, is mijn geloof verdwenen.
WAARMOND.

Men ziet, dat ook bij hem geloof en liefde leeft,
Die in de duisternis aan zijnen Heiland kleeft!
't Gevoel van licht en vreugde, en troost, en hoop te derven,
Verschilt oneindig veel van trouwloos af te zwerven ,
Dit brengt een zware schuld op 't overspelig hart;
Maar 't ander leert een ziel , ook in de felste smart ,
Te leven door geloof op Gods beloftenissen;
Men moge een wijl 't gevoel van licht en blijdschap missen ;
Nooit echter wijkt de geest van een verloste ziel :

MENG ELPOEZIJ.

197

Neen, vroomhart! 't zalig lot, dat haar te beurte viel,
Is nooit door nood of dood van iemand \veggenomen :
Schoon de aarde zal vergaan, met bergen, zeeën, boomen,
De rotsteen, die ons draagt, verduurt zelfs de eeuwigheid;
Maar in dit tranendal is nooit ons toegezeid,
Altoos den voorsmaak van den Hemel te genieten :
Een felle vorst beknelt ook de allersnelste vlieten.
VROOMHART.

Maar, hoe gelooft een ziel, die in het duister is?
Wie troost haar? wie verligt haar vreeze, en droefenis?
Hoe leert zij onversaagd, den moed niet op te geven.
Maar in dien bangen nood aan haren Jezus kleven?
WAARMOND.

Die ziel, door 't diep gevoel van schuld en smet ontrust,
Vliedt telkens tot haar Borg, en, door 't geloof bewust,
Dat Hij vermaak schept in haar weenen, kirren, klagen,
Valt voor Zijn voeten neêr, en komt om redding vragen;
Vertoont Hem haar gedaante, en maant Hem op Zijn woord;
Gaat nimmer van Hem af, eer dat Hij haar verhoort.
Dat zien van schuld en smet, dat kermen om genade,
Dat walgen aan zich zelf, dat vlugten vroeg en spade
Naar Jezus, als den Borg, dat pleiten voor den troon
Op 't vaderlijke hart, om 't offer van dien Zoon,
Dat zuchten in 't gevoel van onmagt en gebreken,
Dat vreezen voor 't geweld, en 's vijands looze streken,
Getuigt van 's Geestes kracht, terwijl het blijken geeft,
Dat de oude mensch vergaat, en Jezus in ons leeft.
Dus leert men, Gods gena niet naar 't gevoel te meten;
Maar Jezus door 't geloof steeds onzen vriend te heeten.
Zijn woord is ons genoeg, Hij faalt niet in Zijn trouw;
Belooft Hij eens Zijn gunst, Hij kent geen naberouw.
Men schroomt niet met dien Borg valleijen in te treden,
Maar leert gemoedigd zijn in 't woên der tegenheden,
Kleeft Jezus achter aan, en houdt Hem bij de hand,
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En volgt Hem willig na op 't onbezaaide land.
Dat schrik en angst somtijds den zwakken geest beroeren,
De duivel, 't eigen bart, de wereld op ons loeren,
Ons oog is op den Vorst , die ze alle' in ketens sloeg :
Wie Hem gelooft, die heeft aan Hem alleen genoeg.
VROOMHART.

Ja, 't is mijne eer, mijn vreugd, mijn vurigst ziels verlangen,
Nabij mijn God te zijn, en Jezus aan te hangen.
WAARMOND.

Ga in dien ijver voort, en zwijg ootmoedig stil,
Als Jezus u somtijds door 't donkre leiden wil!
Maar wacht u toch vooral Zijn liefde te verdenken!
Leer daaglijks onbepaald u zelven aan Hem schenken,
En schroom geen tegenstand , hoe hoog 't gevaar ook klimm',
Hoe fel de zonde woel', hoe fel de vijand grimm'!
VROOMHART.

Gij geelt me een les op reis — maar 'k zie , wij zijn reeds nader
Bij 't erf van damon, dan ik dacht, — vaarwel, mijn Vader!
WAARMOND.

Vaarwel! reis vrolijk voort! groet uw, en mijnen vrind!
God geve u, dat ge aldaar ook uwen Jezus vindt!

MENG EL V O EZ IJ.

]99

BESCHOUWING VAN HET ENGELENHEIR
IN BETHLEHEMS VELDEN.

Ga vrij, dartelende wereld! ga naar schouwtooneelen heen;
't Lust mij in bespiegelingen Bethlems velden in te treên.
't Lust mij 't koor der zingende Englen te beschouwen in mijn zang,
Ja , ik wil mij bij hen voegen ; 'k heb veel meer , dan zij , belang
In dat Kind, dat slechte menschen stelt tot kinderen van God:
Zondaars! komt, aanschouwt Gods liefde tot het snoodste hellerot.
Zie ai! zie die englenscharen , dalende van lieverlee
Op deze aarde; zie, 't genoegen en de blijdschap dalen meé'.
't Veld verheugt zich bij hun glansen, 't hemelsch licht, dat hen omringt,
Schijnt een blijden dag te scheppen , daar hun blijdschap vrolijk zingt.
In den aanvang, toen de wereld op haar grondvest nederzonk,
Zong het koor der morgensterren , dat het door den hemel klonk.
Maar toen Adam was gevallen, schuwden zij dit wisselrond,
Zongen nimmer op eene aarde , daar men de eer der Godheid schond ;
Dan daar Jezus wordt geboren , daar 't herstellen van Gods eer
Wordt begonnen, daadlijk dalen ze uit den hemel zingend neer.
Ga dan , dartelende wereld ! ga naar schouwtooneelen heen ;
Al wie wondren wil aanschouwen moet in Bethlems velden treên.
Zijt ge blij , o Cherubijnen ! dat uw Heirvorst onze smart
Weg zal dragen ? liggen menschen. . . , zondaars u zoo naauw aan 't hart,
Dat hun heil uw koor doet juichen , dat hun blijdschap u verheugt?
Is, daar zich uw Vorst vernedert, onze zaligheid uw vreugd?
Waarom ziet men u niet treuren, dat een zoo geringe kring,
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Onder redelijke wezens, zulk een gunst van God ontving?
Siddren uw natuurgenooten niet, verstoken van gena,
En verheft gij onzen heilstand door uw zang in Efrata?
Wilt ge ons met de gunst vereeren ? zaagt ge in ons iets goeds , waarom
Ge ons bemindet boven andren? was 't gevallen geestendom
Meer dan wij Gods straffen waardig? Had ons God van nooden ? of
Waren uwe legerscharen niet genoeg voor 't hemelhof?
Neen — wij ijzen op dit denkbeeld — neen , wat ge immer in ons ziet ,
Is verdoemlijk, God onteerend, iets beminlijks vindt ge niet.
Wordt uw blijdschap, zalige Englen! ooit gestoord, dan is uw smart,
Dat uw Koning vaak onteerd wordt door ons ongeloovig hart.
Maar hoe zeer ge ons ziet gekluisterd in der zonden slavernij,
Hoe ge ons schuwdet, om het slaken onzer banden zijt ge blij.
En waarom...? ik hoor u zingen: „Gode alleen zij eeuwige eer!"
Ja, uw blijdschap wordt geboren uit den roem van uwen Heer,
En gij zoudt Zijn deugden prijzen, zelfs wanneer regtvaardigheid
Ons in eeuwigheid het hopen op genade had ontzeid;
Maar, nu 't Godlijk mededoogen ons ellendigen verkiest,
Zien we, dat ge u in 't beschouwen van Zijn menschenmin verliest.
Billijk moogt gij u venvondren; maar gij deedt dat allermeest,
Waart ge zelf van God vervallen , waart ge zondaars ooit geweest.
Ga dan, dartelende wereld! ga naar schouwtooneelen heen!
Al wie wonderen wil hooren, moet in Bethlems velden treên.
Zingt dan vrolijk, zalige Englen! zingt ons hemelwijzen voor!
Wij, wij volgen u, schoon staamlend , schoon gebrekkig op het spoor.
U zij de eer, o God der Goden! dat Gij een onheilig kroost
Van een afgevallen vader, door de grootste gift vertroost.
Hier is wijsheid, trouw, ontferming, liefde zonder wederga;
Hier, hier ziet men deugden blinken, werwaarts men zijne oogensla.
Dong Genade om vrijgeleide; dong Regtvaardigheid om straf;
't Was Uw Wijsheid , die aan beide tot Uw roem voldoening gaf.
Zij verkoos dit heilzaam middel, vormde 't eeuwig vreêbesluit,
Voerde 't, langs onzigtbre wegen, door de wentlende eeuwen uit.
Deze wijsheid stierde Augustus; koos het lage Bethlchem,
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Needrig onder Juda's steden, boven 't fier Jeruzalem.
Ja, de Schepper van den hemel wordt een arm geschapen wicht:
Hoe verbazend zijn de ontwerpen van Gods wijsheid ingerigt!
Zingt dan, Englen! zingt Gods wijsheid op een hoogen hemeltoon;
Zingt ter eere van uw Schepper, en Gods mensch-geworden Zoon.
Was het reeds voor veertig eeuwen in het paradijs beloofd ;
Echter heeft een reeks van jaren ons van de uitkomst niet beroofd :
't Vrouwenzaad mogt al eens klagen ; vragen , als uit ongeduld :
Wachter ! „blijft de nacht nog duren? wordt het heilwoord niet vervuld?"
Sleept vrij dagen, jaren, eeuwen! al Gods woorden zijn gewis;
Al Zijn liefdewerken toonen , dat Zijn trouw bestendig is.
Zingt dan, Englen! zingt Gods trouwe; ja wij volgen uwen toon:
Nu vervult Hij Zijn beloften in dien mensch-geworden Zoon!
Hooren we u van liefde zingen; daar ons God genade schenkt,
En aan duizenden van zonden in ontferming niet gedenkt.
Hier, hier falen Englentongen. . . hier, hier stamelt ge ook, hoezeer
Ge anders vaardig en geschikt zijt, tot het prijzen van Gods eer.
Hier moet al het schepsel scheemren: zoo het iemand kon doorzien,
Zou het door den grootsten zondaar 't best in de eeuwigheid geschiên.
Laat ons van die liefde staamlen ! Englen ! stelt den hoogsten toon !
Zingt de liefde van den Vader, en Zijn mensch-geworden Zoon!
Arme wormen, doemelingen, een van God vervreemd geslacht,
Worden door Zijn eigen Schootzoon weer in 's Vaders gunst gebragt.
Zij, die God in 't aanzigt spogen, worden door Hem opgezocht,
Worden door Hem zelf gebeden, worden door dien Zoon gekocht....
Te gelooven, dat Gods liefde zag op zondig stof en asch,
Was vermetel, zoo het loochnen niet de grootste misdaad was.
Ja we aanbidden Uwe goedheid , o drieëenig God ! Uw lof
Willen, zullen wij verheffen, tot wij dalen in het stof.
Maar wij branden van verlangen naar dien jongsten morgenstond,
Om Uw goedheid uit te galmen met een onbevlekten mond.
Zingt dan vrolijk , zalige Englen ! zingt ons van Gods liefde voor !
Zingen wij nu nog gebrekkig ; eerlang ziet ge ons in uw koor.
Vrede (zingt gij) zij op aarde! in den hemel geeft ons vree!
9**
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Geeft ons dien met God, met de Englen, met elkandren , met het veê.
Vlood de vrede weg van de aarde hemelwaarts, na Adams val;
Gij verheugt ons, door te zingen, dat die wederkeeren zal.
Jezus is die vredekoning; vreê verzelt Hem, waar Hij gaat.
Laat Zijn vrede u dan bezielen , uitgekoren vrouwenzaad !
Zingt dan, Englen! van den vrede, dien dit jonggeboren kind
Aan zal brengen: zingt Gods liefde, die weerspannelingen mint. '
Zingt nu; 't Godlijk welbehagen is in menschen om dien Zoon.
Zingt dit wonder! zingt het eeuwig op den hoogsten hemeltoon.
Daar, daar varen de Englen henen — Cherubijnendom! vaarwel!
Wij verwachten uw terugkomst, als uw Vorst, Immanuèl,
In den jongsten aller dagen komen zal met majesteit.
En ons onbevlekt doen zingen Zijnen lof in eeuwigheid.
Zalig, zalig zijn die nachten; zalig is die duisternis,
Als een rei van zingende Englen, vromen! uw gezelschap is.
Welk een aangenaam verschijnsel ! arme herders , vreest toch niet !
Daar deze Euangelieboodschap 't allereerst aan u geschiedt.
God ging trotsche Farizeërs, ging Herodes zelfs voorbij;
Weest dan om die gunstbetooning met de Cherubijnen blij !
Spoedt naar Bethlem! billijk is het, dat ge aan Jezus hulde doet.
Hij veracht geene eerbewijzen van een nederig gemoed.
God zal voor uw kudde waken ; zag Zijn oog in liefde u aan ,
Hij zal immers ook niet weigren , op uw schapen acht te slaan.
Prijst Zijn liefde! roemt Zijn wondren bij een ieder, dien ge ziet.
Zwijgt, het geen u God deed hooren, voor uw medemenschen niet.
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God leeft, grijp moed, mijn ziel! zoudt gij voor schimmen vreezen?
Ai! luister, Jezus spreekt: Ik zal uw leidsman wezen;
Ik heb van eeuwigheid vrijwillig u bemind.
Leef vrolijk, leef gerust, zeg dankend elken morgen:
Mijn God zal voor mij zorgen;
Mijn Vader ziet Zijn kind.
Mijn Vader ziet Zijn kind; bemoedigend genoegen!
Mijn Vader ziet Zijn kind, in al zijn angst en zwoegen;
Mijn Vader ziet Zijn kind, wanneer zijn kracht vergaat.
't Is Jezus , die , aan 't hoofd van engelen en magten ,
Rondom die op Hem wachten,
Zijn leger nederslaat.
't Is Jezus; ja mijn ziel!... laat vrij uw liefde gloeijen;
Wat zag men ooit dan troost van Zijne lippen vloeijen?
Hij weet wat droefheid is: Hij draagt een menschenhart.
Als Hij uw tranen ziet, als Hij u bang hoort klagen,
Gedenkt Hij aan die dagen;
De dagen Zijner smart!
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Verdenk Zijn teerheid niet, al worstelt gij met rampen;
Hij bidt ook dan voor u , als gij met vrees moet kampen ;
Gij wordt niet zonder reen gekweld door ongeneugt.
't Moet hier geen hemel zijn ; 't zou met Gods wijsheid itrijden ,
U zonder druk en lijden,
Te voeren in de vreugd.
Werd God uw Vader dan; vergaf Hij dan uw zonden,
Om uw beangste ziel te dieper te doorwonden?
Neen, beef op deez' gedacht'; zoo spreekt geen kinderhart.
Moest Jezus in den hof zich voor Zijn Regter leggen ;
Men hoort Hem Vader zeggen ;
Zoo spreekt het kinderhart.
't Is God , die u beproeft , of gij in tegenheden
Hem als uw Vader eert, en met Zijn wil te vreden,
Op Zijne goedheid wacht, wanneer de nood u knelt:
Ja, de englen zien op u; ook hen kunt gij verblijden,
Wanneer ge u in het strijden ,
Draagt moedig als een held.
Schiet dan de wapens aan; gij moogt en moed en krachten
Van Hem , die u bemint , verzoeken en verwachten ;
Geloof aan God, en toon een mannelijken geest.
Wat is toch leed en druk? Een mist van weinige uren;
Zij zal te korter duren,
Hoe dikker ze is geweest.
Bloos dan, zoo ge immer dacht; mijn God heeft mij vergeten;
Zou Jezus thans wel iets van mijn benaauwdheid weten?
Bloos vrij en staak voortaan 't mismoedig ongeloof!
Hij, zonder wiens bevel geen wormpje wordt vertreden,
Is nimmer voor gebeden
Van Zijne vrienden doof.
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Weg dan droefgeestigheid ! weg treurige gedachten !
Ik wil , al dobberend , op mijn Verlosser wachten ,
Die voor mijn moede ziel een plaats van rust bereidt.
Daar 't leed , dat mij omringt , mij heiliger moet maken ,
Wil ik geen zuchten slaken,
Mijn kruis eischt dankbaarheid.

DE

ZEE.

Ontzaggelijk gezigt ! — versterkt u thans, mijne oogen !
Aanschouwt de zee! - hoe schoon! hoe grootsch! hoe uitgebreid!
De stranden staan verrukt; — wie blijft hier onbewogen?
Hier woont Gods majesteit.
't Is godlijk, wat men ziet; — geen kunst. van menschenhanden
Veranderde ooit het schoon des grooten wereldplas;
De tijd verwoest de kunst, de tijd vervormt de landen:
De zee is, 't geen zij was.
Wie schildert ons haar pracht? — wie kan haar schat waarderen ,
Wie telt het groote heir, dat in haar afgrond leeft?
En wie zal ons de kracht van dat vermogen leeren ,
Dat haar Gods almagt geeft?
De Meetkunst moog' de maat der hoogste bergen weten,
En reize met de maan door al haar kringen meê;
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Geen sterveling doorgrondt, al kan hij zonnen meten,
De diepte van de zee.
Ze ontvangt, met majesteit, den tol der volle stroomen,
Gelijk een Koning, die zijn volken cijns gebiedt:
Maar, schoon tot haar de Euphraat, de Nijl, en de Indus komen,
De zee vermeerdert niet.
Zij, die de zonne drenkt, doet gansche volken leven.
En, daar ze in 't hart der aard haar wateren verspreidt,
Schijnt die geschapen zee zóó rijk, zóó mild in 't geven,
Als de Algenoegzaamheid.
O Algenoegzaamheid ! wat heil aan U te denken !
Oneindige! wat heil, Uw heerlijkheid te zien!
Uw heerlijkheid! wat eer! — geef, dat ik op Uw wenken,
Gelijk de zee, U dien'.
Haar paarlen hecht zij zelfs aan vorstelijke kroonen,
En toont ons zoo haar schat, maar pronkt er zelf niet meê;
Gods wenk te volgen, en Zijn luister te vertoonen,
Is 't sieraad van de zee.
Zij, die de landen scheidt, brengt al de volken zamen;
Deelt 's werelds rijkdom uit; beschaaft de maatschappij;
Beslist den oorlog, door den dwingland te beschamen,
En maakt verdrukten vrij.
Zij, die Gods schepter zwaait, bekleedt zich met de wolken,
En breidt hare armen uit om 's aardryks wijden kloot;
Zij grijpt de bergen aan, de toevlugt van de volken,
En sleept ze in haren schoot.
Ontembaar element! we erkennen uwe krachten;
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Uw voortgejaagde vloed beslist der volken lot:
De wereld siddre vrij; ik heb geen kwaad te wachten;
Daar zee is, daar is God.
Wat is die zee bij God, die met Zijn scheppende oogen.
Het ligt verwaaide zand op al de stranden telt;
En aan de zee, hoe trotsch haar golven bruisen mogen,
Dat zand tot palen stelt?
Eén wenk slechts van Zijn gunst houdt deze zee gekluisterd;
Of maakt, dat zij vergeefs haar woeste baren spilt:
Toont God een toornig oog, zij raast, en Neêrland luistert;
Zij woedt, en Neêrland trilt.
Mijn dierbaar vaderland! Gods Zoon bewaakt uw stranden;
De wind erkent Zijn magt, en luistert naar Zijn stem;
Aanschouw uw duinen, en beveel ze in Jezus handen;
De zee gehoorzaamt Hem.
Die zee, die, als zij woedt, den hemel schijnt te raken;
De breedste dijken scheurt; de zwaartste duinen breekt;
En 's aardrijks vastigheên dreigt los en vlot te maken,
Wordt stil, als Jezus spreekt.
Hij, wiens onzigtbre hand de waatren zaam vergadert,
Hij scheldt den oceaan, en de afgrond geeft gehoor;
De golven stuiven heen, wanneer Gods Engel nadert,
En Isrcl trekt er door.
Al schijnt het menschdom van Gods wetten niet te weten,
Natuur! verhef u vrij, dat ge ons beschamen moet:
Door geen verloop van tijd heeft ooit de zee vergeten
Haar ebbe noch haar vloed.
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Waarheen, mijn zang? — De zee vergat op onze stranden,
In spijt der Britsche vloot, die Goddelijke wet:
Maar o! 't was éénmaal slechts, — tot heil van deze landen,
Die God door wondren redt.
Gij, die de heerschappij van mijnen God durft honen,
En loochent, dat er iets door Zijn bestuur geschiedt,
Sla 't oog op Nederland ; haar lotgevallen toonen ,
Dat God de zee gebiedt.
Wie is aan God gelijk ? wat mensch kan zich beroemen ,
Dat hij beheerscher is van de onbedwongen zee?
Al durft de .vleizucht zoo den ijdlen hoogmoed noemen ,
De Godheid spot er meê.
Laat vrij de dwinglandij der woeste roofzucht strekken
Tot steunsel van dien waan; zij tergt den Opperheer,
Die, als de God der zee, de kuiters kan verwekken
Tot wrekers van Zijne eer.
Zou 'k op dit vrije strand niet aan de ruiter denken?
Nog heugt die zee zijn moed, zijn zcekunde en beleid;
Hoe dikwijls zag zij hem ons de overwinning schenken,
En haar de veiligheid!
Zij ruischte tot Gods eer , als zij dien held zag naadren ,
Die in haar rijksgebied Gods wetten gadesloeg;
Die biddend streed , en zoo den vijand onzer vaadren
Van Neerlands kusten joeg,
Die zee, die ons verrijkt, en dag aan dag verzadigt,
Is ook in 's Hoogsten hand de roê , die ons kastijdt ;
En door die zelve zee wordt Nederland verdadigd,
Als God voor Neerland strijdt.
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Och ! dat Geloof en Deugd zich aan dit oord gewennen !
Dat elk haar bakens zie aan dit gezegend strand!
Dan blijft deze oceaan met diep ontzag erkennen :
„God woont in Nederland."
Een andren moog' de glimp der wufte pracht verblinden,
Terwijl hij de ijdelheid zijn dwazen eerbied toont;
Waar kan men meer vermaak, waar grooter luister vindei
Dan daar de Godheid woont?
De zee erkent hier God; — hoe statig gaan haar baren!
Zij naadren met gedruisch, en de eerbied nadert meê.
De zon beglanst den vloed, de schrik is weggevaren;
God wandelt op de zee.
Hier hebben de englen 't eerst des Hoogsten lof gezongen,
Toen Hij de stranden schiep; — waar zijn hun rijen heen?
Nu hoor ik niets, dan zee; — nu zwijgen alle tongen;
'k Ben hier met God alleen.
Verlustig U, mijn oog! zie hier Gods grootheid pralen!
Wat is hier alles groot! onmeetbaar uitgebreid!
'k Zie aan die zee geen eind;
zij heeft nogtans haar palen;
Gij niet, o Eeuwigheid!
Bij U wordt alles klein, hoe groot het hier mag schijnen;
Uw komst vernietigt zelfs de zee van ons verdriet,
En 's werelds ijdle vreugd moet voor Uw oog verdwijnen,
Maar mijne blijdschap niet.
Wat kan den oceaan één enkle droppel baten ? . . .
Zóó ben ik bij 't heelal; zóó is 't heelal bij God.
En echter wou voor mij Gods Zoon Zijn troon verlaten,
En deelen in ons lot.
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Uw liefde, oneindig God, zij eeuwiglijk geprezen!
Ze is grooter dan 't heelal; — ze is als Uw Majesteit:
Gij maakt mij zalig, en mijn zaligheid zal wezen
Gelijk — aan de eeuwigheid.
O zalige eeuwigheid! — 'k zal zonder zonde leven;
Ik leg, op Jezus wenk, gerust mijn ligchaam af;
Hij, die den dood verwon, Hij zal 't mij wedergeven,
Al was die zee mijn graf.
De Schepper van 't heelal zal Zijn gezag bewijzen
Ten schrik van 't ongeloof, dat voor Zijn magt verstomt ;
Men zal uit deze zee de dooden zien verrijzen,
Als Jezus wederkomt.
Als Jezus wederkomt, zal alles Jezus eeren;
Een trotsche Pharö met zijn heiren uit de zee;
En de onbekeerde jood ook bij diezelfde meren,
Daar Jezus wondren deê.
Als Jezus wederkomt!... Gij zult Hem zien, mijne oogen;
Gij zult ook wederzien, die 'k nu op aarde mis;
'k Zal mooglijk eens met haar ook hier dien God verhoogen,
Die onze lofzang is.
'k Zal dan met scherper oog ontdekken al de schatten,
Die nu de zee verbergt ; — 'k zal al Gods wondren zien :
'k Zal dan met beter brein en blijder hart bevatten,
Hoe grooten God ik dien'.
Wie is een God, als Hij! — Laat al wat leeft Hem eeren!
En gij, mijn ziel, vertrouw dat Hij u hoeden zal:
Waar ge ooit moogt zijn, is God; — wat kunt ge meer begeeren ?
Daar God is, daar is 't al.
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EEN CHRISTEN IN VOOESPOED.

Nu zich mijn hupplend hart verblijdt;
Mijn leven zachtjes henen glijdt,
En rozen langs mijn paden bloeijen;
Valt aardsgezindheid , lust en waan
Mij onder schijn van vrijheid aan,
Maar smeedt , helaas ! mij ijzren boeijen.
Ik, die mij zelf ellendig ken,
Voor alle boosheid vatbaar ben,
Zal dies tot Jezus mij begeven;
Hij , die mij eer en rijkdom schenkt ,
Mij uit een beek van voorspoed drenkt,
Kan ook ootmoedig mij doen leven.
Wanneer Zijn geest mij daaglijks toont
Hoe in mijn hart de zonde woont;
Hoe ligt ik struiklend kan bezwijken;
En dat der deugden, die ik mis,
Het aantal nog ontelbaar is,
Dan zal de hoogmoed schaamrood wijken.
Dan blijf ik mijnen Vorst getrouw,
Dan zal, als ik Zijn gunst aanschouw,
Mijn dankbaar hart Hem needrig eeren:
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En mijn genoegen, rust en vreugd,
Zoo wel als 't vonkje van mijn deugd ,
Als een verbeurde gift waarderen.
Dan kleeft mijn ziel aan de aarde niet,
Daar zij om hoog haar woning ziet;
Dan zal ik mij alleen beroemen ,
Dat mijn Verlosser eeuwig leeft.
En mij het regt geschonken heeft,
Om Zijnen God mijn God te noemen.
Dan zal ik weêr in strijd en druk
Mij willig buigen onder 't juk,
Ja zelfs in rampen vrolijk leven :
En met mijn drukgenooten zaam
Mij steeds verheugen, dat mijn naam
Is in den Hemel opgeschreven.

DE ONDERWERPING.

Neen, Vader! schoon Uw hand mijn teedren . boezem grieft,
Ik ben, ik blijf Uw kind, dat Gij in Jezus lieft.
Al druipt mijn oog tot God , ik zal niet morrend klagen.
Ik , diep in 't stof gebogen voor Uw troon ,
Gedenk aan 't lijden van Uw Zoon ;
Zijn voorbeeld leerde mij mijn kruis in ootmoed dragen.
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'k Heb, in mijn levensloop, al menigwerf geweend;
Ik ben van aardsch vermaak en voordeel vroeg gespeend;
Uw wijsheid leidt mijn jeugd door huilende woestijnen.
Hoe dikwijls hield de zorg, de droefheid en 't verdriet
Voor 't schrijend oog een bang verschiet,
En deed de vrolijkheid uit mijn gelaat verdwijnen?
Maar Gij zijt wijs, mijn God! zou 'k twisten met Uw raad?
Neen! 't boek, waarin mijn naam en lot geschreven staat,
Meldt ook de zaligheid, waarop Gij mij doet hopen.
Die zaligheid, dat eindeloos geluk,
Vertroost mij in den felsten druk,
En doet mij, 't ga hoe 't ga, mijn pad blijmoedig loopen.
Zou goed, vermaak, of eer, die mij Uw gunst niet gaf,
Behagen? neen, mijn God, verschoon mij van die straf!
Laat nooit Uw vaderhand mij iets in gramschap geven.
Ik ruil Uw gunst voor wereldschatten niet;
'k Wil liever in het bangst verdriet,
Dan, zonder mijnen God, in eer en voorspoed leven.
De hand, die mij verdrukt, vertroost en zuivert mij,
Helaas! mijn kranke ziel eischt bijtende artsenij:
De smart, die mij omringt, moet mijn geluk volmaken.
In 't grievendst leed, dat ooit een Christen droeg,
Had hij altoos aan God genoeg;
En zag wel eens, verbaasd, zijn taaiste banden slaken.
'k Geniet uit 's Vaders hand nog menig gunstbewijs;
't Zong vaak , door Hem gered , Zijn grooten naam ten prijs :
Ik hoef op mijnen rug, doorploegd van geeselzweepen ,
Van 't volk bespot , gedrenkt met mirrewijn ,
Om stervend tot een vloek te zijn,
Naar 't lastreud Golgotha geen bloedig kruis te slepen.
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Wees moedig dan, mijn ziel! uw leidsman is uw God!
Hij stiert, naar Zijnen wil, en tot Zijne eer, uw lot.
Hij zal, bezwijk maar niet, aan u Zijn zegen schenken:
Al nam Hij 't kruis niet van uw schouders af,
Wanneer uw ligchaam rust in 't graf,
Zal uw verloste ziel aan 't leed met vreugd gedenken.

AVONDLIED.
VELDZANG.

Grij , heerschende stilte , gebiedt ons te luistren :
Ontzaggelijk zwijgen van hemel en aard!
'k Hoor niets, dan de stem van mijn eigen geweten,
De stem van mijn God.
De dag is ten einde ; 'k moet rekenschap geven :
Mijn dagen verdwijnen , als dauw voor den wind ;
De dagen verdwijnen, maar, o! de verpligting
Tot rekenschap niet.
Mijn God is nabij, die alwetende Rigter;
Hij woont in den Hemel, en is, daar ik ben.
Maar hier in het suizen dier lieflijke stilte,
Hier nadert Hij ons.
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Eerbiedige stilte! — zóó stil zal het wezen,
Als alles moet zwijgen in 't jongste gerigt;
Als ieder zijn vonnis, en ik ook het mijne,
Voor eeuwig verwacht.
Eerbiedige stilte! — zóó stil is het heden,
Nu 't wekkend geweten mij dagvaardt voor God:
'k Moet rekenschap geven'; — de schepselen zwijgen,
De Alwetende hoort.
Wat was mijn bedoeling? — Gods eer of de mijne?
Wien wilde ik behagen? — de wereld of God?
Al weten 't geen menschen, al zagen 't geene Englen,
God proefde mijn hart.
Gij moogt mij verstooten , Regtvaardige Rigter !
Gij ziet mijne zonden ; 'k heb alles bevlekt ,
Uw lessen verwaarloosd , Uw liefde vergeten ,
Uw gramschap verdiend.
Uw gramschap , mijn Regter ! De hemelen beven ,
Een Engel bedekt zich; — hoe nader ik U?
Maar Gij, vergezeld van Uw Zoon, den Geliefden,
Gij nadert tot mij.
Mijn oog is op Hem; — en ik zie ook Uwe oogen ,
Die éénmaal Hem zagen genageld aan 't kruis ;
Uwe oogen, in liefde gevestigd op Jezus,
Gevestigd op mij.
Ja, Vader, 'k gehoorzaam, Uw wil is de mijne;
Uw wil is mijn heil, en mijn heil, is Uwe eer:
Uw wil is de mijne; 'k verlaat mij op Jezus ,
Op Jezus alleen.
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Och ! zondigde ik nimmer ! — die tijd zal eens komen :
Gods vaderlijke oogen bemoedigen mij;
Zijn trouw zal niet falen, al ben ik nog zondig:
Och ! zondigde ik nooit !
Die dag zal eens komen , de jongste der dagen :
De nacht van de zonde verdwijnt voor dien dag.
Mijn Koning, mijn Voorspraak verschijnt om te rigten;
Ik wacht op Zijn komst.
Ik wacht op dien morgen, — mijn Koning, mijn Voorspraak!
Uwe Engelen waken, al slaap ik in 't graf:
De nacht zal verdwijnen; maar nimmer, o Jezus!
Uw liefde tot mij.

Die God mistrouwt, ofschoon Hij zweert
Dat Hem een zondaar 't hoogst vereert,
Door Zijn genade te gelooven;
Die in zijn eigen listig hart
Gedurig troost zoekt voor zijn smart,
En de eer aan Jezus wil ontrooven;
Die uit gebrek aan heiligheid
Van Jezus vlugt, wanhopig schreit,
Geen balsem zoekt voor zijn geweten;
Kan zulk een mensch een Christen heetcn ?
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Die God als zijnen Vader eert,
Met woord en wandel sticht en leert,
En biddend strijdt met zijn gebreken;
Die Jezus als zijn zielevriend
Opregt bemint, Hem dankbaar dient,
En gaarne tot Zijn lof hoort spreken;
Die zich geheel op Hem verlaat,
Zijn broeder lieft, geen vijand haat,
En altoos teer is van geweten,
Mag zulk een mensch geen Christen heeten?

'S MENSCHEN LOT.

Hoe, mijn ziel! zoo treurig, zoo verslagen;
Waarom toch bezweken voor 't verdriet?
't Graf alleen is de eindpaal van het klagen;
Zuivre blijdschap geeft de wereld niet.
Wangen, daar men rozen op zag bloeijen,
10
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Worden koud en bleek door vrees of smart.
Heldere oogen doen ook tranen vloeijen;
Angst beklemt somtijds het moedigst hart.
Zalen, daar men onlangs zich vermaakte,
Kleedt men kort daarop in rouwgewaad.
't Goed, waarnaar men 't allervurigst haakte,
Is 't wel eens, dat ons het eerst verlaat.
Leed omringt de beste stervelingen;
't Pad der deugd loopt dwars door dorens heen;
Schreijen mengt zich onder vrolijk zingen;
's Menschen lot is druk en vreugd door een.
Mengelt God dus smart en blijdschap zamen,
Wacht op aard dan geen volmaakte vreugd.
Zeg alleen op Zijn beloften: Amen!
Zoek uw troost in heiligheid en deugd.
Zalig hij, die, in zijn bangste stonden,
Moedig peinst op 't einde van zijn druk !
Die in voorspoed blijft aan God verbonden ,
En zijn rust niet zoekt in aardsch geluk.
Dit vooruitzigt hoedt voor morrend klagen;
En bedwingt de vreugd, die ras verleidt:
Leer , mijn ziel , dan 't kruis in ootmoed dragen :
Mijd in voorspoed buitensporigheid.
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Ik hef, in 't midden mijner zorgen,
Mijn hangend hoofd eens op, en zie verlangend uit
Naar 't einde van mijn loop , en dien geduchten morgen ,
Die 't zwijgend graf ontsluit.
Al zie ik thans Uw vriendlijke oogen,
Uw glans, Uw majesteit, verheven Jezus! niet;
't Is 't oog van mijn geloof, dat, hemelwaarts gevlogen,
Uw blijde toekomst ziet.
En is mijn strijd eens afgestreden;
De laatste zucht geslaakt; de laatste traan geschreid:
Dan zie ik korte smart gevolgd door eeuwigheden
Van rust en zaligheid.
Die hoop alleen kan mij verkwikken;
Die was, in strijd en druk, mijn beste medicijn,
Die zal , het ga hoe 't ga , in knellende oogenblikken ,
Mijn eeuwig anker zijn.
O eeuwigheid ! 'k ga met verlangen
U zingend te gemoet, en wacht op mijnen Heer.
Ik droog, door u verkwikt, de tranen van mijn wangen,
En voel geen banden meer.
10»
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Ja met mijn Jezus zal ik wezen;
Hem met mijne oogen zien; en, vau gebreken vrij,
Niet meer om wangedrag Zijn ongenoegen vreezen,
Maar heilig zijn als Hij.
Daar zal ik van Gods liefde zingen,
Niet flaauw en traag als nu , maar op een hoogen toon ;
Daar zal mijn vlugge geest in Godgeheimen dringen,
Ja God zien in den Zoon.
Ik zal in Jezus luister deelen ;
Zijn heerlijkheid stort vreugd , bij stroomen , in mijn ziel :
't Gedienstig Englendom zal op hun citers spelen,
Terwijl ik nederkniel.
Zij zullen mij om Jezus eeren;
Mij dienen op Zijn wenk, en voeren door 't heelal;
Waar ik van uur tot uur meer van Gods goedheid leeren
En meer Hem loven zal.
En zie ik dan een brandende aarde,
Zij zal met nieuwen glans verrijzen uit hare asch;
Zij wordt, in 't rijk van God, een stip van grooter waarde
Dan ze ooit te voren was,
Dit jammerdal, waar tranen vloten,
Wordt nu een lustpriëel, 't verblijf van vrede en eer,
Nu houdt geene englenwacht daar 't paradijs gesloten ;
Geen zonde woont er meer.
Dan zal ik daar geen plaats meer vinden,
Die mij de smart vernieuwt van langgeleden druk;
Of mij de beelden toont van afgestorven vrinden,
En omgekeerd geluk.
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Neen, alles ademt vreugde en leven;
Dat oord wordt slechts herkend, waar Jezus voor ons leed'1
Dat zal, eeuw uit eeuw in, geduchte teekens geven
Van 't geen Zijn liefde deed.
Maar, o mijn ziel! wat ijdel pogen;
Uw toon is veel te laag, voor zulk een hoog gedicht.
Gij kleeft nog aan het stof. Geen zwakke sterflijke oogen
Verdragen 't eeuwig licht.
Ja, 'k voel de ketens, die mij drukken,
Maar zwijgen zal ik niet zoo lang ik zingen kan.
Geen zwakheid, geen gebrek kan mij die vreugde ontrukken;
'k Heb daar den voorsmaak van.
God wil ook deze zwakheid dragen;
Zijn Goedheid schept yermaak in zwakke kindertaal,
Hoe schoon het Englendom moog' van Zijn gunst gewagen,
't Is ook maar kindertaal.
Sla dan, mijn citer! vreugdetoonen ;
Ligt wekt ge hoop en vreugde in een verslagen ziel,
Ligt doet ge moed en kracht in zulke boezems wonen,
Wien 't strijden bitter viel.
De klank van trommels en trompetten
Wekt moeden uit den slaap , en maakt den held verblijd ;
Ja dwingt de bloodaards zelfs geen voetstap te verzetten
In 't heetste van den strijd.
De Hoop toch voert ons, stervelingen,
Langs trappen van verdriet en moeite naar den troon.
Die radeloos door druk zijn handen niet wil wringen,
Moet hopen op de kroon.
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Ja , eeuwig zalig vergenoegen !
Zijt gij van God beloofd, ik wacht u op Zijn woord;
En daarom zet ik hier, al moest ik eeuwen zwoegen,
Mijn arbeid rustig voort.
Zoo leer ik strijdend te gelooven;
Zoo neemt in droefheid reeds mijn blijdschap een begin;
Zoo kom ik (sterke God ! behoed mij) 't al te boven :
En stap ten hemel in.

HET GRAFSCHRIFT VAN EEN CHRISTEN.

Ik hoopte, in al mijn druk,
Op 't eindeloos geluk,
Dat reeds mijn ziel geniet,
Nu gij dit Grafschrift ziet.

MENOELPOEZTJ.

DE BESTE KEUS.

Rust, mijn ziel; uw God is Koning,
Heel de wereld Zijn gebied;
Alles wisselt op Zijn wenken,
Maar Hij zelf verandert niet.
Ieder woelt hier om verandring,
En betreurt ze dag aan dag,
Hunkert naar het geen hij zien zal,
En verlangt naar 't geen hij zag.
Rust, mijn ziel; uw God is Koning:
Wees te vreden met uw lot.
Zie, hoe alles hier verandert,
En verlang alleen naar God.
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OP DE OVERWINNING DOOR DE NEDERLANDSCHE VLOOT OP DIE DER ENGELSCHEN
BEHAALD,
DEN 5*" AUGUSTUS 1781.

Looft God, den Heer der Legerscharen,
Den grootsten Held, wiens trouw en magt
Ons hulp beschikt heeft in gevaren,
En onze smarten heeft verzacht.
Hij zag op Neerland, en in 't lijden
Droeg ons Zijn arm; Hij heeft gered,
Schonk onzen helden moed in 't strijden,
En de overwinning op 't gebed.
Die dag, waarop wij Jezus eeren,
Als eens verrezen uit het graf,
Zag ons den trotschen Brit verneeren,
Sloeg hem van onze kielen af.
Hij dreef, op overmagt hoogmoedig,
Met onze zwakheid wel den spot;
Maar, in dat spotten niet voorspoedig,
Vlood hij, verbaasd, voor Neerlands God.
Wij, door benaauwdheid aangegrepen,

MENGELPOEZIJ.

Besprongen door geweld en list,
Wij sidderden voor Neêrlands schepen;
Maar God heeft onze zaak getwist.
Hij deed den heldenaard herleven
In Bato's onverwinbaar kroost;
Hij heeft ons moed en kracht gegeven,
En onze vijand heeft gebloosd.
Er is, 't is waar, veel bloeds vergoten;
De vloot, helaas! moet naar de reê:
Ja 't schip van dedel, fel doorschoten,
Zonk, schoon verwinnaar, zelf in zee.
De vloteling, gewond, moet klagen;
Deez' ziet zijn makker neêrgeveld;
Die hoort het sneuvlen zijner magen,
Reeds door de vrees aan hem voorspeld.
Maar wij getergd en lang geduldig,
Wij zijn aan al 't vergoten bloed,
Alleen uit nood gestort, onschuldig;
Dit zelfs, dit geeft ons nieuwen moed.
Wee hem, die door geweld en lagen
Ons dwong tot strijden , ja tot wraak !
God zal hem voor Zijn vierschaar dagen;
Aan God bevelen we onze zaak.
Juicht, zwakken, juicht, blijft biddend wachten
Op Hem, die boven bidden schenkt;
't Is u genoeg, wie u verachten,
Dat God in liefde aan u gedenkt.
Laat af van siddren , laat hem vreezen,
Die 't regt vertrapt, en God niet vreest;
Laat God alleen uw toevlugt wezen;
Hij is van ouds uw schild geweest.
10**

225

J26

STICHTELIJKE

Vreest slechts den God der legerscharen;
Uw vaadren hebben 't ook gedaan :
Hij schonk hun bijstand in gevaren;
Zij riepen nooit vergeefs Hem aan.
Mijn volk! laat u mijn raad behagen!
Verban het kwaad, vereer de deugd:
Dan zal uw grijsheid meer gewagen
Van uwen luister, dan uw jeugd.

UIT GELLERT.

BEDE.

Uw liefde, o God! is uitgebreid,
Zoo ver er wolken zweven;
Zij haast zich met barmhartigheid,
Om menschen hulp te geven:
O God! mijn God, mijn Toeverlaat,
Die niemands bidden ooit versmaadt !
Wil ook mijn bidden hooren.
Ik bid U niet om overvloed;
Geen goud is mijn verlangen;
Laat mij, zoo veel ik hebben moet,
In Uwe gunst ontvangen.
Verrijk mijn geest slechts met verstand,

MENGELPOEZIJ.

Om U, o God! den Heilgezant,
En ook mij zelf te kennen.
Ik bid U niet om eer en roem,
Daar andren zoo om zwoegen;
Maar dat mij elk een Christen noem'!
Die eer kan mij vernoegen.
Mijn roem zij voor Uw aangezigt
In 't regt betrachten van mijn pligt,
En in der vromen liefde!
Ik bid, o Heer! niet om 't geluk
Van lang op aard te leven;
Wil mij alleenlijk troost in druk,
In voorspoed ootmoed geven.
Uw liefde slaat mijn leven ga;
Laat mij, mijn Vader, ook gena
Bij U in 't sterven vinden.

HET BIDDEN.

O Christen! wilt ge uw heil betrachten;
Wees altijd wakende in 't gebed.
Ontboezem vrij voor God uw klagten,
Die altijd hoort, en gaarne redt.
Beproef uw hart, ostdek uw nooden,
Met ootmoed en met dankbaarheid.
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Kom telkens tot Gods troon gevloden;
Hij heeft Zijn gunst u toegezeid.
Wat eer! tot God te mogen spreken,
Den grooten Schepper van 't heelal !
Wat heil! dat zulk een God ons smeeken,
Ons schreijen niet versmaden zal!
Zou ons het bidden niet betamen?
't Is ons de beste medicijn.
Die zich den pligt van 't bidden schamen ,
Die schamen zich Gods vriend te zijn.
Dat we onzen wensch van God begeeren,
Is dit een werk, dat ons verdriet?
Ons in 't gebed tot God te keeren,
Verheft dat ónze zielen niet?
Zich door 't gebed tot goede werken,
Tot eerbied voor Gods Majesteit,
En tot geloof in Hem te sterken,
Baart zulk een pligt droefgeestigheid?
Leer in 't gebed eenvoudig spreken,
God ziet uw hart, Hij is een geest:
Hoe kan 't aan woorden u ontbreken,
Als God in 't hart uw meening leest?
Geen klanken zijn 't, die God behagen,
Geen woorden, door de kunst bereid;
God is geen mensch; 't geloovig klagen,
Dat is bij Hem welsprekendheid.
Die 't heil, waaruit wij troost ontvingen ,
Geloovig zoeken , eeren God :
Die, 't geen zij bidden, niet verlangen,
Die drijven met Gods gunst den spot.

MENGELPOEZIJ.

Die daaglijks God zijn trouw durft zweren,
En straks vergeet, wat hij bezwoor,
Die durft de Alwetendheid onteeren,
En wachte nooit bij God gehoor.
Bid steeds, en smaak, als God u zegent,
Hoe God, uw Vader, u verblijdt:
Bid steeds, als rampspoed u bejegent,
En voel, hoe vriendlijk God kastijdt.
Als u de moed en hoop begeven,
Als ge in verzoeking wordt gebragt,
En 's vijands listen u doen beven;
Bid strijdend ; God geeft zwakken kracht.
Bid steeds'; herdenk de wondre wegen ,
Waar langs uw God u heeft geleid;
Denk aan Zijn straf, denk aan Zijn zegen,
En denk aan Zijn langmoedigheid.
Hij ziet het struiklen van de grijsheid;
Hij ziet het dwalen van de jeugd;
Zijn liefde draagt ons, en Zijn wijsheid
fioept ons , door lief en leed , tot deugd.
Bid steeds, en zie met bhjder oogen
Het eeuwig heil, u toebereid:
Proef, door 't geloof u zelf onttogen,
Den voorsmaak van de zaligheid.
Een heil van millioenen jaren,
Dat is bij 't heil, . . . hoe stamel ik?
Bij 't geen ons God zal openbaren,
By 't eeuwig heil, — geen oogenblik.
Bid steeds ; — maar wat zon 't bidden baten ?
De zondaar moest van verre staan,
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De zondaar moest het bidden laten ,
Had Jezus niet aan God voldaan.
Bid steeds ; er is gena gevonden ,
De schulden zijn voor ons geboet :
Schoon wij die liefde niet doorgronden,
Vertrouw op Jezus offerbloed.
Bid steeds in stille en eenzame oorden ;
Ontdek vrijmoedig God uw smart;
Hij schat het hart niet naar de woorden,
Maar wel de woorden naar het hart.
Geen bange zuchten , heete tranen ,
Geen teeder woord , geen droeve toon ,
Niets kan den weg ten hemel banen,
't Geloof alleen in 's Vaders Zoon.
Bid steeds; God woont in alle streken ;
Daar menschen zijn, leent God het oor.
Denk niet : ,,'k zal t' zaam met andren smeeken,
„Zoo vind ik eer bij God gehoor."
God zal u gaarne uw wensch verleenen,
Zoo ge iets begeert naar Zijn gebod;
Zoo niet, dan baat u zelfs het weenen
Der gansche wereld niets bij God.
Maar paar ook plegtig hart en handen
Met Gods gemeente, in Jezus naam ,
En kom, tot geestlijke offeranden,
Gedurig met uw broedren t'zaam;
Om zoo uw Godsvrucht hun te ontdekken,
Gelijk uw broeder ze u ontdekt;
En door uw ijver hem te wekken,
Gelijk hij u tot ijver wekt.

MENOELPOEZIJ.

Bid met uw magen , met uw vrienden ;
Denk, dat men op uw voorbeeld let,
En vier, met uwe huisbedienden,
De daaglijksche uren van 't gebed.
Nooit moet ge u 't heil der zielen schamen ,
Die God aan u heeft toebetrouwd;
Het zal uw heil veraangenamen,
Zoo ge in uw huis Gods tempel bouwt.
Doe voor uw broedren uw gebeden,
Voor alle menschen, als hun vrind;
Denk, dat ge in hen uw medeleden,
In vijanden ook menschen vindt.
Bid steeds ; zoo zal uw liefde gloeijen ,
Zoo vindt gij troost in ongeneugt,
Zoo zal 't geloofs vertrouwen groeijen,
Zoo zult gij wijs zijn tot de deugd.
Ziet ge in uw bidden veel gebreken ;
Denk, dat uw Borg gebeden heeft,
En dat Hij, om voor u te spreken,
Ook eeuwig als uw Priester leeft.
Bid steeds bij dagen en bij nachten;
Geloof aan Gods onfeilbaar woord;
Gij moogt , gij moet verhooring wachten :
Uw Voorspraak bidt, en wordt verhoord.
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ALGEMEENE BEDE.

O God, die
Verwerp mij
Maar scheld
O God, die

in mijn boezem ziet!
van Uw aanschijn niet;
mij mijne schulden kwijt ,
zoo genadig zijt!

Och! schep in mij een reinen geest,
Een geest, die U bemint en vreest,
Een geest, vol ootmoed, lof en dank,
Een stillen geest, mijn leven lank.
Wees mijn Beschermer in gevaar;
Dat mij Uw regterhand bewaar'!
Wat is er , dat mij schrik verwekt ,
Als mij Uw regterhand bedekt?
Ja, Heer, ik ben in Uwe hand;
Mijn geest ontving van U 't verstand :
Bewaar het mij, versterk het voort,
En onderwijs het door Uw woord.
Uw groote naam verheuge mij !
Dat die mij steeds voor oogen zij !
't Geloof in U zij mijne vreugd !
Geef, dat het werkzaam zij in deugd!

MENGELPOEZIJ.

Dat is mijn heil, dat Gij mij leidt;
Dat zij mijn grootste zaligheid,
Dat ik Uw Koningrijk verwacht,
En al mijn pligten trouw betracht.
Mijn kracht is niets , mijns vijauds groot ;
Dit brengt mij in den bangsten nood.
Och! dat Uw hulp mij steeds verschijn'!
Dan zal ik eens verwinnaar zijn.
Geef mij van de aardsche goedren dat,
Het welk Uw wijsheid noodig schat.
Al is 't niet groot, al is 't niet veel;
Mij is genoeg een kinderdeel.
Geeft Ge immer overvloed aan mij ;
Geef mij er dan die wijsheid bij,
Dat ik er matiglijk van leev',
En, blij van hart, er mild van geev'.
Geef mij gezondheid; geef mij, Heer,
Dat ik die heilig' tot Uwe eer,
En altijd daar getrouw voor waak',
Maar nooit om haar mijn pligt verzaak'.
Verwek mij steeds een trouwen vriend,
Die met zijn raad mij troostrijk dient ,
Die met mij in Uw vreeze leeft ,
En door zijn voorbeeld lessen geeft.
Zoo 'k ooit een hoogen ouderdom
Naar Uwen wijzen raad beklom;
Verzorg mij in dien zwakken staat,
Begeef mij niet, mijn Toeverlaat!
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Geef, als mijn einde daar zal zijn,
Dat ik getroost voor U verschijn';
Neem mij dan aan in Uwen Zoon,
En wees mijn schild, mijn eeuwig loon.

M'

MORGENLIED.

Mijn eerste zucht zij lof en dank!
Mijn hart moet Gode zingen;
God hoort zoo wel mijn lofgezank ,
Als dat der hemellingen.
Ik lag, en sliep gerust deez' nacht.
Ik wist van geen gevaren;
Ik had geen zorg, en ook geen magt
Mij zelven te bewaren.
Wie was 't, die veiligheid en rust
Des nachts voor mij bewerkte ?
Wie gaf door 't slapen nieuwen lust,
En 't ligchaam nieuwe sterkte?
Wie leerde de oogen hunnen pligt,
Om zich des nachts te dekken?
En wie gebood aan 't morgenlicht ,
Mij uit den slaap te wekken ?

MENGELPOEZIJ.

Gij zijt het , Schepper van 't Heelal ,
Die mij dit al woudt geven;
Gij zijt het, dien ik loven zal,
O Schepper van mijn leven!
Geloofd zij Uwe liefde en magt!
Geloofd zij Uwe trouwe,
Dat ik , na een gerusten nacht ,
Den blijden dag aanschouwe!
Geef, dat Uw zegen mij bekroon';
Leer mij Uw weg bewandlen,
En tot Uwe eer, naar Uw geböon,
In al mijn daden handlen.
Dat Uwe gunst mijn leven spaar',
Mijn hopend hart bestrale!
Toon U een Redder in gevaar,
Een Vader, als ik dwale.
Geef mij een hart, Dat U betrouw',
Uw liefde niet vergete,
Mijn pligt als mijn geluk beschouw',
En van geen wanhoop wete.
Geef, dat ik, als een waakzaam knecht,
Uw Koningrijk verwachte,
De Godsvrucht, matigheid, en 't regt
Door Uw gena betrachte.
Dat ik, om andren bij te staan,
Geen vlijt of arbeid mijde,
Maar mij in 't geen hun wel mag gaan ,
En in hun deugd verblijde.
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Och ! dat ik in Uw vreeze leev' ,
En geen vertroosting derve!
En als Gij 't eiseht, mijn Vader, geef,
Dat ik met blijdschap sterve.

ZELFSBEPROEVING.
A V O N D Z A N Q.

De dag is weer voorbij , een dag weêr van mijn leven :
Hoe heb ik dien besteed ? heeft hij mij winst gegeven ?
Heb ik met allen ernst het goede nagestreefd?
Of naar mijn lust alleen, niet naar mijn pligt geleefd?
Heb ik, in 's Heeren vrees, deez' dag wel aangevangen,
Met danken en gebeên, met ijverig verlangen
Om , als tot deugd gevormd , in 's werelds rampwoestijn
Eegtvaardig, matig, en een vriend van God te zijn?
Heb ik in mijn beroep, van God mij aangewezen,
Den God der Christenen door naarstigheid geprezen,
De wereld regt gebruikt, en elk een dienst gedaan,
Niet om bij menschen, maar bij God in gunst te staan?
Zag God mij, dezen dag, mijn eigen geest beheeren,
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En telkens oog en hart naar Zijn genade keeren?
Heb ik mijn bange ziel door hoop op God gesterkt,
En mij in Hem verheugd, die op mijn schreijen merkt?
Mogt ik , bij 't zoet genot der aardsche goedren , denken
Aan Hem, die alles schiep, en mij mijn deel wou schenken?
Eerbiedigde ik Zijn naam, en eerde Hem mijn hart,
Door dankbaarheid voor 't goede, en lijdzaamheid in smart?
Sprak ik, zoo als ik dacht, en mogten mijne vrienden
Opregte hartlijkheid in mijnen omgang vinden?
Had ernst en vreugd bij mij een welgeschikten val,
En heb ik niets gezegd, dat mij berouwen zal?
Mogt ik mijn naasten door oplettendheid verpligten ,
En tot het goede, met mijn voorbeeld, onderrigten?
Voelde ik de smarten van eens anders ongeneugt.
En was de voorspoed van mijn vijand mij tot vreugd?
Was mij een misslag leed, zoo dra hij was bedreven?
En liet ik zelfs geen lust tot zonden in mij leven?
Kan ik voor God bestaan? mijn ziel, zijt gij bereid,
Als God in dezen nacht u roept naar de eeuwigheid?
O God, die alles weet! wat zou 'k voor U bedekken?
'k Voel , ieder oogenblik , op nieuws mijn ziel bevlekken :
Vergeef, vergeef; q God! 't verzuimen van mijn pligt,
En treed, om Christus wil, met mij niet in 't gerigt.
Ja, Gij belooft het mij; Gij blijft aan Jezus denken,
En wilt, in Zijnen naam, ook mij genade schenken.
Bewaar mij dezen nacht, ik rust in Uwen schopt,
En ben Uw eigendom in leven en in dood.
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EERSTE AVONDLIED.

Drieëenig Godl Uw naam zij lof!
Uw goedheid geeft mij dankens stof
Voor duizend gunstbewijzen.
O God! ontvang
Mijn lofgezang;
Uw goedheid wil ik prijzen.
Gij hebt mij grootlijks welgedaan,
Met teedre zorg mij bijgestaan;
Gij gaaft mijn brood mij heden;
Mijn huis en mij
Bewaardet Gij,
O Hoorder der gebeden!
Heer! wat ik ben, is Uw geschenk;
De geest, waarmee 'k aan U gedenk,
De troost van mijn geweten;
Wat ik vermag
Tot dezen dag,
't Moet al het Uwe heeten.
Wees ook, naar Uwe liefde en magt,
Mijn trouwe schutsheer dezen nacht;
Vergeef mij mijne zonden:
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En komt mijn dood,
Die jongste nood;
'k Worde in Uw Zoon gevonden !

TWEEDE AVONDLIED.

Gij hebt mij, Heer, het leven
Ook dezen dag gegeven;
'k Roep U, mijn Vader, aan:
Uw liefde sloeg mij gade,
Mij zondaar; — 't is genade
Al wat Ge aan mij weêr hebt gedaan.
'k Moet U mijn danklied wijden,
Mij in Uw gunst verblijden;
In U verheug ik mij.
Gij woudt mijn krachten sterken,
Mij zeegnen in mijn werken,
En, o! mijn hart, dat reinigt Gij.
Mijn God, wat heil, wat vrede
Deelt Ge aan Uw dienaars mede!
Ik ruilde 't voor geen troon,
'k Mag op Uw goedheid hopen,
Ik zie den hemel open,
En daar voor mij 't genadeloon.
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Ik weet, op wien 'k vertrouwe,
Op welke rots ik bouwe:
Al zijn mijn zonden veel,
Ge hebt ze mij vergeven,
'k Mag in Uw vriendschap leven
En in den hemel is mijn deel.
Ik leg gerust mij neder;
Uw trouw bezorgt mij teeder:
Wat wordt er kwaads gevreesd,
Als we ons aan U verpanden?
'k Ben de Uwe ; in Uwe handen
Beveel ik, Vader, mijnen geest.

DANKLIED.

't Heelal moet U zijn lofgezang wijden ,
O Heer ! wien ik mijn lofzang wij' :
Uwe oppermagt bestuurde mijn tijden,
En Uwe zorg beschermde mij.
Als tegenspoed mijn tente genaakte,
Dan hoorde God mijn droeve klagt,
Ik ben, daar Zijn goedgunstigheid waakte,
Nog nooit in mijnen druk versmacht.
Ik zonk in ziekte en jammeren neder;

MKNGELPOEZIJ.
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Ik bad ook in dien bangen tijd:
Straks hielp mij God, die Magtige, weder,
En mijn gebeente werd verblijd.
Als mij de haat eens vijands bedroefde,
Dan klaagde ik kinderlijk mijn smart :
Ik zocht geen wraak, als God mij beproefde,
Hij sterkte met geduld mijn hart.
Als ik van 't spoor der Godsvrucht verdwaalde ,
En door het kwaad bezoedeld was,
Eiep ik tot God; wiens gunst mij bestraalde,
En wiens Genade mij genas.
'k Zag uit naar troost; wat was het mij bange!
Mijn God verborg Zijn aangezigt;
Ik riep tot Hem: „Ach Heere! hoe lange?"
En Hij heeft mij weer opgerigt.
Hij hielp, en zal mij verder bevrijden,
Hij helpt; de Heer is wijs en goed;
Hij helpt, daar ik het kwaad moet bestrijden;
Hij helpt, en geeft den zwakken moed.
U dank ik voor beproevende plagen,
Die mij Uw trouw heeft toegeschikt,
U dank ik voor de vrolijker dagen,
Waarmede Uw liefde mij verkwikt.
U dank ik voor de goedren der aarde,
Die ik in Uwe gunst genoot:
Daar Gij voor mij mijn nooddruft bewaarde,
En iedren dag Uw hand ontsloot.
11
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U dank ik, dat Ge Uw Zoon hebt gegeven,
O wondre gunst! — en dat voor mij!
Hem in den doodl — om mij te doen levenOch ! dat ik eeuwig dankbaar zij :
O ! al Gods werk ! roem eeuwig den Heere !
Al de aard' zij vol van 'sHoogsten lof!
Hem zij de kracht, de wijsheid, en de eere!
Hij zaligt zelfs het nietig stof.
Hij helpt; al hoort men 's avonds ons klagen,
Des morgens is ons heil bereid :
Na ligten druk van weinige dagen
Verheft Hij ons ter zaligheid.
Nooit moet mijn hart Gods liefde vergeten,
Steeds Zijn bevelen gadeslaan!
't Heelal moet door mijn dankbaarheid weten,
Dat God aan mij heeft welgedaan.

EERSTE KERSLIED.

Komt blij van geest,
Viert 's Heilands feest;
Gij, Christnen, moet Hem eer en dank bewijzen;
De liefde zij
De melodij,
Waarmeê wij Hem, den God der liefde, prijzen!
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Verheft uw lot;
Zoo mint ons God,
Zoo mint Hij ons, dat Hij Zijn Zoon wil geven,
O ! wie zijn wij ,
Myn God, dat Gij
Uw Zoon voor ons in 'tvleesch doet leven?
Hij , God , werd mensch ;
Der vaadren wensch,
Werd onze vriend, toen wij Zijn haters waren;
Werd ons gelijk,
Om 't Godlijk rijk
En 's Vaders liefde in 't vleesch ons te openbaren.
Ons vleesch en bloed,
Dat sterven moet,
Is door Gods Zoon , o wonder ! aangenomen.
Dat vleesch en bloed,
Dat God voldoet,
Dat moet voor ons aan 't kruis ten offer komen.
Gelooft Gods stem;
Neemt deel aan Hem,
Die, ons tot heil, zich zelven wou verzaken.
Hij gaat u voor
Op 't hemelspoor;
Volgt, volgt Hem na; Hij zal ons zalig maken,
'kZal, God ter eer,
In de Uwen, Heer,
Regt broederlijk, U kleeden, spijzen, drenken.
Der vromen hart,
In hunne smart,
Vertroosten, en daarbij aan U gedenken.
11*
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O eeuwig Woord!
Daar 't al naar hoort !
Die alles schiept, en draagt door Uw vermogen!
Uw lof verbreidt
De Christenheid,
En eerlang wordt U alle knie gebogen.
Verheft den Heer,
Hij mint ons teer,
Al moet het ook Zijn eigen leven kosten:
Hallelujah !
Hallelujah!
Weest blijde in God, en juicht Hem, gij Verlosten!

TWEEDE KERSLIED.

Dit is de dag, die God ons schenkt,
Waaraan geheel de wereld denkt;
Hem viere, al wat in 't groot Heelal
Door Jezus is, en wezen zal!
De volkren hebben U verwacht,
Tot dat Gods tijd Zijn loop volbragt.
Toen zond Hij ons van Zijnen troon,
U 'swerelds heil, U Zijnen Zoon.

MENGELPOEZM.

Als ik dit wonder vatten wil,
Dan staat mijn geest vol eerbied stil;
'k Aanbid met diepe erkentenis,
Dat 's Vaders liefde oneindig is.
Opdat de zondaar leven moog',
Daalt zelfs de Schepper van omhoog,
Verbergt Zijn hemel-majesteit,
Wordt vleesch, wordt onze zaligheid.
Uw Koning, Sion, komt, Uwe eer;
Hij komt; en spreekt: „Ik kom, o Heer!
„Mijn naam is in Uw boek gezet;
„Ik onderwerp mij aan Uw wet."
Geloofd, die komt in 's Heeren naam!
Wij Christnen zeegnen U te zaam,
U , Vredevorst, der vaadren wensch ,
U, God Messias, God en mensch.
Gij, Heer, ons heil, ons hoogste goed,
Vereenigt U met vleesch en bloed,
Wordt onze Vriend en Broeder, Gij!
En o! Gods kindren worden wij.
Gedachte, vol van zaligheid,
Die ons de ware vreugd bereidt!
Gedachte, vol van majesteit,
Die ons ten hoogsten eertop leidt!
Eén daad heeft ons den dood gekost;
Één Middlaar is 't, die ons verlost.
Wie vreest nog, die een Heiland heeft,
Die in den schoot des Vaders leeft?
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Juich, Hemel, dien geboortedag,
"Waarop Uw roem bet leven zag:
Juich, aarde, zing het nieuwe lied,
Nu ge in uw rijk uw Koning ziet.
Dit is de dag, dien God ons schenkt,
Waaraan geheel de wereld denkt,
Hem viere al wat in 't groot Heelal.
Door Jezus is, en wezen zal!

OP HET NIEUWE JAAR.

't Is God, die 't licht heeft voortgebragt,
De zon en maan doet rijzen ,
Om ons 't verloop van dag en nacht,
En jaren aan te wijzen.
Laat ons voor 't afgeloopen jaar
Met dank den Opperzegenaar ,
Den God der eeuwen prijzen!
U, groote God, die eeuwig leeft,
Van wien wij 't licht ontvongen,
Die ons een veilge woning geeft,
U zij een lied gezongen !
U, die ons vrede en welvaart schenkt,
Met raad en troost aan ons gedenkt,
U loven onze tongen.

MENGELPOEZIJ.

Wil in dit jaar, weldadig Heer,
Ons ook Uw zegen geven,
En Uwen Geest, om U ter eer
In Uwe vrees te leven.
Gij deelt ons aardsche welvaart mee,
Als wij maar, met ons lot te vree,
Naar 't ware heilgoed streven.
Geef mij, naar Uwe liefde en trouw,
Geneugelijke tijden,
Maar, zoo die vreugd mij schaden zou,
Geef mij dan kruis en lijden.
Versterk met lijdzaamheid mijn hart,
En laat mij nooit, in druk en smart,
Gelukkiger' benijden.
Wees vaderlijk Uw volk nabij
In al hun tegenheden ;
Dat Uwe ontferming blijkbaar zij
In Jezus arme leden!
Begunstig iedre goede daad,
En wil! o God! met heil en raad
Onze Overheid bekleeden.

Dat Wijsheid hier haar majesteit,
En 't Regt zijn luister toone!
Dat Godsvrucht en Tevredenheid
In onzen lande wone!
Dat Trouw en Liefde bij ons zij !
Dit, lieve Vader, bidden wij
In Christus Uwen Zone.
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K E U I S-Z A N G.

|V;
Leer mij, o Heer! Uw lijden regt betrachten:
k Verlies mij in die zee; versterk mijn krachten:
O Liefde! die, om zondaars te bevrijden,
Zoo zwaar woudt lijden!
'k Zie U, God zelf, in eeuwigheid geprezen,
Tot in den dood, als mensch gehoorzaam wezen,
In onze plaats gemarteld en verslagen,
De zonde dragen.
Ons hart bezwijkt, het beeft, en
Ontzaglijk kruis! als we aan uw
O Liefde! 'kzie en voel in Uwe
Den vloek der

doet ons deinzen,
wondren peinzen:
wonden
zonden.

De Heer is regt, Zijn gramschap straft het kwade;
De Heer is goed, en redt ons door genade
Tc Mag liefde en wraak, met beving en vertrouwen,
Aan 't kruis beschouwen.
Dit stort den waan van mijn verdienste neder;
't Verlaagt mij diep, maar o! 't verhoogt mij weder.
Gods vijand wordt Gods vriend door Jezus plagen;
O welbehagen !

MENGELP0EZ1J.
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Ik buk in 't stof; op U, mijn Botsteen, bouw ik;
Ik zie Uw bloed, en op dat bloed vertrouw ik:
'k Verlies mij zelf, daar 'k voel hoe ik U griefde,
In Uwe liefde.
Zij overklimt onze eindige gedachten;
Maar 'k moet van God iets onbegrijplijks wachten :
Zijn grootheid gaat mijn eng begrip te boven;
Ik moet gelooven.
't Is 't grootste in God, genade te bewijzen;
En 't beste in ons, ootmoedig die te prijzen,
Te zien, hoe hoog, als God gena wil geven,
Gena kan streven.
Laat mij Uw geest , mijn Heiland , telkens leeren ,
Hoe 'k in geloof Uw smartelijk kruis moet eeren ,
Om in mijn hart de liefde-vlam te ontsteken,
En aan te kweeken.
Het goed te doen, en alle kwaad te mijden,
Heer, dezen pligt leert mij Uw heilig lijden.
Zou 'k tevens mij het kwaad verooreloven ,
En 't kruis gelooven ?
Zoude ik met vreugd mijn hart aan U niet geven,
Die zelfs voor mij gewillig gaaft Uw leven?
Zou 'k niet mijn lust verzaken U ter eere ,
Mijn God en Heere?
Zoude ik, die niets verdien dan kruis en smarte,
In druk en pijn niet lijdzaam zijn van harte;
Daar Gij zoo veel, — wat zijn daarbij mijn plagen? —
Voor ons woudt dragen?
Ij **
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Hoe zoude ik ooit mijn broeders durven haten,
Voor wien Gij zelf Uw leven hebt gelaten?
'k Zend liefst, als Gij, voor hen, die mij vertreden,
Tot God gebeden.
Ik wil geen haat met wederhaat vergelden,
En die mij scheldt niet grimmig weder schelden;
Ons aller Hoofd ! Gij hebt geen kwaad vergolden ,
Niet weer gescholden.
Och! dat mijn hart naar 't Uwe in reinheid zweeme,
En in Gods kracht ik U ten voorbeeld neme!
Dit is de dank, dien 'k voor Uw bitter lijden
U toe moet wijden.
Oneindig Heil! verlossing onzer zonden,
De vree met God, gekocht door Uwe wonden!
Dat heil woudt Gij , door aan het kruis te sterven ,
Voor mij verwerven.
Dit maakt mij hier reeds zalig door gelooven;
't Geen Gij mij kocht, wie zou mij dat ontroovenP
Ik zal door U, met heerlijkheid omgeven,
Eens eeuwig leven.
Dit moet tot deugd en strijd mij moedig maken,
Mij- in 't geloof en in 't gebed doen waken :
God zal zoo wis, als aan Zijn Zoon het leven,
Mij de eerkroon geven.
Wanneer mijn lust mij tot een val zou strekken,
Laat dan het woord des kruis mij schrik verwekken;
Dat woord, als ooit mijn zwakheid wanhoop werkte,
Dat zij mijn sterkte !

MENGELPOEZIJ.

Hoor 'k ooit Uw kruis door wereldwijzen doemen,
Eene ergernis, of eene dwaasheid noemen;
Dan moet dat woord, bij mij het hoogst geprezen,
Gods wijsheid wezen.
Vertoef, mijn God, die spotters te verteren;
Och! mogt van hen nog ééne zich bekeeren!
Och! zocht nog meer dan één, die U versmaadde,
Bij U genade!
Och! als ik, Heer, om mijne zonden beve,
Dat dan Uw kruis mij weder ruste geve!
Och! dat mij ook, als ik den doodsangst lijde,
Uw kruis verblijde!
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WAT MOETEN WIJ DOEN?
I.

D.

D.

D.

Zwijgen, bukken, God verbeiden,
Volgen waar Hij ons wil leiden,
Steunen op Zijn trouw en magt,
Psalmen zingen in den nacht;
Hooren wat ons God wil leeren;
Zijn bevelen dadig eeren;
En voor de uitkomst willig blind,
Stil zijn als 't gespeende kind ;
Wars zijn van het angstig zorgen,
Voor den naderenden morgen;
Bij het kwaad, dat ons ontmoet,
Steeds gelooven, God is goed;
Biddend waken, moedig strijden,
Needrig wachten, hopend lijden,
Vrolijk zijn met stil ontzag,
Zijn de lessen van den dag.

MENGELPOEZIJ.

VARIANTEN.

BI. 37, reg. 6—4, v. o.
„Bemint ge de vlugheid. — Wel, prikkelt u maar,
Om schichtig te ontsnappen het jagend gevaar;
Het jagend gevaar van de blijvende smarten ,
Die 't snellen der eeuwen in de eeuwigheid tarten..'
BI, 44, reg. 15— 11, v. o. en het laatste couplet.
„Laat zoo al het eigen sterven!
Eigene eerzucht leev' niet meer!
Vader ! doe mij 't heil beërven ,
't Welk Uw Zoon mij wou verwerven!
Dat, al wie mij zie, Hem eer'!"
,,'k Zal het steeds genade noemen,
Zoo Ge mij die gunst bewijst,
'k Zal die liefde niet verbloemen;
Maar bij mensch en engel roemen,
Dat uit U die glorie rijst."
BI. 84, reg. C— 9. v. b.
„Herdenk, verdwaalde ziel! hoe dikwijls ge aan mijn kruis
De snoode gruwlijkheid der zonde mogt beschouwen:
Hoe, als de wet u vloekte in 't knarsend moordgedruisch,
Mijn .liefdestem u op mijn offer deed betrouwen :"
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BI. 86 , reg. 8 — 1 1 , v o.
„Keer tot uw Goël weer, versma mijn smeekstem niet;
Daar 'k u regtvaardig kon voor eeuwig laten varen!
Of open slechts uw hart, nu gij mij naadren ziet;
'k Zal met mijn Vader en mijn Geest bij u vergaren."
BI. 86.
In de Proeve van stichtelijke mengelpoëzij (eerste ontwerp), waar
van in de Algemeene Voorrede gesproken is, en waarvan de
negentien, later in de eigenlijke Stichtelijke mengelpoëzij niet meer op
genomen gedichten, hierachter worden medegedeeld, komt het ant
woord der Afgedwaalde ziel, dat sedert in alle uitgaven is wegge
laten, dus voor:

DE AFGEDWAALDE ZIEL.

„O liefde! waar blijf ik? o trouw! ik verstom!
Mij , Jezus ! mij zoekt Ge ! mij trekt Ge ! waarom ?
Gij mogt me verwerpen: dat moest ik verwachten;
Mijn laauwheid was groot ; en de zonde kreeg krachten.
Ik smaakte de vreugd, door Uw droefheid gekocht;
'k Verloor ze door schuld, en heb traag ze gezocht.
Ik hijgde niet telkens zoo naar de bewustheid
Der zaalge vergeving; maar ijdle gerustheid
Misbruikte, hetgeen Uwe liefde mij gaf.
Ach! vriendlijke Jezus! verdient dat geen straf?
Het hoont Uwe volheid; het pleit voor de zonden;
Het wischt uit onze aandacht de kracht Uwer wonden;
Het maakt ons zoo traag ; en het drukt ons in 't stof;
Het stuit onze vaart naar het hemelsche hof.
En is me die waarheid geprent in het oordeel;
't Vermeerdert mijn schuld , en het doet me geen voordeel ;
Tenzij er Uw Geest mij genade bij geev',
En door het geloof ik afhankelijk leev'.

VARIANTEN.
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O Jezus! werd immer, werd iemand regtvaardig
Voor eeuwig verstoten; ach! ik ben het waardig.
Maar wijl Uw Genade mij biddende noodt;
Ik leef in Uw leven! en sterf in Uw dood!"
BI. 91, reg. 5 en 6 v. b.
„Ik moet zoeken naar de reden, waarom ik in bloem en blad
Niet zoo tierig ben als andren; maar onnoodig is het, dat
'k Lang zou mijmren , daar ik zellef reeds die oorzaak heb gemeld,
't Groeijen van het loof in 't schieten van de wortels heb gesteld."
BI. 169, le en 2e couplet.
„Almagtig God, voor wien de waatren vlugten!
Gij waart, Gij blijft de God van Nederland:
De roede, voor wier slagen Ge ons deedt duchten,
Ontglipte, toen zij 't felste dreigde, Uw hand."
„Ons scheen 't gevaar , met stroomen , toe te spoelen ;
Te rijzen met het rijzen van den vloed:
Maar hoe 't gedraug der golven ook moog' woelen,
Gij zijt het, die haar vallend deinzen doet."
BI. 161, 2» en 3e couplet.
„Uw liefde en magt, die 't stroomgeweld doen wijken,
Op welke zich het ijs te barsten kruit,
Behoeden meer, dan vastgeschoorde dijken,
Zijn wallen, daar Ge ons vaderland in sluit."
„Dit moet op U, als op zijn Eedder roemen;
Op U alleen vertrouwen in den nood ;
Deez' weldaad weer een liefde-keten noemen ,
Met welke Gij 't in vriendschaps boeijen sloot."
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BI. 161, 5e, 6e en 7e couptó.
„Ja, Neerlands God! ons harte vloeije oogen
In tranen uit van zuivre dankbaarheid!
Heeft onze schrik tot deernis U bewogen,
't Is billijk dat erkentnis stroomen schreit."
„Uw donder mogt voorlang dien scheimuur scheuren,
Die 't zondig land voor watervloên bewaart:
Al 't menschdom zou die straf regtvaardig keuren.
Maar neen! nog heeft Uw goedheid ons gespaard."
„Mogt deze gunst, zoo onverdiend bewezen,
Geen uitstel der getergde gramschap zijn !
Want niemand voelt vertraagde wraak verrezen,
Die zulke winst niet boet met dubble pijn."
BI. 162, 5a couplet.

„Doe, goede Geest, hier duizend teekens pralen
Van Jezus liefde, en Uw genadekracht !
Geen trotschheid van 't natuurlijk hart zet palen,
Die pal staan voor den aandrang Uwer magt."
BI. 163 , de eerste vijf coupletten.

„Laat dezen Hof den Heer des oogst behagen :
Laat daaglijks hier 't geloof de liefde voên ;
Laat dezen Hof toch vele vruchten dragen,
En altijd eer aan Jezus almagt doen."
„Gij hebt Uw Kerk, ö God, als Neerlands Koning,
Tot roem Uws naams, in dezen oord geplant;
Toen stichtte hier weldadigheid haar woning,
En Waarheid koos die tot haar Vaderland."
„Och! dat hier steeds de liefde en waarheid wonen,

VARIANTEN.

Eiidat Uw volk , Uw lof in Neerland zij !
Laat Jezus bruid bij ons haar luister toonen ,
En, in haar doen, onstraflijk zijn, als Hij."
„'s Lands redding mogt ons weêr bewijzen geven ,
Dat Gij ons hoort, o Hoorder van 't gebed!
Nu bidden we, om geheel voor U te leven :
Verhoor die beê; zoo wordt Uw volk gered."
„Toon zoo aan ons, o God, hoeveel het smeeken
Van onzen Borg op Uwe gunst vermag.
Ai! hoor Zijn bloed, hoor Zijn verdiensten spreken;
En heilig ons op Neerlands Bededag."
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EERSTE ONTWERP.

1771.

Ach! hoe wensch ik om een nederiger hart en stouter gezang! Gij o Voor
werp, 't geen ik door mijn zang zoo zeer verongelijk, zie neder met dat
vriendelijk oog, 't geen over het veroordeeld Jeruzalem tranen stortte; bewijs
mededoogen aan de koelheid van mijn hart , en vergiffenis aan de koude van
mijn lied.
e. yochg, Nachtgedachten, IV, bl. 200.

TOEWIJDING.

TOEWIJDING

ALLEN, DIE JEZUS CHRISTUS IN ONVER
DERFELIJKHEID LIEPHEBBEN.

Beminde schaar van Jezus lievelingen,
Op eenen weg met ons, in eenen strijd!
Was Gods gena, het voorwerp van ons zingen,
Dit bundeltje zij dan aan u gewijd.
Aan u ; gij zult het best die klanken vatten ,
Daar gij de taal van Kanaan verstaat,
Gij zult de zaak niet naar de citer schatten,
Waarop geen kunst , maar 't hart de toonen slaat.
Dan, Jezus liefde en Gods gena te prijzen,
Schoon 't ook op aard de beste zangstof zij ,
Is Englen werk, geschikt voor hemel-wijzen;
En eischt een ziel van zonden-kluisters vrij.
Verschoont, verschoont dan deze schorre toonen,
Daar Jezus bloed ook onze onreinheid dekt:
Die Heiligen, die in den Hemel wonen,
Gaan juichend voor, maar zingen onbevlekt.
En zouden wij, schoon staamlaars, altoos zwijgen?
Neen ; beter slecht , dan 't zingen gansch gestaakt.
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Die hijgend kweelt, zal somtijds adem krijgen,
En 't steenen hart wordt zingend week gemaakt.
Laat lage zang u dan tot zingen sporen!
Een klagend lied verwakkere uwe vaart!
Laat ongeloof geen zanglust in u smoren !
Een kruipend hart stijgt zingend hemelwaart.
Dat ook uw gunst en liefde aan ons gebleken
Bij Jezus troon voor ons gebeden stort'!
Opdat het hart, gereinigd van gebreken,
En wat we zijn aan Hem geheiligd word'!
Wij traag van aard, wy moeten veeltijds klagen,
Dat zonde en vleesch hardnekkig leeft en woelt;
En 't jeugdig hart , in onze lentedagen ,
Dien gloed van min tot Jezus schaars gevoelt,
Immanuël ! ach ! deed Uw Geest ons branden !
Dat ootmoed, dat geloof ons krachten gav'!
Sla naauwer toch om ons Uw liefde-banden!
Dan reizen wij al zingend naar het graf.
S. M.

VOORREDE.

Zie hier, Godvruchtige lezer! een bundeltje dichtstukjes , hetwelk tot
vermaak en stichting u wordt aangeboden ! Wij zouden u de voetstappen
der aanbiddelijke Voorzienigheid, die den weg tot het opstellen en druk
ken derzelve gebaand heeft, kunnen aanwijzen; doch achten dit beter , en
zonder uwe schade, gezwegen. Deze onze eerstelingen den Drieeenigen
God te heiligen is ons oogmerk geweest: en hoewel wij noch met onze
namen , noch in het openbaar dit te voorschijn deden komen , het geschiedde
niet, om daardoor niet openlijk voor den naam en de zaak van God uit
te komen , hetwelk voor ellendige zondaars eene onbeschrijfelijke eer en
verbeurde vergunning is; maar door deze verzwijging wenschen wij onbe
kend te blijven , om zóó het oordeel van kundigen over onze uitspanningen
te vernemen, en met vrijer berispingen ons voordeel te doen: ook hébben
wij dezelve in het begin alleen aan eenige weinige bijzondere gemeenzame
en Godvreezende vrienden medegedeeld; dan de gunstige goedkeuring dier
weinigen heeft onze versjes onder het oog van velen gebragt, en wij , die
in het eerst voor allen bijna onbekend waren , kunnen ons nu niet langer
vleijen verborgen te zijn.
Schoon wij veel gebrek in deze onze mengelingen bespeuren , en voelen en
smaken , dat onze pogingen verre af zijn van die grootsche eenvoudigheid ,
die schilderende natuurlijkheid , treffende zeggenskracht , geestige vindingen,
welke het onderscheidende kenmerk der ware dichtkunde zijn, was het ons
echter tot geen gering blijk van Gods genadige goedkeuring , te vernemen,
dat deze en gerie van zijne kinderen door onze dichtoefeningen gesticht
en vermaakt waren : daardoor werden wij onder het gevoel onzer onwaar
digheid verblijd , en bemoedigd om voort te gaan . schoon onze onkunde
in de Poëzij , onze blindheid in het geestelijke , onze telkens wederkeerende
harteloosheid in de levendige Godsdienst onze gezangen niet alleen berooft
van de wezenlijke eigenschappen van het Lierdicht, maar ook van dat ,

264

VOOREEDE.

hettoelk de uitspanningen van den Godzaligen lodrnstein voor een God
vruchtig gemoed zoo dierbaar maakt. Dan, hoe het ook zij, de lust,
dien wij met aanbidding der Goddelijke genade toekennen, heeft onze
zwakheid overwonnen en de ijver heeft voltooid, wat aan de kunst ontbrak.
Dies hopen wij, dat de in het oog hopende gebreken dezer mengelingen
verschooning zullen vinden bij zulken, die beseffen, dat men van kinderen
slechts stamelen hoort.
Maar noch ons gebrekkig zingen, noch het kleine getal dergenen, die
in den uitmuntenden rei van Neèrlands Dichterdom hunne lier aan Jezus
hebben geuijd, en daarin hunne eer stellen, dat zij in de schaduw van
Gods vleugelen vrolijk zingen, moet iemand doen denken, dat de Geeste
lijke Dichtkunde binnen naauwe palen beperkt is! Neen, gelijk een heilig
dichtvuur zooveel hooger te schatten is, dan een ijdele zanglust, als God
waardiger voorwerp om te zoeken en te dienen is, dan aardsche verma
ken, zoo geeft ook de leer der Genade en der zaligheid, welke in het
Goddelijke woord voorgesteld, en door ware Godvruchtigen betracht wordt,
aan dichtminnaars een ruimer veld en overvloediger stof, om hier hunne
gezangen te beginnen, en zij maakt die bestendiger, daar zij met de Eeu
wigheid zullen voortrollen , terwijl zij ze niet ontbloot laat van het schoone
der dichtkundige sieraden: hiervan kunnen onze waarborgen zijn {Ach!
waren zij meerder in getal!) de groote namen, om geene andere te noe
men, van vollknhove, boddaert, voet, schutte, welker dicht- en
zang-stukken, zoowel wegens kunst en geest te roemen, als wegens Gods
vrucht hoog te schatten zijn.
Voor het overige hebben vnj u niets verder te berigten, dan dat wij
eene kleine proeve van navolging hebben trachten te geven in de vlie
gende vreugd en het vrolijk leven , den voortreffelijken poot nastamelende. Hoeverre wij daarin geslaagd zijn, laten wij aan het oordeel
van kundigen over; maar dit vertrouwen wij, dat, hadden wij de dichtader van onzen voorganger, dezelfde verzen niet minder fraai en leven
dig zouden zijn dan de zijne. De laatste regel in de zondige keuze
van een wereldling is overgenomen uit het klinkend minnedicht : moeijelijke voorwaarde, in de proeve van dichtoefening te vinden.
Allen te behagen kunnen wij niet verwachten — Gods volk te stichten
is ons genoeg — andere dichters van hooger geest door onze laagheid tot
het zingen van de verhevenste waarheden van het Euangelie aan te spo
ren zoude ons aangenaam zijn — en zelve door grooter gaven der genade
en eene meerdere kennis van Jezus Christus bekwaam gemaakt te wordenom eens vrolijker , treffender en meer tot Gods eer te zingen, is de
wensch van
M. S.

OPWEKKING TOT HEILIG ZINGEN.

Gij , Jezus ! lust van 't leven !
Mijn vreugde en zaligheid!.
Hebt U aan mij gegeven;
Uw gunst mij toegezeid:
Ei! stier mijn dichtvermogen ,
Hoe dof en zwak het zij!
'k Wil in gezang verhoogen
Uw liefdes heerschappij.
Ik heb te lang gezwegen;
Te dwaas mijn vreugd gesmoord;
Maar nu, tot zang genegen,
Heeft mij Uw min bekoord,
'k Hoor Bethlehems valleijen
Weêrgalmen van Uwe eer;
Daar 'k van de hemel-reijen
Mijn pligt tot zingen leer.
12
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Heb ik geene Englen-lippen ,
Geen drift van hemel-gloed ;
De toontjes, die me ontglippen,
Keurt Uwe liefde goed.
Laat ik U dan beminnen;
En zingen om mijn lot!
'k Zal van Uw krib beginnen,
Mijn Broeder en mijn God !
M.

GOD GEOPENBAARD IN HET VLEESCH.

Welk wonder! God met vleesch bekleed
Laat zich in doeken winden!
Hij, die de wereld worden deed,
Zich in een kribbe vinden;
Komt in een lagen beestenstal
Zijn hoogsten luister toonen;
Wie noemt die plaats een tranendal,
Waar de elohim wil wonen?
Zou Jakob, waar zijn ladder staat,
De poort des hemels roemen,
En, waar de hemel opengaat,
Een stal geen bethel noemen?
Nu, nu is aarde en hemel écn:
De Godheid woont in beide,
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En de Englen dalen naar benecn
Op Jezus vrijgeleide.
Dit is geen droomend nacht-gezigt.
Neen — Hoor de Serafijnen!
Al wordt hier God een teeder wicht;
Ginds moet Zijn luister schijnen.
Al ziet men nergens aan dit kind
Iets, dat Zijn Godheid teekent;
Hetgeen ge in Beihlems velden vindt,
Maakt Zijn geboorte uitstekend.
Wie zoude U, eeuwige Opperheer !
Bij 't zondig menschdom wachten ?
Gij zocht, mijn God! vergeefs Uwe eer
Bij hen, die U verachten.
De wereld, door den mensch verpest,
Doet niets dan boosheid stralen.
Wat noopt U in dit gruwel-nest,
In deze hel te dalen?
Uw liefde, Uw menschenliefde alleen
Verkiest die slechte woning:
En spreidt door al die nevels heen
Uw glans, o Hemelkoning!
Gij wilt geene aardsche majesteit
Op Davids troon beërven,
Maar eeuwige geregtigheid
Voor Adams kroost verwerven.
Gij wacht van ons, Uw haters, niet,
Dat we eerst U zullen eeren.
Gij komt ons dienen en gebiedt,
Dat wij slechts wederkeeren.
12*

268

PBOEVE

VAN STICHTELIJKE

Gij zult Lier zelfs deu snoodsten mond
Doen lofgezangen zingen ;
En maakt reeds in Uw morgenstond
"Van Herders Hemellingen.
M.

GODS GENADE,

ZANGSTOF VAN EEN ZONDAAK.

VOORZANG.

Kan een hellewicht nog zingen?
Kan hij juichen om zijn lot?
Hij, verstooten van zijn God?
Tanden knarsen, handen wringen,
Angstig kermen, zonder troost,
Voegt alleen aan Adams kroost.
't Wraak vuur ziet men gloeijend blaken;
Vlugten komt hier niet te sta;
's Begters oog spelt geen gena.
Hoor de schorre donders kraken,
Jaagt die felle bliksemglocd
Niet de wanhoop in 't gemoed?
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Doffe zuchten, bittre tranen,
Knagend wee en helsche pijn
Zal het loon der zonde zijn:
En die gloed zal nimmer tanen;
Klimmend leed van bang verdriet
Vliedt met vlugtende eeuwen niet.
Laat geen hellewicht dan zingen ,
Laat hem treuren om zijn lot !
Laat hem siddren voor dien God!
Tanden knarsen , handen wringen ,
Angstig kermen , zonder troost ,
Voegt alleen aan Ad.ims kroost.
TEGENZANG.

Ja, een hellewicht kan zingen!
Hij kan juichen in zijn lot !
Hij kan roemen in zijn God!
Jezus wil verdoemelingen
Mat genade en heil omringen,
Jezu3 trad op 't moordschavot!
Zie Gods liefde aanminnig blaken
In den gloed der Schechina !
Zie het kruis op Golgotha !
Jezus dood doet vrede smaken!
Gramschap doet geen donders kraken,
Neen, de Liefde roept gena!
Halleluja's vreugde-tranen ,
|-., Hemel-blijdschap , vrij van pijn',
Zal zijn erflot eeuwig zijn!
En die zon zal nimmer tanen,
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Liefde 't spoor tot vreugde banen,
Elk is daar een Cherubijn!
Laat een hellewicht dan zingen !
Laat hem juichen om zijn lof !
Laat hem roemen in dien God!
Jezus zal verdoemelingen
Met Genade en heil omringen!
Dit 's de vrucht van 't moordschavot !
SLOTZANG.

Laten vrij de Serafijnen,
't Vlugge koor der Cherubijnen,
Staren op 't gena-verbond !
God , door zondaarsmin bewogen ,
Jezus, schreijend van meêdoogen,
Is een diepte zonder grond !
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Wat blijft ons van den vluggen tijd?
Wat blijft ons van zijn wenken ?
Dan, daar 's levens draad verslijt,
Aan ons verlies te denken.
Die klokslag heeft de laatste snaar
Van 't oude jaar bewogen ,
Maar de eerste stip van 't nieuwe jaar
Is niet de laatste stip van 't oude reeds vervlogen.
En zouden wij bestendig goed
In zulk een tijdkring wachten?
Ja, Jezus! Uw verzoenend bloed
Toont overal zijn krachten!
Hij, die dat op zijn voorhoofd draagt,
Bezit hier zulke schatten,
Waaraan geen roofzucht vratig knaagt,
De tijd geen wieken weeft, geen roode roest kan vatten.
't Geloof, daar hij die nergens tast ,
Houdt ze in zijn hand gestrengeld ;
In 't zoet, waar God hem op vergast,
Is de eeuwigheid gemengeld!
Hij is van 't eeuwig hoofd een lid;
Zijn ziel des Geestes tempel!
En, daar hij 't eeuwig al bezit,
Wordt 's werelds woestenij voor hem des hemels drempel.
M.
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GELOOFSBESCHOUWING VAN DEN TEN
HEMEL GEVAKEN EN VERHEER
LIJKTEN ZALIGMAKER.

Immanuël! Uw wolken -wagen,
Het juichend heir, het galmend zwerk,
Kan Uwe liefde ons niet ontjagen,
Verdooft geen zuchten van Uw kerk.
Triumf! Triumfl moge U omringen,
Mijn Jezus! hoor! die kindertaal
Dringt door 't gejuich der hemellingen.
Geen wonder! — 't is Uw zegepraal!
Dat zondaars om Uw bijzijn smeeken,
En treuren om dat heil-gemis;
Dit is het heerlijk zege-teeken,
Dat slang en dood vermorzeld is.
Dit is 't, daar de Englen U om prijzen;
Daar U Uw Vader om bemint,
En toont door duizend eer-bewijzen,
Dat Hij in U voldoening vindt.
Dus laat Zijn liefde-stem zich hooren:
Zit aan Mijn regterhand, Mijn Zoon!
Straks juichen al de hemel-koren,
En Gij beklimt Uw glorie-troon.
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Zoo moete, o Vorst! Uw luister blinken!
Maar Gij vergeet Uw vrienden niet.
Al moest het aardrijk U ontzinken;
Gij zijt het, die naar zondaars ziet.
Gij wilt zelfs aan Uw volgers denken,
Terwijl Uw Vader U begroet;
En hun Uw hemel-lessen schenken ,
Als 't Englendom U hulde doet.
En zoudt Ge mij niet Uwaarts trekken,
Wanneer mijn ziel om redding schreit?
Is, zondaars uit den dood te wekken,
Is dit nu niet Uw bezigheid?
Hebt Gij die gunst mij niet bewezen?
Ben ik niet uit het zondengraf
Door Uw genadekracht verrezen,
Wanneer Uw stem mij 't leven gaf?
En zal mijn sluimerzucht dan maken,
Dat Gij dit werk zoo vroeg verlaat?
o Neen! daar zal Uw trouw voor waken,
Ik maak op Uw beloften staat.
O! laat mijn ziel dan nimmer kleven
Aan 't stuivend zand der rampwoestijn!
Maar op 't geloof naar boven zweven,
Om steeds bij U, mijn schat, te zijn!
Ei! leer mij meer Uw schoonheid kennen!
In U den glans der Godheid zien!
Mij aan Uw liefde-dienst gewennen,
En telkens naar Uw kruisbloed vlièn!
Een dikke nevel dekt mijne oogen:
Ik zwijmel door onachtzaamheid;
12**
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En war mij, door mijn drift bedrogen,
In garens, die de Satan spreidt.
De zonde volgt mij op de hielen;
En, wijl haar list mij telkens vat,
Zou zij me zeker gansch vernielen
Zoo 'k U niet in den hemel had.
Maar 'k zie U, Godslam! staan in 't midden
Van 's Vaders troon. — Gij toont Uw bloed,
En bidt. — Dat heet voor zondaars bidden!
Mij treft geen straf. — Mij faalt geen goed!
De Eegter zegt reeds met Zijn wenken,
Dat Hem Uw eisch voor mij behaagt.
't Is goed, al wat Hij mij zal schenken,
Wijl Uwe liefde 't voor mij vraagt.
M.

OPWEKKING TER ACHTERVOLGING

B I D D A G S W E R K.

't Was biddagl Neerland! waak! wilt gij dat werk zien kroonen,
Verschup de wereld dan, en buk voor uwen God,
Die, als een lippen-dienst Zijn alziend oog bespot,
Het veinzend vasten zal met eeuwig vasten loonen.
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Genade zoekt u nog naar Jezus kruis te troonen
En biedt u in Zijn bloed het zaligst heilgenot;
Uw sterven is haar smart, uw leven haar gebod;
Haar wellust is, bij ons haar wonderen te toonen.
Versmaadt gij 't Godslam? ach! het is geslagt, maar leeft,
En wordt een leeuw voor u. Hij brult. Beeft, zondaars, beeft,
Kiest gij den oorlog met uw Eegter; ik den vrede.
Geef, God! dat door 't geloof, mijn liefde en ijver gloeij' ;
Het oog in tranen en het hart in psalmen vloeij';
Elk uur een biduur zij, elke ademtogt een bede!
M.

DE VLIEGENDE VREUGD.

Vrolijk hart! uw vreugd bedriegt:
Hoe kon ze ooit bestendig wezen?
Blijdschap, die u nooit ontvliegt,
Vindt ge alleen in God te vreezen:
Maar, gelijk uw leven slijt,
Raakt ge uw wuft genoegen kwijt;
Eer gij 't denken kunt of merken,
Vrolijkhart! uw vreugd heeft vlerken!
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Hoor naar Jezus liefde-stem ,
Die u raadt aan God te denken!
Heeft Zijn vriendlijk woord geen klem,
't Geen u duurzaam heil zou schenken?
Daar aan wieken van den wind
De ijdelheid uw blijdschap bindt,
Kas verwaaid in wisselperken.
Vrolijkhart! uw vreugd heeft vlerken !
Jezus liefde trekt de ziel
Wel met snellen vlugt naar boven;
Maar, dien eens haar smaak beviel,
Zoekt geene andre wellust-hoven;
Daar bij 't blikken van uw oog
Steeds uw lust weer elders vloog,
Kent begeerte in u geen teugels;
VitOLUKHART ! uw vreugd heeft vleugels!
Jezus hemelsche magneet
Doet aan zich onscheidbaar kleven;
Wijl geen plaats zijn kracht ooit sleet,
Zal men nergens die ontzweven.
Daar uw vreugd verandring wacht,
Ken ik nog geene aantrek-kracht
Voor haar wassen vederbeugels.
Vrolijkhart ! uw vreugd heeft vleugels!
Jezus kan, als 't onweêr loeit,
Of u de ouderdom doet beven,
Of de ziekte uw leden boeit,
't Zaligst vergenoegen geven.
Maar de wereld lacht u uit,
Als ze uw blijheid ziet gestuit,
Die zich wegpakt van de zieken.
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Veolijkhart uw vreugd heeft wieken!
Jezus roept u nu nog toe:
Zoek de schatten Mijner liefde !
Maar Hij wordt het roepen moê,
Zoo Zijn woord u nimmer griefde :
" Al uw hoop wordt weggevaagd,
Als de dood uw vreugd verjaagt;
Eer gij 't wanen zult, of rieken.
Vrolijkhaet ! uw vreugd heeft wieken !
Zie, ei! zie toch de ijdelheid
Van uw lagchen, spelen, zingen,
't Geen de toegang is ontzeid
Tot de blijde hemelkringen ,
Eer de wanhoop siddrend brult,
En gij trillend wensehen zult
In het jongste morgenkrieken :
Hadden nu de smarten wieken !
M.
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AANDACHT

Exod. III: 5 en Jos. V: 15.
Trek uwe schoenen uit van uwe voeten, want de plaats, daar gij op
staat, is heilig land.

Vorst der Englen! Hemelkoning !
Daalt Gij in de lage woning
Van de stervelingen neêr;
Dan is 't land, waar Gij Uw treden
Zetten wilt, vol zaligheden:
Ja dat land is heilig, Heer!
Ziet men 't braam-bosch blakend gloeijen ,
Dan moet Mozes zich ontschoeijen;
Kauaans vervloekten grond
Mag men billijk heilig noemen,
En die velden zalig roemen,
Daar de Vorst des hemels stond.
Kunnen dan de dorre hagen,
't Veld, den naam van heilig dragen,
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Daar de Godheid glansen spreidt;
Wie verlangt dan hart en drempel
Niet te wijden tot een tempel,
Aan de Hemelmajesteit?
Daal dan, Jezus! daal beneden
In mijn huis, en hart en leden;
Vestig daar Uw zetel, Heer!
Dan zal lijf en ziel en woning
Heilig zijn, o Hemelkoning!
Blakend gloeijen U ter eer!
Zou de onreinheid van Uw kindren?
Uw verblijf bij hen verhindren?
Neen: dan werd Uw bloed gehoond!
Kan de zonde hen besmetten,
Door Uw geest kunt Gij hen netten:
't Is een hemel, waar Gij woont.
S.
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JEZUS VERKOCHT VOOR DERTIG
ZILVERLINGEN.

Rampzalig loon! vervloekte zilverlingen !
Waart gij de prijs, waarvoor men Jezus kocht?
Den Hemelheer, den Schepper aller dingen,
Die 't zilver door Zijn wenkende airaagt wrocht.
Nu schat men Hem gelijk de slechtste slaven ,
Ken slavenrot koopt hier der Englen Vorst.
Die alles gaf, verraadt men hier om gaven;
Hier boeit men Hem, die kroon en schepter torscht.
Nu beeft het vast gebergt', nu siddert de aarde,
Daar Jezus wordt zoo laag, zoo snood geschat.
Een droppel van Zijn bloed heeft grooter waarde,
Dan 't zilver, 't goud, ja 't al, wat de aarde vat.
Het zilver sloeg van schaamte zelf aan 't blozen ,
Toen 't van den Raad aan Judas werd geteld.
Zijn glans verdween ; — geen wonder ! 't was verkozen
Ten prijs; waarop Zijn Schepper was gesteld.
O Judas ! kan u 't zilver zoo behagen ?
Verkoopt ge uw Vorst, verdiende Hij dien hoon?
Gij dient de Hel, maar zult ook eeuwig dragen.
Haar ketens; beef! zij geeft u wee ten loon.
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Maar, Jezus! ik, ik snoode zie mij schuldig
Aan 't misdrijf, dat Iskarioth bedreef;
Maar droegt Ge als Borg dien smaad , hoe fel , geduldig ,
Koop mij voor U, bij wien 'k in vrijheid leef.
Geef, geef me Uw bloed, die losprijs kan mij vrijen,
Verkochte God! Gij biedt dien aan om niet,
't Verradershart zal zich aan U dan wijën
En willig doen, 't geen mij Uw wet gebiedt.
Kom zondaar! kom! zoudt gij 't rantsoen versmaden,
Dat Jezus kocht voor 't zilver van Zijn bloed ?
Hebt gij om aardsch gewin Hem vaak verraden,
Zoo gij gelooft, heeft Hij uw schuld geboet.
Geen wanhoop knelle uw ziel in 's duivels boeijen,
Zoo gij hem hoort, sluit ge u het Paradijs;
In Jezus smaad, ziet ge ook Zijn liefde gloeijen:
Uwe eeuwige eer staat op zoo hoog een prijs.
Genade staat gevest op 't grootste wonder ;
Nog roept ze u toe: zweer zonde en duivel af!
Geef Jezus de eer; Hem treft geen helsche donder,
Wien Davids zoon Zijn bloed ten losprijs gaf.
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OPWEKKING TOT BLIJDSCHAP BIJ
JEZUS OPSTANDING.

Hoe! neergeslagene oogen!
Waarom toch 't hoofd gebogen,
Nu onze Jezus leeft?
Zou dat een Christen voegen,
Daar 't Goddelijk genoegen
Ons stof tot juichen geeft?
Laat zich de dood verbazen;
De duivel laster blazen!
Zij zien hun woên gestuit.
Maar roemt, Gij, kruisgenooten !
God heeft het graf ontsloten,
En Jezus stapt er uit.
Welaan! verheugd geloopen
Naar 't ledig graf! 't is open.
Daar schuilt men veilig in.
Geen bliksems doen er schade;
Zij gloeijen van genade!
Zoo schittert Jezus min.
Daar geeft ons God te lezen:
„Staak, zondaar! staak uw vreezen!
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„Zie hier de schuld betaald!
„Ik heb Mijn zoon ontslagen ,
„En schep in Hem behagen,
„Die hier een losbrief haalt."
En zouden wij nog treuren?
Neen 't aardrijk beeft: laat scheuren
De steenklip van ons hart!
Dat we uit de vrees verrijzen!
Geen Engel zal die prijzen:
Ze is Jezus maar tot smart.
O! leefden we als gestorven,
Dien 't leven is verworven,
Die reeds zijn opgestaan,
Die*'t zondengraf verlieten,
Die God hun Vader hieten,
En naar den hemel gaan!
Weest blij ! men moet met zingen
Het woelend vleesch bedwingen!
Ja — Jezus leeft! weest blij!
In 't graf zal 't kwaad verstikken,
De Hel ons niet verschrikken;
Er waken Englen bij.
M.
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GELOOVIGE DROEFHEID.

Deez' tranen in mijne oogen ,
Deez' zuchten, mij ontvlogen
Uit een benepen hart ,
Zijn in dit woest gewemel
Mijn boden naar den hemel ,
Om redding uit mijn smart.
In een geloovig klagen
Schept Jezus Zijn behagen;
Dat wil Hij gadeslaan.
Hij kent Zijne eigen zuchten,
Hij ziet die, als de vruchten
Van Zijn verdiensten, aan.
Het treuren om de zonden
Is treuren om Zijn wonden,
Is smceken om gena.
Een traanbron , zoo ontsprongen ,
Toont, meer dan duizend tongen,
De vrucht van Golgotha.
Het treuren in dit leven
Zal eeuwig blijdschap geven;
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Die droefheid hijgt naar God,
En zal de vreugd niet hindren:
Neen : 't weenen van Gods kindren
Is roemen in hun lot.
Gelijk de kracht der stroomen
Een feilen brand kan toornen;
Zoo wordt de helsche gloed
Van ongeloof, van zonden,
Getemd, gestuit, verslonden,
Door zulk een tranenvloed.
Die natbekretene oogen
Zijn zoo veel regenbogen,
Zijn teekens van 't verbond.
Men hoort, hoe Jezus liefde
Den boezem fel doorgriefde,
Door 't klagen van den mond,
Bekorelijke tranen!
Daar gij de zegevanen
Van Jezus liefde zijt,
Rolt vrij dan van mijn wangen.
Daar zijn de zuchten zangen,
Waar 't weenen zelfs verblijdt.
8,
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DE VERKASSENDE LENTE.
AVONDZANG.

k Verlies, o goedheid! mij alom
In 't zien van zooveel zegeningen :
'k Wil telkens juichen ; maar verstom
Door zulk een rijke stof tot zingen.
Hier groent het gras , en daar het kruid ,
Ginds dekt een bloesemkleed de boomen,
Elk knopje, dat zijn schoot ontsluit,
Doet nieuwen glans te voorschijn komen.
Hoe lagchen ons die bloemen aan,
Met duizend kleuren rijk doorweven!
Maar 't groen doet alles vrolijk staan
Geeft veld en bloemen zwier en leven.
Zoude ik in zulk een ruimen kring
Van wondren niet Gods almagt lezen;
En deze rijke mengeling
Geen schets van Zijne volheid wezen?
Zou 't minste blaadje , dat er groeit,
In mij geen lust tot groeijen wekken?
En ieder bloempje, dat er bloeit,
Geen zegel van Gods goedheid strekken.
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Zie, dorre ziel! als 't aardrijk treurt,
En, barstend, schijnt om vocht te smeeken;
De donder, die de wolken scheurt,
Doet stroomen uit die bronnen breken.
Dat niemand ongeloovig zij !
Wat zal, 't geen God beloofd heeft, weren?
Laat ons 't verandrend jaargetij ,
Dat nooit Zijn trouw verandert, leeren!
Al scheen de koude, in 't luchtgestel
Verstijfd, op geen saizoen te letten;
De zon brak door op Gods bevel,
Om 't al in geur en fleur te zetten.
Is in mijn koude ziel geen blijk,
Dat mij, o God! de zomer nadert?
Genade zij natuur gelijk,
Nu onvoorzien 't geboomte bladert !
't Eust alles , groote God ! Gij niet !
Gij doet ook 's nachts de blaadjes groeijen.
Die -s avonds zwangre knopjes ziet,
Vindt 's uchtends de open bloesems bloeijen.
Wel , daar 't voor mij ook avond was ,
Houd in den nacht niet op met werken!
Dat mij de dageraad verrass',
En 't groeijen der gena doe merken !
M.
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BANG VOORUITZIGT.

Waar vind ik eens het eind van 't strijden, zwoegen, zwerven?
Mijn boezem hijgt naar rust, en moet die telkens derven :
'k Ben naauwlijks op een berg , of zie er steiler top :
't Eene onweêr zakt naauw af, of 't ander zet weêr op.
Mijne afgematte ziel voelt zich door angst beknellen,
Daar duisternis en schrik haar op den weg verzellen;
Daar 't licht, dat nu en dan haar eens in de oogen straalt,
Pas uit de kimmen rijst, of straks is 't weer gedaald.
De moeite, 't bang verdriet, de mijmerende zorgen
Staan aan mijn legerstee bij 't krieken van den morgen ;
Door haar wordt ik gewekt ; zij volgen me op mijn schrecn ,
En waren overal als schimmen om mij heên.
'k Ben jong , maar hijge naar den avond van mijn leven ,
Ja, was mijn wensch voldaan: 'k had reeds den geest gegeven;
Eeeds was mijn zondig vleesch een prooi van 't vratig graf.
Maar 'k buig mij onder Hem , wiens Goddelijke wijsheid
Mij mooglijk in haar raad beschoren heeft de grijsheid.
Hij , die mijn paden kent , heeft al mijn zuur en zoet
Bestemd, en wat Hij wil is heilig, wijs en goed.
Maar keurt Zijn wijsheid best mijn wankle jeugd te stieren
Langs onbetreden paan, waar dolle tijgers zwieren;
Het vreezen baat me niet, mijn paadje loopt er door.
Ik hoor, mijn Leidsman roept: kom! volg me, ik ga u voor.
't Staat mij niet in mijn keus , wat weg ik zal bewandlen ,
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Mijn Schepper! 't staat U vrij, hoe Gij met mij wilt handlen,
Gebiedt Gij, dat ik blijf, ik buig mij voor Uw wil,
Is 't bitter, dat Gij schenkt; ik zwijg ootmoedig stil:
'k Heb niets verdiend, maar 't al verbeurd; Gij zijt regtvaardig,
Ik ben op aarde Uw straf, Uw wraak voor eeuwig waardig.
Dies , hoe mijn pad ook loope in 't duister , 't is gewis ,
Dat de allerkleinste gunst een groote zegen is.
'k Getroost mij dan de smart; geen ramp zal mij doen vreezen;
Zoo 'k op de roede mag den naam van Vader lezen;
God toont, als Hij ons slaat, dat Hij ons teeder mint.
Dien Hij 't getrouwst kastijdt, is 't allerliefste kind 1).
S.

1) De zestien eerste regels van dit stukje zijn later, met geringe verande
ring, door den dichter overgenomen in de Kleine Bijdragen tot Bevordering
van Wetenschap en Deugd, toegezonden aan
1?'JC.

V)
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ZONDIGE KEUS

WERELDLING

Twee Heeren roepen mij, maar, welk een vreemde smart!
'k Moet eeren, dien ik haat; en dien ik volg, ontolugten.
Het harde voorschrift van den eenen doet mij zttchten;
Des andren zachte wet houdt me in zijn gunst verward.
Mijn jongheid mint de vreugd; maar wordt door angst benard.
Ik zoek den eenen, om zijn straffen niet te duchten;
Den andren, om 't genot van 't kittlen der gemigten;
Aan beide te gelijk geef ik mijn jeugdig hart.
'k Zal aan mijns Scheppers dienst uit vrees mijn leven wijen;
Doch ongedwongen mij naar 's Mammoms wetten vlijen
Zoo smaak ik 's werelds zoet, en wacht een zalig lot.
Maar Jezus zegt me: gij moet één van beide kiezen.
Mijn God ! zoude ik mijn vreugd , zoude ik mijn hoop verliezen f
Geef mij twee harten ; of verander Uw gebod.
M.
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De wereld lacht mij aan, maar kluistert mij in smart .
Zij wil , dat ik haar eer' , mijn Schepper zal ontvlugten.
Haar ketens knellen mij, haar wetten doen mij zuchten,
Maar Goëls liefdestem houdt me in Zijn min verward.
De blijheid past mijn jeugd, maar ik ben door angst benard,
Als ik den wellust volg, moet ik Gods straffen duchten;
Mijn Heiland streelt mijn ziel met hemelsche genuglen;
Hij eischt voor zich alleen mijn vrijheidlievend hart.
'k Zal aan mijn Makers dienst dan geest en ligchaam wijen,
En zal mij naar uw wil, o zonde! nimmer vlijen:
De voorsmaak, dien 'k geniet, voorspelt me een zalig lot.
Lang neigde mijn gemoed om beide te verkiezen,
Maar 'k moest het schijngoed, of mijn zaligheid verliezen;
Toen boog mij Jezus 't hart; mijn keus werd Zijn gebod.
S.
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DE ZWAKKE MAAR MOEDIGE KRIJGSMAN.

Nu dapper aan 't strijden!
Mijn vorst zal niet lijden,
Dat iemand me velt.
Foei! zoude ik bezwijken,
En moedeloos wijken
Voor 's vijands geweld?
'k Zie woedende scharen
Van boosheên vergaren:
De hel, die me tart,
Heeft drommen van zonden,
Verleidende vonden,
Verraders in 't hart.
Maar zoude ik verschrikken
Voor gloeijende blikken?
Dat 's als hun geweer.
Zij zijn toch verslagen;
Ja , schoon ze mij plagen ,
Zij kunnen niets meer.
En, ben ik onmagtig;
Mijn Jezus is krachtig.
God heeft me beloofd
Een leger te zenden
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Van hemelsche benden ;
Zijn Zoon aan het hoofd.
Ik moge al eens bloeden ;
De kroon zal 't vergoeden:
Bezweek ik maar nooit!
Daar, strijdend te waken,
't Geloof niet te staken,
De zege voltooit.
Maar moet ik door 't zwerven
Mijn legerhoofd derven ;
Dan word ik belaagd:
En vlagen van schichten
Doen deinzend mij zwichten ,
Door wanhoop gejaagd.
'k Vind nergens iets open:
Zij scharen met hoopen
Zich dwars voor mij heen.
Dan heb ik te duchten ;
Wijl 't legerwaarts vlugten
Mij af wordt gesneên.
Daar krijg ik mijn wonden;
En 'k wierde verslonden
Door 't grimmend gespuis;
Hadt Gij voor Uw leden ,
Mijn Vorst! niet gestreden.
'k Verwin door het kruis.
De pijl, die mij griefde,
Treft Jezus tot liefde :
Zijn trouw komt me voor,
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Hij breekt met Zijne oogen
Hun dreigende bogen;
Dan barst ik er door.
Zijn stem geeft me krachten ,
En doet me verachten
't Geknars van de hel.
De vijand moet wijken,
En bevend bezwijken
Op Jezus bevel.
Ja; scheen me mijn leven,
Eu kracht te begeven ;
Dat hindert me niet.
Hij stevigt mijn lenden,
Die over de benden
Zijns vijands gebiedt.
't Geloof doet me drijven,
Om stadig te blijven
Op zij van mijn Held ;
Wijl hen , die als knechten ,
't Afhankelijkst vechten,
De zege verzelt.
De trotschheid moet buiten,
Die 't bidden zou stuiten!
't Geroep van een kind
Doet razende drommen
Van duivels verstommen :
De zwakste verwint.
Ach! sluimerde ik nimmer!
De slaapzucht is slimmer,
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Dan 't heetst van den strijd,
Zij knelt mij met banden,
Ze ontwapent mijn handen ,
Maakt alles me kwijt.
Ei! schenk me uit Uw woning
Uw wapens, mijn Koning
En geef, dat ik leer'
Aan 't waken mij wennen,
Uw vijanden kennen,
En vellen, o Heer!
Leer, leer dan mijn vingren
Regt treffende slingren
Het zwaard van Uw woord!
Zoo hebt Ge in Uw leven
Den vijand verdreven,
Zijn aanslag gesmoord.
Nooit worde ik bewogen
Door twijfling of logen!
Mijn lenden, geschort,
Zijn nooit te verwrikken.
Hij weet van geen zwikken,
Wien waarheid omgordt.
Des vijands gedonder
Treff nimmer mij, zonder
Geregtigheid , aan!
Mijn borst moet ze dekken,
Ten harnas me strekken,
Om veilig te staan.
Maar kan ik de speren,
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En pijlen niet weren,
Dan door het geloof?
Zij snorren mij tegen;
Leer 't schild mij bewegen,
Waarmee 'k ze verdoof!
Niets moet me beletten
Mijn voeten te zetten
Naar 't vrede-bevel!
Geen vrees moet ze boeijen;
Maar de ijver ze schoeijen,
In spijt van de hel !
De hoop op den hemel
Zij, onder 't gewemel,
In 't stormen mijn hoed!
Dan zie ik mijn zinnen
Betoovren noch winnen
Door 't wereldsche goed.
Zoo sta ik manmoedier!
o
Zoo strijd ik voorspoedig!
Ja, 'k zie van Uw troon
Me eens zeegnend begroeten,
En werp aan Uw voeten
Voor eeuwig mijn kroon !
M.
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Mijn vijand heeft de vloekbazuin
Aan zijnen mond gezet;
Ik hoor van Ebals steile kruin
De donders van de wet.
Maar, schoon mijn ziel zich schuldig ziet,
Bezoedeld en bemorst,
Omhelst mijn hart den Borreg niet,
Die schuld en zonden torscht.
Geen zilte tranen geven lucht
Aan 't afgefolterd hart ,
Daar slechts een afgebroken zucht
Tuigt van mijn bange smart.
o Jezus! 't is Uw nadering,
Die steenen harten breekt;
En ware verootmoediging
In dorre zielen kweekt.
Bedwing het woedend ongeloof,
Dat ziel en zinnen stiert.
Ei! geef Uw tortel niet ten root
Aan 't scheurziek ongediert.
Dan zal ik, nu met angst belaan,
Vrijmoedig en verblijd,
Weêr juichend op mijn citer slaan,
Dat Gij mijn Redder zijt.
S.
13**
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DAN KOFFER.

U Jezus, die Uw lievelingen
Leert schreijen en verblijdt ;
U zij dit offer van ons zingen
En klagen toegewijd!
Zoo ooit onze onbespraakte tongen
Een toontj en U ter eer
En nuttig voor Uw Sion zongen,
U zij de lof, o Heer!
Wij moeten voor dien Geest U danken ,
Die 't hart ten Hemel joeg;
En voor het vormen van die klanken,
Die 't zangvermogen sloeg.
Onrein, bevlekt zijn onze lippen:
Er kon geen zuiver lied
Door haar ons zondig hart ontglippen;
Maar o! dat wacht Ge ook niet.
Het daalde laagst, waar 't hoogst moest rijzen;
Gij zongt ons beter voor.
Hoe stuitten we , als we Uw liefde prijzen !
Hoe klonk er 't eigen door!
Uw liefde moet de feilen dekken
Van onzen lagen toon,
En wasschen van de zondenvlekken
Ons walglijk zingen schoon !
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Kunt Gij met slijk het oog genezen;
Gij kunt in kindertaal
Ook hemel-klanken laten lezen,
Zoo haar Uw geest bestraal'
Wel laat Uw waarheid in deez' blaadren
Dan 't Godgezind gemoed ,
Of 't wereldsch hart tot U vergaadren!
Gebruik Uw eigen goed !
Leer, Jezus! ons ootmoedig leven,
En zingen in den strijd!
Laat ons geloof steeds klanken geven,
Die 't aan Uw liefde wijdt!
M. S.

UIT DE

GEDICHTEN

OVERDENKINGEN.

1777.

O sasso amato , et honorato tanto ,
Che dentro hai le mie fiamme , e fuori 11 pianto :
Deh prendi i miei sospiri , e questi baci
Prendi, ch'io bagno di doglioso h umore :
£ dagli tu , poi ch'io non posso , almeno
A l'amate reliquie, c'hai nel seno.
TASSO.

AAN MIJNE KINDEREN.

Wien wijd ik mijn zangen?
Aan u, mijn kroost!
Gij zijt mijn verlangen,
Gij waart mijn troost.
Mijn kindren, treedt nader!
Aanschouwt dit graf!
En legt met uw vader
Den lijkpligt af.
Hier ligt zij geborgen,
Die n met smart,
Met zwakheid en zorgen ,
Droeg onder 't hart.
Hadt gij haar zien leven,
Zij had uw jeugd
Een voorbeeld gegeven
Van ware deugd.
Maar 't lied van mijn snaren
Schetst u haar geest:
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Dit moet gij bewaren ,
Als 't niemand leest.
En legt de Albeboeder
Mij naast haar zij';
Betreurt dan uw moeder !
En denkt aan mij !

VOOEBERIGT.

Het is nu omtrent anderhalf jaar geleden, dal ik, hij gelegenheid van
het overlijden mijner beminde vrouw, drie dichlstukjes drukken liet, met
oogmerk om ze mijnen vrienden mede te deelen. Dan het toegestane ver
zoek van mijnen boekverkooper , om er eenigen voor zich te mogen over
drukken, is de oorzaak geweest, dat het onder meer oogen gekomen is,
dan ik mij had voorgesteld: en het aanhoudende vragen naar die stukjes
heeft gemaakt, dat er thans geene meer voorhanden zijn. Of het meer
nieuwsgierigheid dan genoegen geweest zij , waardoor men die gezocht heeft,
weet ik niet; mogelijk beide. Ik heb ten minste gemerkt, dat dit blaadje
voor sommigen geen onaangenaam geschenk geweest is.
Nu ik genoodzaakt werd dezelven te doen herdrukken , nam ik het voor
nemen , om er nog het een en ander bij te voegen. Eenige weinige dichtstukjes , en twee overdenkingen, allen, bij dezelfde gelegenheid, van tijd
tot tijd, op het papier gebragt, schenen mij daartoe niet ongeschikt. Ik
wilde derhalve mijne brochure tot een klein boekdeeltje doen uitdijen , en
er dus iets meer dan een los blaadje van maken.
Maar wat zal ik zeggen van de oordeelvellingen, die men, voorname
lijk tegen eenige regels van mijnen klaagzang gemaakt heeft? Zal ik
er tegen uitvaren f Ik heb het in mijne gedachten niet. Zal ik ze allen,
die mij ter ooren gekomen zijn , opgeven , en ze met het deftige gelaat van
eenen wijsgeer , of met den veel vertonnenden voorraad van eenen geleerde
wederleggen? Tot het laatste heb ik geene belezenheid genoeg, en tot het
eerste ontbreekt het mij aan geduld, schoon mijn bloed koel genoeg isx
om het, zonder stekelachtig te zijn, te kunnen uitvoeren. Ik laat daar
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enboven in dergelijke zaken elk vrijheid om te denken, gelijk hij wil; ik
wil in dit stuk geene bekeerlingen maken. Ik neem het niet kwalijk ,
wanneer men mijne wijze van denken afkeurt; en ik zou gelaten en be
daard kunnen aanhooren, dat men mij veroordeelde. Mijn karakter en
omstandigheden in de wereld hébben mij vrij onverschillig gemaakt aan
het oordeel van zulken, die gewoon zijn, alles wat hun niet bevalt, te
laken. Mijne bezigheid en vermaak zijn de letteroefeningen; mijn toeleg,
als ik iets schrijf, is, om nuttig te zijn : en als ik mij vleijen mag , dat
mijn geschrijf meer goed dan kwaad zal doen, is het mij om het even,
hoe deze of die er over denkt, of er zich over uitlaat.
Heb ik dan niets aan te merken op al hetgeen men tegen mij heeft
ingebragt? Zeer veel: meer dan in een voorberigt kan geplaatst worden.
Maar het is geheel wat anders , veel aan te merken te hebben , of het
noodig te achten , van veel te zeggen, Ik durf dit met eenige vrijmoedig
heid verzekeren, dat ik niet hoogmoedig genoeg geweest ben, om geene
van die bedenkingen, welke mij door kundige vrienden zijn medegedeeld,
te overwegen. Ik heb die allen aangehoord, overwogen, en er mijne ge
dachten mee vergeleken, onder een aanhoudend gevoel, dat ik dwalen
kon. Maar wat is er het gevolg van geweest? Dat ik bij mijne mee
ning gebleven ben.
Welk eene stijfhoofdigheid ! mogelijk , ja ! maar dan buiten mijn weten :
en dus eene verschoonlijke onverzettelijkheid. Maar gij, die zoo over
mij oordeelt, ik heb één verzoek aan u te doen: te weten, dat gij de
stijfhoofdigheid niet vermengt met de standvastigheid in het blijven gelooven van waarheden of aangename en troostelijke waarschijnlijkheden ,
die wij eens op goede gronden hébben aangenomen; en dat gij mij aan
de eerste niet schuldig oordeelt. Ik begeer ook niet, dat gij mij de eer
doet, van mij de laatstgenoemde toe te kennen; er behoort te veel toe, om
die in bijzondere personen te onderscheiden; en ik zou mij al zeer veel
moeten wijs maken , om mij te verbeelden , dat gij u aan mij zoo veel
zoudt laten gelegen liggen , om de moeite te nemen , van dit met alle mo
gelijke naauwkeurigheid te onderzoeken. Maar ik, zoo wel als alle menschen , heb echter in dit geval het regt om van u te vorderen , dat gij uw
oordeel over mij opschort.
Maar welke zijn dan uwe gronden , zult ge zeggen , waarop gij uwe
hersenschimmen, om ze met geen harder woord te benoemen, voorwaar
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heid hebt aangenomen! Durft gij er wel mede voor den dag komen?
Zijn ze wel meer geweest, dan eene verhitte verbeelding, die zich alles
als waar voors telt , wat ons op dien tijd niet onaangenaam is ! Dan eene
malende droefheid, die alle gronden van troost aangrijpt, ze mogen wigtig zijn of niet? Dan eene zucht, den dichter altoos eigen, om nieuwe
gedachten voort te brengen , en daardoor van zich te doen spreken ? en
dergelijken. Wat zal ik hier op antwoorden? Mogelijk zijn deze opge
noemde stukken de aanleiding geweest: de gronden echter vmren het niet.
Wilt gij mijne gronden weten, lezer! dan moet gij u eerst laten onderrigten van mijne ware meening in de verdachte regels, dat is, van wat
ik gezegd heb, en wat er met geene mogelijkheid uit mijne woorden kan
getrokken worden; en ik moet, als een eerlijk man, in dat stuk op mijn
woord geloofd worden.
Mijn gezegde komt hier op uit. — Dat mijne zalige vrouw aan mij
gedenkt, — dat zij, uil de herinnering van onze onderlinge verkeering
op deze aarde, weet, aan welke gebreken en zwakheden ik onderhevig
ben, — dat zij het goede voor mij wenscht en bidt van dien God, tot
leien zij een gedurigen toegang heeft, — dat dit gebed niet onverhoord
blijft , en eindelijk , dat ik reden heb om te denken , dat die verhooring
waarlijk goede gevolgen voor mij heeft. En hierin is immers geene ket
terij, gelijk ik met veel geleerdheid, zoo ik die bezat, zoude kunnen aantoonen; maar men zie slechts de onderstaande aanteekening 1).
1) De geleerde walch Compend. Histor. Ecelui c. v. Sect. XI, § 21 ,
p. 400. schrijft dus: »Beatas animas servare memoriam amicorum, qui cum
«illis conjuncti fuere, multi docuerunt; nee meminimus, illis quemquam repug»nasse. Alia vero prolata fuit quaestio, quae plerisque videtur problematica,
»num bcati pro amicis, ia hac terra relictis, fundant preces? (Conf. Ven.
dkrafth Biblioth. Theolog. Tom. I, p. 563.) Utrique tertia accessit quaestio,
»dc qua Ven. wilischto cum nonnullis fuit disputalio, num liceat, moribundos
«rogare, ut aliis, antea mortuis, nomine superstitum, salutem dicant? Theologi
» Lipsienses wilisciuum, qui id adfirmaverat, ab omni erroris suspicione libeiirum esse pronuntiarunt." (Vid. euud. Tom. IX, p. 650.) Bijaldien ik andere
voorbeelden wilde bijbrengen, zoo zoude ik aanhalen die regels uit de fraaije
Trauer-Ode van hallen, beim Absterben seiner geliebten Mariane ; Gedichte,
S. 166 1) :
11 Gciltingen, 1768.
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Maar hetgeen er met geene mogelijkheid uit kan getrokken worden ,
schoon men het er mogelijk uit gehaald heeft , is , — dat de zaligen
doorgaans kennis hebben van hetgeen aan de hunnen hier op aarde weder
vaart, (somtijds heeft dit plaats, dit leert de H. S. duidelijk, en daarop
zien die regels uit mijn klaagzang , welke op BI. 315 en 316 staan). Dat
er eene aanbidding der heiligen zij , — hiervan heb ik nimmer gedroomd. —
Dat het gebed der zaligen voor hunne vrienden verdienstelijk zij, dit is
nimmer in mijne hersens gekomen, en ik ben niet dwaas genoeg, om dit
te gelooven. De voorbidding van Christus alleen is verdienstelijk , de
voorbidding der afgestorvenen is volkomen gelijk aan de voorbidding der
geloovigen hier op aarde, en steunt op dezelfde gronden. Dit is mijne
meening over dat stuk, en die mijne woorden tegen mijn oogmerk verder
trekt, zie zelf toe, of hij een regtmatig vonnis veile. Ik oordeel hem niet.
Met zulken nu onder mijne lezers, die mij, ter goeder trouw, in hetgeen
ik gezegd heb, gelooven, wil ik verder gaan. Maar, die hier eenige
uitzonderingen willen maken , of mij gevoelens opdringen , die ik niet heb,
en die ik echter openhartig voor de mijnen erkennen zou , bijaldien ik ze
had, moeten mij niet kwalijk nemen, dat ik mij niet verder met hen inlate; het zou toch vergeef'sche moeite zijn. Al hetgeen ik hier doen kan,
is , hun toe te staan van die regels te houden , als of ze niet geschreven
waren. Wat kan men meer van mij vergen ?
Du mischest, mit der Engel Tonen .
Dein Lied und ein Gebet für mch.
of die plaats uit een brief van klopstock aan zijne afgestorvene mfta,
waarin hij haar, zijne gelatenheid bij haar sterven bekend makende, er bij
voegt: Und vielleicht hattest du auch da schon das erstemal in jener Welt für
mich gebetet, zie de Hinterlassne Schriften von margareta klopstock, S. 1 20 1),
of eindelijk dat zeggen van mijn vriend lavatkr, bij het lijk van een zijner
gestorvene vrienden: Vergiss meiner nicht, o mein Bruder, nicht des Sterblichen, unter den Unsterblichenl — und, toenn du noch ctwas für mich thun
kannst, o! so bitte für mich, dass ich so heilig leben und ruhig sterben könne,
wie du lebtest und starbst; so bitte, dass zween Theile deiner Aufrichtigkeit
und Demuth, deiner Menschenliebe und Grossmuth über mich kommen, tagebuch Th. I. S. lil. Maar — zoo weinig ik mij door voorbeelden zoude
laten wederleggen, zoo weinig wil ik er mij meê verdedigen.
1) KLOi'srofiK's lammtliche IVtrke, XI, Th. Carlirube, 1821.
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Ik wil dan aan de eerstgenoemden de gronden van mijne gedachten
opgeven ; maar kort : ik herhaal het nogmaals , ik wil geene bekeerlingen
maken; de zaak is er niet toe geschikt, en is van dat aanbelang niet. —
Maar om te toonen, dat het mij aan geene bewijzen ontbreekt, ziedaar,
de schakel van mijne denkbeelden over dit stuk. De zaliggestorvenen
hebben hun geheugen nog; zonder dit toch zouden zij hunne evenzelfsheid
(identitas personalis) niet kunnen behouden. — Zij herdenken dus ook
aan hunne achtergelatene vrienden, met gevoelens van liefde, als aan
zulken, op welke zij betrekking hebben; — zij weten, door herinnering,
in welke omstandigheden, zoo natuurlijke als zedelijke, zij die op deze
wereld gelaten hebben; zij kennen het gevaar, waarin ze zijn, de verdrie
telijkheden van dit leven; — zij wenschen hun het goede, zij wenschen
het in de nabijheid van hunnen God, zij wenschen het om de verdiensten
van hunnen Verlosser; en wat zijn die wenschen f stille gebeden , opklimmende zuchtingen, die bij God bekend zijn, die naar Zijnen wil gerigt
zijn, en daarom zekerlijk verhoord worden. Men noeme dit nu wenschen,
of gebeden , de zaak komt op een uit. Daarom heb ik mij verwonderd,
dat men mij soms tegensprak , dat de afgestorvenen voor de nog levenden
baden , en echter in hetzelfde oogenblik erkende , dat de zaligen het
goede voor hunne broeders hier op aarde hartelijk wenschten. Een
wensch , die geen bloote klank is, een Christelijke wcnsch is, in één
woord, bij mij een gebed.
Ziedaar, mijn lezer ! meer heb ik u over dit stuk niet te zeggen. Of
ik reden heb om te gelooven, dat het gebed van mijne zalige vrouw ver
hoord is, daarvan zoude ik u wel het een en ander kunnen mededeelen,
maar dit echter acht ik niet veilig, daar het te veel in bijzonderheden
zou uitloopen, die men niet wel aan elk een ontdekken kan. Het is
genoeg, dat ik u de reden heb opgegeven, waarom ik geloof, dat zulke
gebeden verhom-d worden, want dan is het ook waar met betrekking tot
mij; en het zoude waar blijven, al was het , dat ik in de bijzonderheden,
welke ik , als bewijzen van die verhooring , aanzag , had misgetast.
Er is echter nog iets , dat men mij zal tegenwerpen. Men zal , en
niet zonder eenige reden, zeggen: »Hadl gij niet beter gedaan, van er
vdie regels uit te laten; gij kondt wel voorzien, dat men er zich aan
nstooten zou; en mogelijk heeft men u wel gewaarschuwd." 't Is zoo,
ik had mogelijk beter gedaan; maar of men juist altoos wel doet, wan
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neer men bijgeloovige zwarigheden te gemoet komt, weet ik niet. Mamik heb mogelijk op dien tijd zoo ver niet eens ga/acht: de zaak was toen
deze: ik wilde mijne geheele ziel schilderen, en zonder dezen trek zou
die schilderij niet volkomen geu'eest zijn. Maar nu bij den herdruk heb
ik waarlijk in beraad gestaan, om ze er uit te laten. En waarom hebt
gij het niet gedaan? Omdat het zeer moeijelijk is eenige regels uit een
vers weg te smijten, en dan nog den zamenhang wel te bewaren. —
Omdat ik voor mij redenen genoeg meende te hebben, om onpartijdigen
te overtuigen, dat ik geen ketter was. — Omdat ik mij in dit stuk niet
gaarne onder dienstbaarheid wilde laten brengen. — Omdat ik dan eene
vertooning zoude gemaakt hebben, van een gevoelen afgelegd te hebben,
hetwelk ik waarlijk nog vasthield. — Omdat het gemeen dan mogelijk
eens vooral het voor afgedaan zoude gehouden hébben, dat mijn gevoelen
bijgeloovig , en nog meer, was, enz.
Nu nog iets van mijne rijmelooze verzen. Velen mishagen ze; er zijn
er slechts weinigen, die er smaak in hebben; en echter ben ik stout ge
noeg geweest, om in dit stukje, bij de twee vorige, nog andere te voegen.
Wat zal ik u zeggen, mijne landgenooten! dat gij in mijne rijmelooze
verzen nog veel gebrek aan harmonie bespeurt, is redelijk; ik gevoel
dat zelf: maar dat gij het rijmelooze in het geheel veracht, daar in
prijs ik u niet. Ik heb het beproefd, en ben er nog gebrekkig in: maar
ik vrees , uit hetgeen ik er over gehoord heb , dat gij er nog niet rijp
voor zijt: en zoo ik dit op den duur bemerk, beloof ik u, er u niet meer
mee te zidlen lastig vallen , maar het te zullen overlaten voor een volgend
geslacht. Het is hier de plaats niet er meer over te zeggen ; de gelegenheid
zal zich mogelijk daartoe wel eens opdoen. Ben woord alleen : voor nog geen
vijftig jaren maakte in Duilschland een rijmloos vers hetzelfde opzien als
tegenwoordig bij ons. Elk vond het vreemd en elk veroordeelde het. Thans
lezen de Duitschers bijkans meer rijmlooze of blanke verzen, dan gerijmde.
Ik hoop , dat er in dit stukje nog iets zal wezen , dat u stichten en ver
maken zal. Neem het voor hetgeen het is; en verschoon de gebreken, die
er in zijn, op dat ik moge aangezet worden, om u iets beters te leveren.
Maar laat mij niets beloven. Dit echter kan ik u verzekeren, dat,
voor Goden 't vaderland, eene bekoorlijke zinspreuk is in de oogen van
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— Quifi talia fando
Teyiperet a lacrymis ! VIRGILItlf

Bedwelmende eenzaamheid, voorhenen mij zoo waard!
Gij wekt mijn droefheid op, en kluistert mij in zorgen.
Ik mis haar, die 'k bemin; mijn lust en vreugde op aard
Is, zelfs in mijn gezigt, in 't somber graf geborgen.
In mijn gezigt .... ja toch : ik zelf stond op den rand ,
Terwijl zij nederzonk; en ik, ik bleef in 't leven.
Ik heb in 't wegdoen van mijn onweergeefbaar pand
Niet slechts gestemd, maar zelf daar toe bevel gegeven.
Ontaard bevel! vloodt gij van mijne lippen af?
Waarom treft ééne pijl niet beide de echtgenooten ?
Helaas! de dood sleepte eerst mij levend bij haar graf,
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Eu stiet mij toen terug om 't hartzeer te vergrooten.
O korte huwlijksvreugd, zoo ras met smart bekroond!
Wat hebt ge, o wereld! dat ik verder zou verkiezen;
'k Veracht eene aarde, daar mijn liefste niet meer woont;
Wat kan een tortel, die haar gade mist, verliezen?
Werwaarts ik ga, of zie, ik vind mijn Jansje niet;
En echter alles schijnt van haar tot mij te spreken:
'k Gevoel een zoet vermaak, gemengeld met verdriet,
Als 't overstelpt gemoed die droefheid aan mag kweeken.
Ik murmel bij mij zelf; Hier zat ik aan haar zij;
Daar mogt ik duizendmaal haar treurend hart verkwikken;
Ginds lag ik onlangs krank, toen hare liefde mij
Schier al 't gevoel benam der smartlijkste oogenblikken.
Maar hier ook, ach, mijn God! hier lag zij sprakeloos;
Zag starend om naar mij , maar met gebroken oogen ;
Strekte den arm ! . . . . en stierf! .... en is zoo voor altoos
Op aarde mijn gezigt, doch niet mijn hart ontvlogen.
Beminnelijke stond, toen ze eerst aan mij beviel;
Bekorelijke pijl! die haren boezem griefde;
Gezegend huwelijk ! gij hebt in onze ziel
Het fijnst gevoel gewrocht van de allerteêrste liefde.
Mijn Jansje! 'k gaf aan u naast God alleen mijn hart;
Ik was uw ander ik, uw lust, uw welbehagen;
Mijn bijzijn gaf altijd verligting aan uw smart;
Wij hebben menigwerf uw zwakheid zaam gedragen.
Maar 'k minde u meer dan ooit, toen God u van mij nam;
En ach! dat liefdevuur slaat meer en meer aan 't branden;
't Geen toen een vonkje was, is nu een felle vlam:
'k Gevoel na uwen dood de .kracht eerst onzer banden.
O grafspelonk ! mijn voet treedt wagglend naar u toe;
Hier ligt uw koud gebeent , o wellust mijner oogen !
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Schoon ik, mijne echtgenoot! mijn treurlust nooit voldoe,
Het peinzen op uw lot kan best mijn tranen droogen;
De Godsdienst is 't alleen, die hier natuur herstelt,
En levenssappen perst uit wrange zondenvruchten:
Zij is 't, die dood en graf bij haar geschenken telt,
En 't juichen vordert , waar natuur verstomd moet zuchten.
Men noeme vrij dit hol een akelig verblijf,
Ik zal 't , op Gods bevel , voor u een rustplaats heeten :
Een rustplaats, waar uw zwak en afgepijnigd lijf
Nu niet door smart op smart meer wordt van een gereten.
Hier wijkt de slaap niet meer uit uw aanminnig oog;
Hier slijt gij, als voorheen, geen duizend bange nachten;
Uw ligchaam , sinds de ziel het tranendal ontvloog ,
Ligt, zagtjes slapende, op de onsterflijkheid te wachten.
Ik schrei; en roep: geluk!. . .. Wie gunt u meer dan ik
Eene aangename rust? 'k heb met betraande wangen
Zoo vaak uw smart aanschouwd ; 'k voorzag uw jongsten snik ,
Als de eigenliefde zweeg, met pijnigend verlangen.
Heb ik niet menigwerf, in dit vooruitgezigt ,
Uwe afgematte ziel op deze rust gewezen?
'k Herhaalde meer dan eens met tranen dezen pligt,
Dewijl die artsenij u somtijds kon genezen.
Nu mis ik u; Ik! u! en moet in deez' woestijn,
Van reis- en lot-genoot verstoken, eenzaam zwerven:
En is 't mij onbekend, hoe lang mijn togt zal zijn,
Dit weet ik, dat ik hier nu altoos u zal derven.
Maar 'k noem 't een zegen, dat ge mij niet overleeft;
Uw ligchaam was te zwak, om mij naar 't graf te dragen:
De wijze Goedheid zelf, die sterkte in droefheid geeft,
Heeft u op mijn gebed van dezen last ontslagen.
En schoon ik uwe hulp, uw troost, en liefde mis,
Uw teedcr hart blijft nog hetzelfde voor mij voelen.
Waar teedre huwlijksmiii opregte vriendschap is,
14
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Zou daar de zaligheid de liefde doen verkoelen?
0! welk een vreugd voor hem, die u zoo teeder mint;
Gij leeft. . . . voor God ! . . . . en zijt der zonde slechts gestorven.
Onsterflijke Vriendin! nu ziet ge uw grooten vrind ;
En prijst Hem onbevlekt om 't heil voor u verworven.
't Herdenken van den weg, dien God u heeft geleid,
Vervult uw hart met vreugd, verwondering en liefde:
Schoon ge in dit tranendal niet zelden hebt geschreid,
Verblijdt ge u om het leed, dat hier uw boezem griefde.
Gelijk een zeeman, bij zijne aankomst op het strand,
Gerust en vrolijk ziet naar 't hollend wocn der baren;
Zijn bangen togt verhaalt aan 't luistrend vaderland ;
En vergenoegd bepeinst de ontworstelde gevaren;
Zoo ziet gij , mijn Vriendin ! van 's hemels blijde kust
Terug op deez' woestijn, en hare kronkel wegen.
't Herdenken van den druk in storelooze rust
Maakt u tot lof van God volvaardig en genegen.
Mij dunkt, ik hoor, hoe ge aan uw vriendenrei vertelt,
Langs welken weg u God bragt in Zijn hemelwoning;
Elk ziet Zijn wijsheid , magt , en liefde in 't geen gij meldt ;
Dan valt gij zamen neer ! . . . . Aandoenlijke vertooning ! . . . .
Eijs hooger, mijn gezang! De diepte van gena,
Op aarde een heilgeheim den meest doordringende oogen,
Vertoont zich aan haar geest ; die spoort zij peinzend na :
Dit is thans de eêlste spijs voor 't zalig denkvermogen.
Zij ziet, hoe Jezus bidt voor Zijn gekochte schaar,
Zijn waakzaam oog, Zijn liefde, en innig medelijden,'
Zijn altoos wijs bestier, Zijn hulp in 't bangst gevaar;
Zij ziet zelfs 't englendom voor Zijne kinders strijden.
Dan roept zij dankend uit: zie daar, mijn Vorst! de kroon,
Mij op het hoofd gedrukt, geworpen aan Uw voeten;
Mijn God! ik sta verrukt; verdiende ik zulk een loon!
Ik !
voor wiens schulden Gij door Uwen dood moest boeten.
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Zoo ziet gij vrolijk uit naar 's werelds jongsten dag,
Wanneer uw ligchaam in uw zaligheid zal deelen ;
't Zal dan geen kerker zijn , gelijk het eertijds plag :
Dan zal uwe lieve tong geen treurgezangen kwelen.
Ik zie reeds, in den geest, bij 's werelds avondstond,
U, vrolijk juichend, uit het splijtend graf verrijzen:
Ik zie uw vriendlijk oog, ik hoor dien lieven mond
Eeeds Jezus trouw en magt, en Gods genade prijzen.
Verheug dan , hartvriendin ! verheug u in uw lot ;
Nu zijt ge vrij van pijn en al 't geknaag der zorgen:
Mist ge uwen echtgenoot, gij woont bij uwen God,
En zijt voor eeuwig in uws Bruigoms schoot geborgen.
Maar denkt ge, Jansje lief! ook somtijds niet aan mij;
Aan mij ! ... . Zoudt ge op uw hart nooit mijn belangen dragen.
Van 't geen uw blijdschap stoort, dit weet ik, zijt ge vrij;
Maar echter kunt ge veel voor mij bij Jezus vragen.
Gij kendet mijne ellend; gij wist, waar aan ik kwijn;
Nu is de toegang tot Gods liefde u nooit gesloten.
Wie weet, hoe vaak mijn weg zal in het duister zijn,
Hoe ver ik soms verdwaal van mijne reisgenooten.
Maar ja! gij denkt aan mij; dit merk ik dag aan dag,
'k Ontvang op uw gebed een aantal van geschenken;
Verrukt, dat mijn Vriendin bij Jezus veel vermag,
Blijf ik aan uw geluk, en Zijn genade denken.
Wij hebben zaam geleefd voor God en de eeuwigheid;
Elkandren lang en teer bemind als Jezus leden;
Door éénen prijs gekocht, door cénen geest geleid;
Hetzelfde juk getorscht; denzelfden strijd gestreden.
Daarom is 't u tot vreugd , wanneer uw medgezel
In zijnen pligt getrouw, en wakend wordt bevonden;
Ja 'k zie , hoe ge u verblijdt , wanneer op Gods bevel
Een engel tot mijn hulp of troost wordt afgezonden.
Gij vraagt, dunkt me, aan dien geest, wanneer hij wederkeert,
li*
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Naar mijn geloof en strijd; naar rampen, tlie mij drukken;
Hoe streelt u dit berigt; „Hij wordt van God geleerd;
„Uw beider Koning doet hem alles welgelukken."
En waarom zoudt ge ook niet om 't heil van uw geslacht
Aanhoudend smeeken, en ons kroost tot Jezus brengen?
liet kroost, dat uwe zorg gewaar werd dag en nacht.
Ja!
Jezus kan van u zulk bidden wel gehengen.
Aan mij te denken
Ja; gij hebt het mij beloofd;
Herinner 't u! »Ook daar zal ik u nooit vergeten!''
Dus sprak uw mond en hart: die liefde is niet verdoofd;
Of zoudt ge thans niet meer van uw belofte weten?
'k Begeer geen liefde, die ge aan Jezus schuldig zijt;
Ik heb die hier misschien reeds al te veel genoten ;
Dit echter is mijn wensch; dat ge u in mij verblijdt,
En dat mijne aankomst moge uw zaligheid vergrooten!
Dit streelt mijn treurend hart in deze rampwoestijn,
Dat na een korte vlugt van snellende oogenblikken ,
Mijn stof in 't zelfde graf naast u geplaatst zal zijn ,
En zich mijn geest met u voor eeuwig zal verkwikken.
Mij dunkt, ik hoor alreeds het zingend wellekom!
Als mijn verloste ziel van verre uw woning nadert:
U zal ik de eerste zien , en kennen uit den drom
Van al 't gezaligd volk, met u te zaam vergaderd.
Maar hoe aanminnig ge ook op aarde ooit zijt geweest,
Het kan , bij 't geen ge daar voor mij zult zijn , niet halen.
Al zweeft uw hemelsch beeld gestadig voor mijn geest,
Mijn zangster weigert mij uw schoonheid af te malen.
Maar 'k voel de ontmoeting reeds, die mij mijn hoop voorspelt;
Niet langer afgescheurd ! volmaakter weergegeven !
Als mijn beklemde ziel door vrees en angst versmelt,
Roep ik mij zelven toe: Zij leeft! en ik zal leven.
U, Jezus! zij de lof voor al mijn hoop en troost;
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'k Beveel aan Uwe zorg en liefde mijn belangen :
Gelei mij naar dit graf! Ontferm U over 't kroost,
Die panden onzer liefde , uit Uwe hand ontvangen ;
Het mist een moeder, door een al te vroegen dood,
Die, nimmer zorgens moê, steeds voor hun welzijn waakte:
Die, zwakker zelf dan 't kroost, het koesterde in haar schoot;
Gerust en vrolijk was, als zij 't gelukkig maakte.
Beminlijk drietal! nog uws onheils niet bewust;
'k Aanschouw u nimmer, dan met vaderlijk meêdoogen.
Al schijnt gij kommerloos, en op mijn zorg gerust,
Uw vrolijk dartelen perst beken uit mijne oogen.
'k Bemin u als mijn kroost, waarin haar wezen speelt;
'k Zie u, en denk aan haar; en voel mijn liefde wekken;
Maar welk een vreugd zou 't zijn , zoo 'k immer Jezus beeld
Mogt in uw jeugdig hart, gelijk in 't hare ontdekken!
Mijn kinderen! treedt toe!.... weent bij uw moeders graf! ...
Soms zijt ge zonder reen tot bitter schreijen vaardig:
Maar nu; besproeit vrij 't lijk, 't welk u het leven gaf,
Het is, al weet ge 't niet, het is uw tranen waardig.
Uw welzijn was haar lust; uw vreugd haar vrolijkheid:
Uw schreijen griefde haar; uw kermen deed haar zuchten:
Uw ligchaam derft haar zorg; uw geest mist haar beleid:
Treft dit uw morgenstond, wat heeft de dag te duchten!
En gij ! mijn laatste spruit , uw leven was haar dood ?
Gij schreit!.... denk niet, dat zulks u schamper wordt verweten:
Duld slechts, dat op dien dag, waar op zij de oogen sloot,
Ik u één oogenblik mag mijn benoni heeten.
Maar , lieve wichtjes ! maar ! wilt ge aan die heilige asch
Vsv eerbied, uw ontzag, uw kinderliefde toonen;
Kent, dient, bemint dien God, die haar Verbondsgod was!
Nooit kunt ge uw moeders zorg met beter liefde loonen.
Maar dit eischt ze ook van u, dat gij haar gade mint:
Een liefde, steeds gepaard met eerbied en vertrouwen,
Wacht zij van u voor hem, in wien ge uw vader vindt,
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En wien ge ook thans, helaas! als moeder moet beschouwen.
Ga nu, mijn teeder kroost! naar uwe woning heen:
'k Moet nog een weinig tijds in deze plaats verblijven.
'k Zal, als ge uw moeder eischt, u brengen tot dien steen,
Waarop ik bezig ben dit grafschrift thans te schrijven:
Hier ligt een kind van god : de huisvrouw mijner jeugd:
ds teerste moeder: de beminlijkste aller vrouwen.
Haar eg3 zelf, ter eer van hare liefde en deugd,
Heeft weenend op haar graf dit opschrift uitgehouwen.
Heeft ooit, verhoogde ziel! mijn lage poëzij
Uw teeder hart geroerd; kon u mijn lier behagen:
Gun dan mijn zangeres, dat ze u de schilderij
Van hare droefheid wij';
Een vrouw, die teeder mint, hoort graag uit liefde klagen.
De tranen, die ik stort, mishagen Jezus niet;
Zij zullen uw geluk, uw rust, noch blijdschap storen,
Daar uw verlichte geest nu reeds de stonden ziet ,
Waarin mijn treurig lied,
Verwisseld met gejuich, zal klinken in uw koren.
Verheft mijn qiter ooit de kracht van Jezus bloed,
Dan zal zij teffens u, als Zijn verloste, roemen:
Hoe kittelt zich mijn hoop, hoe streelt het mijn gemoed,
Hoe rijst mijn liefdegloed ,
Daar 'k Hem in mijn gezang ons beider God zal noemen.
Vaarwel, aanminnig lijk!.... Door droefheid overmand
Ga ik al zuchtend heen : . . . . uwe asch zal 'k eeuwig eeren.
Beminlijk graf, vaarwel! bewaar mijn dierbaar pand!
Gij zijt ook 't vaderland,
Werwaarts ik henen snel , om niet meer weer te keeren !

ODEN EN GEDICHTEN.
— Wuiling , patiënt , the sweet hour of rest ,
I chase the moments tcith a serious song.
Song sooths out pains; and man kas pains to sooth.
YOUSG.

ODE AAN DEN DOOD.

Vorst der verschrikking! vol van bekommernis
Ziet gij me treuren; daar ge mijne ega rooft;
Haar wegvoert uit mijn liefdes armen,
En ze laat leven in 't bevend harte.
Doch niet meer bevend!
'k voel hare onsterflijkheid;
Daar zij me toeroept : scheld dezen slaaf toch niet !
Hij paste slechts op Gods bevelen ,
Toen hij den kerker mij heeft ontsloten.
Weg met uw prikkel; neen ik bedrieg me niet.
'k Hoor een getuige, die niet meer feilen kan.
Wat zoude ik anders, dan gelooven,
't Geen mij mijn stervende Vrouw bevestigt?
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Stervende vrienden geven ons wapenen ,
Hie uw verschrikking , verre uit het hart gejaagd,
Verandren in een zachte stilte;
En naar uw naadren ons doen verlangen.
Mis ik mijne ega, vrolijke treurigheid
Kweekt in mijn boezem blijder vooruitgezigt ,
Dan ooit een wankelbaar genoegen
Streelend en vleijend aan mij kon geven.
Hebt ge uwe pijlen niet al op mij gemunt;
Spaar geenen boezem , die voor u openstaat :
Of zoekt gij vlugtend u te wreken,
'k Zal dan u altoos een bloodaard noemen.
Bevende zielen- fluistert gij angsten in;
Juichende helden schroomt ge onder 't oog te zien :
En nimmer zoudt ge u aan hen wagen,
Zoo niet hun koning u daartoe perste.
Staak dan uw dreigen; Christenen vreezen 't niet:
Uw stuurschen aanblik zien ze verachtend aan.
Daar Jezus heeft in 't graf gelegen ,
Kunnen zij 't niet, dan verrukt, aanschouwen.
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ODE AAN CHRISTUS.

Mijn zangster! zing dien Held, die zich als God laat vinden,
Waar ons de mensch begeeft; waar ons 't heelal verlaat:
Die van Zijn zetel stapt in 't sterfuur van Zijn vrinden.
En bij hun krankbed staat.
Maar wie, wie ziet U daar?....
Gij onderscheidt die taal, die
Uit elken zucht en snik hebt Gij
Te lezen, wat

Alleen die stervende oogen!..
slechts door zwijgen spreekt.
alleen 't vermogen
men smeekt.

Gij spreekt die stervende aan , en ze antwoordt op Uw vragen ;
Zij kent U, dien ze 't eerst thans met hare oogen ziet;
Zij hoort naar U alleen ; en luistert naar het klagen
Van hare vrienden niet.
Gij lonkt haar vriendlijk toe, en zij verstaat dit teeken;
Bewustheid van geloof verjaagt den bangen schrik.
Zij wenkt den dood, die op Uwe aankomst scheen geweken,
En geeft den laatsten snik.
't Gordijn des tijds valt neêr; en 't rijk der eeuwigheden
Vertoont zich in 't verschiet : Het doodsdal lacht haar aan :
Zij vliegt in Uwen arm, en schroomt niet meer 't betreden
Dier onbekende paan.
14**

322

ODEN

EN

Gij plaatst in die vallei eeu schaar van Cherubijnen ;
Dan grimt de hel, en zucht; maar biedt geen tegenweer.
Uw heilig leger juicht , en als 't U ziet verschijnen ,
Valt elk aanbiddend neêr!
Dan zweeft die ziel met U door knielende englenreijen ,
Terwijl ze als rijksgenoot eerbiedig wordt begroet.
Aan 't eind staat Gabricl, om haar voor God te lijen,
Geteekend met Uw bloed.
Zij treedt .... en deinst terug : doch starende op Uw wonden
Stelt zij zich voor dien God, die haar gedachten ziet.
Men slaat de boeken op ; daar wordt haar naam gevonden ,
Maar hare zonden niet.
Gods Heiligheid berust : Zij voelt zich vrijgesproken ;
En wordt een vreugd gewaar, waar van mijn zangster zwijgt,
En zwijgen zal , tot dat ze , ook door dien gloed ontstoken ,
Een hemelciter krijgt.
Nu toont zij, goedgekeurd, U, Jezus! haar gedachten;
Gelijk aan die Gij dacht voor haar op Golgotha;
Toen Uwe liefde U deed en kruis en dood verachten ,
Slechts peinzende op gena.
Het oog van 't Englendom , op U en haar geslagen,
Toont liefde en dankbaarheid; Elk voelt zijn hart beroerd:
Zij letten op Uw wenk en vormen Uwen wagen , . . . .
Daar wordt zij heen gevoerd. .
U, Jezus! u, o ziel! zie ik het langst van allen.
Ach werd aan mijn geloof dit staren nooit ontzeid !
Ik zie haar nog : maar ach ! des hemels deuren vallen ! . . .
O aaklige eenzaamheid !
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MIJNE OVERDENKINGEN

DE UITDEELING VAN HET AVONDMAAL,
IN OCTOBER MDCCLXXV.

Door droefheid afgemat, gedenk ik aan het lijden,
Dat Jezus zwijgend droeg om zondaars te bevrijden.
Eischt zulk een dag geen vreugd, die onze boeijen slaakt?
Mijn boezem wordt ontroerd ; Ik wil , maar kan niet spreken ;
Mijn tranen zijn het teeken ,
Dat Jezus liefde en trouw mij heden vrolijk maakt.
o Groote dag ! waarop mijn Heiland is gestorven !
Op u is voor mijn gade en mij het heil verworven.
Zij stierf!.... ik leef met haar vereenigd in den geest.
Zij viert ook dezen dag; 'k zie haar bij duizend zielen,
Die biddend nederknielen ,
En zingen 't lied des Lams op 't groot verzoeningsfeesl.
Hier moog' de vrome schaar haar stem en harten paren ,
De treurtoon blijft er in. Daar zingen Englenscharen
Den blijden tegenzang, terwijl er niemand schreit.

32-t

ODEN

EN

Men moet in 't avondmaal hier om vergeving smeeken ;
Diuir kent men geen gebreken,
Daar weet geen dischgenoot van ongevoeligheid.
Hoe zwak is hier 't geloof, en Jezus hoe verborgen !
De een siddert moedeloos, en de ander kwijnt door zorgen.
Hoe list verlaat men 't pad der euangeliedeugd !
Wie is hier vrij van smet? wie heeft geen stof tot klagen?
Zelfs de allerbeste dagen
Zijn duisternis op aard bij 't licht der hemelvreugd.
Zoo lang de zonde leeft, zal ook een Christen vreezen.
Een wond, al staat ze wel, is echter niet genezen:
En elke struikeling doet beven voor den val.
Ach! wie gevoelt niet soms zijn hart van een gereten,
Als 't kloppende geweten
Hem dreigt, dat hij in 't eind de kroon nog missen zal.
o Zalig Avondmaal, waar, al wat stof tot weenen
Aan 't vroom gemoed verschaft, voor eeuwig is verdwenen,
En storeloos gejuich verwisseld voor verdriet.
Maar hoe mijn bange ziel moge uitzien met verlangen
Naar zulke lofgezangen,
Dit zalig avondmaal wacht ik op aarde niet.
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EENE GELOOVIGE ZIEL
IN

DE EERSTE OOGENBLIKKEN NA DEN DOOD.
Een Fragment.

o Zalige eenzaamheid!... waar ben ik?... Zijn mijn vrinden
Nu van mijn sterfbed af?
Of is dit zoet vermaak in 't somber graf te vinden ? . . .
Neen 'k ben niet in het graf.
Ik denk : leef meer dan ooit : verrukkende gedachten !
Ik voel geen kluisters meer:
En o ! die helderheid , waar 'k stervend op bleef wachten,
Daalt in mijn ziele neêr.
Was dit de dood, die mij zoo dikwijls heeft doen vreezen?
Hij dreigt slechts in 't verschiet.
Zijn pijl, schoon ze ons van ver moog' tot verschrikking wezen,
Smart in het treilen niet.
Mijn God ! 'k gevoel Uw gunst : „In menschen welbehagen !"
Heb ik op aard gehoord;
Maar nu bevind ik eerst, van aarde en lijf ontslagen,
De waarheid van Uw woord,
'k Zei toen veelal, Mijn God! met tranen in mijne oogen,
Met twijfelmoedigheid :
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Maar 'k ben in mijn geloof, hoe zwak ook, niet bedrogen;
'k Heb niet vergeefs geschreid.
Miju zaligheid neemt toe: ik voel mijn vlugheid groeijen:
'k Smaak vreugde zonder pijn.
Hij, die mijn overschot met tranen kan besproeijen,
Moet wis een sterfling zijn.
Droogt dan , mijn magen ! droogt de tranen van uw wangen !
'k Ben thans een hemelling.
Ach! hoordet ge éénen toon der blijde zegezangen,
Die 'k overwinnend zing,
Gij zoudt door treurgewaad uw droefheid niet vertoonen.
Gezucht en bange taal
Past even min op hen, die in den hemel wonen,
Als in de bruiloftszaal.
Vreest God ! hebt Jezus lief! en treurt om uw gebreken !
Maar weent niet meer om mij :
En hoort mij uit mijn graf van Zijne liefde spreken.
Leeft heilig, wijs , en blij ! . . . .
Wie hoor
wie zie ik daar!
zijn 't Englen, die mij wenken?
Met Jezus aan het hoofd,
'k Zweef zingend naar Hem toe; en wacht op Zijn geschenken,
Op aarde aan mij beloofd.
Mijn Vorst! zie daar Uw kind!
door 't bloed van U verkregen;
Geheiligd door Uw geest,
'k Heb daar beneden reeds in Uwen schoot gelegen;
Gij zijt mijn vreugd geweest.
Nu zie ik mijnen God: den Trooster in mijn lijden:
Mijn Leidsman in den dood.
Kon ik , toen 'k U niet zag , mij reeds in U verblijden ,
Wat is 't aanschouwen, groot!
Ik wacht op Uw bevel

GEDICHTEN.

JEZUS,
DE EERSTELING DERGENEN, DIE ONTSLAPEN ZIJN.

't Is Jezus, die geboren werd,
Gestorven is , als wij.
Maar die ook 't eerst verrezen is
Tot onzer aller heil.
Wat waren wij , was hij in 't grat
Gebleven en verteerd.
Dan hadden we ons vergeefs gevleid
Met vreugde zonder eind.
Dan werden nooit de ontslapenen
Van ons genoeg beschreid.
De ziel kan zonder 't ligchaam nooit
Volmaakt gelukkig zijn.
Maar Zijn verrijzing geeft ons stof
Tot blijdschap in den dood.
Nu weten wij , dat zonde en straf
Ons kwijtgescholden is.
Wij schrikken niet voor 't eenzaam graf,
Wij worden daar gezaaid.
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De plant, die daar haar wortel schiet,
Groeit op voor de eeuwigheid.
Wij zien in Hem ons ligchaam reeds
Gezet in 't heiligdom.
Hij wil dat daar Zijn dienaars staan,
Waar Hij als koning leeft.
Ook zijn er al van ons geslacht
Ten hemel ingevoerd.
Het menschdom leeft reeds nu niet meer
Alleen op 't wisselrond.
Juicht! broeders, juicht! Het englendom
Erkent voor zijnen Vorst
Dien Zoon, die onze broeder is;
Een mensch! juicht, englen, juicht!
o Jezus! nu Gij de eerste zijt,
Die 't graf verlaten hebt;
Nu roepen we elk om strijd U toe,
Mogt ik de tweede zijn!

GEDICHTEN.
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Wij worden geboren, om eeuwig te leven:
Als 't graf zijne dooden aan Jezus zal geven ,
Dan wordt onze luister en blijdschap volmaakt.
Gevoelt uw bestemming ! bekrompene harten !
Beschouwt uwe woning uit kuilen van smarten !
Het uur van verlossing en zege genaakt.
Ik zweef in gepeinzen door volgende jaren;
'k Zie de aarde, onze moeder, haar kinders vergaren ;
Den laatsten der sterveuden zie ik geveld.
Nu worden geen lijken in 't graf meer geborgen;
Daar rijst hij ; daar sleept nu die vrolijke morgen
Den dood aan zijn wagen, in boeijen gekneld.
'k Zie scharen van Englen; 't geluid der bazuinen
Rolt klettrend door dalen , en klimt tot de kruinen
Van 't hoogste gebergte. Verbazend geschal !
Het dringt in den afgrond ; de zee is aan 't woeden ,
En schijnt zich, beladen, naar de oevers te spoeden;
Het aardrijk beweegt zich en splijt overal.
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Nu ziet men het rnenschdom zijn bezigheid staken;
Zij voelen, zij hooren hun woningen kraken,
En vallen al bevend als dooden ter nêer.
Verrijzen veranderd door 't Godlijk vermogen,
En zien dit tooneel met onsterfelijke oogen.
Nu woont er op aarde geen sterveling meer.
Hun vrees is verdwenen , zij snellen naar buiten ;
Zien graven bij graven zich statig ontsluiten;
Zij mengen zich onder die vrolijke schaar.
Hier zien ze twee broeders elkander ontmoeten ;
Daar kinders van verre hunne ouders begroeten;
Bekenden en vreemden omhelzen elkaar.
Maar welk een vertooning! de laatste der dagen
Had laüra met droefheid ten grave zien dragen;
Hare ega had, schreijend, voor 't schemerend licht
Des rijzenden morgens zich derwaarts begeven ;
Hij zat, bij haar lijkbus en dacht aan haar leven:
Zijn oog was alleen op haar tombe gerigt.
Niets klonk hem, door droefheid vermeesterd, in de ooren ;
Het bezig geloop kon zijn peinzen niet storen:
Niets zag hij dan laura, zich zelf, en haar graf. .. .
Daar voelt hij de droefheid zijn boezem ontvlugten;
Daar wordt hij onsterflijk, en kan niet meer zuchten:
Ook valt er geen traan van zijn wangen meer af.
Nu hoort hij bazuinen , en merkt het gewemel ;
Dan ziet hij rondom zich, dan op naar den hemel:
Hoe staat hij verwonderd; hij voelt nog den band
Der liefde tot laura, maar kan niet meer treuren;
Dair ziet hij het graf van zijn lieveling scheuren,
Daar rijst zij , en ziet hem , en reikt hem de hand.

GE DICHT DN.

„Uw liefde, (dus zingt ze) gezegende Koning!
„Voert ons uit het graf naar Uw zalige woning :
„Genade, o mijn Jezus! genade zij de eer!
„Mijn ega ! Mijn ega ! de dood is verslonden !
„Wij beiden onsterflijk ; geen ligchaam der zonden
Belet onze blijdschap en zaligheid meer!
„Nu zal onze Heiland ten oordeel verschijnen :
„Daar zweven Zijne englen, daar staan Cherubijnen.
„Straks hooren wij zelve Zijn vriendlijke stem.
„Kom! spoeden we ons derwaarts, die vrolijke scharen
„Zijn Jezus onsterflijke vrienden, zij staren
„Verrukt op den hemel, en wachten op Hem."

Nu zijn al de vromen uit de aarde verrezen;
Daar wordt hun door de Englen hun standplaats gewezen :
Men schikt ze, men telt ze, men mist er geen één.
Het druischen vermindert ; nu staan zij te wachten !
Ontroerende stilte! zij denken gedachten,
Tot hier toe bevindbaar voor Englen alleen.
Nu zijn ze verrezen om eeuwig te leven;
Het graf heeft aan Jezus Zijn broeders gegeven;
Nu ziet men hun luister en vreugde volmaakt.
Gevoelt uw bestemming ! bekrompene harten !
En sla, o mijn citer, geen toonen van smarten!
Het uur van verlossing en zege genaakt!
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DE RUST IN GOD.
O D E.

In God berustend trek ik de wildernis
Der wereld eenzaam, zonder te vreezen, door.
Gij zijt mijn rotssteen ! mijn beschermer !
'k Noem U het leven van mijn gezangen.
Welk eene blijdschap , dat zich een arme worm ,
(Die bevend voortkruipt , kruipende wederkeert
Tot stof, waar uit hij is genomen,)
Moge in gedachten tot U verheffen.
Mijn geest gedenkt thans aan zijne onsterflijkheid ;
Mijn geest verheft zich boven het aardsch gewoel;
En zingt, terwijl mijne oogen vloeijen,
Blijde, verrukkende halleluja's.
Wat geeft deze aarde? Moeite met bang verdriet.
Een vreugd van tranen voorgegaan , vaak besproeid ,
En achtervolgd. Een vreugd, die flikkert,
Om in de duisternis te verdwijnen.
'k Wil op de liefde, die mij het leven gaf,
Op die genade, die me vergeving schonk ,
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Dat vaderhart, die wakende oogen
Mij vergenoegd en gerust verlaten.
Ach! laat Uw aanschijn, vriendlijke Vader! mij
Op mijne reize nimmer verborgen zijn.
Laat mijn vermaken, laat mijn smarten
Uwe getrouwheid mij doen bevinden.
Ja 'k zie de rustplaats , schoon ik geen rust geniet ,
Dan die de hoop mij schenkt in 't vooruitgezigt.
Die hoop, die mijn verlangen koestert,
En mijn bestemming mij doet gevoelen.
Ach! laat me leven, dat ik,
En onverschrokken 't rondom
Geen kiel, die Jezus heeft
Hebben de wateren ooit

der deugd gewijd
mij stormen laat,
beklommen,
verbrijzeld,

KLAGÏ VAN EEN VRIEND
BIJ

HET GRAF VAN ZIJN JONGEN MEDGEZEL 1).

Ik zwerf alleen : ik mis mijn reisgenoot.
Eu o! mijn hart gunt hem de hemelvreugd.
Hij, veel te vlug voor de aarde, vloog vooruit;
1) Dit en de dnc volgende stukjes zijn genomen uit de Overdenking over
eenen vroegtijdiger! dood; zij komen in de Gedichten en Overdenkingen voor
op bl. 47, 55, 56 en 87—88.
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En liet mij , traag van aard , nog in het stof,
En in den strijd : Hoe kom ik nog aan 't eind i
En hij , zoo vroeg reeds voor den hemel rijp!
'k Beklaag mij zelf: hem niet, die niets verloor.
Hij wandelde met God; en was niet meer!

GRAFSCHRIFT

Hier ligt een sterveling, die wars van ware deugd,
Zijn naasten heeft verleid, de Godsdienst heeft bestreden:
God, die zijn boosheid zag, heeft, in zijne eerste jeugd,
Regtvaardig, hem, tot heil van 't menschdom, afgesneden.

OP DEN DOOD

DE

JONGE

ELIZE.

Die , in d'uchtend van haar leven , 't zalig pad der deugd verkoov;
En , bij 't scheiden van deze aarde, niets dan haar verdriet verloor.
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Die bevallig, aangebeden, een verzoeking overwon,
Die , hoe vleijend, hoe betoovrend , haar slechts grooter maken kon.
Zij , verliefd op deugd en waarheid , hield het oog op God alleen;
Ging, in strijd met lust en driften, telkens overwinnend heen.
Zij, regtvaardig in haar wandel, toonde, hoe 't geheiligd hart
Vrolijk, welgemoed kan wezen, zelfs in de allerfelste smart.
Schielijk ging de kerker open voor den rijpgeworden geest.
Die het menschdom 't meest beminnen treuren om haar 't allermeest.

*

O Diepte zonder grond voor 't menschlijk oog!
Voor 't menschlijk oog ! . . . . voor al wat schepsel heet.
Naspeurlijk dan, als God ons onderwijst.
O Eeuwigheid! die voor dat onderwijs
.Ons vatbaar maakt. Maar ook gezegend uur,
Dat mij op aarde in die gewesten voert.
Gewesten ? Neen ! . . . slechts grenzen ! . . . 't menschlijk oog
Ziet de eeuwigheid slechts als een vergezigt.
Gelukkig hij , die 't zonder schrik beschouwt.
Welzalig hij, die steeds regtvaardig is,
Die biddend waakt, en uitziet zonder vrees
Naar dien geduchten stond, waarin de dood
Hem zijn ontslagbrief brengt; als 't Englendom
Te wachten staat, om zijn gekochte ziel
Te voeren in het ongenaakbaar licht.
En dan, o vreugd! niet ongenaakbaar meer.
Verlang , mijn ziel ! en wandel op het strand ,
Gelijk een vriend, die op zijn broeder wacht,
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Een wakend oog, een merkend oor, een hart,
Dat Jezus eert, dat God en menschen lieft,
Zijn schatten , daar ik hier om zwoegen moet :
En hier, geloofd zij God! verkrijgen kan.
Ontvang ik die; 'k heb dan mijn doel bereikt,
En heb op aarde ook niet vergeefs geleefd,
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Our fathers contended in battle; but we meet together at the feast.
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Mijn citer zij aan u gewijd;
In u aan 't vaderland , waar gij de zuil van zijt.
ö Neerlands roem en welbehagen!
Gij, boven allen groot, kunt best de zwakken dragen.
Uw liefde en ijver voor den Staat
Heeft nooit een klein geschenk aan 't vaderland versmaad.
't Getrouwe volk, dat u bemint;
In uw beleid en deugd uw Vaadren wedervindt;
En reeds, in drie gewenschte loten,
Den aard ziet van den stam, waaruit zij zijn gesproten,
Houdt steeds het oog op u gevest,
En wacht van u den bloei van 't vrij Gemeenebest.
De blos van vreugd, die op 't gezigt
Der vrijgevochten schaar zoo ongedwongen ligt,
Moet u vernieuwde blijken geven,
Wat zaligheid het zij voor 't vaderland te leven.
Een vorst , die 't volk gelukkig ziet ,
Voelt nieuwe kracht en denkt aan al zijn moeite niet.

En ik, die dankbaar en verheugd
Den lof der helden zong, getroffen door hun deugd,
Heb mij, door eerbied aangedreven,
Voor 't oog van 't juichend volk, naar u, mijn Vorst! begeven.
Verraadt mijn toon een zwakke hand,
Ik weet, 't is u genoeg; ik zong voor 't vaderland.

VOOKBERIGT.

Daar de geschiedenis van ons vaderland aan den dichter zulk een
ruim veld opent , waar in hij zich , in ledige uren vermaken en bezig
houden kan met nuttige en aangename bespiegelingen, zal zich niemand
verwonderen, dat het vooruitzigt van dien dag , welken wy eerlang be
leven zullen , mijnen dichtgeest heeft opgewekt. Ik gevoelde waarlijk eenen
inwendigen aandrang , om ook , in het vervaardigen van Nederlandsche
Gezangen, bij deze gelegenheid mijne krachten te beproeven, en daarom
sloeg ik, zonder lang te dralen, hand aan 't werk, en heb vol aandoe
ning en gevoel die weinige stukjes opgesteld, welke ik op dezen dag aan
mijne landgenooten in hand geef. Was ik niet gezet geweest om die bij
deze gelegenheid aan het gemeen aan te bieden, ik zoude zeker dit bun
deltje grooter gemaakt hebben: waarbij echter ook dit kwam, dat ik, eenen
nieuwen weg inslaande , altoos liever eene proeve vooruitzend. Men schrijft
toch doorgaans voor het gemeen ; en dat moet daarom uitspraak doen , of
de dichter voort zal gaan, dan of het beter voor hem zij, zijn begonnen
werk te laten steken. Het is toch beter niet te schrijven, dan te schrij
ven en niet gelezen te worden. Men kan dikwijls van zijne eigene ge
dichten niet oordeelen. Zij kunnen met inwendige aandoening gemaakt
zijn en echter geene verdienste genoeg hebben, om algemeen te behagen.
Zij kunnen welmeenend zijn zonder te treffen ; en ook , uit dien hoofde ,
wil ik eerst, met opzigt tot deze gedichten , de stem van het gemeen hooren ,
eer ik mij verder op weg begeve.
Over sommigen dezer stukjes heb ik nog het een en ander aan te mer

3J4

VOORBERIGT.

ken. Aan het eerste, dat onmiddellijk op dezen tijd betrekking heeft, heb
ik den toon der hooge ode zoeken te geven; of laat mij liever zeggen;
de stoffe, daar in verhandeld, bragt dien toon van zelf mede. Men
kan, bijaldien men eenigzins gevoelig is, aan den eersten grondlegger on
zer vrijheid niet denken , dan met enthusiasme. Wat men ook van Hem
zegge, men zegt altoos te weinig. Hoe sterk men zich wil uitdrukken,
men spreekt altoos te ftaauw, en zoo ooit eenig held verdiende, door eene
pen, als die van den Hr. thomas, geroemd te worden, het is willem
de eerste. De Unie, door Graaf jan voornamelijk tot stand gebragt ,
is aan zijn beleid, doorzigt, en doorzettenden geest haar aanwezen ver
schuldigd. Gedrukte en ongedrukte berigten, die ik gelezen heb, leve
ren ons menigvuldige trekken op van den arbeid en onbezweken ijver , welke
deze voorzigtige en nooit vermoeide Vorst heeft aangewend, om, op zulk
eene wijze, zijne beminde Nederlanders het hoofd te doen opheffen: en
schoon hij zich wijsselijk in den beginne niet als den voornamen aanvoer
der liet zien, was hij daar in gelijk aan die groote zielen, welke dan
het meest werken, wanneer zij schijnen stil te zitten. Weinig geruchten
•eel dadigheid was eene der eigenschappen van willems grooten geest.
Den slag bij Nieuwpoort heb ik in onze geschiedenis mogelijk vijf en
twintig maal gelezen, en altoos met aandoening, maurits is in het
veld mij nooit grooter voorgekomen, dan in dat hagchelijk oogenblik. De
heldenmoed, de bedaardheid, en tegenwoordigheid van geest waren dien
grootsten veldheer van zijn tijd wel altoos eigen; maar de omstandigheden
van dien slag vertoonden die voor het oog onzer natie toen meer dan ooit ;
ten minste zij hebben zich bij geene gelegenheid zoo sterk aan mijne ver
beelding vertegenwoordigd dan bij deze ; en dit is de reden , dat ik in de
zen tijd mij dezen slag herinnerende , niet kon nalaten , mijne gewaar
wordingen, door eene dichterlijke taal, aan het publiek mede te deelen.
Het dichtstuk over het Bestand is in een zachter toon opgesteld, en
wel alleen met een oogmerk om die voordeelen, welke ons vaderland uit
een regt gebruik van deze korte rust verkrijgen kon, voor te stellen. Of
het bestand, in den grond , en op den duur, voor onze natie voordeelig
was; dan of men beter gedaan had, door Spanje verder af te matten,
eenen spoedigen en volkomen vrede te bevechten , onderneem ik niet te be
slissen. Ik heb de zaak niet staatkundig maar alleen poëtisch' beschouwd ; en
daarom mij, met opzet, onthouden van ziUke uitdrukkingen, die eene be-
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slissing van dit stuk opgaven of vooronderstelden. Dit alleen heb ik
niet verzwegen, dewijl het uit onze vaderlandsche geschiedenis overvloedig
blijkt; dat Spanje, buiten adem geoorloogd, zijne krachten door een stil
stand van wapenen zocht te herstellen, om ons vaderland naderhand met
vernieuwde woede aan te vallen ; waarom men zich zeer voor deszelfs la
gen te wachten had.
De Zegezang der matrozen na de verovering der Spaansche zil.
vervloot, en het Volkslied na de afkondiging van den Munsterschen
vrede, zijn op den laagsten toon gestemd, en zoodanig moesten zij ook
wezen, uit hoofde van den vorm, waar in zij gegoten zijn. Ik had ze
zeker op eene andere wijze kunnen behandelen; maar ik heb hier in, zoo
wel als in het verkiezen der stoffen zelve, mijn genie gevolgd: en wil be
proeven, wat men van zulke volksliederen, die men zeker te weinig heeft
en gebruikt, denken zal. Ook zou in een statig vers over den Muns
terschen vrede veel herhaald zijn geworden van hetgeen bij gelegenheid van
het bestand gezegd was; en dit wilde ik vermijden. Mogelijk zal eene
nieuwe dichtluim mij een nieuw oogpunt opgeven om die stoffe eens op
eenen anderen toon te behandelen.
Eene algemeene aanmerking moest ik niet vergeten; namelijk, dat ik
mij bij het stellen dezer stukjes, (het eerste gedicht^ gelijk elk ziet, uit
gesloten) in mijne verbeelding verplaatst heb in den tijd, waarin de ge
beurtenissen, die er onderwerpen van zijn voorvielen.
Ik heb gemeend
daardoor aan mijne poëzij meer levendigheid en natuurlijkheid te zullen
geven, dan bijaldien ik, in dezen tegenwoordigen tijd geplaatst , die voor
vallen slechts op een afstand beschouwd had. Hier door is veroorzaakt,
dat men wendingen en gedachten daarin aantreft, die de gelegenheid van
dien tijd met zich bragt; en dat men er te vergeefs zulken in zoeken zal,
die een dichter van de XVIIIde eeuw zoude kunnen voorstellen, wanneer
hij zich de zaken zoo vertegenwoordigde , als men ze thans, na zoo veel
opgevolgde gebeurtenissen, zoude kunnen beschouwen.
Over het laatste stukje heb ik niets aan te merken. Dan, vermits ik
niet gaarne aanteekeningen onder gedichten plaats , wil ik ter onderrigting
van sommige lezers alleenlijk zeggen, dat jenyns, aldaar in den Men
regel aangehaald, een Engelsch Schrijver is, die in een stukje over de
klaarblijkelijkheid van het Christendom, dat veel gelezen is, en veel geruchts
gemaakt heeft, beweerd heeft, dat de liefde tot het vaderland door de
15**
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Christelijke leer niet bevolen werd, maar dat integendeel de algemeene
goedwilligheid en liefde tot het menschdom in het algemeen, zoo als zij
door dezelve wordt ingeplant, die vurige liefde tot het vaderland, welke
men het patriotismus noemt, meer ondermijnt, dan aankweekt.
Welk eene rijke stof geeft niet de geschiedenis van ons vaderland aan
de poëzij! Wat geven de verdere overwinningen van mabrits, fredekik hendrik, van willem den DERdeN, die het vallend, ja ik mag
zeggen, gevallen vaderland wederom heeft opgerigt, geene aanleiding tot
dichten f en hoe zoude ik mij verblijden, bijaldien andere en grooter
dichters dan ik, werden aangespoord, om hunne lier aan het vaderland
toe te wijden: ja ik zoude mij verheugen en het mij tot eene eer rekenen,
wanneer deze weinige gedichten zoo veel genoegen gaven, dal ik mij ge
drongen vond om mijn vaderldndsch hart in meer gezangen uit te boeze
men; en, gelijk ik met willem den eersten begonnen ben, met willem den vijfden mijne gezangen te eindigen. —
Utrecht, den 18 Januari; 1779.
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GEZANGEN.

AAN PRINS WILLEM DEN EEKSTEN,
TEK GELEGENHEID

VAN HET TWEEDE EEUWFEEST DER UNIE.

Aandoenlijk oogenblik! mag ik ook u beleven:
En zou mijn hart niet slaan ; mijn luit geen toonen geven ?
Neen 't vaderlandsche bloed , dat door mijne aders snelt ,
Laat mij geen zwijgen toe: mijn dichtgeest, niet te dwingen,
Moet nu de deugden zingen
Van neêrlands besten held.
o Eer van Nederland ! ö voorbeeld aller Grooten ;
'k Sta weenend bij uw graf, met al mijn landgenooten;
Men is verrukt, en ziet uw standbeeld zwijgend aan.
Het oog , waar 't hart in spreekt , kan slechts door tranen melden :
„Wat hebt ge, ö roem der Helden!
„Voor neÊrland niet gedaan?"
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AVie, vader willem, kan van uwc deugden spreken,
AYie zwijgen?... neÊrland kniel! laat vrij uw tranen leeken!
Gij zaagt in zijn beleid de wijsheid van uw God :
Hij schetste u door geduld, door hoop in tegenspoeden,
Hoe God met al het woeden
Van aardsche magten spot.
Hij streed, als alles viel, voor neêuland in gebeden;
Hij heeft, niet min dan gij, van spanje smaad geleden:
AVie werd er onderdrukt, wie voelde 't nakend leed
Meer dan zijn groote ziel, die, moedig in gevaren,
Beleid bij deugd kon paren,
En onverschrokken streed.
Had hoofsche vleijerij hem in haar web gesponnen;
Had hoon, of druk, of spot zijn sterke ziel verwonnen;
Had hij, schoon vogelvrij, geweld of list gevreesd;
Onze onbeschutte maagd, uit haren tuin verdreven,
Zou nog voor spanje beven,
Neen ! . . . was vertrapt geweest.
Zijn meer dan heldenziel stond pal in tegenspoeden;
De donder, bliksem, storm, de hoogste watervloeden
"Verspilden op die rots vergeefs hun vuur en kracht.
Zij leerden hem alleen, kloekmoedig en gelaten,
Zich meer op God verlaten,
En licht zien in den nacht.
Zijn geest boog, met één wenk, de harten tot elkandren;
Smolt duizend zinnen zaam; kon twist in rust verandren;
Gaf toe daar 't noodig was; brak echter nooit zijn woord;
Zag jaren lang voor uit; en, hoe veel zwarigheden
Hem uur op uur bestreden,
Hij werkte zwijgend voort.
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Zijn moed had, onder God, de vrijheid ons beschoren,
En wou naar geen verdrag , hoe vleijend , immer hooren ,
Was hem zijn vriend bekend , zijn vijand was 't nog meer.
Hij, aan het Spaansche hof van jongs af opgetogen,
Werd door geen schijn bedrogen :
Hem tergde geld noch eer.
Zoo lang zijn adem ging, was neêrland niet te dwingen.
De Spanjaard riep verwoed: „die handvol muitelingen
„Eukt band en ketens los, zoo ras zij willem hoort;"
De schrik sloeg flips om 't hart: zijn trotschheid kon 't niet dragen :
Gebrek aan moed zocht lagen ,
En uitkomst door zijn moord.
Hij viel!... te vroeg!... maar neen, zijn stem, omhoog gezonden ,
Drong door de wolken heen. Zijn vaderlandsche wonden
Verschenen voor dien God, die redding geeft in nood.
Hij heeft den bloesemknop van vrijheid, dien zijn leven
Aan neêrland had gegeven,
Doen zetten in zijn dood.
God zeide : „'t is genoeg : werd willem zoo verraden ;
„Houdt SPANJE nog niet op, zich in het bloed te baden
„Van zulken, in wier heil ik mijn genoegen vind?
„Gij, groote ziel, smaak rust! gij hebt genoeg geleden,
„Verdragen en gestreden;
„Mijn Geesl rust op uw kind."
Gij hebt, verhoogde ziel! niet noodig, dat we u roemen,
God deed het: gun ons slechts, dat wij u vader noemen.
Ons kinderlijk gezang vloeit voort uit dankbaarheid.
Het eeuwfeest van dien band, die onze magt deed groeijen,
Doet onzen boezem gloeijen,
En maakt, dat neêbland schreit
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Geen tranen meer van rouw : God wischte ze uit onze oogen ,
Maar tranen van een hart, door blijdschap opgetogen.
Die beek vloeije ongestuit door 't vrije Nederland !
Ze ontsprong bij uwe zerk, en zal die scbooner sieren,
Dan krakende laurieren ,
Kondom uw graf geplant.
Al ziet men 't oorlogsvuur van alle kanten blaken,
Ons zalig Nederland mag rust en vrijheid smaken.
Men hoort geen wapenkreet, men ziet geen tenten staan.
De liefde dringt ons zaam; men ziet in onze landen
Slechts vreugdevuren branden,
En hoort er citers slaan.
't Verbond, door uw beleid, en in uw brein geschapen,
Staat na twee eeuwen nog: wij dragen nog dat wapen,
Dat zeven pijlen heeft, die Eendragt zamenvlecht.
Geen tijd, geen list, geen druk, geen oorlogsvuur kon banden
Verscheuren of verbranden ,
Door willem vastgehecht.
Laat dan mijn lagen toon door lucht en wolken dringen,
Zoo ge in het zalig oord der blijde hemellingen
Nog iets van Nederland, aan u zoo dierbaar, weet.
Wie ooit ondankbaarheid voor weldoen moge vreezen,
Gij zult de laatste wezen ,
Dien Nederland verbeet.
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DE DOOD VAN PRINS WILLEM DEN EERSTEN.

„Daar ligt de hoop van Staat ! wie stuit nu spanjes woeden !
„De handen hangen slap: de held is bleek van schrik!
„Wie leeft er, die na hem ons neêrland kan behoeden ?
Zoo sprak het weêrloos volk : maar neêrlands god zei : . . „ik !"

DE SLAG BIJ NIEUWPOORT.

Help, God! de strijd genaakt, en maürits dappre hand,
Gewoon den muur van Staat te schoren in gevaren;
Gespt weêr het harnas aan, en 't vuur, dat in hem brandt,
Ontsteekt den moed in 't hart der Staatsohe legerscharen.
„Nooit," roept hij vol gevoel, „was neêrland meer in nood;
„Ja, één lafhartig uur kan ons in boeijen klinken.
„Komt, helden!... aan den strijd!... den lauwer of den dood!
„Laat nu den moed ons niet, o neêrlands god! ontzinken.
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„Mijn vere, trek voor uit! van solms, streef hem op zij'!
„Gij, telg uit mijn geslacht, gebied gij de achterhoede!
„Mijn oog zal op u zijn, 'k ben altoos u nabij ;
Deze arm, den Staat gewijd, zwicht voor geen Spaansche woede.
„De lonten aan 't geschut, ten teeken van den strijd!
„Vliegt op den vijand in; verstrooit zijn trotsche benden:
„Steekt gij de zwaarden op, eer gij verwinnaars zijt,
„Dan zal men uwen vorst, geboeid, naar spanje zenden."
Daar snorren van het duin nu de eerste kogels heen,
Verzeld van 't krijgsgeschrei der Nederlandsche helden:
Wat wordt er bloeds gestort! Hoe stuift het volk op een!
Ach ! zou 't mijn Vaderland en onze vrijheid gelden !
De strijd blijft ongewis, en vere stort van 't paard;
Zijn krachten nemen af: zal zulk een held nu sneven?
horatio, ruk aan! als gij 't gebied aanvaardt,
Kan vere welgemoed zich uit den strijd begeven.
o Brave lodewijk! waar heen voert u de moed?
Uw klepper voelt de spoor, en ik beef voor uw leven.
Wie redt u?.... ik bezwijk!.... Onsterfelijke kloet!
Gij hebt ons dezen held, God loone u! weêrgegeven.
Nu zwicht de Spaansche moed, en nassau's ruiterij
Rent toe met lossen toom : zij doet de benden wijken.
Het vluglen is vergeefs; men vliegt hen straks op zij'
En over heuvels heen van opgehoopte lijken.
De zege blijft voor ons, al heeft zij bloed gekost.
albertus mist zijn doel; mendoza is gevangen,
Mijn zuchtend vaderland is uit zijn angst verlost;
En maurits ziet om hoog met tranen op de wangen.
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Beroemde heldenschaar , die 't leven hier verloor,
Rust zacht! een lauwerkrans zal uwe graven sieren.
Uw onbesmette roem klinkt gansch Europa door,
Gij leeft in 't dankbaar hart der vrije Batavieren.
Wie gaf in zulk gevaar aan maüeits toch dien moed,
Wie gaf hem dat beleid, dat arendsoog, die krachten?
Verwinnend Vaderland, val uwen God te voet;
Zijne almagt schiep den arm, waarvan we ons heil verwachten.

HET BESTAND.

Slijt nu eens geruste dagen,
afgestreden Vaderland !
Doe den oorlogstrommel zwijgen,
hang de wapens aan den wand.
Laat nu geen mortieren dondren ,
laat geen bulderend kanon
Steden in den afgrond storten,
die geen list verwinnen kon.
Bijkans zijt ge vrijgevochten,
spanjes hoogmoed daalt alreê;
En zijne afgezonden dienaars
brengen nu geen boeijen meê.
Spinola spreekt zachte woorden,
alva hoort men nu niet meer;
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Spanje legt, van toon veranderd,
afgemat de wapens neêr.
Daar het zijne kisten ledig,
en zijn hoop verijdeld ziet,
Moet ge wel zijn lagen mijden,
maar te vreezen is het niet.
Spanjes onbetaalde benden
ziet men straks met schrik vervuld ,
Als de leeuw van holland oprijst,
en vol moed de manen krult.
Kichardot mogt dreigend razen,
spinola, die 't Spaansohe bloed
Had zien stroomen, dacht aan maurits ,
en verloor zijn heldenmoed,
't Werd eens tijd om laag te bukken ;
neêrland beefde nu niet meer;
't Lachte met de bloedplakaten ,
wierp de moordschavotten neer.
't Hijgend spanje moest nu rusten ,
of bezwijken, neêrlands held
Dreef het uit zijn diepste holen,
en bleef meester in het veld.
Slijt dan eens geruste dagen,
afgestreden Vaderland!
Doe den oorlogstrommel zwijgen,
hang de wapens aan den wand!
Juicht nu, dappre Batavieren!
eerlang wordt gij vrij verklaard;
ö De naam van vrije volken
is u meer dan 't leven waard.
Schoon er duizend tranen vielen ,
schoon uw bloed, bij beken, vloot;
Die de vrijheid willen koopen,
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achten geenen prijs te groot.
Hoorden uw getergde vaders
eens in 't graf, hoe plips hun bloed,
Met verlies van eer en schatten ,
hopeloos betalen moet,
Hoe zou zich hun geest verheugen !
zij , vol moed , den dood getroost ,
Streden, weinig tegen velen,
om de vrijheid van hun kroost.
Smaakt verheugd nu de eerste vruchten,
die hun dapperheid u gaf.
Zingt eerbiedig zegezangen ,
spoedt u dankend naar hun graf.
Strooit daar bloemen, plant laurieren,
voegt er zegeteekens bij.
Zou hunne asch geen blijken dragen
der verbroken dwinglandij ?
Neen, hun naam, in duurzaam marmer,
aan de onsterflijkheid gewijd,
Moet den nazaat eeuwig toonen ,
wat gij hun verschuldigd zijt.
Boezemt dan voor neêrlands helden
aan uw nakroost eerbied in :
En verhaalt hun gloriedaden
zingend aan uw huisgezin.
Zulk een deugd kan sporen geven,
aan dat groeijend nageslacht,
Waar het vaderland zijn voorspoed ,
gij uw blijdschap van verwacht.
Vrijheid wordt niet lang genoten,
waar men deugd en Godsvrucht haat;
Dapperheid en reine zeden
zijn de zuilen van den Staat.
Juicht dan, eedle Batavieren!
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eerlang wordt ge vrij verklaard.
ö De naam van vrije volken
blij ve u meer dan 't leven waard!
Vielen ook de slaafsche boeijen
van uw vrij geweten af,
Looft den Heer der legerscharen,
die u dezen zegen gaf.
God gedacht aan Zijn genade;
zag uw angst en schreijen aan :
Zegt dan met vereende harten:
„God heeft aan ons welgedaan."
Laat uw wandel blyken geven,
dat gij 't euangeliewoord ,
Vrijgemaakt van wanbegrippen ,
binnen uwe muren hoort,
't Ts nu niet, gelijk voorhenen ,
op verlies van lijf en goed,
Dat gij, om Gods wet te hooren,
uren, dagen, reizen moet.
Heller licht eischt strenger zeden,
meer geloof en waakzaamheid;
't Is geen vrees voor martelvlammen ,
die thans om verschooning pleit.
Maar verdraagt ook hen die dwalen !
gij, door bijgeloof vervoerd,
Waart aan rome's wreeden zetel
jaren, eeuwen, vastgesnoerd.
Eert ze als burgers, Heft ze als menschen,
en laat hun geweten vrij !
Wie verlangt niet God te dienen,
zoo gerust en stil als gij.
Laat hen ook de vruchten plukken
van hun trouw en dapperheid.
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Neêeland moet geen schepsel dragen ,
dat vergeefs om redding schreit
Wilt gij hen gelukkig maken,
voeren uit de duisternis,
Laat uw wandel eerst getuigen,
dat uw leer de waarheid is.
Leeft in blijdschap, leeft in liefde.
laat uw hart, aan God gewijd,
Ongeveinsd met daden toonen ,
dat ge in aanvang zalig zijt.
Vielen dan de slaafsche boeijen
van uw vrij geweten af,
Dient den Heer der legerscharen,
die u dezen zegen gaf.
Smaak dan nu geruste dagen ,
afgestreden vaderland!
Doe den oorlogstrommel zwijgen,
hang de wapens aan den wand.
Drijf nu handel, zend uw schepen
door den ruimen oceaan.
Duizend kielen, welgeladen,
snellen met uw welvaart aan.
Woont de vrijheid in uw havens,
zij verzelt u ook op zee;
En de verstgelegen stranden
bieden u een vrije reê.
Handel moet het pekü wezen,
dat u rijk maakt en geducht;
Door den handel breekt ge uw boeijen ,
ademt gij een vrije lucht.
Slaat de zee somtijds uw duinen,
ja uw sterkste dijken af,
Zij is 't ook, die, ter vergoeding,
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u de rijkste schatten gaf.
Bragt de zee de watergeuzen
met lümei niet aan den briel,
Daar van uw gezwollen handen
onverwacht een keten viel?
Neêrlands vlag doet SPANJE beven ,
neêrlands handel fnuikt zijn magt :
En wie kan de havens tellen ,
waar men op uw kielen wacht?
Mulei zaiden zoekt uw vriendschap,
achmet reikt u straks de hand ;
Zoudt ge dan geen schuren bouwen
voor de waren der Levant?
Groenland wacht op uw harpoenen ;
vrees het ijs dier zeeën niet :
Neêrland kan door dammen breken,
waar een ander 't hoofd voor stiet.
Neêrlands volk, aan zee geboren,
leeft te water en te land;
Slaapt op 't bonzen van de golven;
kiest de kielen voor het strand.
Zeilt nu rustig, haringbuizen!
wijl ge voor geen vijand beeft,
Maar aan duizend grage monden
ongestoord hun voedsel geeft.
Zoekt naar onbekende landen ,
door de hoop op winst bekoord ,
Hudson heeft u 't spoor gewezen,
zet zijn arbeid moedig voort.
Slijt zoo uw geruste dagen,
afgestreden vaderland !
Laat den oorlogstrommel zwijgen,
hang de wapens aan den wand !
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Haalt nu adem, jonge helden,
en verlaat het oorlogsveld ;
Ach ! ik zie uw zogende egas,
van haar dartlend kroost verzeld,
Sprakeloos aan uwe voeten,
en , door blijdschap schier ontgeest ,
Schreijend toonen, hoe angstvallig
ze in uw afzijn zijn geweest.
Ach! omhelst uw lieve wichtjes,
drukt hen aan uw vaderhart!
Geeft uw vrouwen duizend kussen
voor haar tranen, voor haar smart.
Dikwijls zag men haar verslagen ,
met een bleekbestorven mond,
Aau de legerboden vragen,
wie geveld was , wie gewond ?
Rust nu zachter in hare armen,
dan gij in het harnas deedt,
En verhaalt haar, vrij van zorgen,
al uwTdoorgeworsteld leed.
Toont haar uwe ontvangen wonden,
teekens van uw dapperheid:
't Vrouwenhart mint heldendaden,
schoon haar medelijden schreit.
Jonge elize wacht, verlangend,
op de thuiskomst van haar held;
Dacht te vliegen in zijne armen,
toen zijn dood haar wordt gemeld.
Wonden, die wel moed getuigden,
maar geen heelkunst ooit genas,
Velden hem, die s' lands beschermer,
en elizes blijdschap was.
Zij, die straks bevallig' bloosde,
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zingend uitzag, zwijgt verbleekt —
Kan niet schreijen — starende oogen
zijn het slechts, waar 't hart in spreekt.
Spraakloos schijnt ze toch te vragen,
waar zijn lijk is, waar zijn graf,
Wie hem in zijn bangste stonden,
troost en artsenijen gaf?
Ach! verzwijgt uit medelijden,
met wat smarten hij ontsliep;
Hoe hij met verstijfde lippen,
nog om zijne elize riep.
Hoe hij , met gebroken oogen ,
rondzag, maar geene ega vond.
Zwijgt het eeuwig, zulke pijlen
maken al te diepe wond.
Treur elize! zie ons weenen!
ja, gij mist uw troost en vreugd :
Maar — voor 't vaderland te sterven
is belooning voor zijn deugd.
Daar gij dan uw krijgslaurieren
naast cipressen ziet geplant,
Moest gij d'oorlog eeuwig schuwen,
afgestreden vaderland !
Eeuwig schuwen! ach ik sidder;
neen ; uw rust is kort van duur ;
Eerlang ziet ge op uwe grenzen
weer het woedend oorlogsvuur.
spanje's hoop is niet bezweken,
daar hij kracht zoekt in de rust;
't Zou gewis uw vrijheid gelden,
waart gij slechts in slaap gesust.
Neen, er dient nog meer gestreden,
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eer ge uw vrijheid zeker zijt;
Maar bezwijk niet, 't is de hemel,
die aan uwe spitse strijdt.
Neem dan, met herstelde krachten,
weêr de wapens van den wand,
En verbreek uw laatste boeijen,
onverwinbaar vaderland !

ZEGEZANG DEE MATROZEN,
NA DE VEROVERING

DEB SPAANSCHE ZILVERVLOOT.

Hoezee ! Hoezee ! de Spaansche vloot
Bragt haren rijksten schat
Den Nederlander in den schoot,
Eer 't volk gestreden had.
Wat baten goud en zilver daar,
Waar moed en kracht ontbreekt;
Wanneer men , in het grootst gevaar ,
In plaats van vechten, smeekt.
Wij maakten op die zeilen jagt,
't Was hein, die 't ons beval.
Zij beefden voor hun rijke vracht,
En stoven naar den wal.
16
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Wij klommen in de booten neer,
Vol ongeduld en moed;
Zij hoorden pas ons schietgeweer,
Of vielen ons te voet.
Toen speelden wij het schoonste spel,
En, niet belust op moord,
Verleenden wij hun 't leven wel ,
Maar sprongen fluks aan boord.
Daar zagen wij de kisten staan,
Daar loeg, aan allen kant,
Ons blinkend goud en zilver aan,
Eobijn en diamant.
Daar kregen wij de hoofdsom weêr;
Ons uitgeschoten geld,
Door neêrland aan zijn wreeden heer
Gedwongen toegeteld.
Wij hadden lang genoeg geduld,
Maar nu, dat marren moe,
Betaalt men ons eene oude schuld,
En wat, voor 't wachten, toe.
Verlaat, piet hein! 't Havaansche strand,
En kies de volle zee!
Zeil vliegend naar het vaderland,
En sleep uw rijkdom meê!
Ontlaad de schatten, die men wacht,
Verdeel den rijken buit;
Dan zeilen wij, op nieuwe vracht,
Met leêge schepen uit.
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VOLKSLIED.
NA DE AFKONDIGING VAN DEN MUNSTERSCHEN VREDE.

Nederland is opgerezen
Uit het slijk;
En behoeft niet meer te vreezen
't Spaansche rijk.
't Heeft in 't eind zijn slaafsche keten
Gansch geslaakt,
En zijn dwangeloos geweten
Vrij gemaakt.
't Ziet zijn magt en rijkdom groeijen
Wijd en zijd.
Koopmanschap en kunsten bloeijen
Daar om strijd,
't Juichend volk heft dankbre handen
Hemelwaart,
Nu filips de zeven landen
Vrij verklaart.
Denk, o neêrland! aan die helden,
Die hun bloed
Deden stroomen langs uw velden;
Prijs hun moed!
16*
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Laat met roem den naam dier steden,
Die 't geweld
Van hun zwakken wal bestreden,
Zijn vermeld.
Toon, o neêrland! met uw zeden,
Met uw vlijt ,
Dat ge een luistervollen vrede
Waardig zijt.
Moed en eendragt in gevaren
Zijn de band,
Trouw en vlijt de steunpilaren
Van ons land.
Afgunst staat getergd te wachten ,
Om, wanneer
Ge u door wellust laat verkrachten,
Nog veel meer
Dan voorheen, uw land te plagen:
Ze is belust,
U te lokken in haar lagen,
Door de rust.
Houd dan altoos wakende oogen;
Duld toch niet,
Dat men uw geducht vermogen
Kwijnen ziet.
Laat uw welvaart eeuwig duren!
Voer ze in top !
Trek uw vaderlandsche muren
Hooger op!
Neêrlands god zal ons bewaren,
Als ons hart
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Zich moedwillig in gevaren
Niet verwart.
Hij gebiedt ons, zaam te voegen
Hart en stem.
Door een dankbaar vergenoegen
Eert men Hem.
Wie zou neêrlands god niet eeren,
Die Zijn magt,
In ons onheil af te keeren,
Heeft volbragt.
Laat ons dan Zijn goedheid roemen,
Hand aan hand;
En Hem steeds den redder noemen
VAN ONS LAND.

DE LIEFDE VOOR HET VADERLAND,
EEN PLIGT VAN HET CHRISTENDOM.

Wie God voor God erkent, en Jezus wil behagen
Beminn' zijn vaderland.
Nooit heeft het Christendom, o jenyns! ons ontslagen
Van dezen liefdeband.
Het keurt geen deugden af, waardoor de Staten bloeijen.
Het rijzen van de maan
Deed nooit den Sirius inwendig minder gloeijen,
Maar slechts wat bleeker staan.
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o Burgermaatschappij! de vorst, dien wij belijden,
Is 't zelf, die ons gebiedt,
Dat wij en goed en bloed aan uwe welvaart wijden ;
Trouwloosheid duldt hij niet.
Die 't vaderland veracht , zal 't menschdom niet vereeren ,
Of doet het slechts in schijn.
Zou hij , die 't laagheid acht, zijn eigen kroost te leeren ,
Een waardig meester zijn?
Hoe duur heeft jezus niet Zijn land- en stadgenooten
Door liefde aan zich verpligt;
Hij zag Jeruzalem, en liefdetranen vloten
Van 't heilig aangezigt.
Hij was het, die den dag met leeren en genezen,
Den nacht met bidden sleet;
Dat heet, een menschenvriend, een patriot te wezen,
Die zijn bestemming weet.
't Is niet genoeg , alleen van zijn gevoel te spreken ;
Die op bevinding roemt,
Moet, als hem burgerdeugd en naarstigheid ontbreken,
Geen Christen zijn genoemd.
Geen luije dweeperij kan immer ons behagen ,
Maar ijver en beleid,
De kunsten voor te staan, den handel te onderschragen ,
Is geen werkheiligheid.
Kunt gij, om eigen deugd, geen zaligheid verwachten,
Geloof, dat ge om de schuld
Van ontrouw en bedrog, verzuim van tijd en krachten,
Veroordeeld worden zult.
De Godsdienst zij u waard; voer stichtende gesprekken;
Bezoek uw bidplaats vrij;
Doch, als 't een mantel is, om luiheid te bedekken,
Dan is 't maar veinzerij.
Is heiligheid uw lust, de hemel uw verlangen,
Toon dat door naarstigheid ;

GEZANGEN.

367

God loont den trouwen knecht, die 't geen hij had ontvangen,
Op winst heeft aangeleid.
Of denkt ge , dat die taak te laag is voor een Christen ,
Dat ze aardsgezindheid voedt ;
Weet dan , dat ge ook met God en Zijn bestelling twisten ,
Zijn wet vertrappen moet.
De ruiteks Godsvrucht blonk, bij 't dondren der kartouwen,
Zoo wel als in de kerk.
Hij leerde in 't grootst gevaar het meest op God betrouwen.
Was dat geen Christenwerk ?
Wilt gij aan 't Vaderland geen tijd noch krachten geven ,
Kies dan een woestenij !
't Is beter onbekend te zwerven , dan te leven
Tot last der maatschappij.
Wilt ge uwe beeldtenis geschetst zien, sla uwe oogen
Op dat ondankbaar kroost,
't Geen op de borsten trapt , waar aan het heeft gezogen :
Ja ziet het vrij, maar bloost.
Gij , groote scaevola , leonidas , gij helden
Van spakta, dacht zoo niet!
Maar o, mijn zangster schroomt, om daden te vermelden,
Waar elk zich blind op ziet.
Of schijnt u dit te laag, wijl gij die gloriedaden
Verniste zonden noemt;
Voer zulke deugden uit, die de eerzucht niet verraden,
Eer ge op uw Godsvrucht roemt.
Hoe groot was ambams zoon : toen rijkdom , eer , ja leven
Een niet was in zijn oog:
Toen hij, om zijn geslacht de vrijheid weêr te geven,
Naar zijne broeders vloog,
't Was david niet te laag voor 't Staatsbelang te waken.
Eliza's wonderkracht
Dreef Syriers op de vlugt , om isrêl vrij te maken
Van 's vijands overmagt.
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't Was ezra's grootste zorg zijn isrêl te bevrijden
Van ongeluk en smaad.
't Geloof aan jakobs God deed neiiemia strijden
En bidden voor den Staat.
Streed Vader willem dan voor vrijheid en geweten,
En gaf hij u verlof,
Om 't Vaderlandsch belang lafhartig te vergeten?
Die dwaling is te grof!
o delft! o Hofpaleis! gij deedt mijn boezem gloeijen,
Toen ik die trappen zag,
Waar langs mijn Vaderland een tranenstroom deed vloeijen,
Toen willem daar op lag.
Mijn ziel werd ganseh gevoel; ik moest mijn vingers steken
In dien doorschoten wand.
Ik zag , ik hoorde hem die laatste woorden spreken :
Mijn God! Mijn Vaderland!
Zoo ge ooit, mijn landgenoot! zijn heilige asch moogt naadren ,
Kniel dankend bij zijn graf!
Er stroomt geen Hollandsch bloed in uw verbasterde aadren,
Gaat gij er koel van af.
Wilt gij een Christen zijn, die, teeder van geweten,
Den God van neêrland dient,
Dan moet ge ook uwen pligt, als burger, niet vergeten,
Wees dan een menschenvriend !
't Verzwakkend Vaderland eischt zaamgevoegde handen,
Roept om beleid en moed.
Het is de welvaart ook, die onze vrije landen
Voor slavernij behoedt.
Zet weefgetouwen op , doe kunst en handel bloeijen ,
En spoor den landbouw aan:
Vorm helden voor den Staat, dan ziet ge uw welvaart groeijen,
Dan hebt ge uw pligt gedaan,
o Stad! o Vaderland! mijn vrijheid, mijn vermogen
Ontving ik uit uw hand:
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Hoe wordt mijn hart, o God! tot dankbaarheid bewogen!
Weldadig Vaderland!
Ja 'k zal in mijnen kring ook tijd en kracht besteden,
God lof! mijn boezem gloeit ;
Mijn handen moeten 't zijn, zoo wel als mijn gebeden,
Waardoor uw welvaart groeit.
Maar treur ik, dat die hand zoo weinig kon verrigten,
Van 't geen dit hart gebiedt,
Neem dan, ten onderpand van meer en grooter pligten,
Dit vaderlandsche lied.

16'

KLEINE GEDICHTEN

KINDEREN.

1781—1782.

De kinderen zijn een erfdeel des hebben,
SALOMO.

VOOEBEEIGT
VOOR DE EERSTE UITGAVE.

Ziedaar eenige kleine gedichten, ten behoeve van hinderen opgesteld.
De maker weet zeer wel, dat hg, als dichter, .daar door weinig roem
behalen kan; maar dat was ook zijn oogmerk niet. Hij bedoelde slechts
eenige nuttige waarheden zóó in rijm voor te dragen, dat dezelve de kin
derlijke vatbaarheid niet te boven gingen; en hij heeft ze zoo klein ge
maakt, opdat zij des te gemakkelijker, door enkel lezen, zouden kunnen
in het geheugen geprent worden, zonder dat het noodig ware, dat ze van
buiten geleerd werden, iets, waar de maker zeer tegen is, en dat daaren
boven, enkel door herhaald lezen, geschieden kan.
Hetgeen aanleiding gaf tot het opstellen dezer stukjes is geweest, —
dat de maker zelf kinderen heeft, die thans zijn eenig en grootst ver
maak zijn, — dat men aan zulke stukjes in onze taal gebrek heeft, —
dat hij ook gaarne voor anderen nuttig is, — en dat hij de Hoogduitsche Lieder fiir Kinder van weisse en de Kleine Lieder fiir kleine
Madeben und Jünglinge van G. w. bdbmans, met zeer veel genoe
gen, gelezen heeftt; ook hebben zij hem menigmaal op den weg geholpen,
schoon hij er eigenlijk geene uit vertaald of overgenomen heeft.
Zij zijn wel allen niet voor kinderen van vier of vijf jaren geschikt,
maar dit was ook juist niet noodig. Men kan zelf kiezen, welke men
aan zijne kinderen wil laten lezen : ook kan men schielijk merken, of een
kind verstaat wat het leest dan niet. De opsteller heeft met allen de
proef genomen ; en hij kan verzekeren , dat zijn oudste jongetje — een
kind van vijf jaren — velen van dezelve, op de eerste of tweede lezing,
verslaan heeft, en daarom houdt hij zich verzekerd, dat al deze stukjes
voor kinderen, boven de vijf en beneden de tien jaren , bruikbaar zijn.
Ook mag het geen kwaad, wanneer hier en daar het kinderlijk verstand
eene kleine zwarigheid ontmoet, en daar door tot vragen en praten wordt
opgewekt.

VOORBERI GT
VOOK DE UITGAVE VAN 1787.

Het genoegen, dat mijne landgenooten in deze kleine gedichten voor
hinderen betoond hebben, en de aanhoudende aftrek derzelve, heeft mijnen
drukker bewogen, om de drie stukjes in één bundeltje zaam te voegen, en
in een kleiner formaat, zindelijk, op best papier te doen afdrukken, ten
einde dezelve te geschikter mogen zijn voor kleine geschenken.
Ik heb niets anders te zeggen bij deze uitgave, dan het weinige, 't geen
ik bij de uitgave der vorige stukjes gezegd heb. Het kan een schrijver
niet anders dan aangenaam zijn, wanneer zijne geschriften, ze mogen dan
groot of klein zijn, boven zijne verwachting aan zijn oogmerk voldoen , en
wanneer het nut daardoor veroorzaakt, hem van tijd tot tijd, in vele bij
zonderheden en aangename ontmoetingen, voor oogen gesteld wordt. Het
is toch eene alleraangenaamste sensatie blijken te ontvangen, dat men iets
op deze wereld heeft toegebragt tot vermaak, nut en stichting van zijne medemenschen ; en hij is veel aan God verpligt, dien de oneindige Goedheid
daartoe verwaardigt.
Vaartwei, mijne kleine lezers! leeft vrolijk en gezegend! God zij de
leidsman moer jeugd!

GEDICHTEN VOOR KINDEREN.

AAN TWEE LIEVE KLEINE JONGENS.

Ziedaar, lieve wichtjes!
Een bundel gedichtjes,
Vermaakt er u meê!
En springt naar uw woning ;
Maar
eerst ter belooning
Een kusjen of twee.
Door liefde gedrongen
Heb ik ze gezongen ,
En wilt gij er meer,
Gij moogt er om vragen.
Wanneer ze u behagen
Komt huppelend weêr.
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HET KINDERLIJK GELUK

Ik ben een kind,
Van God bemind,
En tot geluk geschapen.
Zijn liefde is groot;
'k Heb speelgoed, kleedren, melk en brood,
Een wieg om in te slapen.
Ik leef gerust;
Ik leer met lust;
Ik weet nog van geen zorgen.
Van 't spelen moê,
Sluit ik mijne oogjes 's avonds toe,
En slaap tot aan den morgen.
Geloofd zij God
Voor 't ruim genot
Van zoo veel gunstbewijzen!
Mijn hart en mond
Zal Hem, in elken morgenstond,
En elken avond prijzen.

KINDEREN.

DE

PERZIK.

Die perzik gaf mijn vader mij,
Om dat ik vlijtig leer.
Nu eet ik vergenoegd en blij.
Die perzik smaakt naar meer.
De vrolijkheid past aan de jeugd
Die leerzaam zich betoont.
De naarstigheid , die kinderdeugd ,
Wordt altoos wel beloond.

DE KINDERLIEFDE.

Mijn vader is mijn beste vrinj
Hij Doemt mij steeds zijn lieve kind.
'k Ontzie hem , zonder bang te vreezen.
En ga ik hupplend aan zijn zij',
Ook dan vermaakt en leert hij mij;
Er kan geen beter vader wezen!
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Ik ben ook somtijds wel eens stout ,
Maar als mijne ondeugd mij berouwt,
Dan wordt zijn vaderhart bewogen ;
Dan spreekt zijn liefde geen verwijt,
Ja zelfs, wanneer hij mij kastijdt,
Dan zie ik tranen in zijne oogen.
Zou ik door ongehoorzaamheid
Dan maken, dat mijn vader schreit;
Zou ik hem zuchten doen en klagen?
Neen, als mijn jongheid iets misdoet,
Dan val ik aanstonds hem te voet,
En zal aan God vergeving vragen.

A L E X I S.

Alexis heeft zijn zusje lief,
Wanneer ze in vrede leven;
Hij noemt haar zelfs zijn hartedief,
Als zij haar speelgoed hem wil geven.
Maar als zij iets, dat hem behaagt,
Voor haar, om meê te spelen, vraagt,
Dan wordt die liefde ras verminderd ;
En als zij hem in 't doen van zijnen zin verhindert,
Dan haat hij bijkans haar geheel.
Ook is zij doorgaans hem te veel,
Wanneer zij boven hem door iemand wordt geprezen.
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Een liefde, die zoo ras verkoelt,
Die slechts op eigen voordeel doelt,
Zou dat wel regte liefde wezen?

DE WAKE RIJKDOM.

Geen geld bekore ons jong gemoed,
Maar heiligheid en deugd.
De wijsheid is het noodigst goed;
Het sieraad van de jeugd.
Wat is toch rijkdom? wat is eer?
Een handvol nietig slijk.
Gods vriend te wezen is veel meer;
Die Jezus Heft, is rijk.
Kom! vallen we onzen God te voet
Om deugd en heiligheid:
Zoo wordt op aarde ons jong gemoed
Ten hemel voorbereid.
Dan krijgen wij dien besten schat,
Die nimmer meer vergaat.
Dan loopen we op het deugdenpad,
En schrikken voor het kwaad.
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HET VROLIJK LEEREN.

Mijn spelen is leeren, mijn leeren is spelen;
En waarom zou mij dan het leeren vervelen?
Het lezen en schrijven verschaft mij vermaak.
Mijn hoepel, mijn priktol verruil ik voor boeken;
Ik wil in mijn prenten mijn tijdverdrijf zoeken,
't Is wijsheid, 't zyn deugden, naar welken ik haak.

HET MEDELIJDEN.

Wie dat ik immer smart zie dragen,
'k Heb ook gevoel daar van.
Ik sluit mijn oor niet voor zijn klagen,
Maar help hem , als ik kan.
Een mensch in droefheid op te beuren,
Is zelfs voor kinders zoet.
Die spotten kan met hen , die treuren ,
Vertoont een slecht gemoed.

KINDEREN.

Zou mij eens anders leed verblijden?
Zou 'k lagchen in zijn smart?
O neen, een edel medelijden
Past aan mijn kinderhart.
Ik wil dan met bedroefden klagen,
Hen troosten in hun pijn.
Eens anders last te helpen dragen,
Zal mijn genoegen zijn.

DE NAARSTIGHEID.

Des morgens lang te slapen,
Te geeuwen en te gapen,
Staat leelijk voor een kind.
Die altoos veel moet snappen,
En zotte taal wil klappen,
Ziet zelden zich bemind.
Zou ik mijn tijd besteden
Aan duizend nietigheden?
'k Heb daar geen voordeel van.
Mijn lessen wil ik leeren,
Mijn meesters zal ik eeren ,
Dan word ik haast een man.
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SPIEGEL.

Die telkens in den spiegel ziet,
En zich met schoonheid vleit,
Beseft de ware schoonheid niet ,
Maar jaagt naar ijdelheid.
Dit glas maakt trotsch, of geeft ons pijn;
Wil 'k weten, wie ik ben,
Dan moet Gods woord de spiegel zijn,
Waar ik mijn hart uit ken.

KLAGT VAN DEN KLEINEN WILLEM OP
DEN DOOD VAN ZIJN ZUSJE.

Ach! mijn zusjen is gestorven,
nog maar veertien maandjes oud.
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'k Zag haar dood in 't kistje liggen :
ach ! wat was mijn zusje koud !
'k Riep haar toe : mijn lieve Mietje !
Mietje, Mietje! maar voor niet.
Ach! hare oogjes zijn gesloten;
schreijen moet ik van verdriet.
Altoos wil ik om haar treuren,
bloempjes strooijen op haar graf:
Weenend aan de kusjes denken,
' die mij 't lieve meisje gaf.
Morgen zal ik —- maar voor mij ook
is 't gevaar van sterven groot.
Gistren liep zij met mij spelen;
gistren nog! en nu — reeds dood!

HET GESCHENK.

Moederlief! zie daar een roosje
Van uw Koosje,
Wijl gij heden jarig zijt.
'k Heb van morgen al gezongen,
En gesprongen :
Zoo verlangde ik naar dien tijd.
Maar kan ik geen rijmpjes dichten,
Moet ik zwichten
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Voor mijn broêr in poëzij.
Neem dan, moeder! slechts dit roosje
Van uw Koosje,
'k Heb u toch zoo lief als hij.

WELKOMSGKOET VAN KLAAETJE VOOR
HAAR KLEINE ZUSJE.

Welkom , lieve kleine zus !
Welkom in dit leven !
Baker, mag ik niet een kus
Aan mijn zusje geven?
Wilt ge slapen? o zij krijt!
't Zal haar wis vervelen.
Morgen, als gij wakker zijt,
Zal ik met u spelen.
Slaap gerust, dan wordt gij groot;
Leer toch spoedig loopen!
Als gij zit op moeders schoot,
Zal zij speelgoed koopen.
O! Mamaatjen is zoo goedl
Alles wil zij geven,
Als haar kindertjes maar zoet
En te vreden leven.
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LEDIGHEID.

Nimmer moet ik ledig wezen;
Alles doen met lust en vlijt.
Bidden, leeren, schrijven, lezen,
Spelen, werken heeft zijn tijd.
Moederlief kan 't ook niet velen ,
Dat de tijd verwaarloosd wordt.
Lui zijn, zegt ze, is tijd te stelen,
En ons leven is zoo kort!

HET HONDJE.

Hoe dankbaar is mijn kleine hond
Voor beentjes en wat brood!
Hij kwispelstaart, hij loopt in 't rond,
En springt op mijnen schoot.
Mij geeft men vleesch en brood en wijn ,
En dikwijls lekkernij:
Maar kan een beest zoo dankbaar zijn,
Wat wacht men niet van mij !
17
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HET GEBROKEN GLAS.
EESE VERTELLING.

Kornelis had een glas gebroken
Voor aan de straat.
Schoon hij de stukken had verstoken,
Hij wist geen raad.
Hij had een afschrik van te liegen,
Wijl God het ziet:
En zou hij nu Mama bedriegen?
Dat kon hij niet.

Hij stond onthutseld en bewogen;
De moeder komt:
Zij ziet de tranen in zijne oogen;
Hij scheen verstomd.
Heeft Keesje, zei ze, wat bedreven?
Wat scheelt er aan?
'k Heb, zei hij, moeder lief! zoo even
Weer kwaad gedaan.
Terwijl ik bezig met paletten
Bij 't venster was,
Vloog mijn volan , door 't forsch raketten ,
Daar in het glas.
Maar als uw Keesje 't van zijn leven
Niet weder doet,
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Dan wilt gij 't immers hem vergeven ,
Gij zijt zoo goed!
Kom, Keesje lief! hou op met krijten,
Zei moeder toen:
'k Wil u dien misslag niet verwijten ,
Mij kreeg een zoen.
„Die altoos wil de waarheid spreken ,
„Wordt wel beloond.
„Die leugens zoekt voor zijn gebreken, „Wordt nooit verschoond."

DE GODSDIENSTIGHEID.

Als in de lieve lente
De bloemen 't veld versieren,
Dan pluk ik rozeknopjes,
"Viooltjes, maagdeliefjes,
Citroenkruid en seringen.
Dan zal ik kransjes vlechten,
En dragen die ter «ere
Van God, die mij het leven
En bloempjes heeft geschonken.
Dan zing ik : Hemelkoning!
Gij doet viooltjes groeijen,
Met roosjes, maagdeliefjes,
Citroenkruid en seringen,
17*
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Met duizend duizend bloemen;
Om Uwe magt en liefde
Aan kinderen te toonen.
Hoe mooi staat mij dit kransje!
Ach! laat mij niet vergeten,
Dat Gij het hebt doen groeijen!

DE HAAS.

Kijk, Pietje! kijk, een
Neen,
Wilt gij
'k Wil liever langzaam

haas, o die zoo gaauw kon loopen!
zei de slimme Piet,
een haasje zijn, ik niet:
gaan, dan 't met den dood bekoopen.

*
Hij, die altoos wel te vreden,
Met vermogens, die hij heeft,
Vergenoegd en dankbaar leeft,
Kan zijn gaven wel besteden.
Maar dat hij, die altoos kniest,
En wat andren zijn wil wezen,
Zelfs het geen hij heeft, verliest,
Heb ik meer dan eens gelezen.

KINDEBEN.

EENE VERTELLING VAN DORISJE.

Wij zaten laatst bij saartje,
Onze oude goede baker,
Die sprookjes kan vertellen.
Wij dronken chocolade,
En deden honderd vragen.
In 't einde zei ons saartje :
Wel nu, mijn hartediefjes !
Gij kent de vier getijden,
Wat houdt gij voor het beste?
Toen zei mijn zusje mietje,
Die tijd is mij de liefste,
Wanneer de boomen bloeijen.
Dan krijgt men mooije bloempjes,
Om tuiltjes van te vlechten.
Dan ziet men duizend vogels
Op groene takjes zingen.
Is dat niet in de lente?
De winter, lieve saartje!
Zei pietjen, is de beste,
Dan hooren wij vertellen,
En drinken chocolade,
Of eten dikke wafels.
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Neen ik verkies den zomer,
Zei keesje, dan is 't kermis.
Dan hoef ik niet te leeren.
Maar ik zei, 't is het beste,
Als meest de vruchten rijp zijn.
Dan valt er braaf te knappen.
Dan heeft men abrikozen,
En pruimen, en morellen,
En perzikken en peren :
En is dat niet in 't najaar?
Hoort! kinders, zeide saartje,
De winter moet de velden
En tuinen vruchtbaar maken.
Men moet de boomen snoeijen:
Den akker moet men mesten ;
Dat doet men in den winter.
De boomen moeten bloeijen,
Om vruchten ons te geven;
Dat doen zij in de lente.
De vruchten moeten groeijen;
Dat doen zij in den zomer.
Men moet de vruchten plukken;
Dat doet men in het najaar.
Dus moet gij , lieve kinders !
In alle jaargetijden
Gods wijze goedheid loven,
En wel te vreden wezen.

KINDEEEN.

,

JEZUS.
EEN

ZANGSTUKJE.

KLAAETJE en JANTJE.

te zanten.
Jezus is een kindervriend !
Onzer wil Hij zich erbarmen.
Hij nam kinders in Zijne armen,
Jezus is een kindervriend !
KLAAETJE alleen.
Ach ! was Jezus nog op aarde !
Aanstonds vloog ik naar Hem heen.
JANTJE alleen.
Ach ! was Jezus nog op aarde !
'k Yloog met u naar Jezus heen.
te zamen.
Zoon van God! die eeuwig leeft!
Hoor ons smeeken,
En vergeeft
Onze stoutheid en gebreken!
Zoon van God! die eeuwig leeft!
Zegen onze jeugd, en geeft,
Dat wij dikwijls van U spreken!
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DE DRIJFTOL.

Nooit loopt mijn drijftol zonder slagen;
Want hou ik op, dan loopt hij niet.
Ik heb in al dat slaan verdriet,
En zal om ander speelgoed vragen.
Maar is 't ook zoo met Flipje niet?
Ja; had ik nimmer slaag te vreezen,
'k Zou zelden in mijn boeken lezen,
En dat geeft vader ook verdriet.
Foei! dat ik van een tol moet leeren,
Met vlijt te werken zonder dwang,
'k Wil tot mijn straf, mijn leven lang ,
Geen ander speelgoed gaan begeeren.
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PRUIM EBOOM.
EENE VERTELLING.

Jantje zag eens pruimen hangen,
o! als eijeren zoo groot,
't Scheen, dat jantje wou gaan plukken,
schoon zijn vader 't hem verbood.
Hier is, zei hij, noch mijn vader,
noch de tuinman, die het ziet:
Aan een boom, zoo vol geladen,
mist men vijf zes pruimen niet.
Maar ik wil gehoorzaam wezen,
en niet plukken: ik loop heen.
Zou ik, om een hand vol pruimen,
ongehoorzaam wezen? Neen.
Voort ging jantje: maar zijn vader,
die hem stil beluisterd had,
Kwam hem in het loopen tegen
voor aan op het middelpad.
Kom, mijn jantje, zei de vader,
kom, mijn kleine hartedief!
Nu zal ik u pruimen plukken ;
nu heeft vader jantje lief.
Daarop ging Papa aan 't schudden,
jantje raapte schielijk op;
\V
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Jantje kreeg zijn hoed vol pruimen,
en liep heen op een galop.

DE BEDEL AA E.

Die afgeleefde man, die bijkans nakend zit,
En trillend van de koü, mij om een duitje bidt,
Is even goed als ik. Gods wijsheid gaf alleen
Mij wat meer geld dan hem. Ben ik dan beter?.. Neen.
Een vroom en eerlijk mensch draagt dikwijls slechte kleeren,
Ik wil dan ook de deugd in arme menschen eeren.
Die met verachting op hen ziet,
Doet naar 't bevel van Jezus niet.

DE WARE VRIENDSCHAP.

Een vriend, die mij mijn feilen toont,
Gestreng bestraft en nooit verschoont,
Heeft op mijn hart een groot vermogen:
Maar 't laag gemoed, dat altoos vleit,

KINDEREN.

Verdenk ik van baatzuchtigheid;
Ik kan zijn bijzijn niet gedoogen.
Die zelden prijst, spreekt Triendentaal.
Die altoos vleit, liegt menigmaal.

LOTJE en KEESJE.

KEESJE.

Zeg me, zoete lieve lotje!
wat is de oorzaak , dat ge schreit ?
Hebt ge uw beugeltasch verloren,
of gebroken, lieve meid?
LOTJE.

Zou 'k niet schreijen, waarde keesje !
moederlief was niet voldaan
Met mijn naaiwerk; o! zij zag mij
met verdriet en droefheid aan.
Ja, zij wilde mij niet kussen.
zoo als ze anders altijd doet.
Foei mij! ach! dat zulk een moeder
om mijn stoutheid treuren moet.
KEESJE.

Wat kan 't baten, dat gij eenzaam
in een hoekje zit, en klaagt.
Ga, zij zal het u vergeven,
als gij om verschooning vraagt.
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LOTJE.

Zult gij dan mijn voorspraak wezen,
mij geleiden?
KEESJE.

ja gewis :
Zou ik niet voor lotje spreken,
die mijn liefste zusjen is?
Maar gij hebt geen voorspraak noodig;
als gij moeder valt te voet,
Zal zij 't zeker u vergeven,
moeder, weet gij, is zoo goed.
Gistren las zij voor ons beide,
dat ook God de schuld vergeeft:
'k Weet, zij zal u wis verschoonen,
daar zij zulk een voorbeeld heeft.

DE GEZONDHEID.

Gezondheid is een groote schat,
Om vergenoegd te leven.
Ofschoon ik grooten rijkdom had,
Wat voordeel zou het geven,
Zoo ik, doorknaagd van angst en pijn,
Mij zelven tot een last moest zijn?
Maar zou ik dan mijns vaders raad

KINDEREN.

Niet ijverig betrachten?
En gulzigheid en overdaad
Niet mijden en verachten?
Die nooit genoeg heeft voor zijn mond,
Leeft zelden vrolijk en gezond.

KLAARTJE en KEETJE.

KLAARTJE.

Altoos werken , altoos lezen ,
Dat moet wel verdrietig wezen :
Is het daarom dat men leeft?
Lustig, Keetje! nu aan 't spelen;
Ach ! de tijd moet u vervelen ,
Dien gij aan uw meesters geeft.
KEETJE

Nooit te werken, nooit te lezen,
Altoos in den tuin te wezen,
Is het daarom dat men leeft?
Klaartje liefl hou op met spelen;
Ach ! de tijd moet u vervelen,
Dien gij aan uw poppen geeft.
KLAARTJE.

Somtijds spelen , somtijds lezen ,
Dat zal wel het beste wezen,
Keetje lief! kom speel met mij.
KEETJE.

't Zal dan zeker u vervelen,
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Op te houden van het spelen :
Leer nu eerst, dan spelen wij.

*
Ter naauwer nood had Keetje dit gezegd,
Of Klaartje had, beschaamd, haar poppen
weggelegd.

HET GEVONDEN LIEDJE.

'k Vond daar even dit papiertje,
'k Hoop dat ik het lezen kan.
Boven staat er op geschreven:
Hoe!....
DE VERGENOEGDE MAN.

Komt, kinders, zet u bij mij neer.
'k Zal u een liedje geven.
De vergenoegdheid is veel meer
Dan schatten in dit leven.
Al heb ik weinig, 'k heb genoeg;
Zou ik een man benijden,
Die altoos mooije kleêren droeg,
Maar zware pijn moest lijden?
Het werken houdt mij steeds gezond ,
En vlug van lijf en leden.

KINDEREN.

'k Word wakker in den morgenstond,
"Verkwikt en wel te vreden.
De honger, dien ik zelden mis,
Doet mij veel grager eten,
Dan of ik aan eens konings disch,
Was dag aan dag gezeten.
'k Heb dikwijls water uit een bron
Met meerder smaak gedronken,
Dan ooit de wijn mij geven kon,
Bij bekers ingeschonken.
En is de dag voorbijgegaan,
Zie ik den avond rijzen ,
Dan hef ik eens een liedjen aan,
Om mijnen God te prijzen.
Nu, lieve kinders! leeft als ik,
Verblijdt u in Gods zegen!
Zegt dankend, ieder oogenblik,
Wat heb ik veel gekregen!

Welk een lief en aardig liedje!
Hoe behaagt en treft het mij.
Mogt ik leeren zoo te leven,
Vergenoegde man! als gij.
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DE GOEDE EERZUCHT.
EENE KLAGT VAN DAANTJE.

Ach mij! ik ben verdrietig,
Ik heb den prijs verloren,
Dien vaderlief beloofd had
Aan hem, die 't beste leerde.
Dat boek met mooije prentjes,
Met groene zijden lintjes,
Waar naar ik zoo verlangde,
Heeft jantje nu gekregen;
Omdat hij 't best kon schrijven,
En 't vlugst was in het lezen.
Ja , op de kaarten kon hij
De landen en rivieren,
De zeeën en de steden,
Het gaauwst van allen vinden.
Maar zou ik hem benijden,
En nu nog minder leeren?
Neen, 'k wil zijn gaven prijzen,
En hem te meer beminnen.
Maar tevens zal ik trachten ,
Den eereprijs te winnen,
Dien vader weêr beloofd heeft.
'k Wil dan wat minder spelen,

KINDEREN.

Ik wil wat korter slapen,
En grooter vlijt besteden
In 't hooren naar de lessen ,
Die mij mijn meesters geven.
Door al te veel te spelen,
Door al te lang te slapen,
Door telkens rond te kijken,
Wanneer ik op moest letten,
Heb ik den prijs verloren.
Dat boek met mooije prentjes,
Met groene zijden lintjes
Heeft jantje dat gekregen!
Ik kan het niet vergeten,
Maar 't zal niet meer gebeuren.

DE KLEPPERMAN.

Zou ik voor den klepper vreezen,
o! Die lieve brave man
Maakt, dat ik gerust kan wezen,
En ook veilig slapen kan.
Moederlief! 'k geloof het vast!
Dat hij op de dieven past.
Schoon hij loopt door wind en regen ,
't Zingen wordt hij nimmer moe :
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Goede God! geef hem Uw zegen,
Maar mijne oogjes vallen toe.
Lieve klepper! houd de wacht !
Ik ga slapen: goeden nacht!

KLAASJE en PIETJE.

KLAASJE.

Pietje, zoo gij niet wilt deugen,
Dan verschijnt de zwarte man.
PIETJE.

Klaasje , foei ! dat is een leugen !
Laat hem komen, als hij kan.
Die aan zulk een man gelooft,
Is van zijn verstand beroofd.

WINTERZANG.

'k Zie de gele bladers vallen,
met den zomer is 't gedaan :

KIN 13 EREN.

En 't gehuil van sneeuw en regen
kondigt ons den winter aan.
Ach ! hoe trillen mij de leden ,
'k Loop naar 't hoekje van den haard ;
Vader zegt: in zulk een koude
dient er hout noch turf gespaard.
o Wij hebben zoo veel voorraad
voor den schralen wintertijd.
Daar men mij met warme Weeren
voor den strengen vorst bevrijdt.
Winterperen, kool, en appels
boter, vleesch, ja wat niet al,
Ligt er reeds in onzen kelder,
dat ons lekker smaken zal.
Mogt ik nu maar dankbaar wezen,
over mijn gelukkig lot;
Ja ik wil gehoorzaam leven ,
en U danken, goede God!
Ja ik wil gedurig denken,
als de koude mij verdriet ,
Ach ! hoe menig duizend menschen
hebben zoo veel voorraad niet.
Ja , ik wil dan wat besparen ,
en wat van mijn overvloed,
Aan een arrem kindje geven ,
dat van honger schreijen moet.
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GODS GOEDHEID.

God is goed, daar valt de regen
Op het uitgedroogde land:
Vader bad om zulk een zegen.
Zonder regen,
Zegt hij, groeit geen kruid noch plant.
Lieve droppels, valt op de aarde!
Valt in grooten overvloed;
't Goud is niet van zulk een waarde
Voor onze aarde.
God verhoort ons: God is goed!

GODS WIJSHEID.

God is wijs, die malsche regen
Houdt nu op: het dorre gras
Heeft weer zoo veel vocht gekregen,
Als voor 't groeijen noodig was.

KINDEREN.

Viel er al te zware regen,
Zag men nimmer zonneschijn,
Dan zou 't langer niet tot zegen,
Maar tot schade voor ons zijn.
God is wijs, die malsche regen
Houdt weer op: de dorre grond
Heeft nu zoo veel vocht gekregen,
Als Gods wijsheid noodig vond.

DE EDELMOEDIGE
WEDERVERGELDING.

Zou ik dan mijn zusje kwellen,
Om dat zij me niet bemint?
Zou ik kwaad van haar vertellen?
Neen , ik denk zij is een kind !
'k Zal haar van mijn lekkers geven,
Dan wat druiven, dan een peer,
Dan een hazelnoot zes zeven,
En wanneer zij wil, nog meer.
'k Zal haar hart door liefde winnen,
Ze is toch geen kwaadaardig kind;
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Zoo lang zal ik haar beminnen,
Tot ze in 't eind mij ook bemint.

HET ZIEKE KIND.

Mijn hoofdjen ! ach ! het doet zoo zeer !
Het schijnt van een gespleten;
Geen hobbelpaard vermaakt mij meer;
En schoon men vraagt, wat ik begeer,
Ik walg van 't lekkerste eten.
Al ligt geen kind zoo zacht als ik,
De rust is mij benomen.
En slaap ik eens één oogenblik,
Dan word ik wakker met een schrik
Door 't akelige droomen.
Nu word ik eerst, door 't geen ik mis,
Tot dankbaarheid gedreven :
Nu voel ik, maar met droefenis,
Hoe veel men Gode schuldig is,
Als men gezond mag leven.
Maar o! die God is altoos goed;
Ik wil nu dankbaar wezen:
En schoon ik pijnen lijden moet,
Geduldig zeggen : God is goed ;
Hij kan mij weer genezen.

KINDEBEN.

HET GOEDE VOORBEELD.

Vader leeft met onze moeder
altoos vergenoegd en blij,
o Hoe lieven zij elkander,
nimmer knorren zij als wij.
Toont er een iets te verlangen,
dan zegt de ander: dat is goed!
Moeder is het best te vreden,
als zij iets voor vader doet.
Vader poogt altoos te weten,
wat de wensen van moeder is;
En het geen haar mogt vervelen,
geeft aan vader droefenis.
Vader gaf de beste perzik
laatst aan moeder met een zoen;
Hij wou zelf er niet van eten:
Klaartje, zouden wij dit doen?
Liefste zusje! liefste broertjes!
o het strekt ons tot verwijt,
Dat wij dikwijls zoo krakeelen;
ach ! gij weet niet hoe 't mij spijt.
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Komt, mijn liefjes, laat ous leven
tot elkanders nut en vreugd
Laat ons pogen na te volgen
vaders liefde en moeders deugd.
Daar alleen kan liefde wonen,
daar alleen is 't leven zoet,
Waar men, blij en ongedwongen,
voor elkander alles doet.

PIETJE en KEETJE.

Kom, mijn lieve zoete zusje,
Geef me een kusje,
o Ik ben zoo in mijn schik !
'k Heb van moeder zoo vernomen,
Dat kamie van 't school zal komen,
Niemand is zoo blij als ik.
KEETJE.

Laat ons dan eens wat bedenken,
Om te schenken
Aan die allerliefste meid.
Als wij haar maar wat vertellen,
En geen daden dat verzellen,
Is 't geen regte vrolijkheid.
PIETJE.

Wel: ik heb vier mooije printjes,

KINDEBEN.
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KEETJE.

Ik twee lintjes,
Goed voor haar, gelijk ik gis.
PIETJE.

't Zal haar , hoe gering behagen.
Wijl zij dan niet hoeft te vragen,
Of 't bij ons maar praten is.

HET GEDULD.

Geduld is zulk een schoone zaak,
Om in een moeijelijke taak
Zijn oogwit uit te voeren;
Dit zag ik laatst in onze kat,
Die uren lang gedoken zat,
Om op een rat te loeren.
Zij ging niet heen voor zij de rat,
Gevangen, in haar klaauwen had.
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EENE GODSDIENSTIGE JEUGD MAAKT EEN
GELUKKIGEN OUDERDOM.

Die in zijn jeugd
Het pad der deugd
Heeft ingeslagen,
En 't goede doet,
Wacht welgemoed
Zijne oude dagen.
Maar die zijn tijd
Onnut verslijt,
Zijn friasche krachten
Der zonde geeft,
Moet, afgeleefd,
Verdriet verwachten.
Laat dan, o jeugd!
Het pad der deugd,
U vroeg behagen,
Dan slijt ge blij,
Van wroeging vrij,
Uwe oude dagen.
Al zijt ge een spot
Van hen, die God

KINDEREN.

Te stout verachten,
Gij hebt veel meer,
Dan geld of eer
Van Hem te wachten.
Die God bemint,
Die wordt Zijn kind;
En moet hij sterven,
't Zij vroeg of spa,
Hij zal gena
Bij God verwerven.

DE KOOLMEES.

Mijn knip had in den boom een uurtje pas gehangen,
Of deze koolmees zat er in.
Toen zei ik bij mij zelf: wat zal ik vogels vangen!
Dat heet eerst regt een goed begin !
Maar ach! het zijn wel zeven dagen,
Ik zag in al dien tijd geen vink of koolmees weêr;
Nu ben ik heel ter neer geslagen,
Nu zeg ik bij mij zelf: er zijn geen vogels meer.
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Die al te groote dingen wacht,
Om dat hem in 't begin zijn pogingen gelukken,
Is even dwaas, als die tot wanhoop wordt gebragt,
Om dat hij voor een tijd voor tegenspoed moet bukken.

PIETJE
BIJ HET ZIEKBED VAN ZIJN ZUSJE.

Ach! dat kermen, ach dat klagen
Kan mijn teeder hart niet dragen,
Mietjelief, ik voel uw pijn!
'k Zou gewillig voor u lijden ,
Kon het u van smart bevrijden,
Of maar tot verligting zijn.
Doch 't is boven mijn vermogen;
Maar ik buig met weenende oogen,
Biddend mijne knietjes neêr.
„Laat mijn bede U niet mishagen,
„Goede Jezus ! hoor mijn klagen,
„En herstel mijn zusje weêr.
„Laat haar 't leven toch
„Ach! mijn moeder zou
„Vader daalde wis in
„Lieve God! waar bleef

niet derven,
't besterven,
't graf.
toch Pietje,

KINDEREN.

„Naamt Gij, met mijn zusje Mietje,
„Ook mijne ouders van mij af!

HET VERHOORDE GEBED.

Mijn zusjen is gezond. God hoorde mijn gebed!
En heeft tot onze vreugd, mijn zusjelief gered.
Wat zal mijn dankbaar hart dien goeden God vergelden?
Zoo groot een God wil die gedankt zijn van een kind?
Ja! vader zegt, dat God daar in behagen vindt,
Dies zal ik Zijnen lof, al ben ik jong, vermelden.

HET TEEDERHARTIGE KIND.

Zou ik niet mijn moeder eeren,
Ach! wat doet ze niet voor mij!
Wat mij nut is, mag ik leeren;
Ben ik vrolijk, zij is blij.
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Ben ik ziek, ik hoor haar klagen;
En wanneer zij bij mij zit
Met het oog om hoog geslagen,
Dan geloof ik, dat zij bidt.
Ja dan bidt zij , dat ik spoedig
Mag bevrijd zijn van mijn smart,
Word ik beter, hoe blijmoedig
En hoe dankbaar is haar hart!
Ik zal altoos haar beminnen,
Altoos doen, dat haar behaagt.
Nimmer wil ik iets beginnen,
Baar mijn moeder over klaagt.
'k Zal haar naam met eerbied noemen ,
Als zij neêrdaalt in het graf.
En Gods goedheid altoos roemen,
Die mij zulk een moeder gaf.
Goede God! ach! laat haar leven
Tot mijn voordeel, tot mijn vreugd;
Welk een droefheid, zou 't mij geven ,
Haar te missen in mijn jeugd!

KINDEREN.

DE ONBEDACHTZAAMHEID.

Zie, Keesje! deze doode mug
Vloog nog zoo even blij en vlug;
Maar 't is door onbedachtzaamheid ,
Dat hij nu dood op tafel leit.
Hij had in 't kaarslicht zulk een zin,
En vloog er onvoorzigtig in.
Nu ligt hij daar; maar 't is te laat;
Er is voor 't mugje nu geen raad.
Hij werd bedrogen door den schijn.
O! laat ons dit tot leering zijn,
Dat, eer men iets gewigtigs doet,
Men zich wat lang bedenken moet.
EÉN uur van onbedachtzaamheid,
Kan maken dat men weken schreit.
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DE VOGEL OP DE KRUK

Het zijn pas zes of zeven dagen,
Dat ik dit sijsje kocht van Klaas , den vogelman ;
En , schoon ik in het eerst mijn moeite moest beklagen ,
Nu is er nergens een, die beter vliegen kan.
Wat zou ik vorderingen maken,
Als ik zoo leerzaam was als hij !
Maar 'k zou wel haast aan 't schreijen raken.
Mijn vogel, ach! veroordeelt mij.
'k Wil dan voortaan mij zoo gedragen ,
Dat, eer ik mij tot spelen schik,
Ik zonder vrees mij af kan vragen :
Wie leert er beter , hij of ik !

KINDEBEN.

417

AAN MIJNE KLEINE LEZERS.

Zegt toch niet, mijn lieve wichtjes,
Dat van alphen u vergeet,
'k Heb, om u nog iets te geven,
Eenige uurtjes weer besteed.
Mooglijk is 't de laatste bundel;
Hoort! gij hebt er ook genoeg.
't Is in 't aantal niet gelegen;
En voor grooter is 't wat vroeg.
Weinig, wel, en dikwijls lezen
Leert het best, in uwen tijd:
Grooter boeken zult ge krijgen ,
Als gij ook wat grooter zijt.
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JANTJE EN HET KONIJN.

Daar zie ik een konijn!
Wat zou 'k gelukkig zijn,
Had ik het, om er meê in onzen tuin te loopen,
Zei Jan: maar schoon 'k mijn geld
Al driemaal heb geteld,
Ik heb te weinig om dat lieve dier te koopen;
En schoon mij dit aan 't harte gaat,
Ik weet geen raad ! . . . .

* * *
Wel! laat u dit geval dan leeren,
Mijn lieve Jan!
Dat een verstandig kind geen dingen moet begeeren,
Die hij te voren weet, dat hij niet krijgen kan.

KINDEREN.

DE ZINGENDE WILLEM.
MORGENLIED.

Bij 't opgaan van de zon
Zat Willem aan een bron,
Van goeder hart, te zingen;
Hij had den afgeloopen nacht
Verkwikkend doorgebragt;
En kon zich langer niet bedwingen.
God , riep hij , is zoo goed ,
Dat ik Hem loven moet !
Magtige Schepper! U heb ik te danken,
Dat ik ontwaakte gezond en verheugd.
Wijze Bestierder! 'k heb Jezus te danken ,
Dat ik U ken in het eerst van mijn jeugd.
Prijst U de morgen , ik zal U ook eeren ,
Dat Gij mij gunstig in 't leven bewaart ;
Prijst U de morgen , ach ! mogt hij mij leeren ,
Heilig en dankbaar te leven op aard.
Naarstig , gehoorzaam , en vrobjk te wezen ,
Is me tot voordeel en 't is Uw gebod.
Vriendlijke Schepper! wie zou U niet vreezen!
Wie U niet eeren, almagtige God!
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Van U alleen moet ik alles verwachten;
Wie is als Gij algenoegzaam en mild;
'k Wil dan vandaag Uwe wetten betrachten;
Daar Gij ook kinderen zegenen wilt.

DE KLEINE ZANGSTER.
AVONDLIED.

Het licht der zon
Begon
Alreê te kwijnen:
De maan
"Ving aan
Zoo schoon als ooit te schijnen;
Toen lieve kris,
Een meid, naar 'k gis,
Van acht of negen jaren,
Haar kleine citer nam,
En hupplend bij mij kwam;
Zij paarde lagchend stem en snaren;
En zong het vrolijk avondlied ,
Dat gij hier uitgeschreven ziet;
De zon moog' haar stralen
In 't westen doen dalen,
Dit geeft mij geen smart:

KINDEBEN.

God heeft ook geschapen
Den nacht om te slapen,
Dies looft Hem mijn hart.
Hoe donker 't mag wezen ,
'k Behoef niet te vreezen
In 't holst van den nacht.
God zal voor mij zorgen,
Tot dat mij de morgen
Weêr vrolijk verwacht.
Geen leed zal mij naken;
God wil mij bewaken,
Al ben ik een kind.
God toont, door mij 't leven
En voedsel te geven,
Hoe Hij me bemint.
Het starrengeflonker
Vervrolijkt het donker;
De lichtende maan
Begint op de weiden
Haar glansen te spreiden,
En speelt door de blaan.
Al ziet men geen kleuren,
Men wordt toch door geuren
Verkwikt waar men gaat.
'k Hoor zelfs in seringen
Den nachtegaal zingen,
En 't kwarteltje slaat.
Mag ik U verhoogen,
Dan sluit ik mijne oogen
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Gerust, o mijn God!
U eere te geven,
En dankbaar te leven,
Is 't zaliarste lot.

DE VERKEERDE VREES.

Keesje zag eens Joden loopen,
Om wat ouds ! wat ouds ! te koopen :
Hij werd bang, ja bleek van schrik:
Hij kroop weg, en ging aan 't huilen.
Pietje spotte met dat schuilen;
En zei lagchend : doe als ik !
Kees zei: zoudt gij niet ontstellen,
Als gij hen eens aan zaagt bellen?
Neen ik toch , zei pietje toen :
Waarom zou ik altoos vreezen?
Men behoeft slechts bang te wezen,
Als men voorneemt kwaad te doen.

KINDEREN.

DE LIEFDE TOT HET VADERLAND.

Al ben ik maar een kind,
Toch wordt mijn vaderland van mij op 't hoogst bemind ;
Ik werd er in geboren;
Ik heb er drank en spijs;
Ik mag er 't onderwijs
Van wijze meesters hooren.
Ik heb er ouders , vrienden in ,
Die ik met al mijn hart bemin;
Ik kan er veilig wonen ;
Dies zal ik dankbaar mij betoonen ,
En, word ik eens een man,
Zoo nuttig zijn voor 't land, als ik maar wezen kan.
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DE VECHTENDE JONGENS.

GIJSJE.

Laat ons dezen twist beslechten,
Door eens moedig zaam te vechten !
KLAASJE.

'k Wil niet; 'k heb geen lust in slaan;
Maar laat ons naar vader gaan;
'k Wil u niet verongelijken;
Vader mag het vonnis strijken.
GIJSJE.

Laffe jongen, zonder moed!
KLAASJE.

O! bedenk eerst wat ge doet.
GIJSJE.

'k Vat u aanstonds bij de kleeren :
KLAASJE.

Wacht u, 'k zou mij dan verweren;
'k Ben zoo min bevreesd als gij.
GIJSJE.

Is dat waar, kom dan ter zij!
KLAASJE.

Neen : daar zal ik mij voor wachten j
Maar uw dreigen hier verachten.
Ha ! geen dwaasheid is zoo groot ,
Dan te vechten zonder nood.

KINDEREN.

Hier werden zij gestoord.
Papalief had het juist gehoord.
Hij, die een krijgsman was, en dikwijls in zijn leven
Van zijn beleid en moed veel proeven had gegeven ,
Zei : 't is de beste held , hij heeft den grootsten moed ,
Die dapper vechten kan , maar 't nooit onnoodig doet.

HET ONWEDER.

Hoe schoon schiet daar de bliksem neêr!
Hoe statig rolt de donder!
De wolken pakken zaam, of drijven heen en weer;
Terwijl ik in dat al, geduchte Hemelheer!
Uw Majesteit bewonder.
Nu is 't voorbij : een frissche lucht
Omringt mij, waar ik ga, en doet de vogels zingen.
Ik zie een nieuwen glans op boom en veld en vrucht ;
Maar, eeuwig God! Gij blijft geducht;
Zelfs in Uw zegeningen.

* * *
Wat zie ik, Kaatje! hoe, gij beeft?
Ach wil daar nooit voor vreezen
't Is een geschenk, dat God ons geeft,
En daarom, lieve meid, moest Kaatje dankbaar wezen.
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KLAARTJE
BIJ DE SCHILDERIJ VAN HARE OVERLEDENE MOEDER.

Wanneer ik neergezeten
Bedaard het beeld aanschouwe
Van mijne lieve moeder,
Dan rollen mij de tranen
Gestadig langs de wangen.
Dat lief en lagchend wezen,
Waar Godsvrucht en opregtheid
Bevalligheid en blijdschap
Zoo klaar op is te lezen,
Doet mij dan bitter schreijen,
Omdat ik haar moet missen.
Ik, — nog geen negen jaren.
Wat heb ik niet al uurtjes
Met nut bij haar gezeten,
Wanneer zij mij, al spelend,
Het een en ander leerde !
Maar 't zal mij altoos heugen,
Hoe zij mij bij haar sterven
Voor 't laatst nog eens omhelsde.
Ik kan er niet aan denken,
En 'k doe het toch zoo gaarne.

KINDEREN.

Toen zei ze: „lieve Klaartje!
„Uw moeder zal haast sterven ,
„En van deze aarde scheiden,
„Om in den blijden Hemel
„Bij de engelen te wonen;
„Hoor dan mijn laatste woorden,
„En geef mij 't laatste kusje.
„Eer God, bemin uw vader!
„Groei op in deugd en wijsheid!
„En wilt ge vrolijk leven,
„Leer vroeg de zonden haten.
„Maar hebt ge eens kwaad bedreven,
„Dan moet ge 't gul belijden;
„En God, om Jezus wille,
„Zal u vergeving schenken.
„Maar ziet ge dan, mijn Klaartje!
„Op aarde mij niet weder,
„Zie dikwijls naar den hemel,
„En zeg — daar woont mijn moeder.
„Ach! zag ik na uw sterven
„Mijn kind ook daar verschijnen,
„Hoe zou ik mij verblijden,
„En God eerbiedig danken.
„Voor u, mijn lieve Klaartje!
„Is ook de hemel open.
„Maar ach! mijn lieve meisje!
„Ik voel den dood genaken,
„En kan niet langer spreken.
„Vaarwel, vaarwel dan, Klaartje!
„Daar hebt ge 't laatste kusje !
'k Ging schreijend naar beneden ;
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En 't duurde weinige uren ;
Of moeder was gestorven.
Wanneer ik nu, gezeten
Bij 't beeld van mijne moeder ,
Aan haren dood gedenke,
Dan rollen mij gestadig
De tranen langs de^wangen.
Dan zie ik naar den hemel,
De woonplaats mijner moeder;
Dan roep ik, bitter schreijend,
o God, hebt Gij die moeder
Aan mij zoo vroeg ontnomen ,
U mag ik niet berispen,
Hoe zeer ik haar betreure;
Neen, Gij zijt wijs en heilig,
Mag ik U maar beminnen,
Mijn lieven vader eeren,
En moeders lessen volgen,
Dan zal ik bij mijn sterven
Bij U en moeder komen.
Wat zal dat zalig wezen!

KINDEREN.

DE VERWELKTE ROOS.

Waarom verwelkt de roos zoo ras?
Zei Jantjen : och ! of 't anders was !
God werd ook , dunkt me , meer geprezen ,
Zoo 't roosje langer bleef in wezen.

Al denkt ge, dat ge 't wel doorziet,
Mijn lieve Jan! het is zoo niet.
De Schepper weet het best van allen,
Waarom 't zoo schielijk af moet vallen;
En wil ook, dat ge gadeslaat,
Hoe ras het aardsche schoon vergaat.
De Schepper, dien 't ons past te vreezen,
Wordt door bedillen nooit geprezen.
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MIETJE BIJ HET KLAVECIMBAAL.

Die liefelijke toonen
Behagen mij alreê;
Al heb ik weinig jaren,
Ik zing zoo graag eens meê.
Wanneer mijn oudste broertjen
Op 't klavecimbaal speelt,
Dan vraagt hij mij , al spottend ,
Of 't mij niet ras verveelt?
Dan zeg ik , lieve jongen !
o Speel toch lang voor mij !
Mogt ik het ook maar leeren,
Ik deed mijn best als gij,
Eergistren was ik jarig,
En moeder vroeg mij toen,
Wat ik van haar begeerde;
Ik gaf haar eerst een zoen,
En zei: mijn lief mamaatje!
Bewijs mij deze gunst,
Dat ik mag leeren spelen,
En zingen naar de kunst.
Zij nam mij in hare armen,
En zei, in 't nieuwejaar.
Nu brand ik van verlangen ,
Ach! kwam de meester maar.

* * *
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De jeugd spaut zich met spelen
En zingen nuttig uit;
En is men moê van 't leeren,
Dan geeft dit lief geluid
Weêr nieuwen lust en krachten;
Zoo leeft men blij en zoet;
En schuwt met vreugd gezelschap,
Dat dikwijls dolen doet.

HET VERSTANDIGE ANTWOORD.

Gij vraagt mij, waarom ik aan God gehoorzaam ben?
't Is daarom, dat ik Hem als wijs en goed erken.
Hij heeft aan ons Zijn wet uit liefde alleen gegeven,
Op dat wij vergenoegd en vrolijk zouden leven;
En al wat ons die wet verbiedt,
Is, hoe 't ook schijnen mag, ten onzen voordeel niet,
Wil iemand dan gelukkig wezen,
Die leer' gehoorzaam God te vreezen.
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HET GEWETEN.

Nooit heb ik meer vermaak, dan als ik mijnen pligt
Blijmoedig heb verrigt.
Dan smaakt het eten best ; dan kan ik vrolijk springen ;
En blijde liedjes zingen;
Maar ben ik traag of stout, dan ben ik niet gerust;
Dan heb ik geenen lust
In spijs, in drank, of spel; dan wordt mij door 't geweten
Geduriglijk verweten,
Dat ik een slechtaard ben, en dat ik nooit een man.
Zoo doende, worden kan.
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EEN BRIEF VAN KAREL

ZIJN ZUSJE KAATJE.

Zusjelief! ik laat u weten,
Dat ik, sedert uw vertrek,
In mijn kamer heb gezeten ,
Meidlief! met een stijven nek.
'k Dacht, ik zal u toch eens schrijven,
Want het weder is zoo guur,
Dat ik steeds in huis moet blijven,
En dat smaakt niet op den duur.
'k Heb met u vrij wat te praten ;
Dikwijls denk ik, was ze hier!
Maar dat denken kan niet baten,
Daarom praat ik op 't papier ;
Schrijven, moet men, zegt papaatje,
Even zoo, als of men praat;
Daarom zal ik, lieve Kaatje,
U vertellen, hoe 't mij gaat.
'k Was eerst knorrig, dat Klorinde
U van huis en met zich nam;
'k Was wel blij, dat ze u beminde,
Maar wat doet ze te Amsterdam?
19
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Zei ik; — was ze hier gebleven;
'k Had haar graag mijn beste prent
Voor een nieuwejaar gegeven;
O! wij zijn zoo zaam gewend.
Maar wat hielp toch al dat klagen!
Kaatje-zus was heengegaan:
'k Wende dies , in weinig dagen ,
Schoon uit nood, daar langzaam aan.
Daarop, door me in 't zweet te loopen,
Heb ik zware kou gevat:
'k Moest dat spelen duur bekoopen,
Ach! wat heb ik pijn gehad!
'k Mogt dan dit, dan dat niet eten;
'k Sliep ook somtijds niet van pijn;
En ik wou gedurig weten ,
Of het haast gedaan zou zijn.
'k Had geen lust in lezen , schrijven,
Ja, zelfs in mijn prenten niet;
En zoo lang in 't bed te blijven
Gaf mij telkens veel verdriet.
Vader wilde mij vermaken;
Moederlief deed, wat ze kon;
Maar zij moesten 't schielijk staken,
'k Was 't al moede eer ik begon.
'k Vreesde , dat het nooit zou lukken ,
En wanneer ik ledig zat,
Kreeg ik bijster kwade nukken,
Wijl ik geen geduld meer had.
'k Zei in 't eind : — dat ledig wezen
Kan toch nooit voordeelig zijn.
'k Nam een boek; ik ging wat lezen;
En ik voelde minder pijn.
Ook begon ik wat te schrijven,
En wanneer ik prenten zag,
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Kon ik op mijn kamer blijven,
Met vermaak, den heelen dag.
Vader zag mij eens beginnen
Aan een kleine teekening,
Moederlief kwam daar op binnen,
Om te zien hoe 't met mij ging.
'k Was, zij zagen 't, wel te vrede;
'k Was niet knorrig als voorheen ;
'k Praatte nu en dan eens mede;
'k Zei niet kort af: ja of neen.
Zoo versleet ik gansche dagen,
Schoon op ver na niet hersteld,
Maar dat kniezen en dat klagen,
Heeft mij sinds niet meer gekweld.
Vader zegt, 't kan meer gebeuren,
Dat ik niet welvarend ben;
Maar ik zal te minder treuren,
Hoe ik meer daar aan gewen.
Die zich naar Gods wil kan voegen,
(Zegt hij) met een stil gemoed,
Smaakt in ziekte zelfs genoegen;
God is altijd wijs en goed.
Nu vaarwel , aanminnig meisje !
Ieder in ons huis verlangt,
Dat ge een eind maakt van uw reisje ,
Als gij dezen brief ontvangt.
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DE ZWALUWEN.
EENE VERTELLING.

Kees zou voor 't eerst naar school toe gaan ;
Maar was de stoep pas afgetreden,
Of 't scheen , hij was niet wel tevreden',
En bleef, het hoofd om hoog, een poos verwonderd staan.
Hij zag de zwaluwen zoo heen en weder zweven,
En zei: dat heet eerst regt op zijn vermaak te leven.
Een man, die zich op straat bevond,
En Keesjes meening ras verstond,
Trok hem, al lagchend, wat ter zijden;
En zei: wel weet ge niet, dat zij dit moeten doen;
Zij vangen vliegjes, om hun jongen mee te voên,
Die anders honger moesten lijden.
Noemt gij dit slechts vermaak, neen Keesje! dat is mis,
Maar weet gij wat hieruit voor u te leeren is?
Zij kunnen, door dit lustig zweven,
Aan u een voorbeeld geven ,
Hoe men met vlijt en vreugd zijn werk verrigten moet:
En dat het leelijk staat, als men 't gedwongen doet.
«

*
*

Ik loop naar school, zei Kees: die les is zeker goed!

KINDEREN.

DE ZON.

Als ik de zon zie schijnen,
Die met haar lieve stralen
Deze aarde vrolijk koestert,
Op dat er kruiden groeijen,
Om vee en mensch te spijzen;
Die het licht ons doet genieten,
Om toch verheugd te werken,
En vergenoegd te leven;
Dan denk ik, met aanbidding,
Hoe groot moet God niet wezen!
Die zon heeft Hij geschapen!
En dat uit enkel liefde!
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HET LIJK

Mijn lieve kinders, schrikt toch niet.
Wanneer gij doode menschen ziet;
Zoudt gij voor lijken beven?
Komt hier! deez' bleeke koude man,
Die voelen, zien, noch hooren kan,
Houdt nu niet op te leven.
Hij denkt en werkt — ja meer dan gij;
Maar met geen ligchaam zoo als wij.
De ziel is weg van de aarde.
Die God , dien hij hier heeft gevreesd ,
Is bij hem in zijn dood geweest;
En houdt dit lijk in waarde.
Al is de ziel van 't ligchaam af,
Al daalt het lijk in 't donker graf,
Dat moet u niet doen ijzen.
Gelooft het toch, de goede God
Zal zelfs dit leelijk overschot
Veel schooner doen verrijzen.
Ach, lieve kinders! zegt dan niet:
Wat is dat sterven een verdriet!

KINDEREN.

Mogt ik maar altoos leven!
Wanneer ge God bemint en dient,
Dan voert de dood u, als een vriend,
In 't eeuwig zalig leven.
En komt dan eens de jongste dag,
Dan zal het ligchaam, dat daar lag,
Zich levend weer vertoonen.
Dan voeren de Englen van beneên.
U zingend naar den Hemel heên ,
Om eeuwig daar te wonen.
Mijn lieve kinders, schrikt dan niet,
Wanneer gij doode menschen ziet;
Zoudt gij voor lijken beven?
Zegt liever vrolijk:
deze man,
Die hier niet zien of hooren kan,
Mag in den hemel leven.

HET VOGELNESTJE.

Mietje had eens , onder 't wandlen ,
Een verholen vogelnestje
In een dorenhaag gevonden.
'k Heb nu, zei ze, mijn verlangen:
o! Hoe zal ik mij vermaken
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Met die lieve kleine diertjes!
Aanstonds ga ik thuis wat halen ,
Om dit nestjen in te bergen.
Mietje liep en zag haar moeder,
Die zij hijgend dit vertelde:
Lieve Mietje, zei de moeder,
Stoor toch nimmer vogelnestjes !
Denk maar eens, hoe de oude vogels
Om dat storen zouden treuren;
Zoudt gij , Mietjelief, niet schreijen ,
Als men u, met Piet en Jetje,
Tegen wil en dank vervoerde?
Mietjelief, heb medelijden
Met die oude lieve vogels!
Zoek toch nimmer uw genoegen
In de droefheid van een ander.
Neen, zei Mietje, lieve moeder!
Neen dat niet ! maar hoor ze eens schreeuwen :
Ach ! zij hebben zulken honger !
Denk niet, meisje, zei de moeder,
Dat zij juist van honger schreeuwen.
Ach! zij zouden zeker sterven,
Als gij hen zoo lang woudt spijzen,
Tot ze niet meer konden schreeuwen.
Maar wilt ge u eens regt vermaken,
En eens zien hoe de ouden zorgen
Om hun juist zoo veel te geven,
Als die diertjes noodig hebben;
Zet u slechts in stilte neder,
En ge zult dan schielijk merken,
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Dat zij vliegjes, mugjes, vormpjes
Vangen en in 't nestje brengen.
O ! de goede wijze Schepper
Heeft zoo wel aan deze vogels
Ouders , als aan u , gegeven :
Deze weten altoos beter,
Wat de kinders noodig hebben,
Om dat zij ze 't meest beminnen.
Ja, die zullen nooit verzuimen,
Hen teerhartig te verzorgen;
Daar toe heeft hun God de liefde
Voor hun jongen ingeschapen;
En gij moet niet wijzer wezen,
Dan de goede wijze Schepper.
Mietje hoorde naar haar moeder;
Maar ging dikwijls zachtjes kijken
Naar het groeijen van de jongen,
Zonder 't nestjen ooit te storen.

FLIPJE, DE VADER, EN DE TUINMAN.

FLIPJE.

Wel waarom snoeit ge toch de boomen,
Zeg, trouwe Piet?
Daar aan die takjes vrucht zou komen,
Gelijk ge ziet.
19**
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DE TUINMAN.

Een boom, die al te veel moet dragen,
Verliest zijn kracht;
Ook zou de vrucht zoo niet behagen,
Als gij verwacht.
Uw vader heeft graag goede peren!
DE VADER.

't Is wel gezegd :
En 't deel van die te veel begeeren
Is doorgaans slecht.

DE EENZAAMHEID.

Denkt niet, lieve speelgenooten !
Dat de tijd mij heeft verdroten,
Toen ik gistren zat alleen.
Die vermaak heeft in het lezen,
Hoeft geene eenzaamheid te vreezen,
Maar is altoos wel te vreên.
Vader zegt, dat brave menschen
Dikwijls naar die uurtjes wenschen ;
Dikwijls naar hun kamer gaan,
Om in oude en nieuwe boeken
Wijze lessen op te zoeken:
En dat staat mij wonder aan.
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'k Wou zoo graag verstandig wezen,
En ik word ook graag geprezen,
'k Zeg, zoo als het bij mij leit:
Dient er dan, om veel te weten,
Menig uurtje nog gesleten,
Welkom! welkom! eenzaamheid!

ZAMENSPRAAK TUSSCHEN JAKOB
EN HENDRIK.

HENDRIK.

Gij kent uw lessen niet, en huppelt echter blij.
JAKOB.

Wat raakt het leeren mij?
HENDRIK.

Wat raakt het leeren mij f Gij moogt uw vader vreezen.
JAKOB.

Die kan ik wel belezen.
HENDRIK.

Hij zei u onlangs nog, dat gij een domoor zijt.
JAKOB.

Ho! Ho! ik heb nog tijd.
HENDRIK.

Maar als gij grooter zijt, dan zal 't u wis vervelen.
JAKOB.

Dat kan u weinig schelen.
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HENDRIK.

Zeer veel; ik heb u lief, en vrees er daarom voor.
JAKOB.

Gij zijt een wijsneus; hoor!
HENDRIK.

Nu, 't zal mijn schuld niet zijn, krijgt gij van vader slagen.
JAKOB.

Gij zult die ook niet dragen.
HENDRIK.

En echter zie 'k niet graag, dat coosje slagen krijgt.
JAKOB.

Loopt, malle jongen! zwijgt.
HENDRIK.

Kom, leg uw priktol weg, en krijg in tijds uw boeken.
JAKOB.

Ik moet er nog naar zoeken.
HENDRIK.

Wel haast u dan ; zoo niet , dan komt ge wis te laat.
JAKOB.

Ja , morgen ! beste maat !
HENDRIK.

Vaarwel dan; 't is mijn tijd.

Ik wil geen botmuil wezen.
JAKOB.

Ik wel, 'k heb niets te vreezen.
HENDRIK.

Speel dan, zoo lang 't u lust: Gij zijt een dwaze zoon.
JAKOB.

Wat loopt die priktol schoon!

Gij, kindren, die dit leest,
Wien prijst gij wel het meest 1)?
1) Eerst dus gesteld:
Vien prijst, nien laakt gij 't meest?

KINSEREN.

DE SNOEPENDE HOND.
Eene Vertelling.

Een kleine jongen zag den hond,
Die in de gunst zijns meesters stond ,
Aan een gestolen hoentje knappen.
Zoo , riep hij , nu is 't eerst mijn tijd ;
'k Heb uw geluk reeds lang benijd ;
Nu zal ik u terdeeg beklappen ;
Ja, maken dat gij slagen krijgt,
Tot gij al jankend nederzijgt.
Fluks vliegt hij naar zijn vader heen,
En zocht , dan boven , dan beneên ,
Tot hij geen adem schier kon halen.
Toen hij in 't eind zijn vader zag ,
Toen riep hij snikkend : vader ! ach !
„Zult gij Lizet nu niet betalen ?
„Die hond, dien gij zoo zeer bemint,
„Die steelt maar alles wat hij vindt.
„Dat hoentje, dat mijn Moeder kocht,
„Dewijl zij vrienden had verzocht,
„Om dezen middag met ons te eten,
„Daar liep Lizet mee naar den stal;
„Hij had, hoezeer ik schreeuwde, 't al

445

446

GEDICHTEN VOOR

„Tot op de beenen afgevreten.
„Die leelijkaart bespeurt gewis,
„Dat hij uw liefste houdjen is."
De vader, die de drift vernam,
Waarmee de jongen tot hem kwam ,
En tot zijn droefheid had vernomen,
Dat pietje wel eens zwol van spijt,
En nu uit wraaklust of uit nijd
Zoo ijlings tot hem was gekomen,
Zei tot hem: „Zacht, mijn pietje, zacht!
„Hebt gij uw zaak wel overdacht?"
„Lizet heeft zeker slecht gedaan,
„En 'k zou hem zonder twijfel slaan,
„Maar 'k zag u zoo gramstorig loopen,
„Zoo driftig, dat uw vader vreest,
„Of gij niet nijdig zijt geweest;
„Ik weet het niet; ik wil niet hopen:
„Maar zeg mij eens, of 't u verveelt,
„Dat soms uw vader met hem speelt?
Ons pietje zweeg: — hij werd onthutst,
En 't scheen , hij was zijn schuld bewust ;
Men zag het antwoord op zijn wangen.
„Maar vader!... ja maar..." zei hij toen,
„"Wat had hij met gebraad van doen?
„Hij mogt veel liever hazen vangen.
„Als ik begon, hetgeen hij deed,
„Dan was mijn straf gewis gereed."
„Kom," zei de vader, „hoor eens, Piet!
„Nu sla ik hem voorzeker niet;
„'t Is nijd, dat gij hem aan komt klagen ;
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„'t Is wangunst, Piet! omdat dit beest
„Mij soms is tot vermaak geweest.
„Kunt gij hem daarom niet verdragen?
„Heb ik dat dier dan ooit bemind ,
„Gelijk als u?. .. Foei! nijdig kind!"
Piet keek beschaamd, maar liet een traan.
Dies sprak zijn vader hem dus aan:
„Die nijdig is, maakt steeds gebreken
„Van andren met vermaak bekend ,
„En schept wel vreugd uit hunne ellend,
„Maar zal nooit tot hun voordeel spreken :
„Ja, als hij hen geliefkoosd ziet,
„Gunt hij hun 't licht in de oogen niet.
„Is dat geen fraaije schilderij?
„Wie heeft gelijk? ik, piet! of gij?
„Wilt gij nog langer nijdig wezen ?". . .
piet werd bedroefd, droop zachtkens heen;
Men hoorde een poos nog zijn geween,
En daarop in la fite lezen.
Men zegt , dat nimmer zulk een klagt
Door pietje weer werd voortgebragt.
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Bemoediging tegen zorgvuldigheid. Op de wijze van den XXXVIII. Psalm. 113.
De vijand afgewezen
De voortreffelijkheid van Gods heilig Woord.
Mijn God en Beer!

116.
Op de wijze van voet,
119-
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Een geloovig Israëliet in beschouwing van het avondoffer

122.

Jezus, de rijke liefde

124.

De eenheid der geloovigen

128.

De ontwaakte

130.

De afgedwaalde

131.

De Euaugelieweg. Veldzang.

Godelief en Vroomhart

135.

Zucht om bedachtzaamheid. .

145.

Heilzame bespiegeling

147.

Jezus menschenliefde

151.

Kinderzang

153.

Nederland gebogen voor Gods troon, by gelegenheid van den plegtigen
bededag. S
•
1 55 .
De Goddelijke bevrijding van dreigende overstroomingen, dankend en
biddend gevierd. M

100.

Eenzame overdenking, bij het eindigen vau den bededag. S

164.

De klagende voorbidders voor het vaderland

169.

Geloofsbegeerte, Wekzang.

171.

Op dezelfde als N. XLI

De vrijmoedige Avondmaalganger

173.

Gezegende echtvereeniging

175.

De vrijheid van een Christen

178.

De blijdschap van een Christen

181.

Dagelijksche dankstof

1 83 .

De dankbaarheid van een Christen

184.

Kinderlijk gebed om heiligmakende Genade

186.

Boemtaal van een stervende Christen. Op de wijze van schutte, o Bron
van mijn leven !
Tweespraak tusschen Vroomhart en Waarmond

190.
192.

Beschouwing van het Englenheir in Bethlehems velden

199.

Bemoediging in treurigheid

203.

De zee

205.

De Christen in voorspoed

211.

De onderwerping

212.

Avondlied.

214.

» * *

Veldzang

216.
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's Menschen lot
Blij vooruitzigt . . •

217.
—
219.

Het grafschrift van een Christen

222»

Ik- beste keus

223.

Op de overwinning door de Nederlandsche vloot , op die der Engelschen behaald, den 5. Augustus 1781.

Op de wijze van den

CXVII1. Psalm

224.
UIT GELLEET.

Bede

226.

Het bidden

227.

Algemeene bede

232.

Morgenlied

234.

Zelfbeproeving , Avondzang

236.

Eerste avondlied

238 .

Tweede avondlied

239.

Danklied

240.

Eerste Kerslied

242.

f Tweede Kerslied

244.

Op het Nieuwe Jaar

246.

Kruiszang
248.
* Deze liederen uit qellest zijn in dezelfde voetmaat, als de oor
spronkelijke en dus kan ook tot dezelve de muzijk van baCH ge
bruikt worden.
Wat moeten wij doen? i. d. d. d

252.

VARIANTEN

253.

PROEVE VAN STICHTELIJKE MENGELPOEZIJ.
(EERSÏK ONTWERP 1771)

259.

Toewijding aan allen die Jezus Christus in onverderfelijkheid liefhebben . 260.
Voorrede
Opwekking tot heilig zingen

263.
265.
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God geopenbaard in het vleesch

Bludi.
266.

Gods genade, de zangstof van een zondaar

263.

Inval op den tijd
271.
Geloofsbeschouwing van de ten hemel gevaren en verheerlijkten Zaligmaker. 272.
Opwekking ter achtervolging van het biddagwerk

274.

De vliegende vreugd

275.

Aandacht op Exod. III: 5 en Jos. V: 15

278.

Jezus verkocht voor dertig zilverlingen
Opwekking tot blijdschap bij Jezus opstanding

280.
. 282.

Geloovige droefheid
De verrassende lente.

284.
Avondzang

286.

Bang vooruitzigt

238.

Zondige keus van een wereldling

290.

Edelmoedige keus van een Christen

291.

De zwakke maar moedige krijgsman
Zielszucht
•

292.
297.

Dankoffer

298.

UIT DE GEDICHTEN EN OVEEDENKINGEN (1777) (*)

301.

Aan mijne kinderen

303.

Voorberigt

305.

Mijne aandoeningen bij het graf van mijne beminde echtgenoote, vrouwe
Johanna Maria van Goens.

Klaagzang

311.

ODEN EN GEDICHTEN. — Ode aan den dood

319.

Ode aan Christus

32 1 .

Mijne overdenkingen bij de uitdeeling van het avondmaal, in october
MDCCLXXV

323.

Eene geloovige ziel in de eerste oogenblikken na den dood. Eenfragment. 325.
Jezus de eersteling dergenen, die ontslapen zijn

327.

De opstanding der regtvaardigen.

329,

Ode

(*) De met een * geteekende stukjes zijn uit prozawerken genomen.
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De rust in God.

Stads.
• • 332.

Ode

* Klagt van een vriend bij het graf van zijn jongen medgezel . . . 333 .
» Grafschrift
* Op den dood van de jonge Elize
*

334.
—
335.

NEDERLANDSCHE GEZANGEN (1779). . 337.
Aan Zijne Doorluchtige Hoogheid 'Willem den Vijfden, enz

330.

Voorberigt
343.
Aan Prins Willem den eersten, ter gelegenheid van het tweede eeuw
feest der Unie
De dood van Prins Willem den Eersten

347.
351.

De slag bij Nieuwpoort

—

Het Bestand

353.

Zegezang der matrozen, na de verovering der Spaansche zilvervloot. 361.
Volkslied na de afkondiging van den Munsterschen vrede

363.

De liefde voor het vaderland, een pligt van het Christendom. . . . 365.

KLEINE GEDICHTEN VOOR KINDEREN
(1781—1782)
37i.
Voorberigt voor de eerste uitgave

373.

Voorberigt voor de uitgave van 1787

374.

Aan twee lieve kleine jongens

375.

Het kinderlijk geluk

376.

De perzik
De kinderliefde
Alexis

377.
•

—
378.

De ware rijkdom

379.

Het vrolijk leereu
Het medelijden

380.

De naarstigheid

381.
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De spiegel
Klagt van den kieinen Willem op den dood van zijn zusje

382,
—

Het geschenk
Welkomsgroet van Klaartje voor haar kleine zusje

383>
384.

De ledigheid

385.

Het hondje
Het gebroken glas.

Eene vertelliny

—
386.

De Godsdienstigheid

387.

De haas
Eene vertelling van Dorisje

338.
389 .

Jezus.

Een zangstukje

De drijftol
De Pruimeboom.

Eene vertelling

De bedelaar
De ware vriendschap. . . •

391.
392.
393.
394.
—

Lotje en Keesje

395 .

De gezondheid

396.

Klaartje en Keetje

397.

Het gevonden liedje
De goede eerzucht.

398 .
Eene klagt van Daantje

400.

De klepperman

401.

Klaasje en Pietje

402.

Winterzang

—

Gods goedheid

404.

Gods wijsheid

—

De edelmoedige wedervergelding

405 .

Het zieke kind

406 .

Het goede voorbeeld

407 .

Pietje en Keesje

408.

Het geduld

409.

Eene Godsdienstige jeugd maakt een gelukkigen ouderdom

410.

De koolmees

411.

Pietje bij het ziekbed van zijn zusje
Het verhoorde gebed

412.
• 413.

456

INHOUD.
Bladz.

Het teederbartige kind

'. . . . 413.

De onbedachtzaamheid

415.

De vogel op de kruk

416.

Aan mijne kleine lezers

417.

Jantje en het konijn

418.

De zingende Willem.
De kleine zangster.

Morgenlied

519.

AvondUed

420.

De verkeerde vrees

422.

De liefde lot het vaderland

423.

De vechtende jongens

* . 424.

Het onweder

425.

Klaartje bij de schilderij van hare overledene moeder

426.

De verwelkte roos

4 29.

Mietje bij het klavecimbaal

430.

Het verstandige antwoord

431.

Het geweten

432.

Een brief van Karel aan zijn zusje Kaatje

433.

De zwaluwen

436.

De zon
Het lijk
Het vogelnestje.

•
Eene vertelling

437.
438.
439.

1' lipje, de vader en de tuinman

441 .

De eenzaamheid

442.

Zamenspraak tusschen Jakob en Hendrik

443.

De snoepende hond.

445.

Eene vertelling (*)

(.*) De beide laatste stukjes , vroeger in de Godichten voor Kinderen niet voorko
mende, zijn voor het eerst medegedeeld, door wijlen den Hoogleeraar J. clarisse, in
zijne voorlezing Over hibronymus van alphen als kinderdichter (in De Fakkel voor
1832 , later in 1836 afzonderlijk uitgegeven onder den titel van (her hirronyhus van
alphen als dichter en kinderdicl.ter enz., en wederom eindelijk onder den titel van
Janhangsel tot de volledige uitgave der Dichtwerken van hïeronthus van alphen, 1839,
van welk laatste werkje , thans het eigendom geworden van de H. H. VAN terveex en
zoon, nog eenige weinige exemplaren a ƒ 0,60 te bekomen zijn.
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