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VONCKEN
Der

.IEFDE JESU
Van het Godtbegefcnde

ZIELENVIER.
tfoemitjes der Salige Hoope ., tot verheu-

gelykheid der Wandelaars, langs den
'

Weg , na vreden Ryk.

Eenbebelfinge'vanvyftig Sinne-beelden , met hunne daar

opfalende verjjen, en benige Spreuken.

Wy hebben hem lief» om dat hy ons eerft lief

gehad heeft, i Joan. 4., 19.

t'AMSTERDAM)
By Pi ET ER Arentsz. in de Beurs-ilraat

,

in de drie Rapen,

1687-





VOORZANG.
Aan den

Beminden Lefer.

;t Tie Jefus liefheeft , buygd en, knield

,

yy In 't ftofj en voud zyn handen 't famen

,

InfynenNaam, foorykbefield,

)e fchoonfte naam , van alle namen y

Die noden wy met oor , en oog,
)pfchetfen, en befpiegelingen j

Gefpannen tot een Regenboog

,

ran vyfmaal tien veranderingen.

En offich 't een en felve vvoordt

,

ti overvloed komt mee te delen,

Soo datmen veelmaalJefus hoordt

,

)at fal den lefer niet vervelen

,

Die defen Balfem in 't gemoet

,

)mhelft , en hout voor zyn beminde

,

WantJefus , is Godts hoogfte foet

,

reluckig fynfe die hem vinden.

Dit Balfemwoordt voor adams wondt j

)at was by Paulus , in zyn leven
.,

Gelyk bettorven in den mondt

,

)at tuygt het woordt door hem gefchreven.

* 2 Noch



VOORZANG
Noch doet ons hier de Outheyt bey

,

Toen 't waardig hooft was afgeflagen

,

De mondt , noch driemaal Jefus fey

,

Soo diep , in' t heylig hardt gedragen.

6 Jefus ! die van Ewigheyt .,

In'tEwig, eynd'loos, ongemeeten,

Den grooten Soon des Vaders zyt,

En heylig liefdenlicht geheeten j

Toen u gefpeel verdorven was

,

Woudt ghyfe , uyt liefde niet verlaaten

,

Op dat d'Elende weer genas

,

Ontfloot fich't wonder boven maaten.

Godt heeft de wereld foo bemindt .,

Dathyfyn Enigen Gebooren
Beminden Soon , en heylig kindt

,

Gegeven heeft , om 't quaad te fmoren.

Godt gaf .,om 't fware werck des Noot
Niet een der Soonen, maarden Enen:

Dat is wat heerlyks , en wat groots >

Den armen Menfch tot heyl verfchenen.

Den Jerubyn, foo hoog en fchoon y

Uyt Godt gebeeldt , van zyne Krachten

,

Is oockGodts kindt, en lieven Soon

,

Gekroont met koninglyke machten

:

De



VOORZANG.
)enMenfch, van Godtfoo Teerbeminde,

Uyt hem, en door hem fchoon gefchapen

,

s oock Gods Soon , en waardig landt

,

Om vreugde uyt zyne deugd te rapen -

y

Vie is dan defe ? hoog en waardt

!

Van welcke fich het Woort laat hooren

,

)p lukken hogen fchonen aart

;

Godt Gaf Zyn Enigen Gebooren?
Hier wordt geen Beeld'lykheyt betracht*

Vy moeten 't Deel ,van 't Heel verlaaten;

Het wefen Godts beftaat in kracht

,

Ln boven alle form en maate.

Verheft het beeldeloos gelicht j

Ln fiet door Creaturen hene

:

Wy weten van een ewig Licht i

Vaar heeft dat Ewig uytgefchene ?

GoDTiSEENfcherp Veterend Vuur:
)aar is den Vader , en den Sone :

Betracht de werekingder Natuur,

DiefaPt, in haren Spiegel toonen

,

God is een aVuuR3een
bLiCHT,een Sjeest

Jeer onderfcheyden in 't betrachten

,

Van Ewigheyt maar Een geweeft

,

Jeftaande in driederleye krachten.

*
3 Het

a. Hebreen, il. V. zp« b. i Jolumus. x. v. $ cEvange. fohan 4<

:rs. z+.



VOORZANG.
Het heylig licht der Majefteyt /

Niet hier ofdaar maar ongemeeten ,

Is 't lieve kindt > van Ewigheyt >

Niet uyt te fpreken nog te meeten.

Dat is dien grooten eeuwigen Soon ,

Van d'ondoorgrondelyken Vader ,

De Well van al het Hemels fchoon ,

En aller vreugde en deugden Ader.

Het Licht i$ vrind'lyk , foet en facht 5

Een uytvloet 3 geven , mede delen

,

Gelyk een balfemende kracht

,

Om wrang en ftrang en fuur te heelen.

Dat was den Oly die daar vloot

,

Tot heyl , van Adams fware wonden

,

In d'allerhoogfte en diepfte noot

,

Als nergens uytkomft wierd gevonden.

Op dat de kranckheyt weer genas

,

Is 't lieve kindt, van 't ewig leven

,

Geworden dat het niet en was

,

En echter dat het was ,
gebleven.

Godt is geopenbaart in 't vlees

,

En als een Menfchen foonbevonden

,

Op dat hy 't Vaders Hert bewees j

Om't overfware werk der fonden

.

Sic



VOORZANG.
Siet Bruit , wie dat den Bruygom zy ï

ïeen fchoonfte van deJembynen

,

Het moet hier altemaal voorby

,

in laaten 't Herte Godts verfchynen.

\ Is Jefus ! Ewig uyt de Kracht y

ïelyk een Balfemdauw gerefen \

Die 's vaders vierigheyt verfacht

,

in maakt een lief'lyk vreugden wefen.

Die heeft het ftrenge Toorenfuur

,

)at in de Menfheyt was ontftooken ,

Met goet j en Soet , van Godts natuur 3

ïetemperd , en de macht gebroken

.

Dat is dien grooten Bruydegoom 3

loo kleyn in need righèy t verfoncken

,

Dat d'allerminfte , fonder fchroom

,

n zyne liefde mag ontvonken.

Hier geldt nog ryk , nóg groot, nog hoog 3

>Ioch goude kruyn „ noch wyfe reden

,

Maar een eenvoudig heylig oog,
)m valfche liefde te vertreden.

Wat wordt den Minnaar overryk

,

^ie fulck een lieffte mach gebeuren

,

De wereld is maar dreck en flyk

,

Vlet al haar fchyn en flcchte leuren.

* 4 Hy



VOORZANG.
Hy felvér is den grooten loon

,

En opgehoopten buyt der fchatten

,

Fonteyn en Bron van alle fcboon 3

Van Hemelfchgroote niet t'omvatten.

De Wyfheyt kieft het befte goet

,

Daar is geen beter deel te vinden

,

Als defe Perel in 't gemoet

,

Die fal een knoop van welvaart binden

,

Die tyt noch hwigheyt ontbint

,

Laat vaaren alle beufelingen

,

Van 't aarts gefinde hert bemindt

,

Wy moeten hoger tonen fingen.

AchBruydegomdie, Jefushiet!

Wy willen u in 't Hart beminnen

,

De wereld is de lieffte niet

,

Al fpeelt zy fchoon voor onfe finnen.

Ghy fyc de wereld die ons haagd

,

Al fchynt zy veel j ghy fy t ons meerder j

't Is loflyk die naa% befte vraagd

,

Aan 's levens eynde gaat hy veerder

;

De doot fnyt hem geen welvaart af

,

Maar laat zyn Morgenfter verryfen

,

Uyt vlees en bloet , dat duyfter graf.

Om 's hemels ruyme lucht te pryfen.

Dar



VOORZANG
Dan breekt zyn Son eerft helderdoor,

En laat geen avond meer verwachten 3

De Eeuw'ge Daag'raat doet fich voor.

De vreugde klimt in alle krachten.

Laat andere Minnaars dit of dat ,

Metluften^ willen, enbegeeren,

Omhelfen, voor haar befte fchat,

>*Isydelheyd, en 'tfal verteeren.

Maar wie hetewig liefdenkindt

,

Van 't Ewig j Eynd'loos, Ongemeeten.,

In 't binnenft van zyn Hart bemindt

,

Die heeft de rechte fchat befeeten.

Noch roeft ^ nog dief , nog mot '\ nog Doot
Salhemontblooten, nog beroven,

Alwat'erdrygt, hier is geen noot.,

Dat is een welvaartom te loven.

Treed aan, al die fynheyl begeert,

Wat laat men fich nog langer noden ?

Al die zyn rug de wereld keerdt

,

Wordt defe Rykdom aangeboden.

Gelyk het blofend morgen licht

,

Al die haar rug naa 't wefte keren

,

Soo helder daagt in
f
t aangeficht

,

Soo doet de Sonnefchyn des Heeren;
*

5 Keerdt



VOORZANG.
Kecrd uwes herten rug na d'aard

Dan fal den hemel u bedagen

,

Die altoos lichte ftralen baard j

En haar ontmoet,, die na hem vragen.

O allerfchoonfte morgen Son >

Van alle Ewigheyt gereefen ;

Wiens op gang noot met tyt begon ,

Wie anders fou de lieffte wefen ?

Weg onbedachte wereltling >

Verlieft op Hechte beufelingen
.,

Uw Liefften is een nietig ding ,

Wat fou men die ter eeren fingen ?

Ofvraagt ghy nog foo wel gemoet

,

In uw gedachten gaau en fchrander

,

Wie 3 hy_, die onfe liefde voet

,

Dan foo veel meer is 3 als een ander?
Uw Lief> is Aarde 3 enonfeisGoDT:

Hier noden wy 't befltiyt der wyfen

,

Wie deelder is van 't befte lot ,

Het meeft te lieven en te pryfen.

Ontfluyt uw innerlyk gehoor,
Om 't machtig onderfcheyt te horen
Op dat het ook uw luft bekoor ,

En van uw liefde wordt verkoren.

Wat



VOORZANG.
Wat brengt des werelts liefde voort ?

len korte vreugd , en lange Elende ,

Ontfluytende een nare Poort .,

Vanneer men komt aan 's-levens Ende.

Watmoeyten, onruft., en verdriet,

Vat rook , en windt, en vlugge fchimmen >!

Voor Wat j en Vat, een ydel niet,

iehalven 't naberouwend glimmen.

Maar Godt , dien fchonen Bruydegom

,

al meerder geven als wy wenffen

,

De geur en fleur , der vreugden blom .,

Viens opgang nimmer fal verflenffen.

Als aarde en Hemel fai vergaan

,

in worden als het was voor defen

,

BlyftGodt, en'tGoedeEwigftaan^

)nwanckelbaar in werk en wefen.

Godt fchiep de Ziel tot zyn gefpeel

,

)m Ewig nevens hem te leven

,

Dat is te groot en over veel

,

)m voor een aartfe vreugd te geven.

Van defe Bruydegom enBruydt

,

bng onfen bocfem defe Sangen

,

Wy ftroyen onfe bloempjes uyt

,

ïeÜeftfte kinderlyk t' ontfangen,

Niet



VOO R Z A N G.

Niet als een werck van nodigheyt ,

Dat ghy tot lering dient te weeten ^
Maar tot een fpeling in de tydt ,

Van \ vremde landt , door ons befeetcn j

Opdatwy, langs de Pelgroms baan

,

Malkander Bloempjes mede delen

,

En wyl wy trachten 't huys te gaan

,

Met hemeifche gedachten fpeelen.

Soo anderen garen vrolyk fyn

,

In werels goet , en aartfe dingen ,

Inmommery, envalfefchyn,

En overvloet van beufelingen

,

Waarom fou onfe Eenvoudigheyt

,

Niet onderweeg
j,
met groot verheugen

,

Langs 't pat, datnadevredeleydt,
Van 't hemels wefen fpreken meugen ?

Daar 's menfchen hert mee is vervult ^
Daar vloeyt en loopt de mondt van over ,

Gelyk ghy altyt horen fult

,

Of goet, ofquaat., ofryk, offober.

Van dit van dat, van dus offoo 3
Van weelde 9 welluft en vermaaken

,

Van rook en windt , van kafen ftroo

,

Vandreckenflyk, en aartfe faaken,

Of



VOORZANG.
OfookvanGodt., vangoet, van deugd,

fan liefde, goetheyt en genade,

Van hoop,van trooft,van vreede en vreugd,

fan 's Heren weg, en hemels paden.

Elck Weibron giet zyn water uyt

,

Dfdit, ofdat * al wat het leven,

Van binnen in \ begeren fluy

t

Dat wit h ook in den uytvloet geven.

Een anderfpreekt van geldt en goet

,

Vanluft, van vrees, van kryg en vrede,

Vanwinft, van voor, oftegenfpoet,

Van zee j van landen en van fteden >

Enwyvanjefus., 't lieffte Kint.

Achjelus! Jefusj broot der Zielen»

Van alle hong'raars feef bemindt

,

Die in de name Jefu knielen

.

O groote Ignati , kloek in fmart,

Voorlceuwe brulling fonder vrefe „

Liet ghy inuw door kerfde Hart

,

DeGoudeNaam, vanjefus, lefen^

't Gevalt ons fchoon j en fmaakt ons foet

,

Hy ftaat ook in ons hart gefchreven

,

Ofwy begerent in 't gemoet

,

WantJefus is des herten leven.

wy



VOORZANG
Wy willen vrolyk fyn in Godt

,

Al baart de Pelgroms weg veel fuchten

,

De hoop belooft, een dierbaar lot

,

En doet het ongenoegen vluchten.

Hebt goede moet die Godt bemint

,

Hy noemt fyn eygen felven Vader ,

Wat fyt ghy een geluckig kint

,

Stap voort, ghy komtuw erfdeel nader.

DieeenMonarg., van 'taardfe Heel ,

Mocht vader noemen 5 door geboorte,
Dat had een fchyn van groot en veel j

Als ging hy in, door gulde poorten

:

Maar fwyg van fulcke klynigheyt _,

Daar 't leven , Godt mach vader noemen

,

Dien allerhoogfte Majefteyt

,

In ewigheyt niet uyt te roemen.
Ach onfe Vader , die daar fyt

,

In'tHemelryk, foo uyt genoomen

,

Maakt ons gemoet voor u bereyt

,

Op dat uw Koningryke kome
_,

Ach vader! vader, goet en groot,
Ghy fult u kinderen niet verlaaten j

Al tobt de Duyvel, Hel., en Doodt
Uw Macht is boven alle maaten.

wel



VOORZANG
Wel aan dan Pel'grcms waar ghy wocnd >

)cor Gcdt geraakt tot open ocgen ,

Die u j het Spoor , ten hemel , tccndt y

A 2l2lt wel gemoedigt vcort getcogen 5

Tot dat wy in het Vaderlandt

,

Malkander vrindelyk ontmoeten
_,

En met een 't faam gevlochten handt >

n 't ewig vreugden Ryk begroeten.

En of wy in ditjammerdaal 3

Malkander kennen , fien, nog vinden
Op 't ewig durend Bruylof's Maal >

Daar worden wy bekende vrinden.

Ach Heer ! wat falm'er vrolyk zyn %

in Godt en gcddelyke dingen

,

En met de fchone ferafyn

,

Dat Hcoge liet, van liefde fingen ! $
Weeft ondertuffchen wel gemcet

,,

3odts liefde en kracht wil u geleyden >

En zy een Lichter vooruw voet

,

Tot dat ghy komt van hier te fcheyden.
Wy treden met malkander voort.,

Naa 't falig landt van vrede en vreugde.
Beminde mede PePgroms hoort j

Of u dit Bloempje wat verheugden^

En



V O O R 6 A N - G;

En uwen reuck verquicklyk werdt

,

Dat uwc liefde my wou lonen 3

Soo wenftmyJefus in myn Hert *

Dan fulr ghy goede vrintfchap tonen.

Dat hoogde en diepfte Liefde Punt

.

Van 't Herte Godts > voor onsgegeven

,

Dat wordt u ook van my gegunt

,

In merg en been , van 't Zielen leven.

VaarwelinGodt, hetEwigGoet*
VaarEwig wel in Jefus Name >

Op dat u al zyn heyl ontmoet >

Jaa , aan ons Wormpjes altefamen >

Om 't bloet vanJefus Chriftus >

AMEN.

J. LUYKEN.



V O N C K E N
der

LIEFDE JESU,
van

Het Godt begerende Zielenvier,



V O N C K E N

Wat is 't Leven ?

Alle 'vlees verout gelyJ^ een kjeet : want bet verbont van dt

Ewen aan, is dit: Ghy fult den dootjierven. Syrach. 14,

vers 18. TVant alle vlees is als gras , en alle beerlyl{heyt dei

menfchen is als een btoeme desgras. Hetgras is verdort , en

%yn bloem is afgevallen. 1 Petr, 2. Yers 24.



der LIEFDE J E S ü, 3

Myn dagen %yn lichter geweefl dan een wever?

ffoei. Job» 7, ö".

~Xit ogenblik ofPunt, teruggekeekeri ;

*-* Weg is de tyt » van dartig veertig jaar,

elyk een Pyl > of windu voorby geftreken ,

En als een droom , of 't nooy t geweeft en waar.'

30 is 't > tot nuw ; En even fal 't ook weien ,

Aan 's levens Eynd , in 't uurtje van de doot

;

[eeft dan de Ziel geen rykdom , uytgelefen ,

Van hemels goet , dan is het jammer groot.*

fyc is de droom, van alle aartfe dingen.

De bit're doot fnyt > al het fichtbare af >

/eg gaat de geeft , en laat de wereklingen >

Het vlees en bloet , dat vaart in 't duyfter graf.

/aar is de weelde en vreugt , van 't lange leven ?

Soo fwelt een Bel van water , cierlyk uyt ,

[aar, in een bliek* is alles weg gebleven

,

Degoudetyt.* isflecht, vereydeltwyt.

[aar die geftaag , zyn finnen en gedachten >

In 't hemels goet , en 't herte Godts liet gaan ,

mmetdatfoet > zyn bitter te verfachten ,

En trock zyn Ziel met fchone deugden aan;

/el hem, als 't Eynd, des levens komt voorhanden?

De nare droom, van 't aartfehen , is voorby,

.yn Geeft wordclos van kerker , en van banden

,

Aa Ds



|
VONCKEN

De ftry t is uy t , de moeyten aan een zy.

De doot mach vry , het dubbeld leven fcheyden ,

Van d'ewighey t , en tydt , aan een geknoopt

;

Elck gaat zyns weegs ; De Ziel in haar bereyde

Ho
&

ogwaarde vreugt , daar zy op heeft gehoopt.

O onderfcheyt , hoogwaardig t'overwegen ,

Wat is 't gevolg , van 's levens Eynde groot

!

Godt meent het web Onsleyt'er aan gelegen.

Wat is op aard, gewifier als de Doot ?

Heylig Antwoordt.

•Wekten de opfttndinze, en bet leven : ^iein^h
fJ

heven, alwaar bU^ft^^''^^f^^
en in my gelooft , fal nietftervenin der Ewigbeyt. jon. i

vers 25. ^C•

TO



der LIEFDE J E S U.

TOEZANG.
Siet hoe datghy dan voorjichtig wandelt , niet als de on-

wyfe, maar als de wyje„ Dentyt 'm tippende , dc-

wyl de dagen boos %yn. Eph. 5-.vers j 5 . 16,

Toon: Als 't begint.

Als andere ^yn in vreu^dt verheven ,

En[pillen harengulden tyd »

Van 't vluchtig enonfeker leven,

Door veePcrleye Eydelheyt y

Soo laat ons met bedaarderfinnen ,

Bedencken 't korte ]aar getal ,

En wat daar in is i''overwinnen ,

En wat het namaals wefenfal.

Wat mag een wcynig weelde baten

,

» v

Wat helpt een weynig eyd'le vreugt ?

In ">t Eyntje moet men 't al verlaaten j

Dangeit'er niet als ware deugt.

O Deugt 1 bfchoonftz Bloem op aarde ,

Wat is hy ivys , en waarlykjyk y

Die u voor %ynen fchat vergaarden ,

In plaats van aartje drecl^enflyl^.

Gyfpant de kroon van alle dingen,

En voert uw eyg'naar door den dood y

In 'tfichoon getal der hemeiingen-,

Daar is hy ewigbuyten noot,

O deugt[00 wyt en breet te roemen,

Wie\an uw hooge waarde noemen l

A | Niet



V O N 'C K E N
Niet ontydig.

Gcdt troeft om , laat lichten uw aanficht y fcogenefen &\
Pfalm. Co vers 2. De Hcere is Gcdt > die ons verlicht

Pfalm. ilS. vers 27. De rechtveerdige moet dat licht ai

Zaan. Pfalm. 97. vers n. Den vromen gaat da

Licht 02 in de duyflsrnis. pfalm. 112. vers 4..

Geneej



der LIEFDE JESÜ

Geneefl my Heere , foofal ickgenefin worden.

Jer. 17. 14.

-^ elyck de Son d'onrype vrucht befchyne

,

JTEn met een fchat van vrindelyke krachten ,

Doorbalfemt , dat de v/range aart verdwynt

,

'ot fmaak der geen die op haar rypheyt wachten,

Sooook, mynGodt : De Ziel, in haar natuur,

n wilden aart, uyt Adamsboom geboren,

ïs wrang en wreet, door bittert, ftraf, enfuurj

•naangenaam om 't proeven te bekooren.

Wat eyft haar noot ? Wat anders , als de Son ,

ieEwig, uytdeALLE-KRACHT, gerefen ,

Met vrind'lykheyt de ftrenge macht verwon >

ynbalfem kan d'onrype Ziel genefen.

Ghy moet het doen. O Godt ! myn Sonnefcheyn :

Fw Goet , 'en Soet , en angftverquickend leven ,

Moet myn Natuur een tempe'rantze zyn ; |

k moet myn Suur , en ghy uw Soetheyt geven.

O Go'dt , myn lief, doordraait den wilden aardr.

Ty fuchten > om in uwen proefte fmaaken ,

Als vruchten , door uw heylig licht herbaardt

,

'p dat wy ook uw vrind'lyk hert vermaken.
O Godt



3 VONCKEN
O Godt myn lief, myn fchoone morgenftont >

Maakt ons een vrucht , die fmaakt in uwen mondt.

Heylig Antwoordt.

Voorwaar, voorwaar fegh icf^u , ten %y dat imandtw
derom geboren worde , hy en fan bet J^pninckryke Ged
niet %ien.

TOEZANG.
Alfoo liefheeft Godt de wereldgehad , dat hy %yn eeni^gt

Gorenen Soncgegeven heeft. Joh. 3. 16,

Toon: Als 't begint.

Het Zieltje dat was kranig en neygdenfich totfierven ,

Waar was tot haarder hulp , diegroten Medccyn ,Om voor te komen *§ Zang , ia Ewige verderven ?

Dat moeft de diepfte liefde , uyt 't Vadzrs herte %yn.

Op dat het Zieltje tog in Ewigheytfou leven >

Wi.rdt defe Medecynfoo wonderlyk bereidt.

Om f
t angftely!>e vuur des levens in tegeven,

Tot eengeneefing kracht > voor alle Ewigheyt.

Hetgrootfte wonder quam , uyt d 'ewigheyt te voren

:

Godt , en de Menfcheyt , wierd , in Eenheyt openbaart,

Vat was Immanuel , den menfeh tot he)lgeboren\

N»chging het wonder voort , tot dat het vaardig waar:
ïn armoed , kjeynheyt

,
[leekt , gelaftert , en belogen ,

Belaagt,geplaagt,vervolgt,gebracht in an%fl t
en noodt.

Gehaat 3veifmaat,befpot , gegeefelt ,en befpogen s

Gepynigt, en gekneld , gekruyficht , engedoot.

H$og waardig Medzcyn , in Ewigheytgeprejen l



der LIEFDE JE SU. f
Wat deed den Vader al , om %yn 'verloren kjnt !

an hooft , tot teen ver]eert . m ztbalfm te geliefen ,

Hoe heeft diengrootcn Godt> h-t wormpjefoo bemind

!

aap kranckf vuur Ziel
, gaap , laat u ns:t langer noden ,

Neemt defe Medecyn , van liefde toe bereydt,

wfcer vervallen flandt , foo mild'lyk aangeboden ,

Op datgy wordt herfield , in alle Ewighcyt.
I -é luft die komt en neemt , de deur , vanheyUftaat open.
Wat vraagt de Bruydt nog 1angina V Bruigoms raotgewaat}
at hemels purper was het Goudt om u te typen*
IBehalven dit > was uw E lendigheyt geen raat.

leb lief veriojie Ziel , heb lief, die u beminde

,

.
Hy is defchoonfte , jaa , van alle die daar %yn , _

egraaft uwfehat in hem , gyfult fe ewig vinden.
]*sfcbjefus! Bruydegom] en Zielen medecynl
r
(at ~yn v voorplaatfen , die als mordenflerre blinken \

O Bruydegom des heyls ! ons weten telt'cr vyfï
Zyn liefde tekens , die ons onheyl dedenfmc\en ,

Vyfwonden van het kruys , aan
y
t overheylig lyf :

^iejiaan tot een triomph , om ewig op te halen ,

I Eenfiofy van prys en lof, voor °t heylig aangeficht
>

'cr-wyl uw Majefieyt , metgloet englans van jlralen ,

Het hert tot vreugd verwedt , in Godt , dat liefden licht]

A 5 't Ver-



I» V O N C K E N
't Verborgen goed , Treckt ons gemoed.

Ê flffilffi

Si
W l P

,-.-

De#y/ ^4» a//<? rfe/c <J/wgew vergaan , hoedanige behoorden

gby te %yn in beyligen wandel en Godtjdligbeyt. % Peer. cap.

2» vers. n.

Een



der L I E F D E J E S U; XX

Een dingb is nodigh. Luc. i o. 41.

Neen Alles, watmenfiet,

Ghy zyc myn liefde nier.

let Ewig Niets; iers , boven alle finnen.

Een A L , daar 't al afquam >

Wat ooyt beginfel nam
,

s'tgoeten foet, dat wy foo feer beminnen.'

AlishetRykdertyt,

Byfonder groot en wy t

,

Joch is het ons te naauw > en eng van palen :

Wat baar ik menig fucht >

In Godt , die ruyme lucht,

flyn adem tocht in 't Zielenvuur te halen,

't Is waar > ö we reis Ryck >

Wy zyn , in uwen wyk

,

Ln 't vremde landt van uw gebïet , geboren ,

Maar 't vuur der Ewighey t ,

Beilooten in de Tydt ,

tfilfich, ind'as, van 't vlees niet laten fmoren.

Ghy ftaat wel op uw Recht >

DatonsGemoet, als knecht,

in onderdaan, foudanfen> naaruwpypen,

Maar hier in zynwy ftout

,

Hoe feer ghy 't tegen hout >

3p ban , en boet > om Godt naa 'c hart te grypen.

O Godt-;



?2 VONCKEN
O Godt , myn waardig pant

,

Myn rechte vaderlandt >

Koe lange ach ! hoe lange fal 't noch duuren

,

Dat myn verlieft gemoet

,

In 't grove vlees en bloet

,

Naar u , myn lief , fal voncken ende vuuren ?

Want alles wat men fiet >

Is myn beminde niet.

Heylig Antwoordt.

Waar u fchat is daar fal coï^uw herte %yn. Luc. cap. i

vers 34. Wat baat bet een Menfih foohy de gehele w

reldmindt, en lydtfibade %yner Ziele* Oftgatfal een Menf

geven tot lojfmg van^yn %iel ? Matth» cap. 1 6. vers 2d.

TO



der L I E F D E J E S U. ïj

TOEZANG.
Wlprediken Chrtflum dengekjruyeigden, i Cor. X.yji\ *

Toon: Laat krygen en fchanden,

XI ie hangt'er foo deerlyk > ffiteyflert , gejebonden >

V\ Roosverwig , volftremen in -wonden >

'otfmaatheyt enfehande , aan U kjuyshout verheven >

Yat heeft hy £ wat heeft hy misdreven i

2.

\ét ifler hetjlachtlam , foo heyli%geboren ,

'ot breking- > enleffingvantooren:

ynmisdaat is liefde, uytvloeyen engeven ,

>at kpft hem o
dat kpfl hem %yn leven.

[pji dat hem %yn leven , diefchoon(ie van allen j

loe is hy in 't lyden vervallen ?

ifis het uyt htfdc , en heylige minne 5

Vatfal hy daar mede, dan winnen ?

4.

Vat anders als 't leven der Ewige Zielen

Ue droevig in Sonden vervielen ,

)p dat hy diefchulde verfoene en boete

00 druypen %yn handen en voeten.

5-

lebjefus, beminde, hoogwaarde 3 enfchoone,

Viefal u , wiefal u belonen ?

ïw weldaat diegaat ons vermogen H boven ,

Vjf willen u pryjen en leven.

Soo



M V O N C K E N

Soo als de mondt is.

Werckt niet om dejpyfe die vergaat ,' maar om defpyfe di

blyft 3 tot in bet ewige leven , welcke den fone des men
fchen u geven fal > want aefe heeft Gcdt den V$der verfegelt

Joh.cap. tf. vers z 7.



der LIEFD E JESÜ, ïf

lebben het broodt des Levens. Joh. 4. vers 48,

ryn Vlees is waar'lyk Spys

,

VI. Myn Bloedt is waar'lyk Dranck

;

'ievanmyeet, fal Ewig leven*

Woord, alsBroot, enWyn,
Va n Goddelyken klanck

,

yt 's Vaders Hert, de Ziel gegeven:

Jaajefusl Godt, mynlief,

Wy hebben 't wel gehoort

,

et luft ons door een ftaag begeren ,

Te fpyfen van dat foet

,

En vriendelyke woordt

,

ild ghy den honger fteets vermeren 1

En doet myn ziel uyt u ,

Met hemels wefen aan ,

y dat zy't beeld der Godthey t drage?

En 't vlees , als groove fteen

Met goudt mag fwanger gaan ,

>t ghy 't onreyne affuit vagen :

Soo wordt de menfeheyt door 5

De Godtheyt weer vergoodt *

1 in zyn eerfte graadt verheven >

Om Ewig in Godts herc

,

BeYrydt voor noodt en doot 3 '

Als



,<S V O N C K E N
Als in zyn Element te leven.

O Enig Element

,

Van eynd'loos goet> en foet>

En fchone wond'ren , bove maaten 9

Wy Tien mee hoop en vreugd ,

Uw weelde te gemoedt

,

Wanneer wy dt(e vier verlaaten.

Ach hemels woord , als Brood, enWyn*

Laat ons uw Gaft geftadi^yn.

Heylig Antwoordt.

Ipk
hm dat hvende Broodt , dat uyt den hemel nederged

is: Soo iemant van dit broot eet , diefalinderEwij

leven, Joh.cap. 6. vers f i. Die mynvlees eetenmyn,

drinckt » die beeft bet Emge leven •' eniclifalhemopive

ten uperfien dage. Vers 45

.

Ti



der LIEFDE JESU. F0I.17TOEZANG.
Komt herwars tot my alle die vermoeyt en heiaden %yt ,

endeickfaluruftegeven. Match. 11. 2, g.

Toon: Sulammithe.

A ch hoe vrind?lyk}. laat de Heere -,

l\Zyn liefden Woord , uyts Vaders hertgeboren ,

iet menfchelykleven boren ;

)ƒƒ> hemfchoon , beminnm > mchbegenn y

In haren rug toe peeren :

'iy laatfe roepen , en volgt haér op de hielen 5
Keert maar weder ,' keert maar weder , keert maar wzder

arme Zielen.

iaat niet veerdzr > in 't dooien,

Vant voor u heen , wordt auders nietgevonden ,
dis *t Eyndt van 'tpadt der Zonden

,

In achter dat , foo heym'lyk en verholen ,

leyt Ewig Leet verscholen:

Vaarom Ekndig > daarheyl wordt aangeboden ?

Keert maar weder , lieert maar weder , keert maar weder ,
op het noden,

'oecktgy weelde, en vrede ?

?y rmet het quaad der Zielen rug toe keeren >

In 't aanlicht na den Heere

:

Jw levensWeg , recht anders om betreden ,

[W Sy word afgesneden :.

Jan valdt uw Ziele , haar vader in %yn armen ,ran genade > vangenade 3 vangenade ,

en Erbarmen,
laat u raden , o Leven ]

ran cPEewigheyt, verknoopt en vajl verbondm ;

In dient niet meer defonden ,

Waar hem die u het wefin heeft gegeven

»

ïntot^yn kint verheven-,

'Vant bier hfeyden , is jammer en Elende

,

'^aar wy keren , waar wy kenn > waar wy kceren ,

Ofons ifenden,



F«LiS V O N C K E N

Het fcheelt veel.

De Scnne wanneer trunje aanfóMU, verkondigcGodt > ii

haten ofgang: Sirach. 43. vers a. £* dit ir de verkondt

ging, diey>y van hemgehoon hebben , en wy u verkondigen

dal GOOT een LIC HT ir , engansgeen duyfiermfte ii

hem en ir. 1 Johannes cap. I. vers 5

.



der LIEFDE J E S U. Fol. 19

Gelooft in hetLICHT s op ddtgy kinderen des lichts

mengt %jn» Johannis 1 2. 3 tf.

"\ Solus ! Punt , van groote heerlykheyt *

-'En fchoonfte kindt , van alle tydelingen

;

Die mee uw Licht > en Glaas van Majefteyt »

!s een Tinctuur > geluckigd alle dingen 5 j

Wat beeldt ghy fchoon myn al'erliefïle af!
r
at lieffte ? Jaa ! Wie anders ? Als die fchonc ,

Die u ontftack , -en aan de wereld gaf

,

m > als een Hert in haar natuur te wonen.

Hy is het Hert , ïn d'ewige Alie-kracht;
ie Vader hiet > oneyndig y ongemeeten >

Die 't leven der geftalten foo verfacht ,

at fy van niets als louter vreugde weten c

Soo wat ghy doet en werekt, hier in der tyt,

ot vreugt en deugt 3 tot vruchtbaarheyr en leven ,

Dat doet myn Liefin 't ruym der Ewigheyt

,

riens groote nooyt bedacht word , nogonfehreven.

Maar ach ! boe wordt het onderfcheyt verhaalde ?

elyk als ghy, Godts licht komt uyt te beelden x

Soo heeft men 11 met houte kool gemaaldt.

Sonnefchyn van Goddelyke weelde !

Oneyndig licht, van 't vaderlyke vier,
'

at Jefus hiet ; van Ewigheyt geboren

,

Door \ Ewig ruym van \ hemelfche Refïer

,



Fol.2o V O N C K E N
Als honingdau., door aller Eng'Ien Koren!

Wie anders , fou der Zielen lieffte zyn I

MynGodt, mynGoedt, myn Element en leven

Myn Morgen Ster , en hekTre Sonnefchyn »

Het luft ons hert , u ewig aan te kleven.

Heylig Antwoordt.

Maal^t u op, wordt verlicht, want uw licht komt : E
de heerlykfjeyt des Heeren gaat over u op. Jefa. 6. i

En aldaar en [al geen nacht %yn , en %y engullengeen keer
noch licht der Sonne van noden hebben : Want de Heere Go]
verlichtfe: en y fullen als koningen hetrfchen in alli ewil
heyt. Apoc.22. versf.

TOEZANG.
Die den Sone heeft , die keefi het leven, i Joh. $ . 12.

Toon; O Chriftus laat den dageraat.

Watgy bemint , dat min ic^oi^
Ach allerdieffle Grondt , Fontyn en Ader !

Onnoemelyk? klacht s en Vader,
Uyt wien *tgewas , van 't al en al ontlook.

Vat Kjndt des Luchts , van Ewigheyt 9

Soofchoongeboren uyt uw Vierigheyt ,

Waar ingyfchept uw hoogfle welbehagen,
Dat is hetgeen

,

Vaar wy na vragen

,

't Bloempje dat ick meen,

D



der LIEFDE J E S ü. Fol. 2 ï

Dat Kint , datfchoonfte liefden KJndt ,

Vat u } van Ewigheyt in
*f

licht verklaarde ,

En uyt het noem"loos openbaarde *

Waar ingy 't-Eyndt van uw hegeren vindt ;

Vat is de Perel en 't Juweel',>-.

"

Vat wy begzren tot ons herten deel

:

Ach) Vader lief, belieft het om tegeven.
Op dat %yn licht >

'

-

ïn ons mach leven , \

Voor uw Aangejicht,

Sytgy dat Ewig Baren niet ?

Vyt wiens verborgzntheyt dat alle dingen ,

Als uyt haar diepft e wortel dringen

,

Waarom gy ookjnet recht een vader hiet:

Enfytgynietfoonaalsvert}
Oo\ in het middelpunt van'smenfchen hert $

Ach laat dan ool^aldaar uw uitverkoren,
Beminden Soon,

Toch ^yngcbêoren,

Als het ho&gfiefehoon ,

Ach Jefus kpftelyl^kjcynoot \

Gyfyt de Bruyt , ofBruygom ; den Beminde j

Het tuft ons, u in 't hert te vinden ,

Vaar ons begeren , u
} doorfuchtm noot.

Trect^aan , o levens vorji 'treek, aan ,
Vat alle Deuren voor u opengaan ; t

V hoort de plaats , doet al het vremde myken 5

,
O Majefteyt \

Opdathethlyke
y

Datgy kpningjyt.

B % Het



Fol 22 V O N C K E N
Het twede is beter.

Aïtfiervmde % enfieè wy leven, z Corinth. cap. É.Y. 9.



der LIEFDE J E * U. Fol. U

Voodet dan uwt Uden die op de aarde ?jn. Colof. g • fi

i
aa Lichter, of wy u niet hoorden >

Wy fien wat uw geftalte doet

;

En uyt uw werckelyke woorden ,

Verftaan wy u » ïn ons ge moet

:

Gy fterft , om uyt uw doot te geven j

Terwyl uw duyfter ly f verdwy nt 9

Een beter, fchoonder, fynder leven,

Dat uyt uw ondergang verfchynt.-

En of wy 't «iet met onfe handen ,

Begrypen, alsuw wefentheVt,

Daar 't foete licht , door 't vierig branden,

Sich in de kamer uyt verbreydt

,

Noch fyt gy beter voor de finnen 9

Ên aangenamer in ons hart 5

Soo dat wy* door 't verliefe winnen ,

En krygen helder wit, voorfwarr^

Als foo de domme dingen fpreken ,

Hoe (ouden wy niet wyf'lyk zyn !

En luyft'rea naa haar krachtig preken

,

Soo helder als de fonne fchy nr#

Waarom en fouden wy niet fterten £

Aan onfe valfchc levens aart»

B 4* *



FoU4 V O N C K E N
Vol diayflerniflen en verderven ,

Soo aangeboren , als vergaart .*

Op dat wy , door dat grofverliefen >

Verkregen fynder levens Geeft >

Veel aangenamer in 't verkiefen >

Alsd'eerftelompheytisgeweefl: .*

Wiens onbetaftelyke weefen

,

Het gryp'lyk overtreft, fooveer,

Als 't licht j dat uy t de kaars verrefen

,

Veel fchoonder is , als was, offmeer:

En wy in Godts genadige ogen

,

Verfehynen , als een vrind'lyk licht

,

Dat dood, en duyfternis ontvlogen

,

Mach ftaan voor 't hcylig aangelicht.

Ach Ewige oorfpronck van ons leven

,

"Wildt éns uw krticht en wysheyt geven,

Heylig Antwoordt.

Voorwaar » voorwaar feg icï^u , in dien het tarwengraan
in de aarde niet en valt enfterft , ƒ00 blyjt hetzelve al*

leen
: waar indien hetfierft , foo brengt het veel vrucht voort.

Joh, iz. vers 24»

TOE-



der LIEFDE J E S U. Fol, ij

TOEZANG.
Toon: Hoe dus bedroefleewerk,

O Tent van vleet en bloedt !

Die wy dus lang bsfaatzn ,

Als vrcemt voor onsgemoet j

Soo wy u eens verlaaten ,

Boe lufligfal dat ruymen .!

Soo breedst een leewercl^uyt ,

En dryft op %yne pluymen ,

Daar hem geen trali fluyt.

O kpninglyke hoop \

Hoebaljemtgy bei leven

!

Ofweelden honing droop ,

Menfout er nief voorgeven.

Ach kon men't haar verbeelden \

En dat het wierdtgelooft >

Diefich in aartje weelden

Verdiepen over
3

t hooft,

O rmmtefonder Endt \

Elek blickje komtgy nader ;

Gyfyt ons
1 rechte EPment y

Ons Vaderlandt en Vader *

tAch dat wy ons gedulden

In *tflqt van vlees en bloet ,

Tot Godt ons Endt vervulde %

En 't deur
t
jen open doet.

B f - Of



VtiLzS" V O N C K E N

Of op y of onder.

Vernedert n vcor denHeere, en hyfat u verhogen. Jac»<

vers i o. Hoewei onje vytwendige Menfch bedorven word

foo wordt nochtans de inwendige vermeut * ?<*# dagem dag

aCor. 4. vers 16.



der LIEFDE JESU, F6U7

Die hem[elven vernedert ,
[al verhoogt worden.

Luc. 14 vers ii*

Wy weten 't wel wat ghy wilt feggcn ,

O diepte , daar men water fchept t

En ons gemoet komt voor te leggen ,

Wanneer men aan uw keting rept

:

Uw Scheppers fyn aan een verbonden ,

Wel vaft , met menig ey fcr Oog ,

Dies, als den enen gaat te gronde,

Soo ryft den ander naar omhoog

;

Zyn fïncken doet den ander ftygen ;

Soo is , ons dubbeU leven > mee>

Dat wy van d'eerftcn opgang krygen ,

Verknoopt van aangenaam en wee

't Inwendig, en uytwendig leven

,

Hangt met een keting aan malkaar >

Om vaft malkander aan te kleven *

Als of 't maar een geftaltc waan

Soo dat, door 't willende bewegen $

OPtEen, oPt Ander, ryft ofdaalt;

Naa dat de wille is genegen >

Die aan de levens keting haalde



Fol.28 V O N C K E N
Als vlees en bloet w>rt op getogen

,

Inwelluft, weelde en Eydelheyt,

In luft van finnen > oor, enoogen,

Het rechte leven defer tydt

,

Dan gaat de arme Ziel te gronde

,

Met al haar ingefloten kracht

,

En word , als in een put verflonden

,

( Dat fich onthoudt een nare nacht.

Maar als men 't vlees doet nederfincken >

Dan ryft de Ziel , als uyt haar graf*

öm als een morgen Ster te blincken

,

Voor hem, die haar het wefen gaf.

Dit moet gefchiên van alle wyfen

;

Weg vlees en bloet » finckt na de grondt

Dan fal 't inwendig leven ryfen

,

Als of het van den dode opftondt t

Dat hangt natuurlyk aan malkander s

Ge!yk alsd'Emmersin den Put

;

Als d'ene finckt , foo ryft den ander

,

Want dit gevolg wordt niet geftut.

Dies Iaat het logge vlees vry dalen •

Al die voorfichtigheyt beoogt

»

Soo fal den Geeft zyn adem halen

,

Wanneer zy wordt in Godt verhoogt.

Hy



der LIEFDE JESüI Foli)

Hy is te pryfcn en te loven

,

Die 't befte deel verheft na boven.

Heylig Antwoordt,

TTant dieinfijnfelfsvleefch^aayt» faluyt het vleet ver-

ft derjfeniffe mayen : maar die in dengeeftfaayt , fal ujc

ingeeft bet Ewige leven mayen. Gal. 6, vers 8.

m



Foi $o V O N C K E N
De gonft vergroot.

Ic<
ben dorftig geweeft en gy hebt my te drinchengegeve

Matth. z<j. vers 35. Voerwaar [egge teku > voorfiove

%y dit een van dcfe mym trnnfte broeders gedaan hebt > foo be

gj dat ?ny gedaan. Matth. 25. vers 40. Geeft dengenen

'iet van ubidt, fpracf^dengever des ewigen levens. Matt

g, vers 42.



der LIEFDE J E S ü. Foï,3*

Dis gttrm it in y
è minjle» die is oo^in èeipifl»

getrou, Luc. 16. ïo»

Al was het maar een koele Dronck

,

Van water , uyt oprechter hartea „

Daar ghy eens Pelgroms dorftïg fmarten ,

Om Jefus wille , mee befchonck »

Gy fuk uw loning niet verliefen.

O vrindelyke hemels woordc

!

Van iulck een waaren mondt gehoordr
.,

Wy willen u tot Heer verkiefeo.

Een klyne dienft , en groten loon |

Voor water , wynen » nooyt vol prefcfl ,

En heylig Bloedt » van hemels wefen >

Der klare Liefde; Och! hoefchooa!

Ach Jefus ! weibron aller vreugde,

Fonteyn van alle goet en foec »

Ontfluyt en opend in 't gemoedt ,

Den Bron der aangename Deugden.

Dorft gy , naar onfe broeder plicht

,

Van trouwe liefde te betonen

,

En wildt een water Dronck belonen

,

Met Segen > van een groot gewicht

,

Wy



Fol.3* V O N C K E M
Wy dorften ook naar uw genade >

Als naar een levende foncyn

,

Van heylig waxer , hemels reyn,

Daar'c Zielenvuur iich wil verfaden.

Uw foethey t werckt in ons een dorit

,

Door ioo veel honing foete woorden

,

Die wy van uwe liefde hoorden >

Geïyk een kindt aan 's moeders bord.

Wy dencken aan die fchone Reden

,

Die 't Vrout jen uyt uw monde vernam ,

Toen zy om Jacobs water quam ,

Soo ver van huys , en ftat getreden ;

Zy wift niet wie den eyfeher was >

Tot uw genade haar quam te leren ,

Het levend water te begeren >

Dat hete Zielen Dorft genas

;

Dat water van het ewig leven y

Dat uyt uw heylig hert ohtipringt >
r

En 't bange levens vuur door dringt

,

Wil uw genade ons Ewig geven.



ier LIEFDE JESU, Fol. 3 j

Heylig Antwoordt,

)ie een "Propheet entfangt in de Kamen eens Propheten j

faLden loon eens Propheten ontfangen : en die een recht*

trdigen ontfangt in den naam eens rechtveerdigen 3 fal den

n eens rechtveerdigen ontfangen. En foo wie een van dzfe

me ti drincken geeft alleenly!^ enen Beker kput water , in

n name eens Difcipels , voorwaarfegge Sejt > hy enfal %yn

ngeenfins verliefen, Matth. cap. io. vers 4.1. 4.S.

NöCh



Fol.-H V O N C K E N I

Noch haalt het over.

i

He? £flovc nu is zen vaflegrond der dingen die men boêj

en een bewys der faken die men niet en pet. Hebr. 1

vers vl. Want al dat Hyt Godtgeboren is , over'wint de t

reldt : en dit is de overwinninge die de wereld overwint

namentljk onsgelove. i Joh. 5. vers 4.
A



fler LIEFDE JESU, Fot-j

j

M)n J^oninckyycl^en is nht van defe Wereldt,

Joh. iS.vers jd.

y-yet Niet weegt fwaarder als het Iet *

XXDat is een wonder , die het fïet

;

Hoe kan 't een wereldling bevatten %

Noch echter is het klaar en waar

,

En voor de wyfen openbaar

,

Die trachten naa verborge lchatten.

Het Iet om hoog > en 't Niet om laag 3

Dat is een wonderlyke waag ,

En onbegryp'lyk voor de finnen »

Die haar begeerte knopen vaft *

Aan alles wat men liet en taft

»

En 't aartfche voor het hemelfch minnen»

Maar 't edele verlicht gemoet

,

Met vaft Geloof , en Hoop gevoet >

Siet met bedaartheyt fwaarder wegen

,

Dat voor de wereld is een Niet >

Om dat men 't met geen ogen fiet

,

Een Iet , daar 't al in is gelegen.

En daarom fijnfe dwaas en fot

,

En voor de wereldling befpofc,

C 2



föf.af! V O N C K E N
Maar voor den Hemel fijnfe wyfe»

,

By wie d'onfichtbaare Ewigheyt ,

Het fichtbaar wefen defer tydt

,

Met zyn gewicht, als kaf, doetryfen.

Want defe wereld gaat voorby,

En 't Eynde fchuyft haar aan een zy $

Soo door de Doot , als in 't Gerichte;

Maar 't Wefen dat men hier niet fiet

,

Verandert nooyt , noch ewig niet

,

Dat is een groot en fwaar gewichte.

Het hiet een Niet , en 't is het A L *

En meer als imand fpreken fal >

Waar uy t het alles quam te voren ,

Watooyt, ofooyt, het oogbefach >

Wat is, of was , of komen mach,

*fc Is al uy: defe grondt geboien.

Daarom 6 blinde wereld ling

,

Al is 't, vooru, een wonder ding

,

En ook belachg'lyk voor uw finnen

,

Het is voor hem foo wonder niet >

Die uyt verklaarde ogen fiet,

Om 'c ware goedt , voor fchyn te winnen

,

Gelucki/; fijnfe die 't beminnen.



der LIEFDE J E S U, F0I.37

Heylig Antwoordt.

\n hebt de wereld niet lief, noch 'tgene inde wereld is :

sJqo iemand de wereld liefheeft > de liefde des Vaders en ir

t in hem. Want al dat in de wereld is , namentlyl^de be-

rlykheydt des vlefches } en de begeeriykheyt der oogen , en

grootsheyt des levens y en is niet uyt den Vader , maar is

' de wereld. En de wereldgaat voor by , en haar begeerlyk:

t : maar die den wille Godts doet , bilft in der Ewigheyt.

fohannis. cap, %. vers 15,1^17.

Cl 9cVcr-



Fol.*g V O N C K E-N

't Verheugt de Engelen.'

w'y dwaalden alle ah Schapen* wy keerden ons eeny%
bk n* \3nen we&. Jefaia. 5 3 . vers tf.



der LIEFDE JESÜ, Fol. 59

En weeft niet, gy k!yn kuddeken , Luc. 12. 32,

Wie was het Schaapje , dat ging dwalen ,

En dolen, buytenfpoor en palen ,

Door *t woefte veldt , en wilde woudt,

Soo veer van huys, in vreemde Oorden,

In prykel van een wreet vermoorden ,

Wyl fich den Eeter daar onthoudt ?

Ickwashetfelf, en ging al verder ,

Maar ghy myn aldergoetfte Herder >

Hebt my foo trouw'Iyk op gefocht

,

En eyndeling met vreugd gevonden ,

Eer my de Wolf noch had verflonden

,

En op uw fchouders t'huys gebracht.

Nu luft ons naar uw ftem te horen

,

En naa te volgen uwe fpooren

,

Op dat wy 't Zielverquickend Gras

,

Met koele hemelfch dauw > befeeten,

In uwe groene beemden eeten ,

By 't aangename bloem gewas 5

En onder uwe hoede fchuylen >

Voor die, van heeten honger huylen,

C 4



FoI-40 V O N C K E N
En jancken naar onnofel bloec

,

Blaar foo wy van uw Staf niet wykcn ,

Sy fullen van den roofniet ftryken ,

Al iïjnfe noch foo f eer verwoede
Ach goede Herder onfer Zielen

,

Wy willen volgen op uw hielen ,

Uw Stem is honing, brootenwyn,
En Oly , Melck , en alle fegen

,

Bewaardt ons dicht op uwe wegen ,

Dan Tullen wy gcluckig fijn.

Geluckig mach het Schaapjen hceten

,

Dat onder uwen Stafmach eeten ,

En drincken uyt de koele Beek ,

Van klare liefde, uytGodtsHerte ,

Een balfiming voor dqrftcnd fmerte ,

'cMoftveelzyn, dat hier by geleek.

Hoe fouden wy hem niet beminnen

En fpeelen ftadig met de finnen

,

Op al zyn vrind'Iyk goet en foet

,

Die ons foo lief'lyk quam te vooren ,

Toenwy, foo ver van huys verlooren ,

Elendig waren in 't Gemoedt.
Dat uwe Stafons verder Ieyde

,

Tot dat wy in de groene weyde J



der LIEFDE JESU; F0L41

Van 't heylig , falig Paradys

,

Jn wyte en cyndeloofe breete

,

Niet uyt te fpreeken , noch te meeten >

U Ewig geven lofen prys.

Heylig Antwoordt.

I Jfyn Schapenheren mynflemme , en icf^ken defelve > en

yX.%1 volgm my , en ic^geefhaar het Etvige leven : en %y
1 Ju/ten niet verlorengaan in der Ewigheyt , en niemant en

ü defelve uyt myne handt rucken. Joh. lof V. 27>iS<

C f Pi>



Fol.+z V O N C K E N

DièGodtvertrout, Heeft wel gebout.

Siety de iantman verwacht de J^ofteIy{e vrucht des iani

lanckjnoedig %ynde over defelve , tot dat het den vroeg

enffaden regenfal hebben ontfangen. Jac. 5. vers 7.



der LIEFDE J1SÜ, Fol.«.

Verwachtende defalige hope. Titüm. 2.
1 J

-

D e Bouman waagt het fayen ,

En fmyt zyn befte pant

,

Verioren over 't landt,

Op goede hoop , van fchone vrucht te mayen ."

Was imand daar ontrent >

Sulck wefen niet gewent

,

Hy meenden 't radt der Sinnen moft hem drayen,

Soo willen wy 't ook wagen ,

En fmyten 's werels Ryk

,

Met al zyn dreck en fïyk

,

Van Eydelhey t en vlefelyk behagen ,

Des ouden Adamsbuyt »

Van onfen boefen uyt >

Want dit verlies fal goede vruchte dragen.

Al kan hy 't niet verfinnen

,

Die zyn gedachten fpant >

Om door een gaauw verftant >

De wereld fchat , en 't weelden Goede te winnen*

Wyiijndcr in geruft,

Enfettenonfeluft*
Om



Fol. 44 V O N C K E N
Om 't ware goet yoor fchyn en rook te minnen»

Vergaardt geen fchat op aarde >

Gafiemandt ons te raat

,

In wysheyt , fonder maat

,

Die alles wift , im zyn gewicht en waarde :

Soo wie fijn woorden houdt >

Heeft op een Steen geboudt

,

En (laat geveft, of't woeden, onweer baarden

Hy kenden ons bederven

,

En wift dat ons gemoet

,

Vervult met werels goedt

,

Niet was bequaam , om 't hemels goet te erven

.

Hy maakten ons een Spoor *

En ging ons felver voor

,

Al wie hem volgt fal 't Ewig heyl verwerven.

Wat mocht het iemand baten

,

Ofhy de wereld hadt

,

Gewonnen tot een fchat

,

En moft , helaas ! het Zielen goet verlaten !

Hier feyt de wysheyt neen ,

't Was beter hier geen fteen ,

Als dat wy foo , het fichtbaar A L , befatcn.

Och Jefusonfen Here >

Schynt klaar ia ons Gemoed t >

O



der t I E F D E J E S ü, FoUf
Op dar wy 't ware goedt

,

Uyt fchyn verlies , in d'Ewïgheyt begeren ^

En ooften 't groot gewin ,

Der lange Rykdom in ,

De Ziel tot vreugd en uwe naam ter eeren.

Heylig Antwoordt.

ie %yn leven liefheeft , fal 'tfclve verliefen : En diefijn

_ leven haat in defe wereld, fal 't Jelve bewaren tot het

wige leven. Joh. lz# vers 25*
3

Nu



£<M* V O N C K E N
Nu fchynt het klaen

D e wije namen 01j in baare vaten mzt baarLamp
Matth.a5.vers4.



der LIEFDE J E S U, F0I.47

Vto Kaam is een Oly dieupgefiort woritl

Cant. 1. vers 3»

W;
'at fprack dien alderwyften mond

,

In wien men nooit bedroch en vondt ?

Was 't niet , hoe dat wy fouden leeren ,

Van zyn alwaarde Majefteyt

,

Sachtmoedïg en Ootmoedigheyt $

Al die haar Zielen ruft begeeren ?

Wat fou dat fchonen Oly fijn ,

In 's levens Lamp, om klaren fchyn ,

In 's Bruygoms heylig Oog te geven

!

Wy waren immers garen wys,

Om ook dien konincklyken Prys ,

t'Ontfangen , in het ewig leven.

]aa Overheylig Zielen broot

,

Lam Godts , dat hemelfch bloet vergoot

*

Wilt ghy ons geeft'lyk voetfel wefen ,

Op dat het bitter en het fuur ,

Der wrange en wrevele natuur ,

Door uwe foetheyt word genefen.

1 Ons Zielen vuur is feerbeluft,

Naar uw beloofde vrede en ruft >

Eu tracht uyt uw fontyn te drincken,
Van



FoU3 V O N C K E -H "'

Van 's levens koele waterbron ,

Wiens Wel van Ewighey t begon ;

Op dat zy 't vuurïg recht laat fincken.

Ghy fytdat heylfaam Vrouwen Saat l

Belooft , om 'c heyloos Slangen quaat j

Op zyn vergifte kop te treden :

Dat moet gefchieden in ons hart ,

Op dat het uwen Tempel wart

,

Daargy, óGodt, wordt aan gebeden.

Ach ]efus ! alderhoogfte Soet

,

Verfïnckt u diep in ons Gemoedt

,

En word in onfen Grond geboren ,

Dat ghy der Zielen Perel zyt,

Die uyt ons hart , in Ewighey t

,

Niet wykt > ofweder word verloren.-

Wie fpreekt der Zielen Rykdom uyt l

Die Godt , tot Bruydegom , of bruyt *

Voor eynd'loos Ewig mach verkrygen >

Benevens'tganfche Hemel ryk >

Waar is een Ding y hier by gelyk ?

Waar fpreken geldt, hier moet men fwygen,

Op Maagden , h is geen flapens tydt *

Eer ons de gulde Eeuw ontgleydt >

Godts liefde laat ons alle noden $



der LIEFDE J £ S U, FoL 49

Al wat de wereld geeft en biet

,

Verdwynt tot roock en eydel niet ,

Ons word wat hogers aan geboden.

Ach God'lyk , hcylig hemels Bloed ,

Weeft ghy den Oly in/t Gemoedt

,

I Op dat de Lamp des levens ichyne,

Als van een wel bedachte Maagt $

Die haren Bruydegom behaagt

,

En ?
t nare duyfter doet verdwyacn.

Heylig Antwoordt.

aat uw lendenen omgordt qyn en de Reerfe handende. En
^fyt gi de menfehen gelyk., die op baren bere wachten *

wneer by "iïedtr komen [al van de Bruyloft , ep dat ah by

nt en kjopt > %y hem terftont mogen open doen, Salig [yn ds

enftkneehten y welcke de hzre als by komtfal wakende vin-

i. -Luc. iz, vers 3 5,36,37.

Sqs»



Fol.fo V O N C K E N

Soo veel te waardiger.

Gely^ een Hert fchreeuwt hm de waterflromen ; a

jehreewwt tnyn Ziele tot u y o Godt. Myn Ziele dorji

Godt, nAdenlêvcndigMGtdt. Pfal». 42« Ycrs 2*



der LIEFDE JESU, Fol.*t

Alkgy dorflige , kpmiM de wateren. Jefa, 55% vers r.

O water beek van Criftallyn 4

Soo koel by hete Sonnefchyn >

Die 't Oog tot op uw grond laat kyken »

Terwyl gy van de hoogten af>

Daar 't wellen uwen oorfprong gaf,

Door groene Beemden heen komt ftryken h

Wat fyt gy fris , voor 't dorftig hart

,

Dat in het wilde woudt, benart,

Van jagers , en van bitfe honden ,

Benaut > vervolgt en Teer geplaagt

,

Lanckwylig > op, enafgejaagc

Ten laatften uytkomft heeft gevonden

;

Nu hygc en fwoegt en janckt na vocht

,

Op dat het fich eens laven mocht >

En 't afgelloofde hart verquicken :

Hoe falft gy fijn verhitte bord

,

En laaft ïyn overgroote derft >

Op dat hy niet behoeft te öicken.

• Soo fyt gy voor 't gejaagde Beeft >

En foo is Godt voor onfen Geeft ,

Vermoeyt van al het vinnig jagen?

D % Die



Fol.52 V O N C K E. N
Die fuchten ende vluchten moet >

In 't wilde woud van vlees en bloet

,

Beleydt , met foo veel loofe lagen.

Ach Jefus, koele water vliet

,

Die u foo vrind'lyk aan ons biet >

Wy willen uy t uw beekjes drincken

,

Tot wy den jager defer tydt >

Ontvloden, in deEwigheyt,

In uwe volheyt gans verfincken.

Dan is de bange jacht gedaan,

En 't lange ruften gaat weer aan

,

Geen dryver kan ons meer beroeren

;

Wy grafen in een groene beemd ,

Daar nooyt een tyd , de fleur afneemt

,

En ons geen vyand kan beloeren.

Nu jaagt hy ons, en meent het quaat»

Maar 't komt de goede wil te baat

,

Die vluchtende in des vaders armen

,

Sich uy t de wildernis ontwart

,

En fchuylt in Godts genadig hart,

Van licht en liefde , en erbarmen.

Daar fal de levende fonteyn ,

Een ewige verquickingzyn

,

Weg eydelheyt , van 't aartfche leven

,



der LIEFDE ]ESU, Fol. 53

Wy foecken in uw ryk geen ruft ,

Maar fijn op hemels heyl beluft

,

Om naar 'c Beloofde lande te ftreven.

Heylig Antwoordt.

'oo icmandt dorjlet , die kpme tot my en drincke. Joh.

>7. vers 37, Soo wie gedroncken fal hebben van bet

ter dat ick, hem gevenJal 9 die enJalm Ewi%heyt niet dvr-

» , maar het water dat icl^hemjat geven , Jalm hem wor-

1 een Fontyne van watzr , Jprmgende tctmhztEwige le-

I Joh. 4. vers 14.

D | Die



Fd-'?4 T O K C K E N

Die anders wil ^ Heeft ftaag verfchil.

(^jf begeert 3 en hebt niet: gy benydt enyvcrt[na dingen

Jüende en kuntfe niet verkrygen : Gy vecht en voert kry±

doch gy en hebt niet , om datgy niet en bidt. Gybidt, en

en ontfangt met , om datgy tjualy^bidt , op dutgy het in i

wllufttn doorbrengenfout. Jac, 4. vers 2,3,



der LIEFDE J E S U, Fol. f?

Sooycmant achter my wil komen die verloochent hem

felven. Luc. P. 23.

E lek feytal wat: Bevintfichiet,

In 't midden van een fnelle vliet >

Dat krachtig opwars is genegen

,

In wederwillen van de vloed

,

Die ftadig na beneden fpoed ?

Soo heeft hy 'tganfche water tegen :

Maar hout hy 't wederwillen iïil >

En wil gelyk de vloeying wil

,

Dan is zyn ongemackgenefen ,-

Dan lal den ganfehen duytfen Ryti

,

En al zyn dropjes met hem fijn

,

En 't fal als enen wille wefen.

Ach droevig menichelyk gemoedc

,

Hoe leeft en {treeft gy tegen vloet > ,

En ftroom , van 't groote God'lyk Willen

!

Die uwen wille tegen gaat

,

Want hy is goed en gy zy t quaat

,

Hoe kan dit anders als verfchillen ?

Al is de brede wyde vloet

,

Van d'Eyndelofe Godtheyt , goeds

D 4 Noch



Fol.f* V O N C K E N
Noch is zy quaat voor uw begeren ?

Om dat fy ewig voor fïch gaat

,

En nooyd verenigt met uw quaat

,

Noch haren loop niet kan verkeeren.

Maar wild gy noch geluckigzyn ,

Verlaat uw eygen willig myn

,

Dan fyr gy van de laf! ontladen

,

De ganfche Godtheyt is u mee

,

En dryFt u eynd'ling in de Zee

,

Van 't ewig leven vol genade.

Ach Stroom van alle ewigheyt

,

Die niet > als goet en yrindlyk fyt ,*

Hoe foeckt gy 't alles mcê te flepen I

Gelyk het ook geluckig wordt >

Wat fïch in uwe ftroming ftort

,

En van uw dryving wordt begreepe*,

Heylig Antwoordt.

Wie met my niet en is , die is tegen my , en wie me
niet en vergadert , die verftrocyt. Matth. iz. v. 30,

TOE



der LIEFDE JESU, Fol. 57

TOEZANG.
Toon-* Uy t Sefde komt groot leyden'

Godt is een ewiggeven ,

.

Een volleftroom vangoet ,

2,yn liefde drift ten leven ,

Vloeydt weg > met de[e vloet ;

Verlaat de wereld en ^ynfchyn ,

EnftaakS ^et wederftrevzn ,

Gyjultgeluckjgfijn.

Geluckjg boven maaten ,

Die 't God
y

ljl{.wtllen kjeft ,

En alles wil verlaten 3

Waar door men Godt verlieft.

'tWas immers eydelheyt en niet >

Ofwy 't hier albefaaten >

Wat ons de wereld biet.

Neen overgoude dagen ,

Wl treden in u voort ,

Op dat wy 't Uven dragen ;

Door d'ofgeflootenpoort ,

En onsgeen naberou door knaagt ,

J^iaar 't ewig welbehagen ,

Al 't le:t naar achter vaagt,

D 5 Icn



F0L58 V O N C K E N

Een quade grond , Een korten ftondt.

Een iegclyk. &e ^efi m%)m WoordeH hoerden diefelve niet e

doet y die fal h een dwaas Man vergeleken worden , di

ƒƒ» Huys op het Jant gehout heeft , fprac!^ Jefus de Ewig

wphejt. Matth. 7. versas



der LIEFDE JESU; lUtf

Hyfal offijn bup lenen , maar het enfal niet bejlaan.

Job. %. vers 15.

't /^ ebou dat niet op Chrifti woorden ftaat J
^^Als is 't tot een Paleys verheven ,

't Is Eydelheyt > zyn fondement is quaat *

En 't fal fich eyndeling begeven.

Al fat men facht > op een fruwelen ftoel,

En Gouden berg van alle weelden >

En had van rouw ofwedom geen gevoel >

Maar al wat üch het hart verbeelden

;

En dit Gcbou ftond op de fchoonfte voet >

Zeer wel beleyt en vaft verbonden ,

Gelyk de geeft van defe wereld doet >

Door fpits vernuft en gaauwe vonden;

'tWas Eydelheyt : Want ofhet niet door fout 3

Van defe ofgene quam te leyden

,

Die duyfenden op winften zyn betrout

,

Noch ook door woefte oorlogs tyden ,

Verterend vuur > of hoge water vloet,

Ofop gefwolle wilde baren ,

Als't onweer fel, en ra£ende verwoedt

De fchatcen rooft , die op haar varen

,

Noch



FoUo V O N C K E N
Noch is 't vergeefs .* Soo komt'er eyndiing tod
Van middernacht , fnel op gedreven

»

Een Onweer , fwart, en fwaar, van wee, en act

Welks drygen 't fondement doet beven.

Saavaft, gebouw, dat op een fanrgrond ftaat

Hier moeten al uw delen kraaken ,

Als defe vlaag op uwe lenden flaat >

En donderbraaktuytzyne kaken.

Wat Storm is dit , foo byfter en foo fwart >

Men placht hem altyt DooTte heten.

Baa* Monfter, voor een wereltlievend hart,

Wat hebt gy al ter neer gefmeecen !

Daarleythetal, openenfiach, enftoot!

Wiewysis, bout op Chrifti woorden,
Soo heeft zyn huys in Ewigheyt geen noodt»

Wys fïjnfe , die naa weyheyt hoorden*

Wie iffer nu dan foo verftandig niet

,

Of foo met blintheyt in genomen ,

Die defcn Buy niet in 't gemoet en fiet

,

En weet dat hy gewis fal komen ?

Ach arme Menfch ! waarom dan foo gedaan ?

Waarom gebout op fulcke gronden ,

Die tegen Doot en Hel niet kunnen ilaan ?

Hier wordt gy immers (lom gevonden.



der LIEFDE JESU, FoUr
Sooniet, fooniet, aldiezynhejjlbcgeen,

Moet op de vafte fteenrots bouwen

,

Hoe Jefus heeft gêwandelt en gelcert

,

. Dat fal hem ewig niet berouwen.

Heylig Antwoordt.

3 e Ryke Menfch fprak: En iekjal tot myn Ziekfezgen,

Ziele gy hebt veel goederen > die opgelecht yn voor vele

ren , neemt rufte , eet , drinckt %}t vrolyk.. Maar Gcdt

ide tot hem , gy dwaas , in defe nachtfal menuw Ziele van

eyfehen: en 'tgeengy bereythebt , wiensfal hetfijn} Al^

9 [is V met dien] , die hemjelvenfchattcn vergadert en niet

^enisinGode. Lucl2. vers i<?>zo>2l.

A!ks



Eol. 6z V O N C K E N
Alles heeft zyn mondt.

WAM wit degrtote en fcboonheyt der fchepfelen wordtÊ
mfpronckelyfa were\meefler derfelve bejchout daar b)

vergeleken %tnde. Wysheyt if. vers 5.



«Ier LIEFDE ] E S ü, Fol, 6%

\zCanrmn\t de Leliën des vtlts< Matth . 6. vers %%a

Als wy door groene beemden gaan

,

Daar veelderhande Bloempjes ftaan ,

Die tot ons, al iet willen fpreken *

Met wit, enblaauw, en roodt en geel

,

Vermengt, befprengt, fofchooneneêl,

Hoewel, hoenaau, en dicht bekeken

;

Terwyl zy haren geeft yan geur >

Door 't aangename Lyf> van kleur ,

Soo hart vêrquick'lyk van fich geven *

En 't wintje , vegende over 't Hof,

Met bloeyfel renck , het ruyfend lof *

Der hoge Popelaars doet beven ,

De morgen Son foo heer'lyk blinckt

,

En koele dauw van kruytjes drinckt

By 't tuyt'ren , fluyten , fingen , quelen

,

Van 't luchtig vluchtig pluym gediert

,

Dat tuffchen Aarde en Hemel fwïerc >

En door de tackjes heen gaat fpelen s

Dan dencken wy in ons gemoet

:

O Paradys > wat fyt gy foet

!

Öaa



Fol.*4 V O N G K E N
Om dat wy hier een blickje fpeuren ,

Van d'uytgevloeyde liefdens kracht

,

Die als een fpiegel word geacht

,

Op dat wy 't goed , voor 'c quade keuren»

Sy preken al van haren Grond

,

Daar alle wefen uyt ontftondt ,

Gclyk* als uyt geboore krachten $

Die ons met haar veelvoudigheyt>

Soo fchoon en wonder uytgebreyd ,

't Onfichtbaar wefen doen betrachten.

In dit gefchep , vanTydt, en Maat,

Is Lief, enLeedc, enGoet, enquaat,

Ineen vermengt, en uyt geboren $

Maer in den grond der Ewigheyt

,

Is 't ewig durend onderfcheyt,

Als dach en nacht, van Liefde, enTooren.

De Duyfternis die Tooren hiet

,

Begrypt het Licht des levens niet >

Soo ook, haarbofeCreatuuren,

Die y met de Hel verborgen zyn $

Gelyk de Nacht , in Sonnefchyn

,

En dat fal eynd'loos Ewig duuren.

Wat is de wyfe vader goet

,

Die met een ftroom van foo veel foer.



der LIEFDE j E S U j FoU?
De menfchen daag'lyx komt begieten ,

h Zy datfe vroom , ofgod'loos zyn

,

Zyn regen en zyn Sonnefchyn

Laat hyfe al te faam genieten.

Wie vraagt , waarom dit foo gefchiet I

Godt is de Liefde, en anders niet j

En wyl in 't fichtbaar Al > en Leven ,

Zyn liefdens kracht is uytgevlocid

,

Enhalfin dei e wereld bloeydt,

Soo kan hy niet , als 't goede geven.

Daarom , ó Menfch , wie dat gy feyti

Befpiegelt u , in dcfen tydt ,

Eer dat den S P i E G E L wordt verbroken i

En uwe Ziel in 't duyfter Naar

,

Daar 't Goede noöyt word openbaar

,

Van Godt moft Ewig fijn vcrftookcn.

Dat is de Hel, eenewigquaadt.

Daar 't lieve licht nooyt in en gaat

,

Valt iemand daar , wie wil hem redden ?

't Is buyten Goedt , het Ewig Goedt

,

Bedenckt u dan wat dat gy doet

,

Helslyden , is een onfacht bedde.

Daar om is defcn tydt van Goudt ,

.

Dis onfe Ziel den Spiegel houdt
,

*

Daar

-'



Fol.te V O N C K E N
Daar Goet en quaat fich openbaren ,

Op dat wy 'c befte vatten aan

,

NaaGodt, de ware Rykdom ftaan

,

En ewig wel voor qualyck varen.

Heylig Antwoordt.

Sht icleheb u heden voor geficlt , bet leven, m het Goed
en den Ooot en het quade. Deut. 3 o. vers 1 ?.

TOEZANG.
Toon: Soo als 't begint.

Wy willen Godt om herteken ,

En treden V aartfebe met de voet ,
Op dat ons '/ Ewig hemels leven

,
In plaats van 't helfchc quaat ontmoet.

Ach hoe veelfchoonder is het dagen ,
Van 't Somerdaagfe Morgenroodt

,

Als V nypen van de Oojler vlagen
,

By dmeker nacht
3 foo naar en doot.

Elc^fpreekt enpreekt van V eerfle wcfen*
Als van baar Moeder 3 en den nondt

Waar uyt %y in 'tbegmfel reefen
,

Want alles heeft ?jn open mondt.



der L I E F D E J E S ü, FA 6J
Hier flaan wy nu , gelyl^genooden ,

Om aan te vatten wat ons luft ,

Van rechts en Ungts ons aangeboden ,

Eer 9
t licht des /evens 'wordtgebluft*

Soo laatom wel en wysVyk leuren

,

Het blyde geedt voor 't droevig qnaat ,'

Wyl *t ons uyt liefde machgebeuren,
En voor 't begeren openjiaat.

Vontyn en wortel aller wefen ,

Brengtgy den reehten honger voort >
Vat alle onlnft werdtgenefen 3
En alles kpmtgely^het boordt*

Efc Om



FoUS V O N C K E N

Om een beeter.

Werpt vau u weeh al uw êvertredingc waar do§rgi »t

dzn hebt, Ezech. iS. vers 31. Detvylgyuytge

bsfo dim ouden menfcb met %yn wertken. Col. 3, yers 5



der LIEFDE JESÜ, Fol. 69

Laat ons dan afleggen dewercken der duyfternis.

Kom. 13, vers 12.

Qtortuyt, uw Water op der Aarde»

^ Soo vul ick uwen Kroes met Wyn

,

Seer goet en foet , en hoog van waarde,

Dat fal uw immers beter zyn.

Soo fpreekt > Godts Liefde ook tot myn

;

En alle 5 Dat wy fouden haten

,

Al wat de wereld roemt en eert

,

Verachten , fmaden y en verlaaten

,

Wat zy bemindt en feer begeert.

Nu hoord , wat ons de Wysheyt leert

:

Giet weg , de Wereld uy t uw Harte

,

Soo Ichenck ick u den Hemel ia ,

Die baart geen naberouwend fmarte ,

Ach , overvloed > van groot gewin !

Wech Eydelheydt , uyt onfen fin.

Siet Menfch , watisdenEys, desHeeren?
Hy heeft geen Menfchen dienft van doen»

Maar zyn genade , is een begeren
,

Om ons, alskind'ren, optevoên,
Opdat wy 't altyt, jeugdig groen >

Genieten in het Ewig leven:

E 3 Hy



Fol.7* V O N C K E N I

Hy wil maar dat wy wyflyk zyn

,

Een Hechter voor een beter geven

,

Een dreckig voor een fuyver reyn

;

Een lampje voor een Sonnefchyn.

Is dit noch waardig t'overwegen

,

Ofneemt men noch bedenckens tyt *

Op fulck een winft , en grote Tegen

,

Voor 't derven van de Eydelheyt,

Die , als een droom , daar hene gleyt ?

De Gulde Poorten ftaan ons open >

De goede Vader nood ons al

,

Op dat wy van zyn Goetheyt kopen

,

Den Hemel, voor het jammerdal,

Envaftftaan, vooreen fware val.

Ach Vader ! dat wy u beminnen ,

En tot een balfemeade kracht

In 't ftrenge levensvuur gewinnen

,

Die haar geftalte foo verfacht >

Datzy, van vreugde, ewiglacht,

Enopftygt, in een jubilccren,

Met lofgefang en danckbaarheyt

,

Om 't fchoon der vreugde te vermepren 3 ^

In 't Herte van uw Majefteyt

,

Door d'Ewige diepte uyt gebreydt.



der LIEFDE JESÜ, FoL 7*

Jaa Vader Iaat ons dat gebeuren 3

Wy willen 'c, en gy wilt het ook *

Wyszynfe, die voor damp en rook

Dat fchone licht des levens keuren.

Heylig Antwoordt.

? en goeie , neergedruckte > engefchudiz , en overlopende

smatefalmen in uwen[chootgeven. Luc. 6. Yers 2 S

.

E 4» Hoe



Fol.'7» V O N C K E N
Hoe onbedacht.

En weet %y niet dat de vrindfcbap der wereld een vym
Jcbap Godts is ? Soo wie dan een vrind der wereldw

fijn , die word een vyand Godtsgefield, Jac. 4. vers 4.

Z



der LIEFDE J E S U, F0I.7J

7.yt nuchteren en waakt, i Peer. 5. vers S.

1 fachtjes Menfch , fooluftig niet in't leven

,

'-Of Weelde , uw' Kroes, met overvloed,befchenckt

,

fyt, helaas l met groot gevaar omgeven ,

Iet is hier niet fooveylig > als gy denckt.

artretereen, vanachter, op uw hielen,

re byfter naar , en doncker van geficht

,

er Monftreus , voor wereldlyke Zielen

,

Dat alle baa, enlelyk, voor hem fwicht.

ït meer ? Noch veel }
noch vcel,die haar verblyden »

n uw verderf, en loeren op uwquaadc,

rwyl zy u by haren teugel leyden

,

Dp dat gy vlug , op qüade wegen gaat.

1 ftaat eens flil 5 Raapt uw gedachten t'famen 5

M vergenoeg , al vergenofg van huys :

fyt een Menfch, enfoudureed'lykfchamen,'

Dm ringt te fyn , met fulck een hels gefpuys.

blyven wel voor uw gelicht verholen ,

Als dun gefpens, en guyg'len om u heen ,

lar haar bedrog , doet u elendig dolen >

dampfaligkind., helaas! waar wil die heen?



Fol.74 V O N C K E N
Waar wil dit heen ? Dit bly fal droevig Ende !

Maar ?
t is noch tyd ; fïet y met bedaartheyt om >

Hy is u na > die drygt met groote Elende ,

En u verflenft gelyk een beernde Blom.

Nu fy t gy moey , en Cierlyfc uy t geftreken ,

En dunckt u wel het fchoonfte kind te fyn

,

Maar dit verguld wil jammerlyk verbleeken

,

Als 't overdeck van Eydelheyt en fchyn >

Door uw Gevolg , aan 't Eynd word afgenomen.

Hoe foo ? Wat aars ? als lelykheyt en vuyl ,

Affchuw'lyk graau en fwartom voor te fchromen ,

Gedompeld , in een diepe modder kuy 1.

Hier fond gy wel een aartfchen Engel fchynen ,

Maar 't Monfter dat daar in verholen lecht >

Wierd op een baar , als 't masker fou verdwynen ,

O Wee I 6 wach ! die uyt val was te flecht ï

Soo niet ; och neen j treed uyt den kring der bofen

,

Vlucht van 't verderf> het jammer word te groot

,

Al is de wech , foo fraay beftrooyt met roofen

»

st!sEydelheyd, zy ruyken nade dood,

Wy noden u , om onfe wech te minnen >

OSufter^ komt, geefons nu eens de hand,

Treed aan, treed aan, word onfe fpeelnootinne»

In 'toverfchoon en faiig vader land»

Hey



der LJEFD? JESÜ, Fol. 7$

Heylig Antwoordt.

^oo onderwerpt u dan God: wederftaat dtnDuyvelenhy
JJal van u vlieden, NéufctQt Ged , en byfalmu nad-
en. Jac,4.vers7,8.

Het



fol.7« V O N C K E N
Het beft, Op 't left.

Ende daar %yn Hemelfche lichamen en daar %yn aartfe*

lichamen : maar een andere is de hezrl-jkheyd der hemt

Jche 3 en een ander der aartfcbe* I Cor. 1 y. vers 40.

Ma<



der LIEFDE JES.Ü, Eol. 7?

Maar wy hebben defe Schat in aarde vaten.

% Cor. 4. vers 7.

Een houte kroes* vervuld, met roode wyn

,

Verdonckerd > en verbergd het fchone *

Maar geeft dat Nat > een Vat van Chriftallyn

,

Soo fal 't zyn cierlykheyt vertonen

,

Noch meer als 't licht zyn glans daar ook toe doet*

Soo is de Ziel in 't aartfche vlees en bloet.

Al is zy root , ofgeel van deugden goudt

»

Haar fchoonheyt is voor 't oog verholen

,

In 't grove lyf, als in een kroes van hout

,

Dit doec het menfch'lyk oordeel dolen *

Dat op de glans van defe wereld boud

,

Den vromen is als and'rc , krom en oudtw

Maar als eerlang het aarden vat verbreekt >

En dat zy over word gedreven

,

Uyt defe kroes > daar zy v erholen fteekt

,

In 't heyligfalig vreugde leven ,

En dryft in \ Vat van hemels Chriftallyn

,

Dan blinckt haar deugd gelyk de fonne fchyn.

't Is beter hier voor flecht en recht te gaan,

En 't hart met deugden te verryken

,

Als



Pol. 78 V O N C K E N
Als had men hier een konïngs mantel aan ,

Daar 's Werels oog op quam te kyken ,

Wy achten 't mooy en Cierfel waard en hoog ,

Dat koft'lyk is in 's Bruy'goms heylig oog.

Al wat hier blinckt en troots in hoogmoed praald
j

Het is gering en klyn van waarde ,

Wanneer de Dood y den Efel't mooy afhaald >

Daar leyd het al in ftofen aarde y

Dan is, helaas I 't inwendig leven bloot,

In plaats van wyn , als water uy t de floot*

O Jefus ! kracht y die altyd wond'ren doet »

Gereet om 't krancken te genefen

,

Wy noden ü te gafl in ons gemoct ,

Laat uw genade met ons wefen ,

Op dat door u , het water in ons hart >

Toe goede wyn , van deugt veranderd wart.

Hcy



Rdcr LIEFDE J E S U, Fol. 7$

Heylig Antwoordt.

)aAr is een Natuurlyl^lichaam , en daar is eengeefte!^
lichaam. 1 Cor. 15.44. ^cbhetgeeftehke en is nitp

üy maar het natuurlyke , daar naa hetgetftelyfy.r. 4,6*
n [uilen de rechtvaerd:ge bUnepengelyl^ de Son , in V j^o-
%tyke baars Vaders, Matth. 13. vers 43.

Ife



fol.go V O N C K E N

Het mach geen quaacL

aat my de watervloedt niet overftromen , en laat de d.

t

temj nietverflindm. Pfalm. 69. vers %6.



der LIEFDE J E S U, Fol. Si

De Heere bewaart alle degene die hem liefhebben*

Pfalm. 145. Ycrs 2,0.

Al bruyft de wilde levens Zee >

Daarwy, in vlees en bloedt op vaaren y

Wy hebben onfen Jefus mee ,

Die fal ons fcheepje wel bewaaren»

Hy fprack wel eer een enckel woordt >

En ftraften weer en woefte winden

,

Zy waren ftil en fweegen voort s

Zyn liefde kan de toren binde.

Laat hobben tobben wat'er wil

,

Laat ruyfen alle norfe vlagen

,

Naa onweer word het wel eens ftil

;

'Wy willen 't met de Meefter wagen.

Al is den afgrond feer ontfteld

,

En gaapt , om 't leven te verdrïncken >

Soo lang als Jefus ons verfcldt

,

En hebben wy geen noodt van fincken.

Hy is getrou in alle noodt

,

En fal ons fcheepje niet begeeven ,

Maar voeren over hel en doodt

,

Aano d'ever van het ewig leven.

F Steek



Fol.8a V O N C K E N
Steek afin Zee , van 't vreemde lande 3

Daar Vlees en bloed , wel is gebooren

,

Maar h is een fchrale dorre ftrandc ,

Daar wy geheel niet t'huys en hooren.

Aan d'overzyde van dit meer *

Is 't vaderland van ruit en vrede ,

Al tobd het fcheepjen op en neer >'

Gy hebt de goede Jefus mede

,

Die fal het ftieren daar het hoordt

,

En brengen in benoude haven»

Die foo niet wil > moet echter voordt

,

Op 's levens Zee > met (tadïg Haven ,

En eyd'le onruft , voor en naar

,

Beftormt van vlees'lykheyt en fondc ,

In ewig prykel en gevaar >

Van jammerlyk te zyn verflonde >

In d'ewige afgrond fondcr grondt

,

Wie kan de diepe finckcr honden >

Ofredden uyt der hellen mondt >

Die op zyn cygen felfs berrouden \

En of hy lang op defe Zee >

Van 't ha aft verdwynend fichtbaar leven ,

Hadftroom, en weer, en vrinden mee,

En wierd voorfpoedig voort gedreven j

Hela



der LIEFDE JESU, Fol, 8*

Helaas / wat fou 't ten laatften zyn ?

Wanneer den ftorm des doodts gekomen

,

Gebied, dat alle hulp verdwyn,

En alle trooft word weg genomen :

Daar fïnckc het fcheepje droevig heen >

En haald zyn hoogfte topjen onder

,

Dat gïft'ren foo voorfpoedig fcheen *

Word nu een feer vervaarlyk wonder.

Ach neen dat niemand fu!x gebeur

,

Men is wel wys in aartfe dingen

,

En Maat zyn tyd'lyk leven veur ,

Dele overvaart ie niet geringe :

Men lade Jefus in zyn fchip

,

I Die kan de baare Zee gebieden y

En hoeden ons voor landt en klip ,

Soo fal geen ondergang gefchieden.

f, Ach broeders , van my n's vaders huys >

Laat Jefus met u fcheepje varen ,

Wy fagen u foo garen t'huys

,

%

Op dat wy t'famen vrolyk waren ,

Van de{c grooce reys der ty t

,

In 't Vaderlaad der Ewigheyt.

Heylig Antwoordt.

\e Heere fal u bewaren van alle quaadë : uwe Zielefal

tby bewaren, Pfalm. ixi. vers 7.

F % Des



Fol.S* V O N C K E N

Dies te verder.

Wtnt onft lichte verdrucl-Jn^e^diefeer btafi vocrby[ga

werckj om eengantjcb Jeer upnemend E&ig gewi

der heerIjckjoep. 2Cor. 4. vers 17.



der LIEFDE J E S U, Fol. Sf

De Heerc is myn helper, Hebr. 1 3 . vers 6-

Hoe felder achter uy t getogen

,

Hoe fneldcr naar het doel gevloden

,

Dies , of de vyand woeld en treckt

,

En maakt veel ftrytsen Zielen fmarte >

Te meerder dringt men Godt na 't harte 9

Zoo dat zyn quaat ons goedt verweckt.

Wy willen voort , wie fou ons binden ?

Ter plaats daar wy geen ruft en vinden.

Ach ! Doelwit , van ons Zielen oog l

Wat doen wy menig diepe luchten *

Naar uw genade en liefde vluchten ,

Gefchooten van des herten boog !

Al zyn wy vreemd in defen lande ,

Vetuyt met vaft gevlochte banden

,

Aan 't grof verduyfterd vlees en bloedt >

Noch gaan wy voort , met onfe finnen,

Naar hem j die wy in 't hart beminnen,

Den Bruydegom van ons gsmoedt.

Daar zyn verfcheyde lievelingen ,

Elck poogt en oogt naa zyne dingen 3

F % Daar



FoU* V O N C K E N
Daar h fchatje leyt , daar woonde het hart

,

Endaar wy lieven in ons leven ,

En doelwit daar de finnen ftreven ,

Tot dat'et wel getroffen wardr.

Ach ! Zielen fchat van groote waarde !

Al wonen wy , in 'c ylcss 3 op aarde j

Gy trekt het leven , daargylcydt;

En laat ons in het vlees niet ruiten >

Op dat wy met verheve lullen

,

Staag doelen naade Ewïghcydt.

Heylig Antwoordt.

Salig is de Man die verftee.^m^z verdraagt : Want ah
beproef:jaigiweeftfijn , (gofat hy de J^rone des levens o

fanden > ttelcke de Here belooft heeft dugeenen dte hem
hebben. Jac. i. vers iz.

TC



der LIEFDE JESU, Fol.87

TOEZANG.
Toon: Jerufalem 6 fchor.e Sur.

Eenfimer vlaagje doet geen quaat >

Al valt het neder , onderwegen ,

Wanneer men naa %vn oogwitgaat *

Soo diep in hart , en Zielgelegen.

Wie is geruft > op 't vreemde pat ,

Tet aan den Avond tip te ruften ?

Eer hlfijn weg ten eynde tradt

,

Vat[algeen wyje Rey/hr tuften,

"Behouden *t huys , ofby %yn vrmdt

,

Laat afge(looftheyt achter wegc
,

Als hy fich in de ruft bevindt >

J^anhy de rnoeyten wel vzrvccgsn.

Offoo hy daar nog aangedenckt

,

Het is totfijne meerder vreugde ,

Die 't heyl van ruft ?yn voetfel brengt ,

Voorleden leedt > doetgoedt en deugde.

Watfial't eengroen tvcelde %yn ,

De Velgroms weg te overdenden \

Bedaagt van 's Hemels Smnefchyn ,

Daar onsgun mteyten meerfalkifenck^n.

• F 4.
Het



Fol.SS V O N C K E N

Het leven fproot, UytGhrifti doodt.

waarom %yt gy root aan uwgewaadt ? en uw kjecdren dl

enes die in de wjnperfe trezdt £ Jefai. 61 . vers 2„

My



der L I E F D E J E S U, - Fol. S*

Mjnlieffteis blancien root. Canr. f, vers ïo.

Als is't een doorne, fclin'tfteeken,

Daar iich de teere handt yoor wacht

,

Noch komt'er een verborge kracht

,

Soo aangenaam , uyt voort te breeken,

Van kleur en geur foo hoog en fchoon ,

Dat zy van duyfend fpand de kroon.

Ach Roosje , dat foo foet in 't ruyken ,

Met fchoon bedoude Maatjes gloeydt

,

Ofgy op fcherpe doorne groeydt,

Gy fyt het waardigom te pluyken;
.

Wy lieven u voor allen ,
3
t meeft ,

Uw focre reuck verquickt den geeft.

Noch doet gy ons gemoed betrachten

,

Hoer eertytsj opeen fchral en cordt*

De lydens doorne brachten voort f

Bloedtrofen , hoog van verf en krachten $

Soo aangenaam foo fchoon en groot

,

Dat zy verfchrickten hel en doodt*

Hoe was dat Bloempje toch geheeten £

Soo hoog en majefteyts , van kleur

,

F 5 Ssö



M.f>o V O N C K E N
$00 ryk en vo! , van bafem geur

,

Ofmag men dat geheyrn niet wecten ?

Zyn Naam isW o n d e r b a a r , en khc

h Was Godt , en Menfch , in een Persoo

*c Gekruyfte Lam , met foo veel wonden

!

Ach > onfer Zielen Eruydegoom >

En allerfehoonfte Roofeboom

,

Soo goedt en foet voor doodt en fonden I

Hier was de liefde Tonder maat

,

Hy dee veel goét, en leed veel quaadt.

De banden die de Zeeg'ningdeeden

,

Rontom fich heen , aan alle kant,

De voeten , die 't verwoefte landt

,

Verkondigden , de lieve vreede ,

Van eynd'ioosheylen ewig goedt

,

Zy dropen al, van heylig bloedt.

Bloetröode roofen , waardt te minnen

,

Gefypeld nvt de doorne kroon >

Soo heylig en foo hemels fchoon

,

Uw foet kon 't helfche fuur verwinnen >

Dat fich in Adams Ziel ontitack ,

Toen hy fich van Godts liefde brack.

Dit was de Bloem , uyt 's Vaders harte,

Zyn allerdiepfte Iiefdens kracht , t
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In Jefus name voortgebracht

,

Die uyt de doorne boom , van fmarte ,

Zich opende , en bloeyden voort

»

Dat hel entiuyvel wierd verftoordt.

Ach roofebloedt , uyt heylig weefen

,

Valt 3 met uw hemelfe Tiaótuur

In myn verduyfterd Zielenvuur

,

Op dat haar kranckheyt wordt genefen^

Enzy, helaas/ foofeer verbleekt,

Nu weder 't gulde hooft op iteekt.

Ach Roos van Saron ! myn beminde ,

Myn Tortelduy f , myn fchoonfte lief ,

Die ick , ïn myn gemoed verhief,

Hoe lult het my u recht te vinden

!

Nu fucht ick noch in 't wilde woudt

,

Gelyk een Duyf op 't dorre hout.

Daar fynder veel die my belaagen,

En feer misgunnen 't hemels goedt y

Dat ick veriluyt in myn gcmoedt,

En foecken my de buyt t'ontjaagen

,

Van jaar op jaar , en dach > op dach ,

Dat baard in my 3 foo menig Ach /

AchGodt, myn lief myn over fchone,

Ick hou aan u , houd gy aan my
Dit
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Dit leven gaat wel haaft voorby

,

Dan hoop ick in uw Hart te wonen.

Ick in het uwe , en gy in 't myn

,

Dan fullco wy vèreenigt zyn.

O Rofe boom , vol fchone bloemen

!

Wie kan uw heerlykheyd volroemen !

Heylig Antwoordt.

Icl^ben een B^fe van Saron , een Lelie der dalen. C
2. vers i.

T O E S A N G.

Toon: O Kersnacht.

Toen Godt , in 't vlees y fich openbaarde 3

Was 't fchöonfte Peereitje op aarde :

Swygftil al wat van wonder reemdt 5

Wie kan dat^rootfte wonder[preken ?

Uier moet de Son , en Maan verbleel^en i

En alles wat'er wartgenoemdt.

Veel Koningen , en veel Propheeten ,

Met uytgeftrcdett hoop befeeten ,

Befaagengaaren oefen dacb.

O Menjcben , die op aarde woonde ,

Toen fich den Schepper JJenfckelyl^toende >

Wat was 't een wondst datgy[ach !
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Daarover, laatfichimand hoorend

Betgeen dat quant tot onje ooren ,

En dat wyfagen , met ons Oog $

En taften, met enfe eyge banden ;

Soofprac^by, die van liefde brande ,

In'tVJ ooVLDTdes levens , fcboon en boog.

Jaa Vrindt boefiudtgy andersfeggen l

Gy placht tp %yne borft te leggen

;

Dien allerkpftely\ften borft !

O ! ach ! boe wort dzgeeft ontleoken !

Mn 't vondeend Ziclenvuur mtftooken ,

In £allerfchoonfte Jefus dorft.

Jaa Jefus ! lief, myn everfcbone ,

Het luft ons dicht byu te menen 5

En ofgi niet op aarde %yt

,

'Noch woondtgy ons niet in de varte ,

Maar, door
3
t Geloof, in enfe harten ,

Gelooft %y Godt 9 in Bwigheyt.

Daar



FoI.5>4 V O N C K E N

Daar leven is> is lioop.

t

Genadtg en barmhartig is- de Heere , lanctytedi* engr

vangnedertiemitbejit, Pialm. 145". vers 8.

Smat
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Smaakt , en fiet dat de Heere goet is.

Pfalm. 34. vers p.

"1 ek rookte riet en fal hy niet verbreeken

,

JNoch 't rokend pit, falhy, niet bluffen uyt

:

:vens lucht 1 Om 't voncken aan te fteeken ,

/at fuyft gy foet , en hemels van geluydt

!

ut al tot my , beladen , en beladen 5

00 valt een dauw, van melck, en honing graadt*

wilfc al verquicken , en verfaden ,

)ie Over 't Hart, van Godt begeren ftaat.

t hoorden zy , die waater uyt haar Ogen

,

kis tot een bad > der heyPge voeten nam ?

:zy, methair, ootmoedig quam te drogen ,

laar fchuld verfmolt , in Jefus liefde vlam.

it goede moet, klynvonckje, vanBegeeren,

)at fich naaGodt , en zyn genade ftreckt 5

1 glimmen , is een liefden kracht , des Heeren ,

)cor zyn genaade , in uw gemoedverweckt.

e fey ter neen ? Om 't vonckjen uyt te doven 5

let is te laat , uw Sonden zyn te groot >

gaavoorby ; 'men lal hem niet geloven 3

iet is hem niet , die ons zvn liefde bood.
Al
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Al wat'er drygdt > tot twyfel > en vercagen ;

Wy feggen neen ; dat is den Vader niet

:

Maar wat ons lockt , en treckt , naa Godts behage

Dat is zyn handt , die ons zyn hulpe biedt.

Neen Zielen-vonck > laat niemand u vetfchricken 5

Godt is de Liefde* en 't enckel 3 fimpel G o E £

Waar fond hy u , mee doven of verfticken ?

Al wat hy heeft , is liePIykheyt en foet.

Saaydgy maarj Ach ] en Och! IVlyn Gad.' myn Leve

Myn hoop ! myn heyl / myn trooft 3 en toe verlaai

Het fal een Ooft , van goede vruchte geven ,

Want zyn genaa' , doorfegend fulcken faad.

Sant Jan, gy hebt de Lieffte fchoon befchreven *

Seer hoog en diep , uyt een verklaarden Geeft ,

Door beylig vuur > in 't Liefden Punt verheven ,

Wyl gy ook fyt , het lieve kindt geweeft

:

G o D t is een Licht: dat fcheldt door onfe Oor€

Enklinckt in 't Hart , gelyk een Eng'ien Toon :

Jaa liefden kindt 5 ons luft noch meer te hooren j

Godt is een Licht , volkomen klaar en fchoon :

In 't welcke ,
gans geen Duyfter , word gevonden :

Dat'sfondervleck.* Haleluja, myn Lief

!

Soo blyft het fwart , in 'c ewig wit verflonden j

EenSon> diefich, van ewigheyt verhief

:
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n Son , myn Lief, die 't duyfter doet verdwynen I

saatop, in 't Hart, o Zielen bruydegom

!

1 myn gemoed met klaarhey t door te fchynen ,

ïn fpreyd uw licht in 's levens cirkel om.

itnocb al meer * borftlegger, Godts beminde ?

tfoch hoog , en fchoon 1 noch veel ! noch over veel

!

feyde; Godt is Liefde: diehemvïnde,

jroot is de fchat , hoogwaerdig is haar deel.

dt is een licht , en Liefde : fchoon , om* hooren

!

Die met zyn Ziel , in 't Licht der Liefde blyft

,

ïblyftinGodt, en is uyt Godt geboren,

Selyk het kint der liefde , lief'lyk fchry ft.

Heylig Antwoordt.

'Jarit den Sone des Mcnfehen en is metgekomen om der

V menfeben Zielen te verderven , maar om te behouden.

c. 19. vers 5*.

Spys



Fol# ft-. T O N C K EN
Spys na den Honger.

Aller 0%en wachten èp u: engy geeft hen harefpyfetfy

tyd. Gy doet uwe hand epen en verfadigt al 'watd,

leeft [nauw] welbehagen. Pfalm. 145. Yersi^itf.
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Verfadinge der vruchten is hy uw aangeficht.

Pfalm. invers n#

Een ider fockt naa zyns gelyken

,

Elk leven , neemt en eet zyn broodr,

,

Van , daar zyn levens krachte ryken ,

De Moeder , daar hy uy t ontfprooi

:

Soo ook , ons fichtbaar aartfe leven ,

Een klyne wereld , in zyn maat

,

En kindt , van 't groote voort gedreven

,

Uyt wiens Materi 't ookbeftaat.

HetMaagfe, Magineets begeren,

Treckt uyt den groten Moeder aan ,

Op dat het leven heeft te teeren

,

En in zyn weefen mach beftaan :

Dat 's goedt , en wel , en wy bedancken

,

De hoogfte 3 die het alles geeft 3

Den wortel aller (tam en rancken

,

Uyt wien dat alles 't wefen heeft

;

Soo iffer rioch een ander leven ,

Dat in het leven defer tydt ,

Met Elementen ftof omgeven

,

Als in een kas, verborgen lydt;

G a Dai
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Dat hongerdtook naa zyne Moeder 9

Gelyk een Deel , van 'c ewig Al,
Den grooten aller dingen voeder,

Die ewig was, enblyvenfal.

Dat tracht fïch dieper uy t te ftrecken ,

Wat d 'aarde geeft , is hem geen brood: >

Hy foeckt een wefen aan te trecken

,

Van 't wefen , daar hy uy t ontfproot*

Godt is zyn wereld, en het wefen >

Voorzyn begeerende Machneet

,

Dat zynea honger kan geneefen

,

Wanneer hy ftadig van hein eet :

Mee fachten , bidden , endefmeeken >

Vandach, opdach, en jaar > op jaar >

In liefde , en aandacht onbefweeken

,

Aan defen tafel > voor en naar.

O Godt! öBroodt, van 't geeft'Iyk leven

,

Maakt gv der Zielen maag gefont

,

Om rechte honger luft te geeven ,

Tot opening, van's harten mondt;

Opdar wy drincken endeeeten>

Inwendig waflen tot uw beeldt

,

Dar met uw goeden geeft befeeten

,

Voor h vaderlyke aanficht fpeeldt

«

G
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ÊelykeenKindt, uyc u gebooren >

Om 't ewig vrcden woordt te hooren.

Heylig Antwoordt.

WMig \xin\ die hongeren endorften[na] de gerechtigheyt:

)mant %yfullen verjadigt werden, iMauh. f. vers 6.

o% Niet



tolioz V O N C K EN,
Niet fonder hoop.

Hebt gt diengefun , die myn Ziek lief heeft. Cai

3. vers 3.
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lekfat htmfêecken die myn Ziele liefheeft.

Can. 3. vers z.

Gj

elyk een Tortelduyf , in 't woud

,

Die zyne Weergaa heeft verlooren ,

In eenfaamheyt , op 't dorre hout

,

Zyn toon van treurigheyt laat hooren 5

Soo fwerft de Ziel , als vreemdeling >

En acht ! en tracht naa haar beminde ,

Die haar in Adams val ontging

,

Ofzy 't verlooren weer mocht vinden.

Wat fuyft en ruyft'er meenig vlaag

,

In 'c wilde woudt , van 't aartfe leven \

Hoedwaaldtzyom! nu hoog, dan laag,

En wil geen moet verloore geven.

Ach Bruydt , of Bruygom , van de Ziel
J

Wat moet zy ver zyn uy t gevloogen

,

Toen haar die rey rre luft ontviel

,

Soo grofen jammerlyk bedrogen 1

Wat moet zy ver venworven zyn *

In'tdonckerbosj vol wilde boomen,

Befchaduwt, voorde fonnefchyn*

Soo naar 9 en fwaar > om uy t te komen !

G 4 O Tor-
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O Tortclduyf;c houdt maar aan >

Gy fult uw Weergaa noch wel vinden

,

l$et fal uw foecken niet ontgaan *

Hyfoeckuook, als zyn beminde.

Al loerde den Adelaar in 't woudt >

Beluft om duyve vlees te kluyven

,

Soo gy u aan de lieffte houdt >

Hy fal uw veertjes niet verftuyven.

Een wachter heeft u in het oog ,

Zyn liefde fal u wel bewaaren

,

Of'c fcheen dat gy alleenig vloog ,

In 't wildewoud t , van veel ge vaaren j

Gy fyt nochtans foo eenfaam niet>

Daar fynder veel die u beminnen >

Ofgyfe niet voor ogen fict >

%y houden u voor haar vrindinne :

Bebalvenhem, daar gy 't op munt,

Doorwien* zyu> haar dienft verkenen,

Den goeden Jefus , 't hoogfte punt

,

Diegy 3 enwy> in 't foecken meenen.

Den w .chterlfraèlsfluymertniet,

Zyn liefden oog fal op ons waaken >

Tot wy ontvlogen al 't verdriet >

In h overheylig vey lig raaken ;
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Om weder zyn vrïndin te.zyn >

to fpeel genoodr , gelyk te vooren ,

Eer wy-x door 't eygenwillig myn 9

\ Die fchone Bruydegom verlooren.

O Tortelduyfje v houdt maaraan

,

Gy fult uw weergaa noch wel vinden ,

;
tïy foeckt u ook > als zyn beminde,

Hoe foudt gy dan malkaar ontgaan ?

Heylig Antwoordt.

\iddet> en ufalgegeven werden: foeckt > engffult vin-

jden: IJóppet , en u fal opengedaan morden. Want een

gelief die bidt 9 dieontfangt: endiefoeckp , die vindt s en

Ie klopt y dienjal opengedaan warden. Matth. 7, 7,8.

Dro.
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Dromen is bedroch. .

De menfche is de ydeiBejfgely^: %yn dagenen als et

voortgaande [chaduwe. Pfalm. 144. vers 4.

Se
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Soe en laat $ns dan nietjlapengelyl^als de anderen.

m iTheff.j-.verstf.

w'at is het wonderbaar ! Oeh harm /

Strackwasickryk, nu ben ick arm.

My droomde > van veel mooys , en weelde^:

lek was een groot , aanfienlyk man ,

En had een Könings kleding an ,

Byal, waifkh het hart verbeelden.

Als vlaag > \>y vlaag, was myn gewin,

De welvaart vloeyden tot my in

,

'k Was vroly4c , mee myn ryke vrienden

;

Myn landt was breedt , myn Gaarden wydt

,

By allerley vermaaklykheyt

,

En had veel boden , die my dienden.

Men noemden my geftadig > Heer »

Elck (treek, cnboogfich voor my neer.

Myn woon paleys hadt gulde falen :

lek fat op felp ; 't was % knechten dien

:

Myn Eyf're kift» waswelvoorfien,

Een put te diep , om leeg te haaien.

't Was alles heer'lyk , wat ick fach :

Met wierd ick wacker ,* daer ick lach >

In 't Mof j befoeteld , en vergeeten 5

Een arm , elendig , kreupel man 5

^
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Noch gelde , noch broodc , noch kleed'ren an

Veracht, verfchoven , en verfmeeten.

O Bedelman , wat preekt ghy fterek I

Ghy wereld'ling komt hier te kerek •

Ofghy uyt uwen droom mocht raaken ;

Daarin ghy diep verfluymert leydt

,

En maaldt en dwaaldt io eydelhey dt >

Eer u gebeurdt , een droevig waaken.

Want üet 5 al fïaapt men noch ioo vaft >

En gaat in eydelheydt te gaft ,

En droomt van alle moye dingen ,

Die 't oog begeerdt , en 't harte lult »

Zeer mackl'yk , vrolyk en gernft

,

Daar alle weelden 't hart omringen y

De ftareke doodt flem roeptibo luyt 5

De Geeft ontwaakt 1 de Droom is uyt .*

Men leydt ontbloot , van alle deugden :

O noodt ! O overnaare noodt

,

Wat is uw armoed fwaar en groot l

Wat helpt een eyd'lc droom , van vreugde ?

Wordt wacker , al die flaap^rig fyt ,

En waakt in defe gulden tydt ,

Van opgefloote hemels deuren 5

Waar door men langs de weg van deu^dt
Gaat in , tot eyndeloofe vreugdt

,

In eeuwigheyt , bevrydt voor treuren.

Die 'c oog van 't innerlyk gemoedr

,
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In heyl'ge aandacht open doet

,

En wandelpt op des Heeren wegen

,

Verfmaadt de vreugd, van korten duur ,

Wanneer hy komt aan ftervens uur ,

Soo valt op hem een groote fegen.

Zyn geeft ontwaakt uyt defe tydt

,

In 't eynd'loos goedt , der ewigheyt.

ï)e langft e welvaart is te kiefen.

Een droom , van weelde , is wynïg waardt

:

Wie fich een Hemel maakt , op aardt

,

Die moetfe , cyndeling , verliefen.

Al wat voorby gaat en vervliedt 3

Dat is het waare wefen niet

;

.
Watewigvaftftaat, fonderwancken,

Is waardig dat men 't Heft en mindt

,

Beoogt, betracht, enfoecktenvindt,

Wie'thaagdt, enwaagdt, fal'tfkhbcdancken.

Ach Jefus ! heylig Zielen licht^

Schynt ons geftaadig in 't gelicht

,

Op dat wy wacker xyn , en waaken

,

En niet in 't logge vlees , en bloedt

,

Bedomt, enduyftervangemoedc,

In flaap noch fluymering geraaken.

Heylig Antwoordt.

XJant wanneer fy [uilen fi^en , bet *r vrede ,t»finder

\l gevaar: dan [al een haaftig vaderf haar overtomen.

rhefT. 5. vers. 3.

Schvn
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Schyn bedriegr

Doet aan de gehzle wapcmuftige Qodts op datghy konut

ftaen tegen dz Ufiige omleydingen der Dujvels. Epb
4. vers. il.

Ge
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Qeljk. de Slange Uvam door hare ar%b!iflighzp be-

droegen beeft. z. Cor. 1 1. 3.

O!,
ftomme vïfie , waart gy wys

>

Hoe fou den Hengelaar ftaan kyken

!

Die u beloerdt , zyn maag tot fpys

,

Ghy foudt zyn febyn goed wel ont ftryken.

Hy fteld fich fcer bekooi'lyk aan >

En toond hem goed'en mild 3 in 't geven $

Maar 't is uyr loos bedrog , gedaan ,

En 't koft uw befte lyf, en leven.

Wift gy den Angel in het aas ,

Dat beetie fou ü niet bekooren ,

Maar door onnofelheyt , helaas !

Gaat gy > elendiglyk verlooren.

Maar ach I waart gy het noch alleen >

Soo onvoorfichtig , in 't vergaapen >

En droevig lot , het ging noch heen ,

Om dat gy tyd'lyk fyt gefchaapen

:

Maar die verftandt en wyflieyt heeft

,

En laat fich foo door 't aas beloeren >

Dat imand hem bedrieg'Iyk geeft

,

Dat is elcndtg Hecht verYoerenJ
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Den grooten Henglaar gaat op buyr

,

Langs d'oever van het menfch'lyk leven y

En werpt zyn Helfchen Angel uyt

,

Met fchyn van goed en foet omgeven.

Wat hapt , en fnapt'er menig Ziel >

Naa'taas* van eydelheyt en weelde >

Dat hem voor zyn begeerte viel *

Door Oogen , ooren , en verbeelden l

Den Vifler doet het cierlyk voor

,

En weet den weerhaak toe te winden ,

Op dat hy toch het hart bekoor

,

Om 't Ewig leven te verflinden.

Dat is elendig , en bedroeft I

Van 't quaadt des Angels wel te weeten

,

En van 't gevaar y die 't lockaas proeft

,

. En noch te gapen , en te eeten

!

Het vifie weet zyn onheyl niet

,

Wyl't flom , en dom in fulcke faaken >

Onnofelkomt in zya verdriet ,

En aan zyn levens cynd te raaken :

Maar 't leven uyt de e wigheyt

,

Begaaft , met licht, verftandt 3 en finnen >

Tot waare wy fheyt * en beleyt ,

Om 't cwïg Goed , voor 't quaad te winnen

,
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Die 't met zyn Geeft begrypen kan 3

Doorleering, fpreeken, envermaanen,

Niet meer een kindt, maarVrou> ofMan,'

Genodigt op des hemels baanen ,

Gewaarfchoüdt, voor een fcherpe haak *

Van droevig quaad en ewig lyden

,

Verborgen in het aarts vermaak ,

Van weelde , welluft, enverblyden;

Dat die iïch noch verlocken laat ?

Door voorgeftelde beufelingen ,

Dat is te droevig, entequaadt.'

Eens Menfchen Ziel is niet geringe !

Betroud den loofcn Heng'Iaar niet,

Otnenfch/ te groot, om kiyn te achten

!

Of gy 't verderfniet voeldt en fïet

,

Als 't raakt en haakt 3 komt wee en klachten,*

Hy is voorfichtig van gemoed t y

Die Oogt 3 en poogt naa hemels goedt»

Heylig Antwoordt. m^
)en duyvel] dfc was een-Menfchen mocrdervan denbe-

ginne, ende en is in de waarbeydt nietftaande geblc-

: want geen waarheydt en ir in hem. Warnier hy dé

[benjpèckt > feofpreekt hy uy't %yn cygen : want hy is een

\ènaer , en ds Vader dsrfelver [teugen] . Joan. t* 44.

H **
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't Is wonder.

He&rc wat is deMenJcbc, datg? hem kend > betfc

J desmcnjchen , datgy het achtet} Pialm. 144. ver:

Si:t de Hemelen, jaa de Hemel der hemelen znJouden ut

begrypzn. z Par, 6. vers I$



der LIEFDE J E S U , FoL Ii*

Syn GroBtbeyde is ondoorgronielyk, Pfalm,"

l45T.Yers3.

A Is ick myn Oog verhefomhoog,

jr-*En ile den blauwen heemels boog a

Befaayd met foo veel duyfend fterren B

Nooy t afgekeeken , noch geteldt

,

En wy foo voort , doorat ruyme veldt

,

Dien Cirkel om , foo breedt en verre $

Dat myn gedachte ftuyt en floot

,

Dandenckickj Ach! wat fyt gy groot \

Hier by , verryfen myn gedachten

,

DatdefeGrootheyt* dïemenfiet,

Een puntjen is , en anders niet,

Wanneer wy h Ewig A L betrachten :

En dat die groote Majefteyt

,

Beflooten, noch in plaats , nochtydtj

Niet op te heffen , noch te noemen *

. Op't menfchelyke Stipe fict

5

By 't ewig'Groot , foo klyn als niet

!

Wie kan dat wonder ooyt vol roemen

!

Dat Godt , dat Eyndeloofe Groot

,

De kleyne Menfch foo vrindlyk noodt

,

H % T«*



Fol.ii* V O N C K E N
Totzyngefelfchap, en vrindinne;

Ommeetedeelen, inzyn vreugde ,

Bekleed , met heerlykheyd en deugdt ,

Als twee Gelieven, in't beminnen !

O Godi ! oneyndig , ewig goed:

,

V/at is uw wonder groot en Toet

!

Wat mach den Worm noch weyg'rig weien /

Van fülcken groeten Heer gevrydt a

Gelockt , en vricndelyk gevlydt

,

AlsBruydt, genoodt , cnuyt gclefen 1

Verfocht een Koning , op zyn Troon ,

Met Schepter -ftaf , en goude kroon ,

En voetftevin ,. tot zyn beminde

,

WT
at riep de wereld overiuydt,

Dat groot Geluk , en Wonder uyt

!

Wie kon de bruylofs vreugde benden !

Maar v/a: is dit? een ey del niet

,

By 't geen de Ziel van Godt gefchiet

:

O Menfch ! bedocht gy uw genaade I

En overley zyn waarde recht

,

Gy fondc , om 't werels klyn en flechi

,

Die groote bieding niet verfmaade.



der LIEFDE JE SU, F0I.117

Hoogwaardig Groot, dat niemand weet >

Hoe hoog, hoedisp, hoe wydt 9 hoebreedc*

Oneyndig* Ewig> ongemeecenl

I Baard gy de wysheyt in ons Hart

,

Dat defe faak gewogen wart

,

En niet door eydelheydt vergeeten.

Heylig Antwoordt.

)e Hemel is my een Troon 9 en de ^Jarde een voet banc!^

myner weten. Act. 7. vers 49. En vervulIe jc'^uet

n Hemel en de Aarde \ Jerem. z\ . vers 24,

K 3 Wis



Fol.nS V O N C K E N

Wie kanfe tellen?

Want %od beeft den Menfcbegejcbapen tot onverderffel

beyt : en heeft hem gemaakt een Beeldt van tync ey%

'Natuur» Sap. 2. vers 25.



der LIEFDE JE SU, Folno

De genadengifte Godts ü het ewige leven.

Rom. 6. vers 23

.

Beloften van het Ewig leven,

Door 'c Woordt des levens ons gegeven 3

Dat als een ftroom van wyshey t vloodr >

En bracht een volle Zee van Tegen ,

Hoe noodig fyt gy t'overwegen >

Wat is uw waarde, fchoon en groot /

Te meer , wanneer men 't ewig derwn

,

Vereenigt met het ewig fterven

,

Van eynd'loos quaadt , voor eynd'loos goede

,

Van Godt, en Hemelrykgefcheyden

,

Elendig i fonder maat van tyden

,

Dat is een Spiegel , voor 't Gemoed:

;

Op dat de finnen hier vergaaren •>

Soo alle hondertduyfend jaaren

,

Van ooft , of weft een vogel quam

,

En van het gruys , der ganfche Aarde

,

Die Godt door zyne febepping baarde ,

Alleen, een ENiGfantjenam 3

Dat fou noch aan een cynde loop en

;

Maar die op fuik een eynd moft hoopen ,

H4 In



Fol.i2o V O N C K E N
In jammer 9 en verdriet van tydr

,

Hoe fou zyn Hart in wanhoop fincken ,

Van fulcken bit'ren Kroes te drincken i

Dat 's maar een bliek der Ewigheydt :

Eenftip, een puntje > en noch minder,

Want Ewig vind geen eynde vinder.

Ach .' dat het ons ter harten gaat

!

Ons gaat het aan, ons fal het treffen !

O i onderfcheydc ! niet op te heffen

,

Van ewig goedt , ofewig quaadt

!

Schrick menfehen kind , en rept uw voeten >

Op h padt , van ware deugdt en boeten ,

Den tydt , van overleg , is kort

:

V/ie falfe , aan 't eynde , weder haaien ?

Niet lang te drygen , en te draalen

,

Eer dat de deur geflooten wordt.

Wie hier op aarde is in elende >

Hoopt door -het fterven > op een Ende

,

Van dach * op dach > en uur , op uur

;

Maar in het ewig Hels verderven ,

Daar kan der Zielen grond niet fterven >

Zyiseen Vonck, van Ewig vuur:



der LIEFDE JESÜ, F0I/121

Gebooren uyt het Ewig Baaren ,

Der Krachten die begin'loos waaren ,

Een onoploflelyken knoop >

Van d'ewige Natuur verbonden

,

Dies word voor haar geen Eynd gevonden
t

Daar is in ewigheyt geen hoop.

Maar wil zy haar in Godt verbeelde,

Dan fmelt haar ftrenge macht in weelde

Haar vuur'ge wortel wordt verkoeld

,

En onophoudelyk genefen

,

Van 't liefden licht 3 en heylig wefen ,

Soo dat zy niet , als weldoen* voeld.

Ach ewig Weldoen ! falig leven >

Dat Godt aan ider Ziel wil geven %

Die zyn beloften neemt in acht

!

Uw waarde is nimmer|uyt te fpreeken ,

Om dat gy eynden fult noch breeken >

't Is hoog en diep , die dat betracht \

In dienv/e aan u , een uytgang kenden

,

Dat gy noch eyndeling fout enden y

Al was't , met 's werels laatfte fant *

Naa foo veel honden duyfent jaaren

,

H 5 So



Tolizi V O N C K E N
Sco fou 't een onvolmaakthey t baaren

,

Maar Ewig > fchuyft dat aan een kant.

Daarom is dit , het groot Beloven

,

Dat al , en alles gaat te boven *

Dat ons den Mondt der Waarheyt feyt 5

lek geefmyn fchapen 't Ewig leven

.

Een waarde! nimmer op geheven !

Gelooft zy Godt , in ewigheyt.

Hcylig Antwoordt.

et is u heter verminclg tot het leven in te gaan , dan a

v jjweebanden hebbende , hene tegaan in de Helle , in da

enuytblujfcbely^vuur. Qaar haren Worm niet en fterft^en ht

vuur niet upgebluft en wordt: Mare. 9. vers 43. EndeJ

(uilen gaan inde Ewigepyne; maar de rethtveetdige in da

Mwgekvyi. Matth. zovers 4$.

H

TOE



der LIEFDE JESÜ, Fol.125

T O E S A N G.

Ewig 3 Ewig , fonder Ende ,

In verheuging , ofElende I

H*W£* i«i evenaar in 't Hart ,

Om het onderjeheyt te wegen

,

Want daar lep ons aangelegen >

Epideloos is machtig vart.

Heeft de wereld eengewichte ,

In het fiervenJalje lichten ,

Watjpo diep bedommeld lach ,

Komt dan helder voor de ogen

,

Schaduw heeft het Hart bedrogen ,,

Dat het Oog niet gaarderfach.

Neen dat moet om nietgefchieden ,

Laat om 't ewig auaad ontvlieden ,

In den arm van 't Ewig Gttedt $

Dicfyngunji heeft a angzb&oden

Nevens fulcl^ een vrind Ijl^nooden >

EnJyn deuren ofen doet.

Voor



Pol, 124 V O N C K E N

Voor dit een ander.

Ende gelykfYWys wy het beeldt des aanfchen gedragen bt

ben,[alfoo\jullenioy ooJ^het Beeld des Hemclfcbendragc

1 Cor. 15. vers 49. Want col^zn defenfucbten wy , vzrU
gende met onfe womftede > dis ujt den Hemel is

}
overgiet

te mrden. % Cor. 5. vers z.



tier LIEFDE JESÜ, Föhns

)cet aex den Heere fefum Gbriftum. Rom. 1 3 . vers 14,

Als ick myn fichtbaar beeld betrachte ,

En overdenck , met myngemoedt,

Soo vind ick Adams vlees en bloedt , \\

Verknoopt van tydelyke krachten :

Dat trock ick uy t de wereld aan ,

Om 't vier der Zielen mee te kleeden l

Van myn geboorten dach , tot heden ,

Heb ick daar mede om heen gegaan.

Ach fchoonftc Jefus 1 myn Beminde 1

Waarom dan, foudhet minder zyn*

Ontrent uw Wefenheyt, en myn,

Wyl 't aartfche 't Hemels niet kan vinden ?

Sy t gy den tweden Adam niet ?

Uyt wien wy moeten zyn gebooren ,

Die ons herfteldt , gelyk te vooren

,

En Hemels Vlees , en Bloed aan biedt ?

Waarom danfouden wy niet dragen

,

'Het Wefen van uw Lichaams Ktacht

,

Het vierig leven toe gebracht

,

Door 's Vaders heylïg welbehagen ?

v*< W



Jol. t%6 ¥ O N C K E K
Uw lichaam , moer ons lichaam zyn

,

Wyl Adams lichaam moet verderven

,

En 't ryke Godts niet kan beerven.

Jaajefus! Lief.' myn Sonnefchyn

»

Wy wenfen 'c uyt u , aan te trecken

,

Op dat ons vuur dien Oly eet

,

En 'c h ey lig , hemels Bruylofs kleedt

,

Den Geeii der Zielen overdecke.

Ons dencktaan uw beloofden buyt

;

Dat fulcke , die aan u gelooven

,

De Doodt geen levefal berooven *

Zy treden maar van Adam uyt.

Sou dat ons lullen niet bekooren >

Om naar het innerlyk gemoedt

,

Uyt jefus hemels Vlees en Bloedt

,

Gelyk een Kind, te fyn ge^ooren ?

O Godt l die ons een Adam fyc

,

Om dat uw Speekuygs goede Snaaren ,

In Adams val verbrooken waaren ,

Diegy heröeld , in ewigheyt

!

s Uw Geeft moet ewig in ons fpeelen

,

Op dat wy tTaam de vreugde decl?9#



der LIEFDE JESÜ, toli%i

Heylig Antwoordt.

T etgene uyt het vhesgeboren is,[d*t] is vlees: en hetgeen

yup den Geeftgeboren is * [daP\ is Geeft. Joan. cap. 3.

O Gou-



FoI.nl , V; O N C K E N

O Goudc vryheyt.

eeb die ryk, willen wordengallen in verfieckingesen [*n

_Jden Stri\, en [in] vele dtvafe cnjcbadelicke begeerM
heden , i*e/c£ de menfeben dam verfincken in verderf'en or

iergmg. i Tim, *. vers 9.



der LIEFDE J E S U, Fol, ïif

Met de Bandenfijnerfandenfal hi vaflgehouden
morden, Prov. 5 . vers il.

Noch is zy vrolyk , en geruft

,

Helaas 1 en laat fiolen forgen

,

Van dach tot nacht , van nu tot morgen

,

Door Eydelheydt in droona gefufr*

Syweet, vanKeetings, noch van banden $ .}.

Jn weelde en welluft onvermoeydt >

Soo fwaar gekluyfterd en geboeydt >

Maar blindheytoverdeckt haar fchandea»

't Is droevig 3 die zyn quaadt niet fiet

!

Soo placht een Slaaf, in angft bekneepen

,

Met eyi're keringen te fleepen

,

In groote elenden en verdriet /

Rampfalig Kindt ! gy fy t gevangen

,

Hoe vry , en Vranck gy rtieent te zyn

!

Uw vryhéyt is bedrog en fchyn

,

Noch fyt gy luftig in uw galgen !

Gy gaat Uws Vadershuys voorby 5

Helaas! hoewilt'ereynd'lingkhiyïen \

Uw afkomft is van Eed'lén huyfe >

Nu leyd' men u > in flayerny

:

I Van



Fol.i^o V O N C K E N
Vanwelluft, eydelheyt, enfonden.

Wat is de Kecting fwaar en grof >

Van foo veel fchaakels > hart va» ft©f >

Daar u de Weereld aangebonden

,

Gekneveld > en gekluyfterd heeft

!

De tweede deeldt niet mis , in fwaartö >

Als dienden hy een groot getaarte

,

Op dat hy u , niet licht , begeeft

:

Dat is dien frarcken bandt der Hellen

,

Die op geen klyn geruchje pad,

In zyne fchakel haaken vaft ,

Door beufelingen niet t'ontMIen.

Nu komt'er noch een darde by

>

Door foo veel krom gedraayde bochten ,

Van vlees en bloedt te faam gevlochten >

Dat is een rechte Slaverny ,

O Menfch ! leert uw elende weeten ï

Daar is een bandt aan uw Gemoedt >

Die treckt u tot een ewig goedt

,

Niet uyt te fpreeken , noch te meeten,

Al fyt gy veer > gy fyt niet los j

De Godcheyt heeft u ook gebonden , :

En roept u, uyt den dienft der fonden ,

*

Waar in gy maaldt , gelyk een Ros.
Gv



der LIEFDE J E S U, Fol. 131

Gy fyt tot geen Slavin gebooren,»

Maar tot een Koninglyke Bruydt

;

Breekt van de flaaffe banden uyc,

Süo is u Hemels heyl befchooreri.

Al fyn de banden fwaar en fterck

,

Indien zy uw Gemoedt verveelen ,

De Hoogfte fal u fte rekte deelen ,

Soo gy het meendt $ begint maar werek,

O Menfchen Ziel , foo hoog van waarde l

't Is eydel , dat gy and're diend ,

Godt is u allerbefte Vrindt

,

Die geeft u Hemels goedt voor aarde.

Heylig Antwoordt.

corwaar, voorwaar Jegge lcl^u , Een ygelick die deJon-
de dect , is een dienjlknecht der'Jonde. En de dienjikneebt
lyft niet ewïglicli in hethujr, de Sone blyfPa ewiglic\
ien dan de Sone u Jal vry gemaakt hebben

, Joojult °y
'lic^vryyn. Joan. 8. vers 34,3 5,36.

I i Van



FoI,i 3 2 V O N C K E N

Van twee, een darde.

Keerdt weder m my , /preek* de Heere derheyr/ohare

foo [al ick -weder tot u lieden keren > feyde ds Heere i

keyr/charen. Sach. I. vers 5.

Sm



. der LIEFDE J E S U, 'Fol.igJ

Soecly den Heere terwyie by te vinden it.

Jefa. f5. vers 6.

TT7ie maakt dit bruyne fchadu beeldt ,

* * Dat nevens 't lichaam henc fpeeldt ,

Gans niet t'ontreden > noch te myden ?

Wie ofhier van den oorfaakzy I

Ofd'een , of d'ander , ick ofgy ,

Offyn wy 't liever alle byde ?

Want ofde Sonnelchyn daar is

,

Bebalvcn 't lichaam is het mis

;

Daar word geen fchadu beeld geboaren :

En ofick lange ilaa , en praal,

Behalven glans van Sonneftraal

,

Soo komt'er ook geen fchim te vooren

:

Dies hangt het van ons beyden af,

Daar elck > hier toe , het zyne gaf,

Ick duyfternïs , en gy het lichte :

Uytdefetwee, en anders niet,

Ontftaat een onbetaft'lyk iet ,

Dat beeld'lyk is voor ©ns gefïchte.

Dit is onlogenbaar , en klaar >

Wie 't hoordt , en fiet , die noemt h&t waar

;

O Menfch \ van werelfche gedachten 1

I 1 Die



Fol.i34 V O N C K E N
Die 't Hart , vervuldt , met eydelheydt

,

Soo facht in aartfche Roofen leydc ,

Komt defen Spiegel eens betrachten.

Gy denckt> mefchien, inuwGemoedtj

DeGodtheyt, is> oneyndiggoedt*

Die 't fchpne licht , der klaare ftralen >

Vanliefde , en barrnhanigheydt

,

Soo mild en ryk'lyk uyr gebrydt >

Op zyne fchepfels aflaat dalen.

Dat is een Waarhejt > die men weet

,

Zyn Liefde is grooter als gy meet >

Zyn W i L is faligheyt en leven 3 ^

^

Een eeuwige uytgang 3 als een vloedc,

Van vrind'lykheyt, en Hemels goedt,
Dies hier hy G o d t 3 een louter geven.

Maar foo gy wildt verborgen zyn

,

En treedt niet in zyn Sonnefchyn ,

Hoe fal hy 't Beeld , van Heyl formeeren ?.

En maaken uwe Saligheyt >

Door 't liefden licht > der Majefteyt 3

Als gy u niet tot hem wild keeren ?

Syn Woordt van Licide roept u aan 5

Komt in myn Sonne (traalen liaan x

Dan wordt uw faligheyt gebooren :

Als uwen wil in zyne gaat

,

En ftü voor 't heylïg fchy nen (laat 3



der LIEFDE J E S U, ft&tH

Soo komt het Beeld van heyl te vooren, .

Godt is een Goed , van ewigheyt

,

En heeft zyn armen uyt gebreydt 5

Na 't Zielen leven 3 met verlangen

;

Wie 's werelscydelheyt ontwringt >

En in hec L;cht des levens dringt >

Word 3 alseeriKindt> vanhemomfangen.

Bedencktu, Mepfchen kind op aard >

Die gaaren ewig faHg waard 5

Godt geeft het zyn ; geeft g? het uwe :

Dan fal de darde faak ontdaan *

Geluck 3 en Saligheyt j wellaan ;

Laat^ons het tegendeel dan fehuwan.

Heylig Antwoordt.

Sy
keren my de neck toe* «» ™et hetaangeficht. Jer. aj

vers %$.. Wendet u naa my toe > wordet behouden > dJle

y eyndender aarde: mnt icJ^hnGidt, enniemantmeer,

|efa»45«vers22.

I4 Als



Fol,^ V O N C K E K

Als 't buycen woedt, Is 't binnen foct

Bewaart u [elven in de liefde Godts , verwachtende

barmhartigheyt onfes Hceren fft Chnftiteneivsgcn,

ven. Jud. vers 21,



der LIEFDE J E S ü, Fol. \%j

Verbergt my onder defchaduwe uwer vleugelen.

Pfalm. 17. vers 8.

O!
naare , barre Winter Nacht

,

Bekleedt met vrees en ftrenge machp

,

Van bitfe windt , en fpitfe vlagen,

Terwyl het alles kraakt en klemdt,

Het dunne waater kildt en ftremdt

,

Om, Man, en Hos, en al te dragen l

Dieu> ineenbeflootenmuur,

Ontfchuylen mach , by 't lieve vuur ,

Wat baard het weldoen » raft en vreugde !

Terwyl het buyten vreePlyk klqyft ,

Onlluymig hageld > fneeudt en ruyft ,

Wat doet > dat derven, hem al deugde!

Hoe danckt hy Godt > in zyn Gemoedt,

Die hem foo veel genaden doet

,

En overkleedt » met milde Zegen \

De gloed > van een geftookten Haardt

,

Isdanfookoft'lyk* enfoowaardt,

Wr meugen 't varder over wegen
r

Wat fal 't dan fyn * die ?t ewig naar

,

- Oneyndig quaat en vreeflyk fwaar

,

I 5 Va



FohigS V O N C K E N
Van Hellen angft > en bitter- lyden

,

On'tfchuyldin Godts Barmhartigheyt 3

By 't lieve richt , der iMajefteyt

,

Voor ewig > Tonder maat van tyden I

O Hel ! óovernaare Hel J

Hoe luydt uw Naam foo ftreng en fel

!

Gy fyt het waardig , omtefchuwen!

Die 't overdenckt , en wd betracht *

Wantewig* is een lange Nacht,

Wie fou voor fulck gevaar niet gruwen è

't Was nodig > dathet Menfchen Hare,

Hier over wat aandachtig wardt

,

Want hy bemind toch heyl , en vreugde :

Een fomer vlaag , van eydelheyt

,

Gaat haart voorby 5 metdefetydt,

IMaar dat men Ach voorfach met deugden.

Waarom , in d'uyterlyken Geeft

,

Soo fchrander , gaauw , en wys ge weeft

,

Om fich voor 't quade te behoeden ?

En over 't werek van groot gewicht,

Sco onbedacht > foo los , en licht

,

Wie fal aan 't Eynd , de fchaa vergoeden ?

O Mens



der LIEFDE J E S U,Fol. I39

O Mens 1 behoed u Ziel voor fchaa l

De Ewigheyt , i's ons foo naa

;

De Hei , is niet fao ver te foecken s

Men wandeld in een groot gevaar

,

Haar Afgrond is > n©ck hier, noch daar

,

In verre , afgelegen hoeken

:

Maar waar wy fyn , daar is zy ook

,

Altfet ons Oog geen vuur ofrook 3

Zy is geen grof, maar geeftlyk wefen 5

Een Holle 3 ofverholenheyt y

Oneyndig ewig , uytgebreydt

,

Een diepte ! waard j om voor te vrefcn !

Soo groot als
3
t Licht des Hemels zy

,

Dat eynd'loos is > foo groot is hy >

Maar ewig > in de Glans verholen :

Wie dit 3 voor onbegryp'lyk acht

;

Die vr-aag ; Waar is de Swarte Nacht ?

Wy feg£cn 5 1^ den Dach i verfcholen.

Gelyk , in 't Woord te lefen is $

Het Licht , fchyndt in de Duyflernis

,

En blyft , van 't felve , onbegreepen :

Dat i s de Glans , van 's Vaders Hart

,



F0I.140 V O N C K E' N
Daar 't Duyfterin verflonden wardt

Hoe fcherp j.yn Angel is gefieepen.

Daar is de Vqrft van Sonde en quaadt

,

Met alles wat het Goede haat,

Voor eynd'loos ewig , in gevangen

;

En waar hy zyne fnelheyt wendt

,

Hy naderd nergens aan een Endt

,

Al maakt hy noch foo verre gangen.

O Ryk ! 6 feer vervaar'Iyk Ryk !

En aller grouw'len plaats , en Wyk l

Daar foo veel belfche Ogen vuuren *

Uyt holle winckels , van 't Gefpuys

,

By 't naar gefchuyfel > en geruys ,

Der monftereufe Creatimren \

O Morgenftar ! waar fy t gy nuw >

Voor 't heylig licht foo bang en fchuw
',

In fulck eendiepen Nacht veifoncken

!

Al nodigt gy ons ook daar heen

,

't Gevalt ons niet , wy feggen neen

,

't Isbeeter , voor Godts Troon 3 gebloneken.

Wy fchüylen voor dat ewig Swa-rt

,

In h ewig WiE , van *$ Vaders Hart

,

Da;



der LIEFDE JESU, Fo!. 14*

Daar is trien voor het onweer veylig

;

Daar fal men ewig vrolyk zyn ,

En fingen met den Serafyn

,

DatfchoneLiedc, van, Heylig, Heylig.

Heylig Antwoordt.

J
nde in haar enfal niet in komen iet dat ontreynigt » ende

jgrouwelictyeydt doet , ende leugen [[preekt] : maar die

rcbreven ?yn in bet fai<\ des levens des Lams. Apoc.

.vers 27.

Her



Flo.j4i V O N C K E N
Het werck pryft de Mecfter.

Aanmercfy de Leliën , hoep waflen. Zj en arbeiden r.iett

noch en[finnen niet : en icl^fegge» > oo'^Salomon mal-
lefijne heerlickfccp en ir niet bekleedt%eweeft als een van ds-

fe-t fprackjeftts, deWjshejtGQdts, Luc. IZ, verS27.



der LIEFDE J E S U, Fol.143

By doet my neder/eggen in grafige wejden.

Pfalm. 23. vers 2*

't ras groene kleed , van foo veel duyfend Spruytjes *

* Als een vercierd Tapy t

,

> fchoon door mengt , met bloernmitjes en kruytjes >

3p's Aarrryks vloer , fookunftjg uyrgcfpreydt,

Had ons Gemoedt maar Oren >

War fou men wond'ren horen 3

iTanhem, die 't al, foo wyPiykichickt, envleydtj

;k doet zyn beft , om fyn fontyn te loven >

En biet zyn uytdruck aan ,

Viaar , och 3 Helaas l zy preken voorde Doven !

Wie kan de Spraak , van haar Natuur verdaan ?

Toen wy , in d'eerfte Zielen

,

Het Paradeys ontvielen

,

[s ons ,**c gehoor , van defe fpraak, ontgaan.

)ewel , die Gbdt , den wyfen Meefter vrefen >

En lieven in 't Gemoedt

,

ordt dit gehoor, in feker graadt > genefen,

Dat zy verftaan des Scheppers goedt , en fbet's

Op dat Hy word geprefen

,

Als oorfaak aller weien 3

Als



FoI.i44 V O N C K E N
Alsand'ren'tficgs, vertreden met de voer.

JVlaar 't veel , en Al > dat haar geftalte feggen ,

Worde, van ons , niet bevat

,

Om dat wy fwaar , in 's lichaams.grofhey t leggeH

,

Dat ons verdeckt , een koftelyken Schat

,

Die fich , naa 't hene vaaren ,

Den Geeft fal openbaaren

,

Na onfe Hoop , die 't in 't Geloofbefat.

O Paradeys! hoe heer'lyk moet gy bloeyen l

In 't Majefteytfche Licht,

Soo fchoon verweckt , tot onophoud'Iyk groeyen ,

Door Sonnefchyn , van Jefus aangelicht!

By 't blick'ren ende Bloofcn

,

Van Leliën en Roofen

,

Dat alle fchoon , van dete wereld , fwicht*

Ach ! vreugden daal > der uyrgefioofde Zielen 9

Die tegen Vlees > en Bloedt

En 's Diry vels Ryk > de overhandt behielen

,

Om 's levens Kroon , en 't eyndelofe Goedt $

Wat moet het vreugde baaren ,

Die in uw weelde vaaren

,

En over 't hooft, verfincken , in uw Soet

!

Bloemryke Beemd , van ieder fchoon gepreien ,

Wat foudt gy anders zyn ?

Als een Figuur , van 't Paradêyfche wefen ?

Dat is uw grond > daar is het alles ryn

:

Da



der LIEFDE J ËS ü, FoI.i«

Daar quaamt gy uyt te voorea ,

Van Binnen uyt gebooren

,

Öw wortel is, doorluchtig, eel, enfym

wat wy fïen , dat zyn geen vreemde dingen §

Den fieneloofen Grondt >

eldt fich hier uyt , met defe tydelingen ,

Soo als 't in Godt , zyn Wysheyt , Ewig ftondt t

Dies fal het ons naa defen ,

Niet min, maar meerder wefen ,

Naa dat ons Eynd , de Geeft van 't vlees ontbondt*

m hoeft de Ziel, niet naa 't Geheym te vragen,

Als alles bloot fal ftaan *

i't Hemels licht , de wonderen fal bedagen 3

Een Sonnefchyn , die nimmer fal vergaan i

Ach dat wy 't overwegen

!

Op dat het ward verkregen

,

r

ant fulckeen Goedt , ftaat ons byfonder aan*

Heylig Antwoordt.

-V> omn h**fi> die hm wat de Geefi m deGeme
'f

e

Jfevbt. Dieoverwindt, Uk, {al bemgeven te eeten van den

*m des levens , die in bet midden van het Faradjt Godts is,

kocp. 2. vers 7*

K '**



fol.14* V O N C K E N

'tlsalgeenGoudt, wat'erblinckt.

Dienadenvleefcbetfn, bedencken dat des vleefcbes

maar die na den Geeft tyn , [bedenc \en] '
dat der Gee

J

is. Want bet bedenken des vleejches is de doot : maar het

dencken des Geejies is bet leven > en vrede. Rom. 8. ?, 6 .



def LIEFDE JESU, Fbli4ï

Maar Vleit debegeerlickbeden derjonckfrqt*

2 Tim. 2. vers 22.

Daar wand'Ien twee Gefellen >

Door 's werels > levens landt,

Die , t'fameri^ Handt , aan handt *

Gelyke jaaren tellen

;

Van Outs , gelyk als Een geweeft,

En hiet'er Vlees , en d'ander Geeft.

Maar ach ƒ wat fou het wefen

!

Haar vrindtfchap > die men fïet

,

Is 'c rechte wefen niet 5

Of'tlof'lyk word geprefen

,

'tlsmommery, bedrog, enfctiyna

Wat fouden zy > voor vrinden zyn l

Al zyn zy t'faam gebooren >

Noch is'er groot verfcheel

,

In 't een , of 't ander deel 9

Daar zy , als Kind'ren hooren :

d'Een is een Burger defer tydt s

En d'ander van de Ewigheyr,

De Tydeling , vol luftert ,

Leyd fyn Gefelfchap voort >

K 2 D©ojf



cFol.ii8 V O N C K E N
Door Weeldensruyme Poort»

En laat hem nimmer rulten

,

Maar wandelt voort, van dach, op dach

,

Dat hy lïch niet bedencken mach,

Hy fchynt hem feer te minnen ,

De vriend'lykheyt is groot

,

Waar op hy word genoodt

,

Om hem in 't net te fpinnen ,

Zyn vrintfchap deckt een Hangen lift

,

Och / of den waarden Geeft datwift l

Hy voerd hem langs zyn wegen >

Gepleyfterd, enbemooydr,

Met Rofen overftrooydt

,

Als was *t een g rote fegen 5

Soo word een Os ter doot geleydt

,

Op dat men hem tot fpys bereydt.

Aan 't eynde defer ftraaten

,

. Daar woondt zyn oude vriendt

,

Die hy vrywillig dient >

Om'tGoedt, met hem, tehaaten;

Daar brengt hy zyn Gefelfchap by ,}

In'tnaareHuys* van woefterny.

Da;



der LIEFDE J E S U, Rol. 149

Daar ftort hy fyn gefelle ,

Terwyl, hy hem verlaar,

En toe zyn Moeder gaat

,

In d'afgrond van der Hellen ,

By alle DuyPlen , en Gefpuys

,

Dat is een feer Elendig Huys \

Een Huys , met Nacht befeeten

,

Van woeftheyt , (onder Endt

,

Vol gruwel 3 enelendt,

Van alles Goedts vergeeten !

Een Huys, tedoncker, en te naar!

Och ! of daar geen bewoonder waar

!

Waak op, o Geeft'lyk leven

,

In 't befte van uw tydt

,

Siet hoe men u verlydt

,

Gy moet hem weder ftreven

;

Want die gy meend getrou te fyn

,

Bedriegt u , onder valfe fchyn.

Verandert uwe treeden

,

Enfeght,- 6 vlees! welaan,

Nu moet het anders gaan

;

Gefel van aartfe leden

,

K 3
w>'



ffóïyë V O N C K E N
Wy waren lang genoeg u knecht

,

En nu y verandert fich het Recht.

Dwingt hem , tot uw begeeren 5

Wil hy niet willig gaan ,

Soo fleept hem achter aan ,

Met fpart'len en verweeren

;

Maakt hy wat fpels > het is geen noodt,

DeSaakisu, te overgroot.

De hoop vertrooft u treuren :

Soo gy hem , met zyn.vrindt

,

Kloekmoedig overwindt

,

Denckt > wat u fal gebeuren

;

Gy fult een Kindt des Hemels zyn

,

En lichten als de Sonnefchyn

,

Godt fal uw Vader wefen ,

By wien gy ewig fult

,

Met vreugde zyn vervuldt >

Een vreugde 3 nooyt vol preien

,

In'tvrind'lyklicht, derMajefteyt,

In weldoen , en fachtmoedïgheydt
j

Pat is een Huys van weelde ,

En vreugde , fonder Endt

,



der LIEFDE JESÜ, FoL 151

Op 't vafte fondement

,

Meer, als wy ons verbeelde;

Dat fal u immers beter fyn

,

Als 't Eyndt, van fulck een valfen fchyn;

Heylig Antwoordt.

[Jant indien gy na den vlefche leeft , fo^fultgyjlerven :

\f maar indien gy door den Geeft de weteringen dst He-

mt doodt , foofuUgj leven. Rom. S
?
vers 13*

K * Voor



Fol.i5* V O N C K E N
Voor vuur en gloet, Is water goet.

Ah een Lam toert hl ter jlachtinge gelep , endeah e

fchaap dat ftorn x voor het aangefichtefijnerfcheerder.

#/Joo en dede hyfijnen mondt niet op, Jefa. 5 3 . vers 7.

Ma,



der LIEFDE ]ESU, F0U53

Maar ielifegge u y datgy den boofen niet en wederftaat s

Maarjoo wie u op de rechter urangeflaat , keert

hem ook de andere toe, Matth.

5. vers 39.

Noch ftaal , noch koper wil hier gelde ,

Wat wapens eyft dan delen ftrydt ?

Ootmoedig en fachtmoedigheyt

,

Daar 't Lam , de helfe macht mee velde :

Toen 't fich in zyn gefpalkten mond ,

Met leytfaamheyt quam op te geven

,

Daar 't heylig , vrind'lyk liefden leve

,

Met Soet , het wrange iuur verflond*

Hy dacht dat Beetje te verilinden ,

Maar toen hy 't in zyn maag befioot

,

Was 't hem een gift en ftareke doodt

,

' En 't bond hem, dat Hy dacht te binden.'

Soo neemt het Soet het Suur zyn macht

,

Soo kan het Goede het quaadc doen bucken

,

De Liefde Toren onderdrucken

,

Soo breekt den Dageraadt de Nacht.

Geëerde vorft van ewige vrede >

En heldt van fulck een groten flach ,

Tot opgang vanden faal'gen dach >

Soo koft'lyk voor ons heen getreden

,

K 5 GY



Fol.ijft V O N C K E N
Gy fyt den koning van ons Hart

,

Bewapend ons met uwe krachten !

Om 't vuur met water te verfachten.

Op dat het quaadt vermeefterc wardt.

Wanneer van buyten , ofvan binnen >

De Hel zyn kaken open doet >

Met ftralen van een vierge gloedt.

Om in de Ziel te overwinnen

,

Dat wy dan met het finckend facht a

Zyn opgehevenheyt ontmoeten

,

Op dat fich onder uwe voeten

,

Als flof vernedert fijne pracht

,

Jaa foete Jefus 3 hgogfte Heere > ,

Sachtmoedig lammitje , heyligkindt.

Dat alle ftrengheytoverwindt

,

Laat ons van u het ftryden leeren.

Gy iyz dat licht der vrind'lykheydt

,

Soogoedt* enfoet» een bron der vreugde,

En wortel van 't gewas der deugden

,

Jaa 't Harte Godts* vanEwigheyt.

Door balfemd ons met uw genade

,

Dan lullen wy gewapend zyn

Voor aanloop van het hels fenyn

,

En al 'tbelage van den quade.



der LIEFDE J E S U, Fol.lf?

Heylig Antwoordt.

k /faar ic^fegge u, Hebt uwe vyanden lief, ^zgentjedh

VJL« vervkeelden , doet wel den genen die u haten, end e

Ut voor degene dia ugewelt doen, ende die u vervolgen. Op
ti gy meugt kjnd'ren %yn uwes Vaders die in dz hemelen is.

^ant hy doet fijneJonne opgaan overbooje engoedey
en regendt

*er rechtveerdige ende onnchtveerdige. Macth. 5» 44, 4f.

Ëen



JN.IS* V O N C K EN
Een alleen, En anders geen,

Ai gave iemandf al hetgoedt vanfijn huv voor defe liefd

menfoude hem iememaal viracbtcn. Cant, 8. vers 7.



der LIEFDE JESÜ, Fol. 15^

Vele wateren enfouden defe liefde niet kunnen uyt-

. Muftcben* Cant. 8. vers 7.

Ogroote Zeefoo vreeflykin 't ontftellcn

!

Die altyd hobd en tobd en woeld

,

En tegen foo veel kuften fpoeld >

Soo breed en diep , wie kan uw drop'len tellen ?

Hoe ftreckt gy uw gebied foo ver en wyd

!

Wat hebt gy , woeft en ongebonden >

Van oudtseen ryke fchat verflonden 9

Die in uw Maag foo diep verholen leydt.

Maar fchoon hier by , het nat van al uw baren

,

Niet flegs , allen tot foeten wyn

,

Seer koft'lyk fou verandert zyn %

Maar felfs > dat al uw dropjes peerle waren j

Enidergruys, van al uw grondig fand

,

Berold van uw beroemde baren

,

Noch verder als de fchepe vaaren

,

Een Eed'le fteen , offchone Diamant;

Als mede , al de Bergen uwer kuften 3

Soo hoog, en breed, en fwaar, en vaft ,

Wiens voeten gy befpoeld , en wad »

Van haren kruyn ï tot daar zy onder ruften J

Van



foI. i*8 V O N C K E N
Van louter goud , een onwaardeerlyk goed i

Noch had ik liever , nevens fmerte 9

Het Eehig Peerekje , des herten ,

Dat ick foo feer bemin in myn gemoed

:

De liefde Godts , het fchoonfte aller dingen

!

O aller fynfte Perelyn !

Noch fchoonder als de fonrtefchyn ,

By uw waardy is alle ding geringe.

Myn Jefus , ach \ gy (y t de grootfte fcha't }

Ofimand , by geval van keuren ,

De ganfche wereld mocht gebeuren

,

Noch was hy arm , byhem, dieubefat.

Ach dat wy toch dien Perel niet verliefen

,

En datfe niemand ons ontraapt

,

Getrouwe waaker die niet flaapt >

U is de macht en wacht > die wy verkiefen.

Wat fichtbaar is vergaat tot t'fyner tyd i

Maar dit beminde en den minder j

De fchone Perel en zyn vinder i

Die blyven t'faam , in alle Ewigheyt,

Hey-



w

der LIEFDE J E S ü, Fol. X$f

Heylfg Antwoordt.

ederom is bet Coningryke der Hemelen gelyk.eenCoof~

, w mandiefcbonepeerlenjoeckt: De welene , hebbende een

*eerel van groote waarde'gevonden , ging bene en verkocht al

Wbyhadde, enkpcbtdefelve. Matth. 13. vers454<*«

T O E S A N G.

Toon: Pfalm. 6.

OJefusgoede Heere >

Leert ons denfebat waarderen >

Die in den acker leyd ,

Op dat by word verkregen >

Daar t al aan is gelegen ,

faadiegyjelverfyt.

Wie wel begeert te varen

,

Moetu in 't hart vergaren >

In plaats van aartfejlyk.

Uw vaftbeyt is bejlendig ,

Het werels is elendig ,

En maaktgeen Zielen ryk*

Hjyk;Vnfe wiensgedachten ,

U voor baar rykdom achten

,

En houden voor baar goed ;

Haarfchatfal niet befwyken >

Als ancPrefcbatten wyken >

O perzl van 'tgemoed.

Raffca



FÖLÏ** V e N C K E N

Ruften is gemacketyk.

Tot een onverderflicke, enonbevlecklicke', en onverwelc

Ucke Erffenis , die tn de Hemelen bewaardt is voon

ï Petri. i, vers 4,

Lu



{der LIEFDE JESU, Fol. i*i

Liefykbeden %yn in uw reehterhand eeuwigly'{.

Pfalm. id. ii.

Als koude word verwarmt »

En hitte word verkoeld >

Soo is 't een lief'lyk wefen :

Als 't afgefloofde Ivf,

De foete ruft gevoeld

Dan is 't een lief genefen.

Als honger word verfaad *

En droefheyt word verheugd >

Dat maakt een triumpfeeren :

Als 't goed het quaad verwind

,

Dat is de bron van vreugd a

En 't lachgend Jubileeren.

Als 't licht de duyfternis

,

Verbergt in zyn geweld

,

En opend alle dingen >

Dan word het fiende oog
3

Het wonder voor gefield >

Om lof en danck te fïngen %

O uytgevloeyde kracht 3

En wefen defer tyd >

. . L



FoUtf* V O N C K E M
Soo nodig t' overwegen,

Om dat ghy een Figuur »

Van 't ewig wefen zy t

;

Men meet u toch ter degen.

Bedenck eens trouwe ziel >

Wat u gebeuren fal >

In 't ewig falig leven \

Als ghy het aarden vat

,

En 't aartfche jammer dal

,

Ten ïaatften hebt begeven

!

Uw levens wortel fal 3

In 't eynd'loos , altyd Nieuw >

Een ewig weldoen voelen ;

Als of 't begin der vreugd ,

En deugd , no©yt cp en hieuw 3

". Van warmen en verkoelen *

Van blvtfchap , uyt verdriet >

Verfadiging , en ruft

,

Totluft, en welbehagen,

Van 't aangenaam des lichts ,

Wanneer zy 't duy fier bluft,

In 't hartverheug'lyk dagen»

Van alles daar het leed 3

Met liefgebalfeaid word.'



te LIEFDE JESU 3 Fol, i6$

En dat fal ewig blyven 5

Gelyk een fchone bloem ]

Wiens opgang nooyt;verdord 3

Wie kan dat heylbefchryven l

Alaar ach l wat fal dat zyn

,

Tot God gekeerd gemoet ?

Wat is het voor een wefen ?

Dat haar met al dit geen ?

Van onophcudelyk foet 3

Geduurig fal genefen ?

Dat fal God felver zyn

:

Dat alle weelde fwicht

;

Zyn eygen Hert en leven

;

Van alle kracht des heyls s

In h vrind'lyk liefden licht 3

Een eynd'loos ewig geven.

Vloeyd toe met u gemoed 3

Al die op aarden zy 1 9

Tot dzCe Ziels genade

,

Opdat ghy uwe Ziel

In alle eeuwigheyd >

Gelukkig meugd verfaden.

Gelukig is de Menfch 9

Tot fulck een hey 1 genood

;

L % Ach



Foï.itf* V O N C K E N
Ach dat zy 't albedachten !

En 't werels , flecht , en kleyn

,

Om 't Hemelfch fchoon a en groot,

Verfmaden , en verachten !

Wat is 't , al watter is

,

Dat met de tyd vergaadt

,

Voor 't ewig Zielen leven ?

Maar wat oneyndig blyft,

En i n zyn wefen ftaat >

Dat kan vernoegïng geven.

Wel aan al die het hoord ,

Verkieft het befte deel

,

En laat het minder vaaren ;

Het ganfche Hemelryk

,

En Godt , is machtig veel

,

Jaa alles, en geheel,

Och laat ons dat vergaaren.

Heylig Antwoordt.

Ende Godt[al aie tranen van hare Ogen afivijfchen-, ende d

Doot en[al niet meer zyn noch rouwe, nochgekryt, noa

moeyte en [al meer zyn : want de eerjie dingen %jn weeb ge
gaan. Apoc. 2i.veis. 4,.

TOl



der LIEFDE ]ESÜ, Ifcf.***

T O E -S J N G.

Toon : Sulamite.

Jefus^efus'.fejus^efusl
Ach laat ons toch , diefchoonfle Naam bzrbakn

A'fibynt bet buyten falen ,

Watfouden wy , om iemand , </<*4r nageven ?

Wantjefus is ons leven !

Dew //e/t&n O/y ,m £<?//«£ e» verfacbten

,

En den Balfem , ew den balfem 3 ew <&w balfem

der krachten.

z.

jaa beminde der Ziele !

Wy hebben hoop , om eens , eerlang 3 «4 <&pw

,

Uw lofenprys te wefen ,

Met hoger tong ont(loken door u krachten ,

Bereykt metgeen gedachten ,

Om u te heffen met hemelfegefangen ,

Ewig , ewig , e-wig ewig > ewig ewig

is lange.

Laat ons ceten en drincken ,

Van Jtfus Naam , dien allergrootftenfegen ,

Als Pel'gromr onderwegen ,

Tot wy > eerlang , uyt defe wereldfcheyden ,

In
y
t levenfonder tydcn ,

Om in Godts Harte , voor eyndeloos te wonen ,

fefus , \efus > fefits , \efus 3 fefus Chriftus

mynfchone.
L 3

Daar



Fol-itftf V O N C K E N

Daar fchuyldt een Slang in 't gras.

REddet mj 5 Rm , van mpit vyanden fa uftkujle ic\

üfalm. 143, 9>



der LIEFDE JESU, Fol. 167

Ende iekfa vyantfehap fetten tuffchen u , endc tuftebtn

dejevrouive.Genef. 3. 15.

Neen krüyper , die in 't gras verfcfcoleii ,

De bloeme plucker feer vervaard j

Als ghy u fchichtig openbaard

,

Van daar ghy bochtig laagt verholen :

Ghy feythet mooye diertje niet,

Al komt ghy voor de oogen fïeepen ,

Met fulcken bonten rugvolftrepen ,

Och neen , men fietu liever niet.

Maar fyt ghy waardig om te fchuwen ,

En maakt ons , uw naabyheyt , bang

,

Wy vinden noch een nader Slang *

Veel nodiger om voor te gruwen ;

Hy is het pit van uwen dop ,

Die door de eerPce luit onitookcn *

In onfen boefem leyd gedooken ,

Die heft zyn hooft foo dickmaals op !

Dat doet ons naa Godts herte vluchten 5

Om van het quaade vry te fyn >

Verbaafl voor dood'lyk hels fenyn ^ .

En om den flange t reder luchten

.

L 4 Ach



Fol.i68 V O N C K E N.

Ach Jefusallerlieffteheer I

Onfe arme Ziel > tot heyl geboren >

Om 't werck des duyvels te verftoren 3

Vertreed hem daag'lix , drukt hem neer.

Weeft ghy den koning in ons herte >

Op dat uw liefde en vrind'lykhcyd

,

Dien wrevel worm ter neder leyd,

O balfem Oly onfcr fmerte /

Tot dat wy naa het veelmaal s ach !

Naa fuchten , vluchten , vrefen , fchromen

,

Het fondig Hangen hol ontkomen 9

Verryfen in eenfchoonder dach >

Om Hemelfch bloemitjes te pluykcn >

In *t heylig falig vaderland ,

Met alle Ci erlykheyd beplant ,

Om fchoon te bloeyen en te ruyken

;

Daar fal het vry , en veylig fyn

,

Geen flang van buyten noch van binnen ,

Dat is een Beemde om te minnen 3

Een Gaarde , Tonder quaad fenyn.

Ach goede Jefus , myn beminde

Dat uw genade ons geleyd ,

Door 't wilde woud van dcfe tyd >

Tot wy uw eens volkome vinden ,
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In 't ruyme veld der ewigheyd 9

Daar alle vromen fich vermeyden ,

In onbedenck'lyk hoog verblejrden,

Soo hoog en diep, foo breed en wyd.

Ach Jefus liefmyn overfchone >

Wat is het goed by u te wonen.

Heylig Antwoordt.

Ende tuffchen uwen %ade>ende tujfchen haren %ade:datfehe

[al u den {op vermorfelen, endegyfult het de verjenen ver-

wor/to. Genefis. 3. IS

L s Ooft



Foï.-i7*. V O N C K E N

Ooft i weft j t' Huys beft,

Adkt tny Bekent den wegh dien ickjegaan hcbbe, want 1
_Jxffie myne Ziele tot u op. Pfalm 14.5. S. Leerd my uw

wdbchaagendocn, wantghyjytmyn God: uwgoede Geeft gz-

Ic-jdemy én een iffen land. vers. 10.

M
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Jc^feydc > Gy fyt myn toevlucht , myn deel in bei land der

levendigen. Pfalm. 14.2. 6.

Soo meenigenftap > foo meenigen treetje nader

Aan dood en ewigheyd

,

En ook met een , aan Vaderland en Vader

,

Soo anders 't Hart ïn God begraven leyd*

O Pelgroms weg , wat heugen u al fuchtcn 1

Van haar 3 die u begaan ,

En uyt de Stat van ydelheyt ontvluchten ,

Maar evenwel , ghy fyt de rechte Baan»
•f

Wel fulcke > die haar voeten op u fetten >

En met een wacker Oog

,

Op 't heylig fpoor van uw betreders letten

,

Onaangefien hoedanig laag ofhoog.

En die den weg van ydelheyd betreden ,

Komt ook haar Eynd te moedt

,

Schoon dat men flaapt , en flapt met wyde fchreder,

,

Tot fïch het Graften laatften open doet.

Dit loopt gelyk ten uytgang en ten tnde >

Maar 't onderfcheyd is groot

,

Een faal'ge hoop , of fch rieken voor eïenac

,

Dat maald voor 't hart een goede ofquade dood

.

VJy



Fol.17* V O N C K E N
Wy treden voort , met hopen en verlangen ,

Elck dachjen ifler een

;

De Tyd is fnel en gaat geftage gangen ,

Tot defer uur is alles voort en heen» -

Hoe menigmaal fach 't woud zyn groene bomen

,

Bedorven als een dood

,

Hoe menigmaal was 't wederom 3 als dromen *

Als 't groene blad in 't voege voorjaar fproot

Hoe menigmaal ging 't moede leve leggen

,

Gedooken in de nacht

,

Hoe menigmaal quam 't goede morge feggen ,

Hoe menigmaal is dit en dat volbracht

!

't Is alles heen ; Maar 't God begerend luchten ,

Gefaayd in goede aard ,

Beloofd een fchat van Eyndeloofe vruchten,

Die Jefus vind heeft overwel vergaard.

Wat was het al , en al van 't fichtbaar leven

,

Soo 't innerlyk gemoed ,

Sich niet met vlyt tot hoger had verheven ,

En ftaag gedoeld op God het hoogfte goed.

Laat alles gaan ;foo wy de deugd beminnen»

Dar fal geen fchaduw fyn ,

Als 't and're Eynd , lal dit eerft recht beginnen ,

Haar grond is vaft 3 het werels is maar fchy n.

O foete
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O foete ruft 3 hoe daagd ghy in het ooften

,

Van ons geloofen Hoop

,

Dat kan ons langs de Pel'groms wech vertrooften

,

Terwyl wy gaan door 's werels levensloop.

Gelnckig hy die 't Hemelfch heeft begrepen

,

En niet in 'c aartfche flaaft >

De tyd fal hem zyn welvaart niet ontflepen

,

Die al zyn fchat in 't Herte Godts begraaft»

Treed dan maar aan > treed aan 6 Pelgroms voeten ,

'Ofons de tyd ontgaat

,

De ewighey t fal ons , erlang , ontmoeten >

En al het leed vêrfachten en verfoetefc

,

In 't vaderland , bevreyd voor alle quaad ,

Heylig Antwoordt.

Defe ah %in in hetgelove geftorven, de beloften niet ver-

kregen hebbende , maar hebben defelve van verregefen ,

mdegelooft,ende omhelftjnde hebben beleden dat ^yGaflen en-

de Vrerndelingen op der aarden waren. Want dieJullie dingen

[eggen , betonen klaarltck^datfy een Vaderlantfoecken. Ende

indienfy dies [Vaderlander'] gedacht hadden van welckgfy uyt

gegaan waren y fyfoudentydt gehadt hebben om weder te kee-

ren: Maar nu^yn fy begerig na een beter > dat is > na het

Hemelfche. Hebreen, n. 13, 14* 15*1*.
Het



Fo3.i74 V O N C K E N
Het eynde draagt de laft.

^ hy en kunde den dmtcf^hekcr des Beerefi niet drinc^n
Jtends. dm drinc'^e^r dtt Duyvelen i Corin. i o. z i

.

Th
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Ve Rere is het Deelmyner erve > ende myns bekgrs.

Pfalm.itf. 5,

OWeelden kroes die my vermaakten s

En 's vlefchelyken levens mond »

\£an boven af , ibo lecker fmaackten

,

Wat fyt gy bitter op den grond '.

Het foet des voorfmaaks is verdwenen

»

En 't naa bedencken is een gal >

Wat lief'lyk was is weg , en hene

,

En ach ! wat of't nog worden fal ?

Soo fucht bet eynd , van 'twerels leven;

O Broeders laat dien Beker (taan

;

Al is zy vol van foet gegeeven

,

En taft des Heren beeker aan

:

Drinckt met geloof en ftadig Hoopen *

Van Godts genade en liefde wyn

,

Door Jefus Chriftus uyt geloopen

,

Het grondfop , fal den Hemel zyn

:

Een ewig leven voller weelden 3

Een wonen in Godts heylig hart »

Wie kan het goed en foet verbeelden ,

Daarin de Ziel gedompeld ward ?



Fol.i7<* V O N C K E N
Vat aan den Beker van genade^

Soo boorde vol tot aan de rand ,

Wie 'tluft die mach zyn Ziel verfaden

,

Godt bietfe , met een mildehand.

O wyn des levens > voller krachten

,

Wat fy nfe wys en welbedacht >

Die 's werels wyn om u verachten ,

En nemen 't groote heyl in achr.

Ach ware Wynftock , ewig leven I

Set ons uw fappig voetfel by ,

Op dat de ranckjes vruchte geven >

En 't fcherpe Snoey-mes gaa voorby.

Hoog goede Jefus , Ziels beminde

,

Als ghy op aarden hebt gewoond

,

Hoe liet fich uwe goedheydt vinden

,

Hoe heeft fïch uwe trou betoond !

Al wie maar riep , en liep , en trachten

Naa heelfaam heyl voor zyne quaal

,

Die wierd genefen door uw krachten

,

Uw goedheyd falfdentalcemaal:

Gaat heen in vrede , Weeft genefen ,

Hebt goede moet > mifdoet niet meer

,

Soo ghy gelooft , foo fal het wefen ,

Staat op , Word fiende , ofreyn van feer

;

Sc
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Soo was de balfem vloed der woorden *

Uyt uw gebinnedeyde mond

,

Tot heyl der Zielen diefe hoorden ,

Aan 't lichaam > door uw kracht, gefond.

O Goede Jefus Ziels beminde »

Al fyt gy nu niet meer op Aard ,

Gelyk een menfchen kind te vinden ,

Soo als gy eens voor defen waard

,

Gy hebt ons echter niet begeven ,

Wyfyn geen Weefen {onderU ?

Maar in den Cirkel van ons leven ,

Woond gy met u genade nu ,

Dies loopenwy met ons bcgeeren,

Uw groote goedheyt achter naa ,

En roepen : Jefus , goede Heere j

Geneeft ons, helpt ons van den quaa.

Loopt toe belaften en beladen

,

Den grooten Meefter is noch hier,

Tot onderwerping van het quadc ,

En lucht voor 't vonckend levens vier.

M
Heylfg^Antwoordt.

yn Bloedt is waarlic^ drancf^ Joan. 6, vers 5 ?,

M Noch



Pol.l78 V O N C K E N

Noch ver j nochwyt, Maar daar gyzyt.

^ 1

J
f/ar fijde tot baar, vrouwe, gelooft my, de ure komt,

Uier JatyliedennocbopdefenBerg, «*<•?"*£
'Urn, denVaderenfultaanbMen. Joan.*. versil. Wow

«^ «to .ƒrfrfc eng-rJw» *>** mynen Name daar ben ,ok

m't middenvan baar. Matth. i8, versio.



der LIEFDE JESÜ, Fol. 179

Ve Heere is na by allen ik; hem aanroepen : allen

dk hem aanroepen in dtr waarheyt.

Pfalm, 145% vers i8#

TTaar woondmyn God , inyn lief, myn overfchone ?

w Sou 't hier niet zyn , Waar foud hy anders wonen ?

Middelpunt , der eynd'loofe Ewigheyt j

Die 't Middelpunt myns levens cirkel fyt l

Js ick u fel in myn gemoed betrachten,

n maak een Kruys > met fpelende gedachten ,

iDat ick een ftreek , van hondert duyfent jaar ,

<Of rechts, oflingts, ofop, of neder vaar;

!n ftaa daar ftil $ met uytgeftreckte finnen ,

>fwy aan 't perek een nadering gewinnen

,

En dichter fyn , aan 's eyndens ommeftreep

,

Als daar ik eerft den wil ten voortgang.greep ,

30 vind ick niets 5 en fchóon de finnen weyden

,

.echt Cirkel rond > rontfom> aan alle zyden *

Soo vind ick my van 't eynd der Ewigheyd 5

Aan alle kant net even ver en wydj

1 'c Middelpunt der Eyndeloofe Groote >

an't Ewig al , in geen befluyt beflooten :

Hier is de Plaats, dat verheyts Beeld verdwyn ,

Sou Onfen God ? nier in het midden zyn ?

M * En



Fol.iSo V O N C K E N
En 't Middelpunt ftaat vaft in alle wyken ,

Waar dat wy fyri , ofooyt gedachten reyken.

Gelyk de Schrift der HeyPge fpiegel toond

,

Dat Godt foo laag , als in de hoogte woond

,

Soohier, als daar, foonaa, als in de verte ,

In 't Hemelryk en in verbroke Heiten

.

Ai vullend Al , daar over zynwyblydt,

Dat gy een God van onverdecldheyt fyt

,

Onomgevat, door finnen of gedachten,

Maar over al , de Weibron aller Krachten

,

En uyt de Kracht, de Bloem, van 't ewig Schoon $

Van Ewighey t den Vader en den Soon.

Wy trachten ons dan dicht aan u te houden ,

Op dat wy fyn gelyk als twee getroude >

En 't levens vuur der Zielen word gepaard >

Met koele dauw uyt Jefus Hert gebaard

,

O fchoonfte lief, die ons foo vrind'lyk noode

En defe trou foo mild hebd aangeboden ,

Ten koften , van uw over heylig bloed ,

Bereyt voor u het huys van ons gemoed,

3

H<
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Heylig Antwoordt.

Jefus antwoordde endefeyde tot hem » fio iemandt My Hef

beeft , die J'al myn woordt bewaren : ende Myn Vaderfat

hemliefhebben , end e wyfuilen tot hem lymcn,endefuHen

nnmgcby hem maken. Joan. 14. vers 23.

T O E S A N G.

Toon: Pfalm. S.

Ach neen \ ach neen \ alwetend God en Heere >
t/w Maicfleyt is nietfio y»yd en veere.

En ofde Menfch een worm op aarde %y ,

Noch woondgy hem geineen Vader by.

Hl hoeft ^ynftem niet krachtig te verhyden »

Om u %ynfin en mening te beduyden >

O Et»tg Al, dat alles hoord enfiet >

Wat naa ofveer , ofjiil ofluydgefchiet.

Diesfytgy ons een allergoetfte Vader ,

Is imand naa
, gy fyt ons noch al nader $

Soo leerd ons danfteets wand'len in het licht ,

Als KjndWen voor haar V Vaders aangefchtj

M 3 Anders



Fol.tf* V O N C K E N
Anders om*

en yder boom die %eengoede vrucht voert en brengt j u

Wtgehouwsn> en in V vuurgeworden. Matth. j. v«rs

\
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\A&n haar vruchten [uit gjfe jennen.

Match.7-Yersid.

I's onordent'lyk uyt zyn (tandt

,

-Wat onder wefen moft , is boven

;

De wyfe Mecfter van de Hooven , ,

Heeft defen boom foo niet geplant.

Wat fal men hier nu toe gebieden >

Het.wasin zyn gefchickcheyt goed

,

Maar 't ftaat niet foo het wefen moed ,

Daar moedt een onderft' op gefchieden.

Dat fpeeld op u o Zielen boom l

Hoe kundt gy foo de meefter hagen ?

En voor hem goede vruchten dragen,

Dit is een ftandc van fchrïck en fchroom ;

En onbevallig voor de Oogen,

OMenfchbedencktuwel , enfiet:

Seyt gy 't verkeerde boompje niet ?

Wat doet het onderft
1
naar om hoge ?

Ach dat de Son der wysheydt klaardt

!

Wat doen uw finnen en gedachten,

En and're Eed'le Ziele krachten

,

Gcdompeldt in de fwarte aardt ?

M 4 En
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En d'eydelheydt Yan 't aartfche leven,

Van veelderley verkeerde luft >

Onnodig werck en valferuft ,

Gelykeen kroon , om hoog verheven ?

Hoe moed dat voor de meefter ftaan

!

En voor het oog van alle wyfen »

Die fulcken monfter ftandt mispryfen

,

En fien 't voorongefchicktheyt aan.

O boompje ftaakt uw tegen kanten

;

Het is nog in den goeden tydt,

Terwyl gy in uw wafdom fydt >

Op dat de Meefter u verplante.

De deelen die in d'aarde zyn ,

Die moeten na den Hemel keeren ,

Op dat zy 't vruchte drage leeren

,

Gebalfemd door de Sonnefchyn ,

Op dat de Meefter daar van eete

,

En u genadiglyk befchoudt

;

En voorts beregend en bedoudt,

In zyn behagen onvergeeten

:

Dan krygt gy een hoogwaarde prys

,

Soo groen en fchoon aan aile kanten y

Den Hovenier fal u verplanten

,

Van hier in 't falig Paradeys

:
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Daar fult gy onophoudlyk groeyen ,

En wefen , als een fchone boom >

Geplant aan eenen waterftroom ,

En ewig jong en jeugdig bloeyen

;

Godts Aanficht fal uw Sonne fyn

,

Zyn watergeeft , uw douw en regen >

Benevens alle heyl en fegen ,

Van hemelfch goeden heylig Reyn.

Gy fult een fchat van vruchte baaren ,

Den Meefter van het Ewig hof,

Tot roem , en prys , en eer en lof

,

En vreugdt van alle hemel fcharen.

Heylig Antwoordt.

De menfche enfal niet beveftigt worden doorgedtloosbeyt

:

maar de wortel der recbtveerdigen en fal niet beweegt

nvor^ew.Prov. 1 2. vers 3 . Maar de wortel der rechtveerdigen

falujtgeven. Vers 12.

M 5
*cI*
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?tls gevaarlick,

Die ons up fso grooten doodt verlcjl heeft ,
ende [noch]

verloft: op welene t*y hopen, dat hj [ons] oocinod

verhjftnfal. -aCorinth.l. vers 10.

Ooi
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OeJ^doe tvy doot waren door de misdaden > heeft [oni] k*

vendig gemaakt met Chrifto '• [uytgenade %ftgyJ4+
liggeworden.) Ëph. 2. vers ƒ

.

Ick wandelde op der Hellen monde >

Gelyk de blinde , ionder fchrïcken ,

Terwyl zyn kaaken open ftondt 9

Om 't ftortend leven in te flicken.

De domme diermenfeh ging geruft %

De geeft vermaakten fich met droomen 9

Soo vaft in flaap van Eyd'le luft

;

O nare ftandt , om voor te fchroomen

!

Sooreydt, enRayfer, wylhyflaape 8

Op 't Dier , langs fteyle , fmalle wegen ,

Daar onder hem een afgrond gaapt ,

Soo diep van 't hooge padt geleegen.

Hooglieve Godt , oneyndig goedt ,

Wat fiet gy met lanckmoedige oogen }

Hoe hebt gy defen val behoedt

,

En my foo trou te rug getoogen \

Ick vang > en hang u om den hals

,

Gy feydt myn Vader en myn Moeder

!

Jaa, Godt, myn lief! Gy feyt van als

:

Myn Schepper, koper, en behoeder.



FoUSS V O N C K EN
Ach leyd my vorder by uw handt >

En brengt ons daar wy gare waaren *

Door 't wilde, woefte* vreemde landt *

Soo vol van prykel en gevaaren §

O trouwe vader van de Ziel

,

Soo ryk en mild , in 't heyl beweyfen ,

Die 't finckend leven boven hiel

,

Hoe willen wy u ewig pryfen !

Met alle broeders, die uw lof,

Soo ryk'lyk , uyt haar boefem halen ,

Oneyndig op gevuld , met ftof

,

Gebonden aan geen maat noch paaien.

O t'huy s > daar onfe vader woondt

,

Hoe hoopen wy in u te ruften !

Daar Jefus al zyn rykdom toondt

:

Weg eydelheyd , van aartfe luftcn.

Heylig Antwoordt,

Want gy waart als dtvalendz fchapen : maar^y %ytnu
bekeert tot den Herder ende Opficnder uwzr Zielen.

iPetr, 2. versas

TOE-
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TOEZANG.

O wonder kracht van 't Noorden ,

Die 't naaitje naar u haaldt ,

Op dat men niet verdwaaldt *

Daar 't Schip niet t'huys en boerden ,

Gyjyt eenjpiegel voor ons Hart ,

Datfoo van Godtgetrocken wordt.

2.

Hoe worter uytgekeeken \

Naar u , o ewig Goedt \

Gy hebt aan onsgemoed

t

,
Met uwe krachtgeftreken ,

Soo dat betfich geduuri%ftrecl$ ,

Naa 't hemels Noorden, datfoo trecl$.

Hcdc



FoliSó V O N C K E N

Hede Groot, Morgen doodt.

Hi toornt voort , als een bloeme , ende wordt afgesneden

:

ook, vlucht hy, als eenfehadutve 9
ende en fcjlaat niet.

fob» Ii.» vers z.T '

Alle
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'M* vlees is Gras. Jefaia. 40. vers <L

Schoon groene grasjes die ïck fchouw s

Al fyn uw hoofjes overgooten ,

Met balfem van een morgen douw s>

Soomild en reyk'lyk opgefchooten $

In 't frifte van uw fchone tydt

;

Wat macht uw groenen opgang baaten ?

Wanneer de fcherpe Seyfen fnydt a

Moet gy uw jonge leve laaten.

Daar valt gy neder met een flach ;

En al uw cierfel gaat te gronde

:

Het geen men 's morgens weelig fach J

Werd 's avonds gans verflenftgevonden.

Soo {tapt de Dood door 's werels veld

,

Soohier, als daar » langs alle wegen *

Orrij met een arm van groot geweld 5

Het Gras der menfeheyt $ afte veegen.

En eer een korte Eeuw verfchoot

,

Heeft hy , het ganfe veld der aarde

,

Van al zyn groene gras > ontbloot »

Dat fïch in 't leven openbaarde.

I En
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En offer hier en daar , verfprey t

,

Een cierlyk bloempje ftaat te pryken *

Al is 't een konings majefteyt

,

Hy weet van myden , noch van wyken.

Befpiegeldt u 6 vlees en bloedt

,

Van jonge jeugt en Friffe krachten ,

Siet wat de fcherpe Seyfen doet >

En neemt het in een wys betrachten.

Wat helpt het al , wat weelden hiet ?

Al was 't de fchoonfte ftandt van alle ,

De felle mayer acht'et niet 3

Maar doet het haaft, tothooy> vervallen.

Ach word toch wys en wel gefindt

,

Dewyl men'tdaaglikx fïet voor oogen

,

Dat al wat leeft, zyneynde vindt >

En voor het fuymes word geboogen.

Wat raadt ? Een koftelyken raadt

:

Gy draagt > in uwen borft verhoolen >

Een groot juweel , een Ewig Saadr ,

Dat vruchtbaar wefen , is bevoolen

;

Laat dat > uytGodtsbarmhartigheyt,

Een hemelfch water aan (ïch trecken

,

Op dat het , noch in defen tydt

,

Een ander fpruyte komt verwecken >

, Dat
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Dat Godt in 't Paradey s behaagde

,

En zyne liefde kan verniaaken >

Ofdan de felle mayer vaagdt ^

Soo kan hy defe fpruyt niet raaken.

Dat is te fchoon , en over mooy >

Van al wat fchoon is , uytgenomen >

Soo word men tot geen droevig hooy %

Om in een quade fchuur te komen.

Schoon groene grasjesfterekt u jeugdt ,

Uyt Godt Zyn liefde, en genade*

Met fap en kracht van waare deugdt

,

Soö fal den Mayer u niet fchade.

Heylig Antwoordt.

" 'T et Gras 'verdort , de bloeme valt af, als de Geeft des

TXHeeren daar in blaaft : voorwaar het volcl^ is gras.

efa. 40. vers 7. Het gras verdort, de bheme valt af:

\aar bet Woordt onfes Godts beftaat in der cwtghejt.

fers S.

N De



Fol.i94 y O N C K E 'N.

De quaa. Is naa.

ndefy [fullen] desMen[chmvjanden[warden\diefiji
ibuysgemoten [ff*]. Matth, 10. yers 3^

Ve
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Verhft om van den foofe. Matth. 6. vers 15.

Ach Bruydegom van myn Gemoedt 1

Tot u verhef ick myne fuchten ,

En kom in uwen boefem vluchten >

Dat uw genade my behoed

!

Zy wonen binnen myne muuren >

Als hartgenooten van myn Huys ,

Die my verfchafifen ftryd en Kruys ,

En op my loeren > alle uuren

!

Wie fyn dan defe > waarde Geeft >

Die in den fchyn van huysvrindinnen ^

Soo veel verwarde draden fpinnen ,

* Dat gy voor haar gefelfchap vreeft ?

't Zyn fpruyten van myn levens krachten l

Myn Hart * en Ziel foo naa verwant

,

Door een aloude ftareke bandt j

Myn eyge Sinnen en Gedachten.

Zy brengen my veel onruft aan 3

Enofickhaargebie, tefwygen,

Om foete ftilte en ruft te krygen

,

Sy laten 't foo niet lange ftaan.

N *
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Dies moet ick rny geftadig weeren

,

En fetten haren opftandt neer,

AI reys > op reys , en keer l op keer

,

Dies fucht ick veel > tot u 3 6 Heere !

Gy fyt myn Heyland , en myn Heldt

,

Op wien myn Hart fich moet betrouwen >

Dies hoop ick my aan u te houwen >

Verdrucktfe , met uw groot geweldt

:

Vertreerfe onder uwe voeten

,

Als ftofi o aller goetfte Heer 3

Lecht gy de macht der boosheyr neer ,

Wat fou voor u niet buyge moeten ƒ

Ach dat myn Huys eens was bereydc >

En uytgeruymt , van alle faaken

,

Die uwe woning onreyn maaken ,

Door veelderleye Eygenheydt

!

O waarde Gaft , daar wy om fuchten

,

Opdat uw wil , daar Koning waar

;

Ach Jefus ! doetfe voor en naar,

Als kaf ,, verftuyven en vervluchten.-

Hey.
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Heylig Antwoordt.

De Heere fal uwen uytgang ende uwen ingang bewaren >

van nu aan tot in der ewigheyt. Pfalm. j 21. vers 8.

N % Het



Foi.!9S V O N C K E N

Het Licht is lief'lick.

Laat ons aU in den dag> mlï-k wandelen. Rom. 13

versig.

J
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In hctfehe was het leven > ende het leven was het licht

dermenfchen. Joan. I. vers 4.

Wat was de Wereld fonder Son

!

Gelykfe was > eer 't Licht begon ,

Elendig, duyfter, fonder leven;

Soo was de Ziel ook fonder Uw 5

Maar wrang , ew wreet > en Hart, en Ruw >

Uw Goedtheyd moet het alles geven,,

Doordringt ons dan o ewig Goedt i

Met uw genade en liefde gloedt >

Op dat wy uw geficht behagen

,

En een verheug'Iyk wefen fyn,

Doorfehenen met uw Sonnefchyn

,

Om uwen lofin ons te draagen.

Gelooft zy Godt in ewigheyt

,

Die ons tot Schepfels heeft bereydt j

Om voor zyn aangelicht te fpeelcn

,

Voor wien hy al zyn heyl ontfluyt

;

En giet zyn heylig Harte uyt

,

Om al zyn Rykdom mee te delen,

n 4.
Hey"
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Heylig Antwoordt.

CTA"] was het waarachtige Licht V welcl^ verlichteen

XJ iegelic^menfche Romende in de Wereldt. Joan 4 1. 9

.

T O E S A N G.

E Icl^adem tochjen , ijfer een ,

Van Godt ^yn liefde Gaven ,

Daar wy ons Hart mee laven s

Engaangefegend heen.

Ach ! dat wy 't al Machten %

Wat ons de Vader dozt ,

Soo vrind'lyl^enfoogoedt ,

Wat hoorden wy 't te achten ï

Vefuchtvan onfe levens Gzefl 3

Moft altyt in hem fweeven ,

En ademen en leven ,

Gelyl^wyfyngeweejt,

In al ons doen en iaaten ;

Dat wy , ons leven lang 3

In op, ennedergang,

Nooyt Ademtocht vergaaten.
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Jaa ycare oorjpronck van ons %jn y

En open lucht y des levens ,

Vol lievens , en volgevens ,

Enfaligbeytsfontyn ,

Gy Koning aller eere ,

Laat uwgenadens vloedt ,

Ons opgeweck$ gemoedt ,

Dat adem balen leere.

N s Sict
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Siet alles aan > ^tSal eens vergaan.

Want wy weten , datfoo ons aartfche hup defes taberna-

keltgebroken wort 9 wy em gebouw van Godt hebben 3

een hup met met handen gemaakt , [maar] ewig , in de He-

me/en. zCor. 5. vers i.

De
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De hemel en de aardefullen voorbygaan » maarMp*
Woorden enfullmgeenfim voorbygaan.

Matth. zovers 3?,

OWonderwerck , van defe Tydt l

Soo hoog , foo diep , foo breedt en wydt j

Soo vol , van wonderbaare dingen |

Wat fpreekt ghy met een groot geluydt 3

De wonderbaare fchepper uyt

,

Uyt wiens Fontyn gy quaamt ontfpringe»;

Gy hangt van zyne wysheyt of,

EnfyteenBloempjen, uytzynhof,

Een dropjen , uyt zyn Zee gedroopen \

Een ftofje > van zyn ewig A l >

Dat nooyt een fchepfel meeten fal

»

Hoe hoog , en diep , zyn Sinne loopen?

Wat was 't een wonder > toen ghy quaamt^

En 't wonderlyk beginfel naamt

:

Maar , ach ! wat fal 't een wonder wefenl

Als gy uw tydt hebt uyt geftaan

,

En eynd'ling weder fult vergaan

,

En worden , als gy waart 3
voor defen l

O Son ! ö koninglyke Son

!

Die met den vierden Kring begOMp
Wat



FoLao* V O N C K E N--
Wat telden gy al veele dagen r

Sint , gy , het Achtbaar Al befcheen

,

Door fuick een Rey , van Ewen heen ,

Die foo veel groote Wond're faagen !

O Maan i 6 wiffelbaare Maan

!

Wat naamt ghy dickmaals afen aan

,

Geduurende van foo veel nachten >

Sint u , de Wyshey t , wyPIyk riep

,

En nevens foo veel Starren fchiep

,

Een Spiegel van des Scheppers krachten

:

Eens fal uw laatfte uurtje fyn 5

O Sonneglans , en Maane fchyn,

Eens, fal uw uytgang , zyn gebooren

:

De laatfte nacht , en laatfte Dach

,

Die ooyt een Creatuur befach

,

Dan komt gy nimmer weer te vooren.

Maar ick fal blyven in myn ftandt

,

Als 't al veranderdt en verbrandt,

In 't ftrenge tooren vuur ontftooken j

Wanneer de Meefter , 'tquaade, en 't beft,

Te famen fteldt ? opZynen Teft,.>

Om 't vuyle wefen af te rooken.

Ick fal niet eynden met de Tydt

,

Maar blyven in der Ewigheyt 5

En
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En ofde Son , én Maan verdwynen

,

Noch falick niet in 't duyfter zyn >

Want Jefus > is myn Sonnefchyn

,

Die my , voor ewig , fal befchynen.

Soo fprcekt de Ziel , in hare Hoop

,

Voor wefentlyk Geloofte koop

;

En 't fal haar ook foo fchoon gebeuren

:

Soo zy haar Heyland niet verlaat

,

Maar tot den eynde by hem (laat,

Geen roover fal haar dat ontfcheuren.

Maar foo zy niet > met haar gemoedt *

Omhelll: * de hals Van 't Ewig goedt

,

Soo blyft zy wel , in 't eynd'loos leeven »

Als 't' al verandert , en vergaat

,

Maar fulck een blyven is haar quaat 3

En 't wordt een naare naam gegeven.
'

Heylig Antwoordt.

W'antfiet, dien doch kpmt brandende als een oven : Dan
fulleri-alle hoogmoedige>ende alwie godtloosheyt doet, een

floppel fyn , ende de toekpmftige dachfalfe in vlammefetten y

feydt de Heere der Heyrfcharen, die hen noch wortel , noch
tacl^ laten en fal. U lieden daar en tegen , die mynen Name
vreefl y fal de Sonne der gerechtighep opgaan. Malach. 4,
.vers i?2.

Hoe



Fol..iotf V O N C K E N

Hoe naar is 'tduyfter!

Het licht der recbtveeriigen faljich verbidden: maar de

lamp der godtloojen fil npgeblufh worden. Prov*

13. vers?.

Laat
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Laat ons dan afleggen de werelden der duyfler*

nitfe, enaandoende wapenende: lichts%

Rom. 13. vers iz»

Nu wordt het duyfter openbaar >

Dat flus in 't licht verholen waar j

Zy komt van 't Noorden , noch van 't Suyden ,

Maar haar verborgentheyt die blykt

,

Om dat het licht der Sonne wykt >

Wat mach dat wonder toch beduyden ?

O Ewige Ziel ! die uw geficht

,

Ontleent van 't tyd'lyk Sonnelicht

,

En leeft in werelfe vermaaken a

Van allerhande eydelheydt >

En valfe luft van defen tydt,

Beftaandein veelderleye iaaken 5

Als eyndeling den Avond naakt;

En van den Dach een eyndemaakt;

Door 't luyken van des levens Oogen 5

Dan wordt u's werels fchone dach >

Met al het foet dat in haar lach

,

Als afgefneeden en onttoogen.

Het licht dat al uw leven fcheen $

Totuw verquicking > gaat dan heen i

En
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En haaldt fyn lichte ftralen onder,

Wat blyfE'er dan ? Een naare nacht

;

Die 't los gemoedt foo weynig acht

,

En dat is ook een droevig wonder.

Maar foo ghy hier > terwyl gy leeft

,

Uw geeft in 't licht des levens geeft

,

Dat aanneemt, voor uw Zielsbeminde,

En uw gemoedt fich niet vernoegt

,

Aan 't geen de wereld geeft , en voegt

,

Noch door zyn glans niet laat verblinden -,

Laat dan de Son vry ondergaan >

Soo mift gy maareen bleeke Maan

,

, Voor 't fevenvoudig klaarder fchynen

,

Van 't wefen Godts * een fchone Son

,

Wiens opgang > nooyt , met tydt , begon

,

En eyndeloos niet fal verdwynen

,

O onderfcheydt ! wat fy t ghy groot

,

Naa 't eenig puntje van de doodt i

Wy willen u in 'c hart betrachten

:

' En niet » foo los , en onbedacht

,

Verwachten fulck een langen Nacht,

De Moeder aller naare nachten.

Een ider , die de Morgen fiet

,

Dié twyfeld aan den Avond niet :

Daar
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Daar naa befchikc hy fyne dingen

;

Soo is het ons genoeg bekene 3

Dat alle leven loopt ten endt »

De wyl'er foo veel voor ons gingen,

Wie danzyn doen wel overleyt

,

En tot den avond fich bereydc

,

Is wyiMyk in des Heeren oogen

;

Ontgaat in 'c derven > zyngeflcht*

De glans > van 's werels Sonne licht »

Hy wordt in fchooader dach getoogerio

Heylig Antwoordt*

Ifc£ Ben een licht in de -wereldt gekomen , op dat een iegelick^

die in my gelooft , in de duyfternife niet en blyve. Jöan,

12, vers 4<*.

Ö Hes



poï.jio V O N C K E N

Het word haaft dach.

Dewyle wy niet en aanmerken de dingen die menfiet ,

maar de dingen die men niet en pet. Want de dingen die

menfm %yn tydelicl^ , maar de dingen die men niet enfiet %yn
wig* zCor.4. vers 18.

Di
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De nacht is voorfagegaan , ende de dag is nahjgzfymen]

Rom. invers 12.

De nare fchaduw is aan 't breeken 3

Tenvyl defchone Morgenftar

,

Syn blinkend hooft komt op te fteeken ,

En brengt den dageraadt van var.

O Solus I heer'lyk overtoogen

,

Met purper , van het Morgen roodc ,

Sookoninglyk, voor onfe oogen

,

Uw Majeftey t is fchoon , en groot ."

Maar, in het Ooft, van ons Geloven s

Verryfl: eenand're Dageraadt

,

Die uwe fchoonheyt gaat te boven ,

Hoogwichtig , fonder perck ofmaar

;

Als die de fchaduw eens doet wyken *

Vart 't grofverdüyfterd vlees en bloedt >

Dan fal geen nacht ons meer beftryken

,

Gelykzy> hierop Aarden doet

:

Uw heerlykhey t gaat op en onder 5

En maakt een wiflelbare tydt >

baar dach en nacht > elck in 'cbyfonder j

Sich over d'aarde hcne fpreydt s ,

O ^ Maar
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Maar defen dach , die wy verwachten a

Weet, ewig, van geen ondergaan a

Maar blyfc in zyne volle krachten ,

.

Oneyndig, fonder wancken ftaan

.

O fchoone Dach ! wie kan u roemen

,

Naa waarde , van uw heer'lykjieydt ?

Wie kan uw glans genoegfaam noemen >

Van fulck een hoogen Majefteyc ?

O Jefus ! laat het toch gefchieden ,

Dat hare ftralen , door 't geloof,

Alle aartfc fchaduw wech doen vlieden t

Als ofmen een gordyn verfchoof.

Wy kyken uy

t

» naa 't falig Ooften

,

Met uytgeftrecken hals en hooft >

En hoopen op het fchoon vertrooften

,

Dat ons de waarheydt heeft belooft

:

Wat achter bly ft , dit fal gebeuren s

Noch maar een wyltjen in geduldt >

Tot Godt ontfluytzyn goude deuren,

En alles heerlyk wordt vervuldt.

Heylig Antwoordt.

Ende dit is de belofte* dieby ons belooft heefi , [ndmelic.Q
bet ewige leven, i Joan. a. versif.

NA-
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N A Z A N G.

Aan den beminden Lefer.

u 1 uft het my j u voor te maaien

,

Het geen men van den Hemel feydt $

Naa dat de vrienden Godts verhalen

,

Gekomen tot befchouw'lykheydt

:

Godt, iseenWefen; ongemeetenj

De vuile aller Ewigheyt -,

Nooyt uyt te dencken , noch te weeten 3

Oneyndig, fonder plaats oftydt:

Die Alj beftaat in * Seve Krachten , * aPoc. 4 .s.

Waar uyt , des werels Schepping vloodt ?

Daar \vy het werckbaar fes , betrachten

,

En 't Sevental den Cirkel floot.

Soo ook j, de feven hooft Planeten j

Met welx natuur en eygenfchap

,

Al \ fichtbaar wefen is befeten 3

Als in den ganfchen boom het fap.

Elck kracht des faats baardt zyns gelykea . •

En uyt den wortel fpruyt den bloem -,

Op dat het fien'loos fichtbaar blyke ,

Den fichteloofen grondt tot roem.

O 3 hXJyfè
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't Uytwendig , is een werck des Heeren ,

't Inwendig is den waren grondt

,

En felfs den Schepper 3 om teeeren,

Daar alle weien uyt ontftondt.

Een grondt „ beftaande in feve Geeften ,

^ Offeve krachten , in malkaar

Gelyk, geen minfte noch geen meefte,

Als of 't maar een geftake waar.

Dat is een onophoud'lyk fpeelen „

En liefde worfHen , onder een ,

Omhelfen, kuffeu, vrindlyk ftreelen ,

Eenjaa, en amen _, (onder neen.

Niet hoog, oflaag, ofhier, ofginder,

Ofdiep, ofbreedt, ofnaa, ofwydt.,

Ofgroot, ofklyn, ofmeer, ofminder,

Maar door de ganfche Ewigheyt -

y

Een vuile -

y nimmer uyt te fpreeken j

Daar d'eene kracht uyt dender gaat

,

Nooyt van malkander afgeweken .,

Oneyndig, fonderperck., ofmaat.

Dat zyn die Seve Wonderbronnen

,

Die uyt deBronderNaam'loosheyt,

Van alle ewigheyt begonnen

,

En buyten alle plaats en tydt.

Diefeven, maakennutefamen,
De
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De Chriftalyne t Wonder Zee ; t aPoc. -*. c.

Een fchoonheyt , die men nooyt, met namen

,

Voor 't oor, genoegfaam^ opendee.

Daar alle veruwen in verfchynen

,

Seerheylig, wonderbaar, enklaar,

En wederom _,
gelyk verdwynen

,

Door 't liefde worft'len in malkaar.

Gy moetuw aarts begrip niet krencken

,

Ofgy iets beeldlicks vatten fult

:

Maar , van die Seye Geeften dencken ,

Gelyk de Lucht de wereld vuldt

:

Verdubbelleerdt zyn Geeft in feeven >

Die enig in malkander fijn

,

En haare onderfcheyding geeven ,

Op 't lichten van de Sonnefchyn

:

Met wiflelbaare hemels Cleuren -

y

Gelyk het voor een klyn gedeelt

,

Met Rege boogen komt te beuren ,

Als 't doorgebrooke blickje fpeeldt.

Soo vullen Godes feve Krachten .,

De grondeloofe Ewigheyt

,

Nooyt afte meeten met gedachten

,

Beflooten noch in plaats noch tydt.

Die worft'len ewig door malkander

,

Gelyk een heylig liefde fpel

,

O 4 Daar
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paarnudeneenen,, dan den ander 3

Sich opend j als een Wonder-WelL
Nu fchynt het BÏaauw te fegenpraalen ,

Als Primas 5 in den liefdenffrydt

,

Dan komt het Groen j' dat overhaalen ,

En ftreckt zyn Triompheering wydt.
Nu komt het Roode door te breeken >

Dan %
t Silver Wit 3 foo reyn en eel

,

Dat overweldigt 5 engeweeken.
Den Primaat laat ., aan 't goude Geel :

Dat is de fchoonfte van haar allen $

De veruw der heyPge Majeftej t :

En door dat onophoucHyk wallen

,

Beftaat de vreugd, inewigheyt.

Ofu dit wonder quam te vooren *

Het is nochtans foo wonder niet >

Uyt defe Moeder zyn gebooren

,

De Cleuren die het oog hier liet.

Als gyfe uw herte brengt te binnen

,

Soo denckt niet > datfe fimpel fijn 5

Maar laatfte fchim'ren } op uw finnen 5

Als glans en gloet , en klaaren fchyn.

Gy hebt wel 3 in Santjan gelefen

,

Van 3

t Hemelfe Jerufalem „

Syn heylig j koft'lyk wonderwefen 3

Te
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Te hoog van toon 3 vooronfeftem.

VanPeer'len, en van goude ftraaten

,

Als helder glans, ofChriftallyir,

EnEed'lefteenen^ bove maaten „

* Van foo veel naamen , fchoon en fyn ;

In fulcke fchone Steen-Colleuren >

Vertoondt fich \ ganfe Hemelryk >

Te wonderbaar, om naa te fpeuren

,

Waar is een ding, hierbygelyk?

Daar is het Goudt geen lyflyk weefen

,

Maar fwevende * als een kiaaren geeft /

Ach fchoonheydt , nimmer uyt gepreefen

.

Dieewigblyft, en fyt geweeft

!

Nu gaat , in myn gedachten _,
onder j

De Sonnefchytt , van onfen tydt

:

O * Glafe Zee! van foo veel wonder j * a?oc 4 .
*

.

Met glanfend licht, der Majefteyt,

Als helder Chriftallyn , doorfchenen

,

Wat flonck'ren al uw deelen fchoon

!

Gelyk die hoog geveruwde Stenen

,

Op 't lichten van dien grooten Soon

:

Het fchoonfte kindt , van alle dingen >

O 5
Voor

* Het eeifte fondament was Tafpis: het tweede, Sapphiras:hetdeidc,

Chalcedon : het vierde, Smaragdus: hetvyfde, Sardomx: het lette, Wi-

dius: hetfevende, Chrvfolithus: het achtde, Bei yllus : het negen-

de, Topazion: het tiende , Chryfophrafüs : hetelide, hyacimhus:

fcet twaalfde, Amethyftus. Apoc, ii.vcrs i?.jo.
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Voor wien de Serafynen _, al

,

Met foo veel duyfend ftemme ^ fingen ,

Een vreugde „ die nimmer fincken fal.

Sy, feggen 3 Heylig, Heylig, Heylig
}

Térwyl, dat alvervullend licht
_,

Oneyndig, ewig., nergens deylig^

Haar fchynt in 't heylig aangelicht
_,

En fchitterd door haar harten hene >

Dat fich het levens vuur vertoond 5

Als een Robyn , met glans doorfchene

,

Die in 't Chriftalle lichaam woondt.
Dan opendt , een der Seve Geeften

,

De groote wonderen , zyner aardt

,

Als zynde Primas , ofde meefte

,

Die nu Figuuren formdt en baardt :

Van Paradeyfe Hemels fruyten
r

Gefwollen van verborge kracht
.,

Op allerhande wonderfpruyten

,

Door 't liefde worft'len voortgebracht.

Soo gy haar aartryk wildt betrachten ,

Verbeeldt u geen gelyfden romp ,

Door 't dryven van de wrange krachten >

Gefchapen tot een ronde klomp

;

Maar toondt ., den fpiegel vaa uw leven ,

De heldere lucht het aller meeft/

'

Een
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Een alyervullend , geeft'lyk fweven ,

Gelyk een klaare Water-Geeft -

y

Daar duyfend eed'le bloempjes Cleuren ;

En flick'ren J in het helder licht

,

Elckeyenfchoon, om uyt te keuren a

Voor 't Serafyns doorglanft gefïcht.

Die gaat in defe Gaarde pluyken

,

En vlecht een fchone rolen hoedt 5

Die wil hy tot cieraadt gebruyken 3

En gaan zyn fpeetgenoodt te moet.

WatMen zy malkander feggen ?

Dat Godt foo wonderbaar'lyk is ,

Te groot en fchoon , om uyt te leggen

,

Rontom volmaaktheyt , nergens mis.

Dan word het heylig hart ontfteeken

,

Om met een heer'lyk lofgefang

,

In kracht van vreugde uyt te breeken

,

Dat gaat in ewighey t zyn gang.

Want, door het worft'len,, enbeweegen,

Der Geeften Godts , in heer'lykheyt

,

Is nu een ander op gefteegen 3

Als Meefter , in den liefden ftrydt

:

Dan gaat de eerfte Beelding onder >

Terwyl , uyt d'eyndeloofe Kracht,

Een ander triompherend wonder

,

In



Foï-.iaé V O N C K E N
In heyligheyt wordt voort gebracht.

Dat is een ewig vreugden leven

,

Eenewig wonder, fonderendt,
Daar alle krachten 't haare geven j

Waar fich den Engel keerdt , ofwendt.
Dat is een wereld , om te minne ,

Dat onfe droeve wereld fwicht

:

Den V A d e r is het Vuur daannne

,

Den Soon, het Majefteytfe Licht,
Den Heylgen Geest, het Luchtig fweven.

O Wereld! voller heyligheyt

,

Hoelufthetons, in u te leven,

Vervuldt met glans van Majefteyt
'.

Wat feggen dan de faaPge Zielen

,

Die , door den Doodt, uy t vlees en bloedt

,

Dit duyfterjammerdal ontvielen

,

En foncken in dat ewig goedt ?

^y feggen, Heylig; eerzyGode:
Zyn lofen prys zy onbepaaldt

,

Die ons op defe Bruyloft noode

,

En eyndeling heeft t'huy s gehaaldt.

Elck brengt zyn triompheering mede

,

Menfingt, enfpeeldt., enjubileerdt,

Met overmenfchelyke reeden 3

Op dat de vreugdt , in Godt , vermeerdt.

Een
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Een vreugdt ^ die eyndeloos fal duuren;

OMichaelenUriel,,

Hoog koninglyke Creatuurea

,

Wat luyden uwe Gooren fchel

!

Soo wordt de Godtheyt fchoon geprefen*

Syt gy der Zielen broed'ren niet ?

Ojaa, hoe foud het anders wefen?

Een hart en Ziel, al wat men fiet.

Een foet en vrindlyk gunft betonen ;

Het luft de fchone Serafyn

,

Den Troon der menfcheyt by te wonen
,,

Om dat'er foo veel wond'ren zyn.

En 't grootfte wonder in haar midden

,

Daar fich het Beeld der Menfcheyt toondt

:

Dat alle Eng'len hem aan bidden ;

In wien de volle Godtheyt woondt.

DefchoonfteVorft, derkoningryken.

Ach ! dat men 't driemaal Heylig hoordt l

Hier moet des Hemels glans befwyken

,

Voor 't wefen van 't geformde Woordt :

Wiens ongebeelde hemels Wefen

,

Vervuld de ganfe Ewigheyt .,

Nooyt uytgefprooken , noch vol prefcn

,

De kracht en glans der Majefteyt

:

Die ider vierziel , in 't byfonder

,

Als



FoLaï* V O N C K E N
Als tot een Speelgenoodr > geniet

:

O aller grootfte en fchoonfte wonder .,

Van alle wond'ren die men fiet

!

Het aangenome 5 plaats'lick Weefen i

Daar Godt , fich felfmee heeft Gebeeld 3

Om ons van fonden te genefen ,

En'tafgebrooken weergeheeldt

,

Dat is den Troon-Vorft , aller Zielen $

In ?
t darde Eng'len Koningryk

,

Die fich aan haar verloffer hielen ,

En achten ?
t wereldom voor flyk.

Maar naa zyn ongebeelde krachten

,

Is hy , het al vervnllend Goedt >

Ver boven finnen en gedachten 3

Volkomen Godt 3 in elkx gemoedt.

Dat is de Saak , van alle faaken

,

O Menfch ! dat Godt,uw Weergaa wordt %

Alle and're heyl'ge Ziels vermaaken >

Zyn Toegift , in uw fchoot geftort.

Maar ach ! wie kan die toegift meeten ?

Dat alle roem , van vreugde fwygt,

Daar defe weelde wordt befeeten .,

Van hem, die fulck een Deel verkrygt:

Hoe koft'lyk fal het fyn te ontmoeten

,

Die zielen Godts ., in heer'lykheydt j

Van
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Van 't heylig hooft , tot aan de voeten $

Bekleedt met glans van Majefteyt 1

Die, eertyts, alsgefondeBooden,

Door licht metJefus heyl'gen Geeft ,

Het afgeweeke Mensdom noodea

,

En trouwe wachters fyn geweeft.

Die groote Zielen voor den Heere

!

Doch niet ontfach'lyk, maar gemeen j

Om d'aller klynfte hoog te eeren

,

Als fpeelgenooten onder een.

Wat fullen zy ons al vertellen ,

VanGodt, en 't God'lyk wys beftier

!

Elck heeft zyn wonder voor te ftellen

,

Vervuldt, met heylig liefden vier.

Volmaaktheyt weet van perek noch ende ,

Maar voegdt ons heug'lyk aan de handt

,

Diewy, hier onderwege , kende,

Nufaiig,, in het Vaderlandt.

OPaulus! watgyfach, en hoorden,

Is voor het aanficht openbaar

,

Die allergrootfte Wonder woorden

,

Daar in uw tydt geen tong toe waar.

Wat fal 't dan wefen , myn beminden

,

Die veelderleye hemels Aardt _,

DerHeyl'geEng'len, op te vinden,

Al
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Al, fchone Broeders > lief, enwaardt!

De fnelheyt wacht geen trage voeten ,

Maar gaat , gelyk een blixem door,

Om dele en gene _, te begroeten

,

In 't een, of ander Eng'len Goor.

Wat fal
5
t een vrind'lyk weldoen maaken

,

Die groote Vorften y in haar Troon

,

Omglanft^ met flick'rend, helder blaaken

,

Van Cleurend licht 3 en noem'loos fchoon }

Door gloeydt , van 't godlyk liefde voncken

,

Te fien , in fulck een klynheyt fta^n >

Soodiep, in Deemoed _, neergefoncken,

Eenvoudige fonder trots ofwaan
|

Weg fchroomen en ontfacht'lyk beven

,

Voor eer , en ftaat en heerlykheydt

,

Men kendt u niet in 't Eng'le leven

,

Gy fyt een kindt , van defen tydt*

Oruymte.' fonder paal,, ofende.,

Inewigheyt, niet uyt te gaan ^

Waar dat fich , uw bewoonders wende

,

Zy treffen nieuwe wond'ren aan.

Siet Menfch , komt uw geficht verklaaren

,

En denckt , waarom , ons Chriftus raadt

,

Geen Schat op aarden te vergaaren y

Des Hemels Schat is fonder maat.

En



VOORZANG
Eri wyl het aartfche ons verduyfterdt i

En dooft het licht _, van ons gemoedt j

De Geeft gevangen neemt , en kluyfterd.,

En ophoudt , van het ewig goedt >

Soo leert zyn wysheyt ons verlaaten è

De eyd'le dingen, defertydr,

Op dat wy 't waare goedt befaaten

,

By Godt , in alle ewighey t.

Hef op, hefop, gy hooge Gooren

,

Hefop \ hefop j een hogen ftof,

En laat het liet van Heylig hooren

,

Den levens Vorft tot prys en lof.

Jaa fingt maar voort , gy groote Troonen j

Wyftemmen,, met u allen, in,

En ofwy noch op aarde woonen,
%

Soo maaken wy een kleyn begin.

Word licht ó Aarde ! en aartfe dingen .,

Word licht , ai wat de Wereld geeft

,

By 't Ewig Al, is 't al geringe

Wat zy in haaren omtreck heeft.

O Pel'groms , in den vreemden lande „

Wat weelde treedt ons in 't gemoedt

!

Sou ons ontftooken hart niet branden ,

Naa'tfaligdeel, van 't Ewig Goedt!

Dit hoorde ick onder weeg vertellen

,

P Van



VOORZANG.
Van 't Vaderland j van ruft en vree

,

En wyl wy gaan als reys gefellen

Soo delen wy 't u weder mee >

Maar , als wy \ felver eens aanfchouwen

,

Van aangelicht , tot aangelicht

,

Dan (uilen wy de handen vouwen

,

En buygen voor dat heylig licht i

Ach Jesus! Je sus! Ziels beminde y

Geleyd ons door dit landt der Tydt ,

Op dat wy u , voor ewig vinden

In'tSaligRyk, derEwigheyt.

AMEN.

RE-



REGISTE R
Van de Sinfpreuken , en verffen der

Sinnebeelden.

A.

De gonft vergroot.

Al was het maar een 'hele dronck. 3 l -

Alles heeft zyn mondt.

Als wi doorgroene Beemden gaan. 6 \ l

Hoe onbedacht.

Alfachjes Menfch , fo luftig niet in 't leven. 7 3

.

Het mach geen quaad.

Albruyfidewildelevens7.ee. 8ï.

Het leven fproot, uyt Chnfti doodt.

Al is 't een doorne , fel in 'tfieeken. Sp*

't Is wonder.

Als ick myn Oog verhefom boog. 1 1 £.

Voor dit een ander.

Als ickmynfichtbaar beeld betrachte. 12f

»

Ruften is gemackelyck.

Als hude word verwarmd. X °*
De quaa , Is naa.

Ach Bruidegom van myngemoed. 19f •

B.

Wie kanfe tellen ?

Beloften van het ewig leven. 1 1 9 :

P 2 Wat



REGISTER
D.

Wat is het Leven!
Vit oger.blick ofPunt te rug gekeken. 3

.

Die God vertroud, heeft wel geboud.
De Bouman maagd, hetJay en. 43

.

't Is al geen goudt, wat^er blinkt.
Vaar wancTUn twcegcfcl/en. 1 47.

Het word haaft dach.
Ve tiarefchaduw is aan V brecfyn. % 1 1.

E.

Die anders wil, heeft ftaag verfchil.

Elckfeytalwat: Bevintfjchiet. 5 f.

Het beft, op 't left.

ten houte Kroes vervuld met rode wyn. 77.

Spys na
s
den Honger,

Eenider foecktna^ynsgelyken. 99,

G.

Niet ontydig.'
Gelyk.de Scn d'onrype vrucht befchynt. 7.

Een quade Grond, Een korten ftond.
*t Gebouw dat niet op Chrifti woordenftaat. 59.

Daar leven is 9 Is hoop.
H Gckyookfe Rjet enfai hy niet verbreken. 95.

Niet fonder hoop.
Gelyk. een Turtelduyfin 't woud. io 3

.

Het werek pryft de Meefter.
Grasgroene kleed , vanf00 veel duyfsnd fpruytjes. 1 4 1

Noch



REGISTER.
H.

Noch haald het over.

Het Niet weegtfwaarder als het let. %%.

Dies te verder.

Hoef:lder achter uyt 'getogen. 3 %

.

I.

Het twede is beter,

Jaa Lichter of wy u niet hoorden . 22

.

Anders om.
't Is onordentely^uyt ^ynftand. 18 f.

h Is gevaarliek.

lek, wandelde op der Hellen mond. 1 87«

M.

Soo als de mondt is.

Myn vlees is waafhk. Spys. I J .

N.

't Verborgen goed, Treckt ons gemoedt.
Neen alles wat menjïet, II.

O goude Vryheyt.
Noch is %y vrolyl^ en geruft. 129.

Voor vuur en Gloed _, Is water goed.
Nochftaal > noch koper wil hiergelden. J S3*

Daar fchuyld een Slang in 't gras.

Neen fyuyper , die in
i
tgras verfcholen, 1

6

7»

Hoe naar is
J
t duyfter

!

Nu word het duyfter openbaar. 207.

Het



REGISTER.
O.

Het fcheelt veel.

O Solutl Punt , van grote becr'lykkeyt. ip.

Soo veel te waardiger.

O waterbeek van Chrijlallyn. 41.

Schyn bedriegt.

O ! flornm: vifie > waartgy wit. 1 1 1-

Als 't buyten woedt. Is 't binnen foet.

Onaare» barre winter Nacht. ij^.

Een alleen ,, En anders geen.

O grote Zeefi vreet'lyk.in 't ontftellen. 1 ffm

Het Eynde draagt de laft.

O weeldenkfoet , die my vermaakten. 1 7 ?.

Siet alles aan , 't Sal eens vergaan.

O wonderwerk*an defe wydt 1 2,03

.

s.

Om een beter.

Stort uyt uw* water of der Aarde. 69-

Ooftweft, 'tHuysbeft.

Someenigenflaf , fomeenigen treetje nader. I7&

Heden groot , Morgen doodt.

Schoongfoenegratjet diz ickjebouw. 1 9 *

,

w.
Of op,, Of onder:

jfyweten'twelwatgy wild[eggen. %7*

't Verheugd de Engelen:

Wie wat bctfchaapje datging dealen . 39.

Nu



REGISTER.
Nu fchynt het klaar.

WAt ftrack.diealderwyftenmond* 47-

Dromen is bedrog.

Wat is het wonderbaar l och arm l 107.

Van twee , een darde.

Wie maakt dit briqnefchaduw beeldt. 1 3 3

,

Noch ver, nog wyt, Maar daar gy zyt.

Waar woond myn God , my lief, myn overfchom ? 1 79;

Het Licht is lief'lyk.

Wat was de wereld [onder Sonï 19 9*

T W E D E

REGISTER,
Van de toe Sangen.

A.
Als and're %yn in vreugd verbeven. Vol. %.

Ach 1 hoe vrind'lyk^laat de Heere. 17*

Ach neen , ach neen * al wetend God en Heerc. 181.

E.
Eenfomer vlaagje doet geen quaad. 37»

Ewig , ewigjondtr ende. 123.

EleJt adem tochjen ijler zen. 2oo.

G.
God is een ewig geven, ?7*

rd.

Het Zieltje dat w#s kjrancl^ en nygdenfich tetjierven. S

.

%e-



REGISTER, .

I.

tyfus, Jefu;[ Jefus, JafusX ÏC ,

o.
O Tent van vlees en bloed. 2^
O Jefus ] goede Heere. j™
O wonderkracht van U Noorden. I g

o

T.
Toen God in \i vleesfich openbaarde. o %

w.
Wie hangVerfoo deeflyk^geteyfterd , gefchanden ? j ?.

tVatghy bemind dat min te\cocl{. io<

Wl willen God ons Hartegeven. c6i

E Y N D E.
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