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

Et is een algemeene Leſſe, die den Apoſtel voorſtelde Kol. 3: 16. Leerd en vermaand
malkanderen, &c. en Hebr. 3: 13. vermaand mal

kanderen alle dage. Hy bepaald het tot niemand
in 't byzonder, dewijle hy wil dat men malkan
deren zoodanig zal doen: derhalven raakt het
een yder Chriſten : niemand heeft hier de vry

,

heid om te zeggen, ben ik mijn Broeders Hoe

der. Maar ook agten wy het een pligt te we
zen, die voornamelijk kan, en moet betragt wor
den, van die, die van God daar toe geſteld zijn
zoo in de Kerken, als in hooge en lage Scholen,
dierhalven en zie ik geen reden, om onze Per

zoonen daar uit te fluiten, aangezien wy ook

van God op een wettige wijze geroepen zijn,
tot onderwijs der aankomende Jeugd, die de ho
pe van de Kerke is, om de zelve niet alleen te
leeren in die eerlijkke en zeer nuttige konſt der
Letteren, maar ook te vermanen, ende (des , .

noods zijnde) door de roede dertugt te dwin- *
gen
-

-

-

te

, vooRREDEN.
gen tot de deugd, en de vreeze des Heeren: en
door onze School oefeningen en de Katechiza

tien onderwijzen in alle Chriſtelijke pligten. Daar
by komt nog onzen algemeinen pligt, waardoor
we gehouden zijn benevens elk Chriſten om ook
malkanderen te leeren en te vermanen, als zulke

die malkanders zaligheid beminnen en zoekken
te bevorderen, het welke het voorname oogmerk
is geweeſt ook van alle mijne geſchreven verzen,
die ik UE. van tijd tot tijd hebbe aangeboden
Mogt ook deze weynige en zeer geringe Zang
liederen en Gedigten daartoe ſtrekken, zoo had
de ik mijn oogmerk in dezen ook bereikt, ofte
indien het te geringe is voor de bejaarde, laat het

ten minſten van de Kinderen worden gebruikt,
op dat dezelve van jongs op al zingende haare
pligten mogen leeren. En op dat deze Gezan
gen tot meerder nut zoude zijn, hebbe ik die
geſteld op zoodanige Voizen die order het ge
meen de meeſte bekend zijn. Een iegelijk ma
ke der zijn gebruik af, zoo voor hem zelven
als voor zijne Kinderen.
En geve God de
CerC.

-

St. Laurens den

30 Juni 1723-

-

UE. aller Vriend en
Dienaar,
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Door Letter verzettinge, ofte Naam Letterkeer

o: MANNEN, LEERTER GO
DES VREEZE SCHOON.

O# elk getrou w te wezen in het werk,

-

M et welke hy belaſt is in dit leven,
A gt dat het u is van boven gegeven:

* Neemt op des Heeren order u oogmerk,

-

N eigd uwen will' na 's Heeren will' verheven,
Elk in die ſtaat die hem is voorgeſchreven:
N eerſtig te zijn in dienſt van School of Kerk.
Leerd in de School de jeugd, op dat zy ſterk
E n welgemoed den Heere leeren vreezen,
E en ider na dat zijn Jaren zoude wezen:
R igt uwe leſſ' na 't groot of klein verſtand.
Tot d'eene paſt de tugt,d'ander wil zijn gepreſen,
E een ider heeft verſcheide aard in dezen:

R egeerdſe zoo vooral, dat haar word ingeplant,
Gods vreeze, die by haar blijvt haar leven dagen.
O mannen, op die wijz'zult gy den Heer behagen,
Doet maar u beſt en bid dat God zijn zegen,
E n byſtand u verleen: ſpreekt tot haar; kind'ren kom,

S et u eens by my neer. ik zal u wederom

V an Godes vreeze leeren en vermane,
Rigt

* 3
ve

VOORREDEN,

R igt uwen voet al vroeg op deugdens bane,
En wagt daar op een lang en vreedzaam leven :
E er en aanzien zal u dan zijn gegeven;
Zoekt God in uwe jeugd dan zult gy zeker gaan,
Eerd hem terwijl gy leevd, dat is uw pligt
Schouwd zonden, en wat u daar toe zoude raan

C ierd uw jeugd met deugd voor iders gezigt,
H oord na mijn raad en na mijn onderrigt.
O kend den Heer in all' uwe wegen,
Om hem te dienen: zbo zal u zijn zegen

Na dezen tijd ook leiden in 't zalige ligt.

Ai iverd dan na.
-

.'

t

A#

VOORREDEN.
dat des Heeren volk nu al,

*
,

'A

,

D og waarlijk Chriſt'nen mogten wezen.
R egt zoo 't behoord, in elk geval,
Immers zoo na als 't mogte wezen:
Als een Propheet zou ider zijn,
Als Prieſt'ren en Koningen t'zamen:
Niet met de naam alleen; die ſchijn,
Die zoud haar zonder daad doen ſchamen.
E en igelijk die daar na tragt,
Vind in deez' bladen onderrigting:
I s 't weinig, zingt het met aandagt.
N u geev ik 't ider maar tot ſtigting.

-

ADRIAAN de VIN.
*

AD R 1 A A N. de v 1 N.
t

Door letter verzettinge

A I I V E R D DAN N A.
A anſchoud de wandel van vrome menſchen,
#s

* *

I n 't ſpoor der deugden en vreeze des Heeren
Indien gy zoo een uitkomſt zoud wenſchen,
Volgd haar geloove na: wild u bekeeren.

E i laat het kwaad, wild goed doen leeren.

Raakt gy dus op den weg der deugden,
D oor neerſtigheid, en des Heeren zegen:
Dan raakt gy ten top van volle vreugden,
AI. - IvERD DAN NA die goed doen plegen,
Neemt
s

-

.

VOOR KEDEN.

-

Neemt agt op Jezus, en der vromen wegen
Nu dat het nog tijd is, eer 't is te ſpa

-

Aldus beſluit ik,
AI IVERD DAN NA

Een ander Letterkeer.

ADRIAAN DE VIN.
Anagramma

DRAAv

NA DIE IN.

D ie nu een lid van Chriſti Kerk,
Reeds is geworden, hier beneden:
Al word hy veeltijds ſterk beſtreden,
A g! 't is zijn lot: en 't regte merk
Van die, die Jezus toebehoord: -

N iet is haar werk, als kruicen dragen.
Aldus zoo luid zijn eigen woord.
Dog die dit doen zonder vertragen,
I n zwakheid zal hy z onderſchragen.
E n zal eens tot haar zeggen mijn kind'ren hoord.
Ik weet uw arbeid, en u trouwe min :

N u, hier is 't einde.
* *

DRAAV NA DIE IN.
-

Den

Op den tweeden druk, van het Boek
genaamt den

ww '

-

-

GE ZA LV DEN CHRISTEN
Vermeerderd met een tweede Deel, genaamt den

ZEE U W sc HEN AKKER ,
D o o R

A D R I A A N

de V I N ,

Schoolmeeeſter en Voorzanger tot St. Laurens
in den Eylande van Walcheren.

H# is nog

niet zeer lang geleden,

Dat hier, in een der Zeeuwſche Steden,
In Middelburg kwam uit de pers,

Dit werk, beſtaand in menig Vers.

-

-

t

In Liederen en in Gedºgten,
Die faam vermaken en de ſtigten, e
Genomen uit Gods heilig Woord,

't Geen ider leerd zijn pligt, zoo 't hoord'.
Het draagd ook wel en zeer bekwame
n t’allen opzigt regt den name
Van den GEZALvDEN CHRIST', en wat

Die naam ook in zig zelfs bevat.
Hier leerd, men hoe een Chriſten menſche,

Die zaligheid voor zig zouw wenſche, . .
Moet wand'len weerdig ook die naam,

. 'En die niet make tot een blaam.
. Maar hier (als reeds gezalvde leden )
Haar gantſche kragten te beſteden

Te volgen haar gezalvde hoofd,
Met al die regt in hem geloovd.

Haar groot geluk word uitgemeten
Buiten die, die zig zelvs vergeten,
Of die hier ook in 't openbaar,

!

Maar wand'len als een huichelaar.
Wie deel wilt hebben aan dit zalven

Van Chriſtus, moet heel, niet ten halven,
Met 't geloov als zijn overſtort,

Waar door men die deelagtig word.
Dit middel word ook aangewezen,

Wild all' dees blad'ren vry doorlezen:
Elk lied, blad, vers dat wijsd ons aan
Hetgeen ons noodig diend gedaan.
Hier vind m ook goed en kwade kruiden,

Haar naam, en kragt, wat zy beduiden
De goede worden u geraan,
De kwade, gantſch'lijk te verſmaan.
Men ziet ook hoe 't niet zonder vrugten,

Geweeſd is: waarom 't zonder dugten
Ten teiken dat 't wel is gelukt
Ten tweedemaal ook werd herdrukt.

Op het verzoek van veele menſchen,
Die om dit werkje nog zeer wenſchen,
Als ziende 't eind waar toe gerigt.
Naam'lijk daar door te zijn geſtigt.
Waarom d'Autheur 't ook niet belet heefd,
Maar 't hem te meerder aangezet heefd,
Met grooten ernſt, om tot Gods eer
S By dit te zoeken nog iets meer.
Als tot een toegivt op het eerſte,
Waar door een ider op het zeerſte,
Word opgewekt tot 's Heeren lov,

Door vrugtbaarheid van 't Zeeuwſche hof.
Waarom 't ook heet den Zeeuwſchen Akker,

Door Gods goeddaad’ge hand zeer wakker,
Bezaaid

-

**

Bezaaid, beplant en vrugtbaar ſtaat
Met boomen, kruiden, graan en zaad.
Zoo dat ons Zeeland ook in dezen. *

By Holland wel geſchat mag wezen
Van vrugten en van veldgewas,
Daar Holland niet by komt te pas. -

Hier ziet g? hoe Zeeuwſche Tarw en boonen,
En and're vrugt haar komt vertoonen,
En worden hoogelijk geroemd
En Holland zelfs, het beter noemd.
Holland roemd zeer in alle leden,
Op haar groote vermak'lijkheden,
Maar 't geen Zeeland ſteld tot iets groots ,
•

-

Is den voornamen ſtaf des broods.

Geloutert met Gods milden zegen,
Als in dit boek ook t'allerwegen,
In vele ſtukken werd erkend,
Den zegen die ons God toezend.

Die (zoo genoemd') vermaaklijkheden
Zijn ( op zijn beſt) maar ſnaak'lijkheden,
Een vreugd die haaſt verdwijnen zal,
Honing, die keerd in bitt're gall'.

Men hoefd ook daar niet te gaan zoeken,

Of in de Vlaams of Brabands hoeken,
Om eenig boek of geeſt'lijk lied,

*

Als of de konſt daar all' heen vlied.

En dit ons land wierd leeg bevonden,
Van menſchen, die op tijd en ſtonden,
Te ſchrijven, hadden geen verſtand
Als Holland, Vlaander of Braband,

God dank: in d'Zeeuwſche Landgehugten,
Waſſen ook geeſtelijke vrugten,
Gods Geeſt wil in zoo eng geen band,

Nog blijven alleen in een Land.
Hy wil ook, gantſch met regt en reden
Niet zijn beſloten in de Steden,
-

Maar

men

Maar rukt de poorten aan een kant, ' Bezoekt de Dorpen op het land.

En maakt de geeſt'lijk' aard en boomen,
Vrugtbaar door zijn geeſtrijke ſtroomen,

In welken zoete buiten lugt
Ook is gewaſſen deze vrugt.
Plukt deze vrugten tot uw voordeel,
Maar wagt u van te haaſtig oordeel,
Voor dat gy 't pit en kern genaakt,
En oordeeld dan na dat 't u ſmaakt.

Koopt dan dit boekje zonder vreezen, .
'

En wild het dikwils over lezen,

Of ook zingen, zoo gy beſt kond,

Maar laat het zijn uit 's herten grond.
Die niet kan zingen dat die leze,
't Zal u in alles dienſtig weze,
Die niet kan lezen dat die hoord,

Zoo gaat het ligt tot allen voort.
Ik wenſch u veel te obtineren,

En dat u ook den HEER der Heeren,

In 't hooren, lezen, zingen b'werk
Na het regtmatig oogemerk.
-

Geevd voor zijn arbeid, dank, den maker
Maar weeſt daar in geen God verzaker,

Kond gy daar door maar zijn geſtigt,
Zoo agt hy al zijn arbeid ligt.
t

-

-

Maar wild voor al den Schepper eeren,

Die zijne Schepzels zoo wil leeren,
Ja geevd den HEER der Heerlijkheid,
Hier van den lof in eeuwigheid.
*
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DEN GEZALVDEN

CHRISTEN .
Begrijpende veele ſtigtelyke en Chri
ſtelijkke Gezangen, aangaande den
Pligt der ware Chriſtenen, &c.

IN LEY D IN GE.
130ig: Ontwaakt ſchoon Herderinne.
e

## &#hlagelijkſte bagen/
# # ſau 3oo

beel 4Eijgiften bolſt/

#ID). Denblaan
Chriſtennaam//
#%&#NT
/

ket

maakt tot een
.

ó ſlBat een buiſt're molſt !
Bol ban onguure blagen/

-

#angb ontnetenb' ober 't Hoofb!
gaat het bele 3agen/

r

-

ô UPan mierb 't maar eerſt geloobb.
9

, 2. «Elſt miſb een ſtijgiſten heeten/
GEn Daar boot 3ijn geagt;
QPaat men bog iet// niet merht of 3iet
Daar ban be minſte firagt.
-

is.

N.

#oe 5ouben 3p het meten/
«Baat geen neerſtigheid geſchieb?
-- GEn 3cet ligt bergeten/
- Pie baat baar #n hemnig bieb,
w

2, 89e

-

2

'

ſ

.

Den Gezalvden
3. De Chriſtelijkſte gomben.

#n 't minſt 5p mirt berſiaan;

äbat 3p bierijalo// De Chriſten 5alb
33oor eerſt moeten ontbaan :

aBie Chriſtug heeft ge5onben;
'R facen bc gauen ban ben 45eeſt?
3Plc maar mogb gebonben/

apaar men zijn moob hoogb/en leeſt.
4. âDat 3ijnber becle lieben/
vBie al boot Chriſt'men gaan/

aBie noguan ſjob / / of 3ijn 43ebob /
pct minſte niet verſtaan,
d5etuigen/ 3ijn haar monben/
JPie bol 3ijn dan ibelheid:
JBaat ganſch ſtom bebonben/ .
#on men dan bobg moogb iet 3eib.
5. JPit ig bog 't eeuunig lenen/
JBat men 45ob 19aber henb:

dEn 3ijnen Zoon // bie uit 3ijn (Croon/
gang 3pnen ſfeeſt toegenb.
%ouben beel' Hommen geben

Ean bee3 / 4Daarheid rekenſchap?
#Been / maar onbebgeben !

#Bu# in obobg-bienſt ſlaaum en ſlap.
6 o Ei baagb eeng/ een man beken /
dPf bp ben geeſt ontbing/

3ilg in het mooib/ ooit heeft gehoogd
egin de bergabering?
&Be ambinoogb 5al ligt me5en:

#ſt meet ban geen heilige beeſt/
ga/alg of boot begen
#immermeer geen habb' gemeeft.

7. ômeenſch miſb op beminnen/
H eigen 5aligheid,
ziet u gebaar // en blieb ban baat 5
H3elben niet en bleib.
- Heiſt

-

5

CHRISTEN,
ſBilb ſjeben nu beginnen:

Zoeht ben #eer // en hem bogbgeeſt;
25ib/ met hert en 3innen/
QPin be gaben ban 3ijn 45eeft.

8. âDilb gp een Chriſten me5en/
#n baab / en niet in maan:

25eſchoub u ſtaat/ſ en olieb het âmaab:
KPoet/ bat moet 3ijn gebaan.
ſBilb gn een Chriſten me5en/
Zoeht gp baat toe onberrigt?
1Bilb bee3 blaben le5en/

-

-

r

#iet leerb gp een 4Cijgiſteng pligt.
9. #iet hond gp boot het 3ingen /
(Boft leeringen ontbaan:
H#oe gp terſtond/ op goeDen ggond/
#H naam moogD meetDig ſtaan.
#a boot alle bingen/
#ge gp 45obe beſt behaagb.

iBilb hem lou toebzingen/
Zoo g hier bootbeel ban moeg bgaagb. .
.
Aiiverd dan na,

van den GoedenNAAM.
330ig: Als een uitgeſtorten

-

Balſem

G## mob gevrfen/
Q5oebe (GBlp mozb begeerb;
HIºaat De Naam ig meerbet meetb; .

25eter / ja meet uit gele3en/
2lig bier beiber oberbloeb/
23g De Naam opgegt en goeb. . . . . . .
*

* *

n

2. âBic 3ou ban niet 3eet berlangen?

ſPit en doet geen meerſtigheib?
2lig Ijn bit
*
-

": oberitib;
2.

. .. .

.

Den Gezalvden
OPm een goeben Naam t'ontbangen/

25p ben #eer/ en 't noom geſlagt
zBat geen amb're ſtijkbom agt

3. 't Jaoet booſ maar een 5alie toegen
32an een groote meerDigheid
gele ſjob 3elb heeft toege5eib

#an 3ijn hmegten lang boor be5en/
#lig mat nieuung, en bie 3ijn mond/
Zelp aan haat 3ou maäen homb.

4. gibeerelog goed aan ligt beruliegen?
2lig 't 3ig bleug'len heeft gemaaht/
oEn bug uit on5 banden raakt,

iñijftbom han ong ligt bedriegen/
oEn betleiben tot het filmaab/

zPie baar met 3ijn hert op ſtaat

5. J12aat een regten goeben name/
ºgg 'tregtmeerbige geſlagt /
Gilot een 24egening geagt

#schoon hen b'armoeb obethmame;

âPeugo noºb nog bp hen gezien/
Cn 5al nimmet ban hen blien.
6. @Boebe @Blp kan bet3agten/

een methoothhen het ligbaan /
aBoot 3ijn reuh 3eet aangenaain:

naar een goebe Naam heeft hragten/
opm be 3iel/ in mat boot pijn/
2ïltijd hulpelijh te 3ijn.

:

# #af in talbergrootſt henoumen/
Igeeft briegtueerbige geen moob:

#p vertroumb 3elb in de boob.
#n binb hope ban bertroumen,
#a een goebe Naam. Die iſ

#m
een ruſieboot 't gemiſt,
3 ºp gaat voor ben troon bed #eeren/
Hmºet nijmoebigheib baat been.
#aat in #e;ug naam alleen,

49In

3.

CHRISTEN,
©m ban Bobe te begeeren/
( #n een goed ber3eHertheib)

't «Been bij hem babb toegegein.

- --

9. HPie 3al ooit een Plp genen/

#ie heeft die ooit voortgebragt/

-

&Bie 5oo groot ig in zijn Hitagt/
&Pat 3p Doobe Han boen iepen;
#ogtang ig een goede naam
&Baat ten regten toe behudan. 1o. 2tbel die ging 5ulſte megen/
#2aar boot bp nog baaglijligieebb /
G#n GBob tot getuige heeft,

-

-

- -

*

«En bp hem een naam bethregen.

$ 2oot 't geloob' dat in hen bleef,

&2aar door bp nog tot ong ſp?eeft.
II, ſpie 5ou boben ſtaat of eere/
2#ouen ſtijfibomg groote ſchat/
JPie. De meer'In in 3ig bebat
Zulfien name niet begeete/

«Bie ong trooſten han in noob /
«En Doet leben na be boob.

-

#2: '##laat. De meereid ben maar hie3en/
2ïl het hoſtelijkhet'ſaan:
#ſt berhie5 een goebe Naam

-

,-

Bie iſ nooit en 5al berliegen/
#choon al 't aardſche mp ontſchoot;
&Betign baatb rijhoom na te boot,
, 13 ºf ſºunn' be meereibbºn haar tmenſcijen/
#oo 3p mp maar gnnnen t'ſaam
-

-

,

«Eenen regten goeben naam/

&Ple bp 45ob/ſ en bºome menſchen
#oog 7 en meerbig ſig geagt;
ô Die tg ban 3ulfien ftragt.
-

Pie Han een geruſtheid baren/
#4,# geboiſſe
ban # menſch ſen
at DP niet en byeeſtf 3ijn inenſch
" -

2, 3

-

39oor

6

Den Gezalvden
12oor ben Heere te berhlaren/

Jſlâaar hp eiſcht 3ijn DeugDeng loon;
Hit gemaben/ boot 3ijn %oon.
Ai iverd dan na

Van den Valſche NAME der
HUICHELAREN.
130ig: Kersnagt.
I,

D# alg bunchelaren mambºlen:
&#n boot & Bob bebgieglijſt ſjanbºien:
«Een gebeing Den bipoccijt;
QBie hier leben alle bagen/
-

#elegt3 om menſchen te behagen;

'
»

QBatig maar boot een ſtopten tijb.
2. QBie hier bug bebgieglijft leben/

ô zijn toen 5al hem begenen/
«En 5ijn naam. Die 3al bergaan:
%oo 't niet in De Deugb geg?ombig,
#ſlâaat alleen flegtg in ben mond ig;
KDie 3ullen maar jaar 3clug bettaan.

3. Zou men 't aan De menſchen ſtellen/
QPin een oogbeel te gaan bellen/
GPber ong/ en on3e Daan ?

& Bie niet na het bette hijliſte /
ſlâaar alleen na 't uitterlijkhe:
%ulfien lob bie moet bergaan.

-

. 4. 't #g gc3ien in eenen (Ifjeubag/
QPie meenb ooſt. Dat hp mat ggoutg mag;
QBaat boot mietb ijp ooh geagt/
3Ban beel menſcijen: Inaat. Die allen
%ijn in 't Hogt tot niet berballen /

*

&#n 3clue ig ijp omgebgagt.

5. Hubag
- -

--

7

CHRISTEN,
5. #ſubag 45aliſcug mebe/

- -

3Poe men een beſch?ijbing bebe:
Häteeg een maand bp 3eet beel bolft;
JI 2aat 3ijn roem en ſob bloog heenen/
«En 3ijn aanhang ig ber0uuenen/
2ja berſtrooib gelijſt een molſt.

6. Abomtijbg mogb met ietg bebgeben/
QBat een goede naam han geben/
ſBijl De Daab / ja 3elbig gocb:
JT2aar mat ftan. Die lange baten/
@Bie Dien goeben mcg beriaten !
«En hem meer in 3onben boeb?
7. Pie mel met ben 45eeſt beginnen/

3Boot een tijb het goeb' beminnen:
#Loopen ooit ben regten pab;
JIàaat 3eer ligtelijk afmeuben/

-

GEn ban met het bleeſclj bol-enben:
GEi liebe mat boot toen ig. Dat ?

-

8. #ehu mag in iber neerbig/
GEn 3ijn Daben 3eer p2ijg u eerbig / .

2tig hp ?lthabg heel geſlagt - T «Banftij uitroeide 3onbeL Deeren/

*

*

*

JBaat boor bn het moob beg #eeren /
#eer getroum'lijſt heeft bolbgagt.

9. JPieg micrb hem een lob gegeben:
JBaat. Die ig niet lang gebleben /
ſDijl fjn ooit niet maar en nam /
CBobeg met tot allen ſtonben:

JI2aat hp manbelb in De 3onben/

»

1Ban ben fima en gerobeam.
1o. #Zulfie lieden mogben t'ſamen/
JPetter tijd ontein ban mannen:

&Pp het hoogſte ongeagt:

»

-

(Eot een ſpot in alle hoefthen/
qEn haar naam tot een berbloefiſten

*

,

?Aan 't uitberhorene geſlagt.
% 4

-

3PiſN

Den Gezalvden

8

11. HDilb ben menſch hem3elbeuprijsen/
't Zijn 3eer ſobere bemij3en/
5Zeher/ hier al meer behoebb:
HIBaar bie hier 3ig 3elben bgagen/
3Bat haar baben 45ob behagen:
“Die ig Dan eerſt tegt bepgoeub.

12. @Bie haar mechen laten ligten/
GPm ben ambeten te ſtigten/
oEn bolljetben tot ben enb :

«Die al3ing/ en t'allen tijben/

gBob opzegtelijk belijden:
«Bie mogben maar boot goed behcnb.
Ai iverd dan na.

Der Joden grooten NAAM, by de
CHRISTENEN onweerd.
49oig: In 't Ruime leid een Stad.

W# roemb ſip globen t'ſaam /

ZI,

GPp uuben ggooten naain /
cſſºn u al oud geſlagte?

't #g maar boogunoebigſjcib.
ga met ibele gebagten/
GBp maat u 5eloen bleib.
2. GBp roemb op 2tbraham/
2tig ftinb'ten ban 3ijn ſtan
âDaar mebe gaat gp p?alen :
*

JBaar laat ban nu boottaan/

Hunen hoogmoeb b2p Dalen/

Of gp 3ult u bertaan.
3. 45n 3ijt 5oo 3eet ge3ct/
#Zoo 't ſchijnt op jl2031 uJet/
ää ban Den 25etg gegeben/
-- - -

«Daar

-

CHRISTEN.
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39aat gp 3ijt mettet baab
(QPoot het geen gp hebt bebgeben)
jTBaat alg een ſlangen 3aab.

4. 't #g maar / gp maatb mel cer/
#et bollt ban 45ob ben ſpeer:
312aat om u boo3e baden/
(QPie meerbig 3ijn berfoeib)
#eeft De Beer in ongenabcn/
++ eenmaal uitgeroib.
5. GBp maakt u onbehmaan/
GPm babet ?tbgaijamg naam
#n u geſlagt te b2agen:

-

âBijl gp 3ijn met hen goeb
(dPie ben #cere ubel behagen)

#n 't minſte niet en bort.
6., ºp 3ijt een boog gebgoeb:
IPijl gp be muille boet

-

G2eg Duinelg/ umucil 19aber;
&Pie ban 't begin af aan/

3ilg een menſchen bertaber/
't liujabe heeft booggcſtaan.

7. @bp hebt bed i3emelg 45ob/

#n 't openbaar beſpot,
KPe 13eiligheib bcg #eeren /

JPie hem mag lieu en meerb:

jN

QPic hebt gp gaan onteeren/ .
OPntheiligb en bermeêrb,

8. 45p hebt hem ganſcſ) beragt:
#a tot er boob gebgagt/'
&Boot b'geibenſche foldaten: «En Doot haat banden ſmoob / .

#em aan 't ſtruite hangen laten/
Hl2et beel uerſmaatbepb groot.
9. GBp hebt boot beeg u fcljuſb/
«De mate ljeel berbulb/
w
\

19an u al oub geſlagte;
2t 5

3Die

Den Gezalvden G2ie menigen ?gopbeet/ .
Got'er boob met boogheib bgagten/

IO

2EI5oo gu 3elbe meet.

io. GBp 3ijt 't berbaſterb 3aab:
Gem bolſt bat 45obberlaat/

#echoon gp het niet unilb meten:
GBp hebt u iïot5ſteen goeb /
GBoot u meelb'righeib bergeten ;
@Pat gp nu b?agen moet

11. jàu 3ijt gp ooit betagt:
(tot finaabijeib ooh geb?agt:
25p al begi?eeren Hnegten/
#un naam in allen bocht /

#g bp alle be opzegten/
eBelaten tot een bioch.

6. iPp baar en tegen t'ſaan/
gebben bien nieuuwen naam /
viale dnſen 4500 ban bouen
GPng habbe toege3eib:

JPieg mp hem te ſamen loben
«Baat boot/ in eeuwigheid.
-

Aiiverd dan na

Hoogenprieſterlijkke Gebed, van
de Heere Jezus Chriſtus, uit Johan

Het

nis Kapittel 17. In 3. deelen.
EERSTE DEEL.

19oig: Sion, lieve Bruid verkoren,
1

w

O

JIAijn 12aber/ bie u moone

S-zeouen b' gemelen hebt gemaaiit;
#om/
-

CHRISTEN.
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#omberheerlijkt uuben zone/
3TBijl 3ijn lijbeng uur gemaakt:
3UPilb boot teehenen betoomen/
19oor elfig oog:

G2at ift maarlijk ben u zoon / en
#Pooit bebgoog,

2 ºp. Dat ilt u ook brrecte/
#oor het menſchelijſt geſagt,
«En utp lob al5ing bernueere.

#iet gp hebt mp alle magt/
92ber allen bleeſch gegenen/
QPIn Inijn gaan

&te beſtellen 'teeuunig' leben
j?a um raab.

3. Bitig 't mibbel (5oo ift agte)

& Bit 'g ben meg ten leven heen s
#at á'H hennen/ en betragte/
2lig ben unaten 45oo alleen:
32ie daar niemand hebt van noobca! /
-

1Bat geſchico;

25p buien al be baiſche goDen
Zijn een dag E&E.
4. Ç 2at 3p ook tot allen ſtonden /
#p hennen alg ſlººibbelaat/

#2ie gp haar hebt toege5ouben/
ſlºot een geiland, bie boor haar)
'tſbeth Dat bp u mag te Doene/
3ſſ2etter baab

Zoub uitrigten/ en bet3oene /
't Zonben filmaab.

5 ºaber/ 'h heb u in mijn leben/
#l berheerlijkt op bet aarb'
't HIAerft. Dat

ſJP mp ſjabb gegeben

ºm te doen; 5iet ik bethlaat 't

#boleinn na u behagen/
Zonder ſchill'
'H #eſ,

Den Gezalvden
»h I hebb' in alleg mijn gebgagen/
daa uud Yuill'
6. Jau berheerlijft mn ban mcbe /
* 25p H 3ein met b'geerlijkheid.

I2

GBie iſt al ban eeubnigheden

19abbe bp uun ſl2ajeſteit:
dPie 'h in mijn berneberinge
j?iet genoot,
oPln uun milie te bolbgingen/

'it.Jſlap aanboob.

TwEEDE DEEL.
13oig: Pſalm 93.

defte: Al wat men hier in deze Weereld ziet.

GPfte: O Schoon Cato wat baat al u gevlei.
I,

V# ift hebb

u naam geopenbaard /

#en menſchen die gp mp bier op betaatb'
d:5cgebcn hebt : b'ume unel in 't begin
Jaamr gan mp bie/ alg tot mijn buigge3ln.
r

2, gii hebb haar alle bingen nu uethlaat",
zn hebben ook u moob 3eer troum bemaatb;
#u henuen 3p / en ſjouben boot gemig/
#Pat/ al upat ih be5itt' ban 't uube ig.
3. De moogben die gp aan mp gan hnel ect/
aDic hebb' ih baat gegeven tot een leer;
Ep hebben g'aangenomen/ en ontbaan
oën baar boor met be maarheib aangehaaſt
4. IBant nu hebben 3p maatelijk beſtenU/
gDat iſ: u zoon/ en gp mijn 1Baber benb:
zp hebben
maſt geloobb
boot haat /
#p
in be ſpeerclo
3onbDat
tot gp
#ibbelaar.

**

j

5. Boot be5e ig ô 1Baber mijn gebed;
HAoor be5e/ bie gp mp hebt bp ge5et 3.
#iet

CHRISTEN.
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Jaitt boot be meerelb/ bie in 't boo3e leib,
JIàaar boot bie gp baat uit mp hebt beteib.

6. JPie 3ijn be heilige hier op bet aarb'
JPie 3ijn mijn luſt/ mijn lieub' en boomſpraak maatb
ſBant 3p 3ijn buuve / gelijſt alg te boot/
(Coen gp haar al ban eeuunigheib net hoor...
7. ?II 't mijn ig uun en alſ het um'ig mijn /
gem bat ik met u / 19aber / eenig 3ijn

#h ben in haar verheerlijât/ mijl 5p't3aam
Zullen met htagt belijden mijnennaam.
8. #ft ben nu bog niet in be meerelb meer:

ſlaaar be5e 3ijn nog in be meereld heet,
#ft ſtom tot u / 12aber bie Heilig 3ijt /

-

\ 39ctlaatſe niet/ maar ſterft haar in Denſttijb.
9. 25etmaatbſe bog / betnaarbg' in utpennaam/
dPie gp mp Ijebt gegeben al te ſaam/

Jaaaht baat eenbaagtig alle in 'tgemeen/
GBp Dat 3p een 3ijn/ gelijſt mp 3ijn een.

1o. JPoe ift nog met haar in. De meetelb bmag/
25emaerb ift haar 3eer teebet alg een glag;
GBp bat niemand ban hen ter meber biel/

&Poot 3matigheib/ na ligbaam of na 3iel.
11, Bie gp mp hebt gegeven uit u hamb/
13eb ift bemaatb; en baat enig niemanb
Hit alle bie/ berloren of berleib/

-

-

&Pan ben zoon/ bie 't berbern mag toebereib.
12. t'Ibijl iſt hier ben nog boor een ſtopten tijb/

Hiom ift tot u/gp bie mijn 19aber 3ijt: ,
«En ſp;eeh. Dit in be meerelb nog in 't ſtort/
KEot nut ban. Die ban u geſiebet mogb.
13. @Pp batg' in haar geboelen t aller tijb/

JDat ih om haren 't mille ben berblijb:
«En bat 3p ooit een bolle blijbſchap 5oet
JIàogen hebben berbulb in haar gemoeb.

- 14. Hun uloozb en leer gab if haar /ma u raab:

De meetelt, heeft baat bieg te meer gehaat,

Den Gezalvden
GPm bat de meerelb haar boor b?eemb aangiet:
14.

#h ben ooſt 3elue ban be bueetclb niet.
15. #ft bibbe niet bat gp baat ban bet aarb'
ſBeg nemen 3oub'/ maat. Dat gp baat behmaatb /
13oor al uuat in be meerelb ſjeeft 3pn kragt /

3Boot & Buiuel/3onb'/ en al het boo3' geſlagt.
16 %p 3ijn bog b?cemb; De aarbºljaar niet en hen /
G5elijh ik ooit niet ban be upctelb ben,
-

19eiligtg' in utme buaatheib/ boort en boort;
QDe IBaatheib/ 13abet/ig u heilig moogb.
17, 45p 3onb mp in be meetelb nebermaarb /

&Pp bat u mootb boot mp3oub 3ijn bethlaatb;
2ti5oo hebb' ift haar ooh ge3omben uit.
OPm ooft um moogb te ſprehen oberluib,

18. #ft heilige mijn 3eluen nu boot haat/
GBp bat ook 5p geheiligb 3pn baat naar :
JPiet Door. De ſchadumen/ Die ljenen gaan/

Jlſtaat in Det uJaarijeib/ bie nu 5al beſtaan.
'

DERDE DEEL.

3Boig: Ag Izabel aanhoord mijn droevig klagen,

"Mijn 1Baber;

'h meet gn hebt een melbehagen

2lan mp genomen/ bpijl ih ben u Zoon

GBp 3ult mijn bebe / Die 'lt u nu opbpage/
JEip niet ont5eggen / mant ik u geboon
#ebb onberijoutbe;

#n alle Etoune / . .
jl)et luſt/ en met plai5iet/
jºu treft ih meer ban hier.

2. @Eetuijl ift nu be meetelt, ga beriate/
Zullen mijn hinderen nu bgoebig 5ijn:

«De merelb 3al haar nu te meerder batt;
#ft bibb u miſù baat trooſt en hulpe 3ijn.
IPſſbg'
A

l

-- ---- --
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alBilbg' in bit bit leben/
QPe ſterkte geben/

QPin u moogb metterbaab /
(Ie ſpgehen bgoeg en laat.

3. #h bibb ô Baber niet alleen boor be3e/
312aat ooit boot al be geen bie boot haat moogb

#n mp gelooben 5ullen, en u byee5e
iBanneer mijn moogb ban hen 3ai 3ijn gehoogb;
#oben / en #eiben ;
Zomber berſcheiden:

GBp Datg' al in 't gemeen/

(Ee famen mogben een.

*-*

4. Çöelijſt alg gpſ en ift te 3amen een 3ijn/
&Bat 3p ooſt Doot 't geloobe in ong ſtaan:

3Laat ban u uitberhooten bolft bet geen 3ijn/
QPie met de liebbe niet 3ijn aangebaan;
QPin met malhamber/
(JBe een met D'amber

&Ze blijben baſt en ſterft/
#ſn 't GBobbelijſthe meth.
5. @Pp bat be uſeetelb/ bie nog niet gelooijen/
Jlâogen behennen nu boot baſt en maat/

QPat gp mn bog ge5onben hebt ban boben/
KIot een ſlf)eſſiag/ en een JBibbelaar;

45p hebt mp cben/

gBe eer gegenen/
&Ie 3ijn u Çtbgenaam

.

#h geeb 't haat ooit te faam,
6. @Bolt al be gene bie ban alle ſtanten / '

ſ?aat tot mp boegen 3ullen g?oot en hieen /

&Poor 't moogb/ en arbeibuan hee5'mijn gezanten/
Jlàaait haat tot een / gelijſt alg up 3ijn een.
&Pat ik in haar 3p:
&#n gp ooit in
t

#

gap bat mijn bolis 5oo raaft
#n temijeib ganſch bolmaakt.
7. 1Biſog'

7.

16

Den Gezalvden .

7. 1Bilbg in 't geloob en liebbe bog herſtethen/
JBaakt haar eenparig tot mijn bienſt bereid:

GPp bat be meerelb 3ie / en mag bemerken/
QPat gp mp uit5onb/ haat tot 5aligheid:
«En bat gp Babet/
3Die allegabet /
Hit lieboe/ met mp 't ſaam/
JBaaltt tot u Çtbgenaam.

8. ô Baber 3iet nu ga ift met u leben
#n eeuwigheib / maar 'hmil nu boven bien/
“Dat ook bp mp 3ijn bie gp m hebt gegenen/
GPp bat 3p ooit mijn heerlijkheib aan5ien /
& Bie gp te booten/
2Ilg u bechooten/
RII boot beg uncerelbg g?omb/
Hpt liebbe mp hebt gejonb.

9. liegtueerb'ge Baber/3iet be meeſte menſchen
“Det meerclo/ hebben u bog niet gekenb /

dBclijft men ban u ſinbºren met 3oub' menſchen
JBaat ſlt henn' u 300 g in u 3elben bent:
oEn be5e mebe/
UDie hebben heben/
25eltenb/ en ooit bethlaerD /

RDat gip mp 5onb op aatb'.
1o #ft heb haar u men name gaan bethlaren /

2Elg ift in 'tuleeſch met haar bab mijn berkeer :
een 'h 5al baat bie nog meerber openbaren/ - ,
2|lg iſt mijn geeſt op haar 3al ſtorten neer:
GBp bat in haat 3p/
-

&Be licube/ baat gp
ſl)p mebe hebt beminb/
«En ift in Ijaar mp bin0.
Ai iverd dan na,
*

s Jezus
v

A

--------

:
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JEZUSde
Heiligheid
des HEEREN.
3Poig: De Winter is voor bygeſtreken，
-

1. O geglig/ mie 5oub u niet minnen/
# n €5obbyugt/ en in neb'righeid?
44 lob uuozb boot De Cegapbinnen

âDeg pcmclg/ mijng en 3ijûg berfplein:
#a blen 3p beilig /
.
etabig galmen uit:
oPat bgiemaal #eilig/
Jleet een 3oet geluid,

#ct melſt u toen in ſluit
2. o Belijk ?laron in b'oube bageu
Ipet prieſterbom mietb toebetrouuub,
dân moeſt ooit tot een teeheu Dzagen/
#an zijn boothoofd een plate (Boub;
dåaat op geſchgebeu
5tonb: de Heiligheid
--

--

Des Heeren; eUeil;

zijt gp 't maar beſcheib I
#an 't geen bie ſchabum' 3eib'. . - .
3, gn
2tigobe5alon
b'#eiligheid
ber #eiligheben
! !
zijt
in uunen
tijd;
r

dBp mogb ban +4 hinderen beleben /

#ig IBijl
bie beminneng
meerbig 3jt :
3n bebatten/

v,

QPat een ober bloed

19an mijgheibg ſchatten
oEn ban Hennig goed/

#n u beruſten moet,
# geen begetten

4. #08 Wel De

3Jan

18

Den Gezalvden

Blau u en babben op het aarB'/
schoon gn alë bºeiligheid bed HBeeren/

Dan bob ben dat er gelieuct maart,
“Dieg 3p te 3annen

zBoor een gouubel baab /

#"toeb2agten
3omber ſchamen
't Hitmaab
'JBeg boobg / met g?oote ſmaab,

5. JPug hebben 5p tl met boen ſterben/
19aar boo3en mill' aan u bolbaan :
JIBaat (ſbob en liet u niet berberben /

#n 'tgaan/ maar beeb u meer opſtaan

# mag boſbeerbig /
ot u hulp na bp;

#epzak u ſiegtbeerbig/
GEn ban alieg b?ij
ameaarom gp hmam in Ip.
6. laotn Ibeiligb gp mijn #2ert en 3innen /
z[Poor uunen 45eeſt: mijn libeet en GBob ;
ºn Homt ban 5omber b?agen binnen/
#g 't #ert geſloten / brecht op het ſlot:
r

JEaakt mp genegen/

oBm 3omber berſchil
3Door uuben 3egen /

jlap te bouben ſtill',

&# boen u geit gen mill'.

-

Ai iverd dan na.

CHRISTEN.
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DEGELOOVIGE

J

Voor zoo veel zy als
de Kleederen van Chri
ſtus konnen worden aan

gemerkt, ontfangen met
Hem de Zalvinge.
3Boig: Hoort toe Matroosjes al te zaam.
I.
r

G#
ben bal3em @Pln zoet/
Op ?larong
iBoofd geſtort/ .

en een 3eer g?ootcn ouerbloeb /

#oo bat5e ſtraäg in 't hort :
13am 't lºoofd in 3ijnen baatb/
«En op 3ijn lileen humann loopen:
&Buj mierb bp nebermaatb/
(Iot op Den 500m bcbgopen.

*

2. #Zoo ig ong 3eiland en ong, hoofd
2llg 't mate tegenbeelo t
«Be3alub ? en die in hem geloobb/
JPie unerben mee gebeeld :
Jaemijl3 hem tot Cieraab/
«En ſleeb'ren 3ijn getmopben/
JPie hn bon metter Daab
#em 3elben upil aango2ben

3 Zijn ubaarheid en geregtigheib/
#Zijn baas toe 3eet bchtmaan ;
25 2

#p

Den Gezalvden

3O

ºp 3elot heeft bie al bereib/.

Kiot 45ogbelg beib te 3aan/
Baat boor go?b jp hem ban/ .
3Die boor 't geloobe leben/
dBelijk be hleeb'ten an
oEen 'g menſchen lichaam Hleben.
4. Dan roepen 5p in licbbeng traan/
ô Jezus, ô mijn Heer:
-

-

Mijn ziele kleevd u agter aan,
Ik u alleen begeer':
ô 't is mijn ziel zoo zoet
Zoo na by God te wezen;

Mijn hert en mijn gemoed,
5. Nu zie ik klaar de trouwigheid,

Dat ſteld gy buiten vreezen'
Van u belovten goed,

Die gy my wel hebt toegezeid:
Wat is u waarheid zoet !

Het goddelooze Rot

Wild gy nu ganſch vertreden,
Dat is ô Heer haar lot,

Door u geregtigheden.

6 dBeiuhäig bie boot be5e bamb/
Eilan

# ig gehegt /

ape geeſt mogb baat tot onberpamb /
apeg Igemelg toegelegd;

aaie beugbe (Blp / reebg/
GPp #e3ug uitgegoten/

zºpaat dan merben 3p ſteeb#
gPoit tnebe beelgelloten.

# #aar boot meſ ben 3p een prophect/
HBijl bie t berſtand berligt: ,,

# een bie alle bingen meet/
ziPoor 'gdbeeſteg onberrigt:
#p boen ooit bag en mag t/

giig prieſterg/'t mech beg #etten. 2g

CHRISTEN.
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#ºp 3ttllen ook met magt/
2lig Honingen regeeten.
Ai iverd dan na

-

Nog op'tzelve.
1Boig: Pſalm 77.
CBfte: Van de Timmerman.

--

CPfte: Van Graaf Jan de Moſſelman,
I,

Z#/ nnig bc tijb gekomen/

&Pat De 3oete materſtroomen/
#ig uitſpreiden tºaſſen hant/
Cap een bo?/ en bo?ſtig land.
2ll beg #eeren bondgenoten/ , ,
1902ben nu algobergoten:

w

Zelo. Die lagen in ben huiſ
- zonder mater; egter buiſ.
2. #iet ig nu het lang beloobbe
-

&Pat de oude baſt gelooÜbe/

-

2lle bolhen/ en geſlagt/

iBogd bechmifiſting toegebgagt.
"Boor Dien obctbloeb ban 3egen/
&Pie alg een brugtbaaren regen/
#n 5oo rijkheiijſten maat

3Palb / Dat elf bernuonberb ſtaat.
3. @Pien ge5aluben Bemel tioning/

.

g?ie in 't bleeſch ceng babb 3ijn 'uJouilig /
#2a ben trooſt Die fjn ong gau /
emb 3ijn beeſt ban bonen af.
2!! 3ijn hleeb'ren 3ijn bebopen
#iet De Plp neberloopen
#lieulijk/ alg een #mitam/
-

3
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OPp zijn fileeb / tot in ben 3oom.
A. itoning He3ug / 31et u hleeben/
Zijn ban bobcn tot beneben/
Hidſſie, ſlâitrh' en ?lloë /
RPic een reuklie brengen mee:
2lig mp boot een 13ellig ieben/
2tig ge3aibbe ong begenen
(Eot be 45obbyugt/ en al mat

QPit ge5ald in 3ig bebat.

DE GE L OOVI GE,
Voor zoo veele zy gezalvde Prophe
ten zijn, weten alle dingen.
3Boig: Doet u oogjens open.
1•

A# #eeten Hºeere/
dBp belaſt omg bit:

3Bie mijgheid begeere /
3Pat men u ban bibD :

JDaaht gp ong pgopljeten/. ,, .
25gengb ong aan u unijgheibg Dig/
GPat mp allrg meten /
dPat oug nut en noobig ig.

2. Hlaat bien 45teſt Der 5alben/
#n ong me5en ſterft :

-

252engb het niet ten balben/
dll)aat boſboet u uJetſt :

-

5|Baakt ong mijg/ bn trappen/
#leid ong, hoog/ en booſſet op;
-

-

- -

39 at
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gaat mn lenghfieng ſtappen/
(Cot Deg uijgſjeſog hoogſten gºop.
3. 3TBiſd om 5 oogen hiaten:
GPng berſtamb berligt:
3 Bilb ong openbaren/
«Een tegt 3ielg ge5igt;
t CPp Dat mp behomen

't liegt betſtand, geen ong u geeſt/
&Pie in anb're ozonen /

#g een helder ligt geinceſt.
4. Cheeb onguujen zone

GEh?iſtug: Dat bp bp
«En in ong mag moone/

-

CBng tot mijghcio 3p :
«Die ban u o! Baber/

«Png toeſtomt/ alg uit een bloeb:
o ! #Fontepn en aber/
QPie ong alleg meten Doet.

5. Laat Dien bron teng ſpringen/
JPaalt ong baat boot nat:
GBp meet alle bingen;
Hlaat u 45eeſt ooit mat
CPng. Daar ban bermouben/

-

dPie 't berſtand bet bgonnen g/
#laat die olig berhonden
5et#/ Dat nog toeſtomenb' ig.
6 45eeu. Dat mp u hennen/

«Een ge maare 45ob,
GÈn ong aan u mennen:
«En u %oon / Die tot ..

GPng ig afge5onben
39an ben i3emel; om u raad
2fan ong te berHomben/ .
Hit een b?ie gemabcn baab.

7 gºal! 3ijn ump #92opljeten/
&#ll baat Doot

behuaaiu

OPII?
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OPm het al te meten,

&Dan 3al ooit u dàaam
QDaar boot krijgen eete:

gÈn hun 3ullen boot 'g gceſt# ſitagt /
2lnûete ooit ieete /

QPat 3 u mogben toegeb?agt.

Chriſtenen weten alle din
gen om datze ook Gezalvde Prie

ſteren zijn. .
3Boig: Schoon Katrijn, o! beeld.

oefte: Waarom heetje mijn Man Kalebasje.
GPfte: Hoe dan zoud gy my.
GPfte: De blaauwe vlagge.

oefte: Van 't Maagdeken vol benouwen.
gerelb/ mat 3ijt gp bermonderb/
Geuer bic / mie gp oeragt?
alPeet bat 3p 5ijn afge50mberb/
I.

-

@Tot een prieſterlijft geſlagt:

obp henb baat berſtand niet meten:
gechoon gp 't nog 3oo oberlegt:
äpant 3p ſtommen alleg upcten/
z@Poot ſjaat jºgieftetlijſt boorregt.

2. Höjl 5n gaan om 45ob ten?agen/
«JPic haat gocbe antimoogb geeub;
3Boot ben &#phob Die 3p b?agen/
oEn baat toe behulaamheid heeft:
iPoot b'Heim en KIummin beide

't Pub' en 't faicuule Gºeſiament:
&Paat binben 5p baat beſcheiden
(Baat

CHRISTEN,
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& Baat maaht 450D haat b?aag behenb,
3. Die b2agen 3p / alg een ſchakel /
2lan ben halg en op het hert:
3Dat baat bienb tot een GPtaſtel/

iBaar boot baat geantuoorb merb/
32e berbo?gentheib beg #eeten
ſBogd ben daar geopenbaard:
&Baar Homt hp ljen alleg leeren/

«En 3ijn miſl aan hen bethlaatb.
4. 132ieſterg moeten meerſtig me5en/
"Hnamerg het ig haat en pligt:

QPat 3p 't IBetboeft bihuilg lezen/
GEn het leggen boor 't ge5igt;
GBp. Dat 3p met lip'en monbe/
2lig ble 't eerſt hebben ontfaan/

2{mb're / âDetenſchap betHonben/
QEn be met ooft boen berſtaan,
5, 45ceb ong ſpeer / een regt ge5igte /
#n u \u002D / 5oo beel 't ong taaht/
o! @Pie groot en helb're ligten/
2-ijn boot u goebheibboltmaaltt:
ſDant het han be 3iele geben/
(2-oo gp met ut geeft mee metht)
QDe belitetinge ten ieben:
't Iperte uberb'er boor geſterfit.
6. &Boet ong aan/ ié 't u beljagen/
JI 2et Dit hlaat / en helder ligt:
-

JPat mp 't ano'te ooh boorbpagen/
«En ons naaſten mogb' geſtigt/

gaat mp / maar mp 3ijn ge3eten/
119aat ump uJanbelen of gaan,
(Joonen Dat upp alieg meten/

A

«En u, uJoogb en met betſtaan.
Ai iverd dan na,

\
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Wat gelegentheid de Ko
ningen hadden, in het Oude Tes
tament, om alle dingen te kon
nen weten.

»
-

3Boig; Van 't Leeuwerkje.
I . K GPningen Homben gaan/
@Tot HPgieſtcrg of jºgopſjeten:
&Pſe beben haar berſtaan/
SPat noobig mag te meten;
qBie Dan ben ik?eere b?aagben:
&Picg bootben 3p 'tuermaan/
#3et gene 45ob behaagbe/
l#oe/ mel/ of niet gebaan.

* -

2. ?Achab bie 5ou eeng gaan /
KTen ſtrijd in 3ijne bagen:
dPaat ijp met 3org' belaan/
ſBil eerſt ben #eere bgagen;
&Baat toe hp be 13gopheten /
gPoet boot 3ijn aan5igt ſtaan /
CPm ban fjaar ſtip te meten/
3Doe 't met hem 3oub' bergaan.
3. @Pabib Die u?aagbe 45ob;
HIBaar beeb Den 23ieſter honnen:

i

dBoot mibbel ban b &#pijon /
#eeft hij antimoogb bernomen,
QPoſt unel boot nagt ge3igten:
gºn byoomen in ſjet ſtill'/
Hitman 5ob haar onberrigten /
«En toomen 3ijnen mill'.

-

*
-

4. Ben iioning moeſt ook mel/
.V

--

&#n

«En bat boor alle 3aften/
3Boot 45obbelijk bepel/
13oor hem een afſchgibt maſten/
3Ban 'g Ibreren Il3et berljeben/
GPp Dat bp daar ooit 3ou/

#n le3en al 3ijn leben/
«En 45obe 3ijn getroum.

n

-

Ai iverd dan na.

Wat voor middelen te ge
bruikken om de Zalving van Chri
ſtus deelagtig te worden.
+Boig: Ag Izabel aanhoord mijn droevig klagen.
1,

A# bie ben naam ban Chriſtuggeerncroemen/

&#n hem ethennen boot haat 43pperijcer /
GEn na 3ijn 5aluing haar ooit upillen noemen/

#oub u geſtabig bp 3ijn moogd en leet:
ſlBant baar beugome/

-

&Ie ſamen home /

2lſ 3ijn 3p mcpinig maar /
QPaar 1g hp ooh bp haar. . .
2. iioint in 3ijn hing Up 5ijn bergaberingen/
STBaat fjp bootmamentlijk gebomben uuotb;
.
.

#oogd. Daar 3ijn moogo 7 en loopb hem boot het 3ingct
QPaat mo:b De Breſt on3ienlijk uitgeſtort,
ſBilb hem aanhleben/

-

Zoo 5al ijp euen/

2ºlg
bp aan andere bee/
KUPaar ban u beelen mee.

-

3. QPaat ubuſogp ban beg geeſïeg ooit baas:

Den Gezalvden
2ulg in beg #oofbmang huig gebleken i3:
geaat ig het moomb 3eer iepenbig en hragtig;
dermiji bat Petruſ baat aan 't ſpyclien ig:
28

ſBant bie 3ijn moogben/

-

|

-

app bie tijb hooibent
zijn met ben geil'gen 45eeſt
2II ſtralig beſtort geneeſt.
4. alPanneer mp met malhambten 300 betgaten /
Zoo zit men baat / al magtenb' Dat gereed

-

qBe #albe Die geſug op 3ijn bienaren

#Laat Ioopen/ ooit 5al balen op 3ijn fileeb.

-

oEn bat5e homen
#Zal/ tot be 3omen:

sja tot op 't minſte lib.
JPic 't Hleen geloob' be5it.

5. Geen tijd en moet men laten boot bp fleuten/
2tig be gelegentheib ong baat toe moob't/

# 't nu nietſ t han ong naberhand gebeuren/
#at 45ob 3ijn 45eeft ooit ober ong uitgoot 3
qDie 3ulſte tijben/
#Laat hemen glijben/

2tig 45oö 3ijn 45ccſt uitſtort
Häomt namaalg mei te hogt.
Aiiverd dan na.

Een Chriſten als Propheet voegdhen
om andere te leeren na het voorbeeld
van Jakob Gen. 35: 2 en 3-

-

Boig: Pſalm 1o7.

GPfte: Van Helena.

ePfte: Rein Maagdeken met eeren
I , K# hier mijn huiſgenoten/

en luiſterbeeng na Illijn ;

qbp
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een kleine / met ben grooten/
#H ileeraat 3al ik 5ijn;
#ft 3al u met beſcheeb/
dil 2et leering onberſchragen/
GBp Dat gp alle/ meet
&Ben Beere te behagen.

2. Doet meg be byeembe 65oben/
«En bienb ben #eer alleen:
25ettagtet 3ijn geboben
'Sll t'3annen groot en hleen:
&Be 3omb' u beſte b?ienb/
JPie gp nu bele #aren/
Zoo meetſtig hebt gebienb/
388or bianb miſb bethlaren.

3 dBe urereld ! en al 'tgene
QPeibelheib ombat/
#Betlaat in 't algemeene
ſDaat toe u afgematt? ?
#n 'tgeen het minſte niet
H Ziele han bet3aben:

#e melluſt teelb nerbiet:
«En baarb u eeubu'ge ſchaben.

4. 19eranberb ooh u hleeben/
iBerlaat De Boobaarbi:
GBp. Dat aan al u leben/

GBeen teiſten meer en 3p /.
12an 't geen gp hebt beminn/
2ll maten 't ume 45oben/
&Ble. Daar 300 beel alg minb
QPe 3icle 5ijn ban nooben.
5. En laat ong opmaatbg treben

&Tot 2Bethel, bieng abobg buig/
dBie ik hebb' aangebeben/

2lig ift lag onder 't Hrupg:
Jaie ig be maare €5ob/
gPie mijn ſmechen berijoogbe:

Git

3o

Den Gezalvden
GEn bie hem neigDe tot

Jſlàp / en in gunſt antuu002be.
6. #p mil De 5ijne upc3en
«Een toeblugt in de nood :
H#p reb5e uit haat bgee3en /
2ll mag 't gebaat al 02oot,

#p maakt 3ijn moogben maat /
JPic IËp eeng heeft geſproken;
't 25eloobbe allegaar (

ſDogb ban hem nooit berbyolten.
Aiiverd dan na.

Een Chriſten onderwijſt zij
ne Kinderen na het voorbeeld van

David, Pſalm 34; 12. en 1 Chron.
2.8: 9. &c.
3Boig: De winter is voorby geſtreken.
1. IJ OPor hinb'ren/ luiſterb na u pligten/
& Bie ilt u nu boorſtellen 5al:
«En laat u uJillig onûettigten/

âDilb gp geluft / op 'taatbfcije bal,
3 à 3al u leeren
#oe gp in uun ºeugb
JBe bgce3' beg lºceren/
+Boot u ſtic5en mcugb /

l
-

&Iot u eeuunige b?eugb'.
2. #nbien gp luſt ijcbt lang te leben/

dBelijk belgeet u heeft belooub:

-

HBilb gp / bat 45ob u beel bagen gebe/ . . .

«En bat u 't goede niet werd ontruoun;
319iſb
-

cHRISTEN.
HBilb g” u beriuſten/
#n
De 3oete
#zocht
gp teb?ee:
ruſten/

31
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en het goede mee /

25enzijn man alle mee,
3. 23emaatb u tonge / ban het filmabe:

-

25eminb be maarheib/ en het regt:
alBilb ooit u naaſten nooib beſchaben ?

(Iot niemanbg nabeel bebgog aanlegt;
QDie 't ſtugabe byoumen
13ette ban u 3et:
dil)aat build u houtnen/
2-uibet / tein en net/
-

|

&Bat g? ooh niet moºb beſmet/
4. 2lſûug 3uit gn ſjet fimabe blieben?
JBaat. Dat en ig nog niet genoeg:

,

âDat meer moet nog ban u geſchieden/
25ettagt het goede / laat en b20eg :
Zocht altijd byebe/
2ll mag t tot u ſchaa;
%jn allen ſteden/
23laagtſe ſtabig ma;
KPoet thuiſten ban u ga.

-

5. «En henb ben HBeer in al u megen
GEn boet alleen 'tgeen hem behaagb:

#g 'tuleeſch tot 3ondigen genegen /
Ziet bat gn altijb 3ogge bgaagd;
ſDeeſt op u hoebe;
qBob De 3onbe Ijaat:
#p loomb het goebe:

JIàaar bie hem berlaat /

Jaie ballen in het humaab. .
6. Zijt gp in noob ofte 3uparigheben/
dienb ban Den H#eere in 3uſhen tijd:

t Henb hem door bierige gebrben: ...
HPogb gp berloſt/ ban Danlibaat 5ijt.
- & e-

3 bilb
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g

1TBilb hem beminnen/
2ülg u hoogſte goed;
jl2ct hert en 3innen /
QPienb hem/ mat gp boet/
iſPet een opzegt gemoed.

w

7. 45p homb ben geet bog niet bebgiegen;
3Laat bog u 3iele gemillig 3ijn/

Zoo gp boot bein5en / boot hem 30ub liegen/

ºp 3al geinig ontſtelten 3ijn :
Han Han boot 3oeſten
QBe berijolentheid:
- [IBat in De fjochhen
TBan het herte leib
alBeet bp met ſtiaat beſcheib'

8. Zoo gp hem 5oeht t'eenigen ſtonben/
#n ootmoeb/ en in meb'righeid,
#p mogb geunig ban u gebonden/
Zijn hulp en trooſt ig u bereib:
JI2aat 300 gp D'H#eere/
"Hmmermeer berlaat,
H#p 5al ljem Heere/

KEegen u / en 't filmaab
Zenden in g?ooter maat. . .
9. @Paarom mijn ſtinberg/ miſb ubegeben/
(Iot @Bobbyugt in opgegtigheid;

&Pienb hem met breejen/ en met beben;
&Pnt5iet 3ijn tegenmoogbigheib:
HBilb ſjen Dog hennen/
%jn al mat gp Doct/
«En u gementien
Zijn geboben 5oet",

(Je Doen met alle ſpoeb.
Ai iverd dan na.

-

,

Een

»
-
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Een Chriſten als Prieſter ,
brengd hier aan Gode verſcheide
Offerhanden.
3Boig: Eilaas! wat pijne.
I.

V#er

ber ligten: ,
#ſt henn'mijn pligten/

1Baber bcr ligten:

19an ecuunigheid.
#ſt heb mp tegen u migb?agen;
JPieg ig mijn GPffer boot u bercib;

GPg / mogt het u ô Hºecte behagen/
#ct te ontfangen / na u gocÜigheid.
2. Hºeet al mijn leben/
ſlBil ilt beſteden/
H#ect al mijn leben/
13an mijn lichaam !
(Lot uburn Dienſt iſt u obcrgebe/
«Een offer u #eer aangenaain /
*

-

"

Om voor u iſ?ciliglijſt te leben/

49p?egtelijſt / tot eete ban u naam.
3. Çen Iject betſlage/
"Hft u op 02age:

«Een ljert uerſlage/
Cöp niet beragt;

GEen geeſt boor neo'righeib gebgolten/
&Boot 't boelen ban Der 3onÜeij litagt/
QBat boet uun' ingemanben hoſten /
Al

|

-

2lig 't u4. door
iBat unaar
l#eere/ uuogb toegebgagte
3al iſtberoutn
,
at 3ill ilt #ecre
#t
,
QL

-

*

-

#oog
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19oor QPſſecljanb'
la brengen? 3ict gp cifcht ljet

-

##

&Paat ig't; iſt gebe ljet in uune ſjanÜ/

âHºet al mijn uitterſte begeerte /
25e5it geheel mijn hert / uutſi' en berſiatib.
5. 4H naalite leden/
& Bie \13;l 1ſt ſilce Dell :
+l naaſtte ſebrug,

HPiet op bet aarb

Hun beiſ'ge. Die mijn hulp beljoeben /
GPie u ô HPeere 3ijn lieu en Yuantb/
KPie inil ik ooſt nimmermeer beb?ocben /
dBaat helpen: na Den regten ſiebÜen aatb.

6. #it legge neöet /
JEet herten teebat:
#ſt legge neoct/
Jhijn offer baat;

|

GPp GTI)?iſtug / bien gp al ober lange
Jlººp hebt gegeben tot een altaar /

Cººp. Dat gn boot henu 3pube ontfangen
JPijn offertjanbe / of 't 5ijn eigen buaat.
7. 3taat in jil gebeben/

Die 'h boe op heben/
HLaat mijn gebeden /
1Dan nu boartaan/

w

QPie 'f boot u #oone aan II opbyage/

2tig een reuftunerft tot u opgaan ?
Jlſtijn hand op heffinge laat u bchamen /
«En alg een abomb offer boot u ſtaan.
8. ô 4.500 ban boben/
#ſt mil u lopen/
o! 45oo ban bouen /
4.5n 3ijt mijn lot,

H name 5at ih altijd belijnen /
&Patig een offer dat gn niet beſpot:
@Be
* - iſ

-

uugt net lippen tot alle tijden/
âDiſ
ºv

-----

-

-
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ſDil ik u geben o! mijn ſpeer en Bob.
9. ii om 2 ſe5ug/ bgocbet/ .
«En 3iclen hocber /
li om 23e5ug bgocber /
&Doet mijn bijſtand :
-

#Bilb bit mijn offer u Babet opblagen/
H#p 5al 't niet lucigeten ban ubue band
t'9ntfangen met een ubelbehagen/

iPalit ſip 31jn uJelbeljagen in u bamb,
Ai iverd dan na,
4

Hoe de Chriſtenen als gee
ſtelijkke Koningen ook moeten

ſtrijden tegen haar vianden.

"

Doig: De winter is voorby geſtreken.
I.

H##

menſchen bie ſteeng #agen /

/ heerfth;ugt/
na /grootheib
bolboet b?p
u beljagen/#eerſchappi:
liom Ijier
r

2

25coming met ſiragt u uiterparti:
&Pic II betuolgen

-

-2

-

jl het ueel liſtigheib/
GEn alg uerbolgen

-

H beel lagen leid/

«En ſtaag 3ijn netten ſpreib.
2 Pen &Puibel 5ocht u te berfſinben/
«Belijk een leeum / Die oin u gaat:
ſDilb u toeruſtingen aanbinden /
*.

JPoor 't3lueerb beë geeſteg hem verſlaat,
eſſen0#
ljet gebço:
#

#

2.

-

S-

-

- -

-

EZod
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Den Gezalvden
zoo 3ult gn booben/
zijn pijlen bol ſmet /
qBie op u 3ijn ge5et..
3. Bal aan fiſoehmoebig / miſb beginnen /

#n bien gp alg een dººſjniſſen ſecub :
3gp 3uit gemiſſelijk oneeuwinnen
#oot ſtijfiſing bie u ſterſite geebb :
gh 3egge/ gaat. Dan
#lg een boºſt bol moeb:
zegt tot ben 5atan,
o! 39iamb betu00eb/

j

#h trapp u onder moet.
. 4. De merelblingen/ Satang finegten/
zDe boo5e mºeteld al# een 3te /
#pillen een Chriſten ſteeng beuegten:
Gf maatst u tot het ſtrijden lice/
GEn ſtelD u tegen

zIBe begeetlijſtheib,
3Pic allet bDegen

aDoor het oog u bleib /
daf boot het uleeſch oerleib.
5. Bermilligb haar tot geen in ſfonben.
Haeemt tegen baat een baſt beſluit,

#ebt ook een afkeer van alle 3onben/
dEn zegt tot elf man blen; t'ſa, henen uit
ambilb niet betrouupen/
zeib u eigen bett :
3Dant 't 5oub u totlboen/
Zoo gp eenmaal uierd

-

-

boot5oogebaagt
in ſmett. ober
6. aſbaar
Beerſcht
aig honingen/

alle

+Hume biamben in 't gemeen:

55eſtrijpſe 5oo / batg' onbet

ballen /
-

gBeen geen humartigt/ aan groot of hleen:
HEilb u niet ſchame/

.

't been u #eet bejaagb/

-

--

Pat
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&Pat gn u name
JPiet betgeebg en b?aagb /
«En Daarom net bertraagd,
-

-

Ai iverd dan na,

Een Chriſtenleerd zijn naa
drievoudig ſnoer,
gevlogten uit een Chriſtelijke A.
ſten, door een

B. C.

»

Alleen maar cm te lezen,

A#ain en «Eba /

boor ben buibel aangebgeben/

2Aan 't mengborn hebben een oorzaaſt begoooog
gegeben:
2llleen in Chriſtug ig be grondſlag ban het ieben. '
25p 45obe mag ban oubg/ ja al ban eeuwightn/
23eſluit gemaakt ( en 3o0 ben b?cocn raad geleid :

- 25eueſt/ alg baar be #oon op 2tinen heeft ge3eid.

###ſſen 3ielen/ bie in attam sijt geſchonden,
“Eijgiſtilg bleeb ban boe al boºge boot nip' 30n Den;
ietD 5oo u

3cluen/ bat gp 't meetbig 3ijt beuonben.

JPoot ſchabumagt'ge leer/ en buiſterlijſte bingen/
J2e oube

Daderen al metenſchap ontbingen;

«Pat He3ugt'5ijner tijd de maarheib 5ou boltgingen.

#n alë. De bolbein ban be tijb nu mag gehomen/

:

&#en helder ligt heeft toe beſchabºuwen bUeggenomen;
«En Heglig hujamin plaatg) ben bncilſclj ban alle bgge
men,

(€ 3

3Ftaai

l

38
3Fraai

"#

Den Gezalvden
baat ban/ blubmen op b'Guang'-

ItCll /

3Fabelg en
,

-

# het niet/ buant 5p't boot aan5ien

luiſtcn ,

#lip pgecht het aan een moot / bbaar op ijp kuierbeen

dºb:1ſten.

-

-

qbeboren uit een ſlºlaagd micrb ſc3ug na het lnoozb /
45elijk ban ben Pgopheet ban ottüg al unag geijboºt/ .

G5amſch 3onbet p2agt, uit 25etijleijen mag 3ijn gee
boott'.

perobeg tragt al ſirahg bit Hinb te gaan ortbelgen/
#ler tragt De #alou5ie hem teffeng op te 5ujeigen;
lgeeft daarom mugecD Uetmlootö 300 becle jolige tela
gen

Jerusalem/mel eer een Stah 45obg fijn in onbru/
Jeru5alem moet nu een Stab bol moorberg mogben;

Jt3ug ig 't boel bet #6ón/ ble t'3aan ljetti tegen
IllOtiJCll.

*.

#n al het lijden bat nogtang hem obet filmann/
#g Ijn gelijk een ſchaap berU2aag5aam alg ren Ham.
#in 't 5ubaatſte ſijbell lººp tot ſub 3ijn toebiugt main.

ſion tengfinaai)
in 'g prieſterg
5aal; 5iet het bp mob geg
/
v

iſiom 3iet/ ſjoe ijp in 't bou 45obg toottle op htt11 :
daad ; .

iäum 3ict

fdali).
# #e5ug bict

:-

-

in 't bloebig 5meeb 3ig
-

-

V

zitten hier of chriſten zit u zelben bom mishagen/
3leerd hoe b'i3eilaliu om u ©oog toorne moeſte Dya
ſCli;
9

#lettÜ

CHRISTEN,
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3Leerb/Ijict boot lijden gaf: 3ijn lijden t'onberſch?agen.
Jlaaat op ben 25crg/ baat ſjn gepgangb hbierb bos
bCil 111dfCI1 /

JPct 't lijben ban be boon/riep Ijn (aig uitgelaten ) .
ſl#ijn

e# ! #jn G5cù !ujaat oin hebt gp Hip nu bete
dICIl ?

32iet om zijn eigen ſchuld ſjeeft Ijp 5oo beelgeleben/
Jaren/ 't unag om tuftijen Gºod en ong te maken
b2cDC.

JBa 't geen bp ſjabb belooub'/ ja al ban ccutnighe
Dell.

GPm 3ijn'g boobg 3cherheib / ig Ijn geleid in S'aatbe/

«Dp bat/ Ijet geen ban oubg De 4Doofp?aalt ong beta
hlaút DC ;

-

oPoſt 3cher uaat' maat Got Ijen boot 't berberu
beulaat Dt.

pag/ op ben berben bag boc ig ſjn meer berre5en/
#bgaaſb ober boob en Ijel/ met al dat fian boenuycee
3en;

pgangb in de boepen/ Die be #eer beg boubg uuouin
n

tue3tn.

-

-

'

dºuam het gemelb beg boobg ben 3Duibel toe ten reg
tell /

dºuanfuig na 3ijn bermoën; nu 3iet men hem bebcg
tC11 ;

't Quabe/ en belſche rijſt uurro ſlapen/cm3ijn ſincg
tell.

ſiuſt nu / gelobig bolft: u ſ#eer heeft oberuuonnen /

liegtueerbigouetheerſcht / 'matu3ou ſchaden honnen,
tïoept/lob ôljelo/ Die ooit bit ſtrijden hebt begonnen.
4: 4
Abtapt

-

Den Gezalvden
&tapt met hem ma ben berg/en 3iet hem henenba

4o

ten /

3echoon/ in GTriumph / om u een plaatg te gaan
beboaten;

3ep?celst: He3ug/ 3emb u geeſt/ bíe nip trooſt in
't be5ubaten.
(Iot

te, ban 't bgoom geſlagt/ íg Ijp nu hoog bere
eUen /

-

(Ier regterhand ban 4.5ob/bie hem ong heeft gegea
ben;

(Eot eenen 2toboltaat/ boot buieng bootſp?aaſt mp
leben,

43aber (3egt hp)'f mil niet bat bet3 bie mp tocb'e
hooten /

:

TBctberben 3ullen / cm in 't Humabe 3ullcm ſmoren;
39erloſt haat/cn bergcebb; 5p 3ijn mijn uitbetſtoren.

3Pagt ban ô mcmſche G5obg/ja magt ô alle bomen /
19aat u men 13eiland Ig/ baat 3ult gp ooit haaſt hoe
IIIen ; .

*,

3Banneer gp boor be boob 5ult bnegen burggenomen.
#Zal iemanb 5alig 3ijn / 3on moet hn ſccren hennen/
zijn 5aligmaher / en 3ig ſtcebg aan hem geupennen;
#oo 5al bp t'5ijner tijd hem te gemoete rennen.

:

-

*

ië
k,

- 'é

Den

j
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Den Autheur heeft hier in
gelaſt, als hier ter plaats dienende,
een lied van het lijden Chriſti.
Boig: Eilaas wat pijne.
gaat gn treben/
1. W#
jl)ct bgotbc lcDeil !
ſBaat gaat gp ttebc!),
ô He;ug bgicnb?

w

#ſt 3ic u oogen bol tranen hier hangen/
3 àu ilt u hier in 't HBoulten binù /
&Paar gp u laat alg een lammeſten bangen/
GPIn bat gp D'aarſche menſch 5oo 3eet bemind.
3. iian niet betbubijne/

QPec3 3 maare pijnc?
lian niet berbuijne
JPien helft bol 45all?

@Bie nu eiſaag boet ſchubben en beben/
&Boot g?ooten ſchgiſt/ Den bo?ſt ban all'/ .
GPg boo3en 3onbaat op. Dat gp 3oub leben
#em #c5ug tot ben g?omb uitb?inliften 5al.
3. ſgp mogù geuaugen /

ſl2en huft 31jn uJangen/
, #n mozb gebangen /
#n b?oebe fuiert:

staat op 2lpoſtelg / 3irt Tubag reng komen/
#p Huſt 3ijn ſlàreſtet met een balſch ljert,
&De #oben hebben boe #Je3ug genomen /
19an micm ijn boe ooit ſtreng gebonden met D.
4. 2{g 3ict/ 3p treden/
#Pet bulligheden/
3lg 3iet/ 3p treden/ .
Gº 5

-

I#iet

42

Den Gezalvden
#iet bobt ben raad:

ziPaat ºp 't onnoo5cle Lammelieu betigten;
n 3eggen dan ben i3cet beel humaan :
ie baat ben 3onbaat 5elu 5al tigten/
i2ict boot ben #onbaar nu berme3en ſtaat.
5. #iet heele magten /
?En hem beragten;

%iet heeſe magten /
alBogo Ijn geblind :

- - - -- -

zn ſtaan ben #orljepper met buiften inb'oogen
gebouuwen in 't aau5igt on5cm byiend :
# #ombig menſcijc7 bit moub' bij geboogen /

om dat hij u zoo herstlijſt benambt
6. #p gaan hem binbell :
oEn al# betſlinden /

#p gaan hen binden/
Gian een plaat :

-

HPet 3uccpen en oe niet ſcherpe

-

-

-

rocbcn /

33allen 3n hem aan 't ſtaan te gaat,
«Dat #eju ſcochcng fcljetttten en bloc'Den/
2elg of hij een geperfic buibe maat.

7 JBenſch hcint ban baben/
HBilb tl bet5aben:

-

a-

#nenſch homt dan baben/
#n besch bloeb:

en bit hotaal moet g' tt 5onben afujaſſe/
3 àic #bain on5e 51cl ſtaltboet;

#nt boot de zee van bee5 bioebige plaſt/
ºp na het ceutuig leben baren moet
8 j#en gaat 45oög #one/
ſtºet boo?ncn htoonie,

jl) en gaat 45oög #Zone /
wpootundmben 't hoofd;

2tg!ag! mat gloumeï7 beſthoun bog o! menſchen
Ign iguan 't menſche gedaante betoobb; . . .

oTittuijt bem/ſtruiſt hem ; Dat ignti ſjadt # /
ll03llll2

CHRISTEN.

«Pnbanhbaar menſch mie had dit ooit geldobb.
9. #iet gegug treden/
ſleet bloebenb' ſcoen/
-

2 Ziet He3ug treden/

32a 't bgott, falgaar,

* -

- -

-

- -

-

#ijn teere ſchouberg bt 3uijſten/ hbat plagen!
©g ! og! het hrung bal ſjen te 5uaat/
dion / hon nog 3onbaarg / en helpt hem blagen:
- -

, -

o! JBeen/ gp ultigt/ en laat jcin in 't gebaat.
to 'tilain ſterbö ! luat pijne!
't Hligt gaat berbuijne /

-

't Ham fietub! mat pijnt!
tion 3ondig menſel, 7
.
.
HDilb nu met fc5uë u 5onben afſierurn;
3Berbergb u in 5ijn uponbeſtcilg:

g?p Dat gp meligb 'g brincig brengbe be-erben:
«En eeumbig bucſbaatb na ti 31elcil uJenſcij.

Een Chriſten ſpreekt zijn
Viand aan.
-

42-ië: Pſalm 138,
CBfte: o! Zalig, heilig Bethlehem.
«Bfte: I e Vliſſingen, ieit een Jagt bereid,
I. S# gp o! menſch mijn bianb3ijt/
aa. ''ºog mil ik u biarin niet me3en:

jaaar blijn in dienaar #b,
«belijſt iſ lange uvag boor br3en.

2. #ſt hebb' u nooit geen humaab betoonb:
«Pat fian mijn ljett/ en gp getuigen,
of

44

Den Gezalvden
GPf ſchoon gp mp met humaab boen loonb/
«En merpt be byienbfcljap tjeel in buigen.
3. #nbien gp babb mijn bienſt ban boen/
#ft 5oub' mn ban u niet ontreitſten:
#n D'honger 30ub ilt u nog boen/

#n naahtljeſb 3oub' ift u nog beliften.
4. 2tlmaard gp met een bitt're Ijaat /
(Ien uitterſten op mp berbolgen/
2lig een / ble na mijn leben ſtaat:
«En tot'et boob mp ging betbolgen.

5. Zoo 3oub iſt nog bp 45ob ben lºgeer /
ſBoot u ooit mijn gebed uitſpychen:
GPp Dat bp u eeng regt beheer/
«En u 't gebame niet toeretten'.
6. Cen/ bie onſchuldig lijden moet.
2-ijn biano heeft baat ban geen bootbeel:
KUDie alg een ſtijgiſten 't 5ijne bocb :
#Zijn regt mogb openbaar in 't oorbeel.
7. iDiſb gp ban nu nog niet afſtaan/
3TYaat blijbù mijn bianb/ alg boot be5en :
#ft blijb' u byienb: en milboottaan/

3?og mijnen Viand Dienaar me5en.
Adriaan de Vin.

Ana gramma, Viand Dienaar.

Het uit einde van een op
regte en ware Gezalvde.
Pſalm 37: 37. Let op den vromen, en ziet
na den opregten, want het einde van
dien Man zal vrede zijn.
- ,

Y

190ig:

--

--

CHRISTEN.
130ig: Hoord toe mattroosjes al te zaam.
I.

45

Z# gp hier alg ge5albDe leebb /
lDeerbig eeng (CI)?iſten naam:

2IIg 't 5aab / Dat 45ob ge5egenb heeft/
GEn tot 3ijn eet beklnaam;
GBp bie met alle bliet/
4H aall beu geet geulenllet:
2Zoo bat/ al mie u 3ict t
+l baat boot ooit erftennet.

2. Ibanlieet gp blijfien laat al om /

JPat gp 3ijt ban 't geſlagt/
&Bat 4300 eeng tot 3ijn eigenborn
33etſtoot en tot ljen byagt /

gEen 132ieſter itonimitrijlt/
GBp. Dat gp 30ub met b?eugben/
HPerhonden al gelijſt/

#n heiligſjcib 3ijn beugben.
3. Zoo 3ult gp alg u ſterb uur honnt/
&#n gp bettteht eeng hcen;

G2e Doob 5eer b2p / en onbeſchroomb/
QPoſt te gemoete treen:
3Dien bogſt berbuiſterijcib;
&Pie anb're boct berſcijgihhen/
QPienb u tot beiligheib:
«En tot cen 3oet bethhuifthen.

4. QPaul Homb gp 3eggen in Die tijb/
#n een gelniſſe hoop'
J2u heb ift baſt ben gocben ſirijb
G5eſtrebcm : 'h heb ben loop

\

-

13oleinbigb na heel D2uh:

#h hebb' 't geloob behoumen:

#et geen tot mijn geluk/
JIBp nooit en 5al beroumen.
5. 19oortg ig nu boot mijn arrebeib/
2lig een genaben loon/
-

ze
ſtil

Den Gezalvden

32an mijnen bob ooh meggeleib/
&Pcg leueng b?eugbe ſtroon:

& Bie na mijn ſcheiten / 3al
JPijn ſtigter aan mn genen:
ſlººp niet alleen ºmdat all'
&Die ſjem bour ſienb aanſilcuen,

o. o ! ſDat ig u betubagting ſchoon /
13eel meerÜer alg in en uJeef :

qbp 5ult ban ooit 't Pyopijtten, loon
3Der gijgen / alg lºgopijfet;

2tig gp in 'g li?enieſg3aal/
#n blijbfchap ongemrten /
#zult Ijouben 't u?eugbe Inaal/
Jlàet alle be 43,opheten

-

7. 2tig jàgieſtcten/ en lioningen/
2 uit gp naar binnen ſtoff'/
OPm in bic 3ai'ge uponnigen /

+l Bob te 3ingen lob: ,
p 3uit Dan ui. Die ſtant/
oot een 3cet Hlaar beſeffen/
TBan 45ob / gelijhcrhand /

QPre3 lou 5ang tºfaan opheffen.
8. Hem die ons ſteeds heeft liev gehad:
En altijd heeft behoed:

En die ons wieſch, in 't dierbaar bad
Van zijn geheiligd bloed;

Die ons gemaakt heeft goed,
Tot Koningen verheven:

En ons als Prieſt'ren doet
Met God zijn Vader leven. ... .. .

9. Hem zy de eer en heerlijkheid

#
d! #Zulig gp #
En d'aldergrootſte

Van nu tot alle eeuwigheid.

# opermlinneng

oon l

ult gij na u begeeren/
,

met

met Chriſtug op zijn tboom
Ouh eeuunig triumpljecten.

-

-

-

Draav na die in.

DE WYZE UYT
HET OOSTEN.
Matth. 2: 2. Wy hebben gezien zijn
Sterre in 't Ooſten.

Welke woorden gelezen konnen worden
in de kant letteren van dit gedigt.

W ?{t ubag u ?timaleft'
te,

maatom gp bug 5oo beta
-

Y Iembe ljerulaatbgfmelb? mp zagen baat een ſterre.
H em nuonberiijſt op boen/ in 't ooſten : maar boot
bmap /

-

E en teiſten 3ngen / ban een niertme heerſchappp:
B euoog u bit 5oo 5eer om bug te Homen b?aben /
B engagt met ſtoſt'lijſtje'en / en honinhijfte gaUen ?
E en ljetben / 5oo alg gp met u ge5elſchap 5ijt:
N u meet gn / benh iſt muel / hoe dat ban ouden tijd/

G op het geheel geſlagt ban ?lmaleh geſpoten/'
E n 3ijn naftomerg al/ met bloeſt heeft obcrgoten.
Zoo ig 't ooſt, maar ban oubg ig al een oud gea
ſch?iut /

-

I n b'oute Prophecie, bit maakt ong bege bliut:
E en ſterre 5oub men eeng uit #acob 3ien uoothoe
Illen ;

Jºog

48

Den Gezalvden
Nog hebben mp gehoogb/ en ban ter 3ijbbernomen/
Z oo alg het nu geſchieb: hoe Dat boor alle bing /
Y 3raëlg heetſcher 3oub hebben een eerſteling /
N iet ban het Hoobfe bolli/maat uit b'?imalefthia
tell ?

Schoon bat mp heibeng 3ijn: mie han het ongbet
buitell /

T e 3ochen na 't geen ong lange ig boorge5eib?
E n nu mn boot Dec3 ſtett'baat heen hoogben geleid,
R ei5embe ſtomen un het Hind Der Hoben 30ehen/
# binben ig: bee5 ſterr' meeg ong. De
R egt

": #

0Eli Iſen

E n Ieib ong ljermaatbg aan/ tot bat5e ſtille ſtonb/

I n 25ethlehem De StaD/ Daar men Dce5 lioning
bonD /

N u 't

aan: bolſt hem ſtoot/ gelijſt alg met De
Cten

-

T oomen mp hcm breleet /en ſtomen hem begroeten/
O pemen onſc ſchat / en Doen ſjem offerbanb'/
O f ſchoon #erobeg nu baat ober knettertanb.
S teſ0 u. Dan nu te bgecb' / 3ijn mp De eerſtelingen/

Te 3ijner tijd 3ult g!! ooh 3ien nog monb'ret bingen/
E en ligt boot 't heibeuboin ig jc5ug, ſtaelg trooſt:
oogſt.
een bolle
N a D'eerſteling gemeen ulti Uolgd Draav
na die in
* *
r

Op een Mugge die my op
de hand kwam zitten.

-

K# upeet tnat luſt mp leſtmaal

bgerb/
Gºot 't een of 't anbet 't geen ilt ſchgeen/
ſBanneer iſ letteb met berftanb/ .
3

.. #oe. Dat een mugge op mijn hand
#uJann
-

-

--

*

CHRISTEN.
#itman bliegen / en 3ig 3etteb meer /
«En neerſtig 3ogte ging en meer /

49

p

$2m t mijl het Ijer-en bermaatbg ging/
GIe HBinben een 'ge opening'

gaf eenig gaatjen in mijn bel/
GPm met 3ijn fijne fuunernel /
#ig 3elb te boeöen met mijn bloeb/.
GEclijſt. Dat ſoort ban beegjeg bort:
#H liet het biertjen 3agt en ſtill'/
#olboeren 3ijnen luſt en mili'/
2EI hittelo het fornuijlen mat/
#ſt liet het 3itten 5oo het 3at:
& Ieruujl 't 5oo br3ig mag in 't uſerh/
#abb ik daar op mijn oogemerk/
#et ſtaft 3ijn irrtijen in het gat/
Gºn 3oop 5ig 3eloen bol en 3at/
&ºot Dat het haaſt niet meer en hon/
ſpant 't miert 5oo Diſt gelijk een ton:
Jau bagt ih 3al het 3ijn gebaan/
-

Jil)aat 't hield nog eben g2etig aan /

#et 't mierb 5oo roob en big ban blocbl
Zoo. Dat het moeſt 3ijn oueruloed/
3èan agter laten paſſen af,
et geen mp Dit bebenhen gau:
beel genut ig onge3onb7

* *

,
-

#et5abign ſlegtg ben buik en montb/
dºlhaar 3ijt niet byeh tot oberbaab/

#eemt dan u noobbyuft regte maat:
#ant 't ouerſchot hier blijven moet/
#Pie leent'er ban zijn oueruloeb :
'ºn 3oo ift 3at op be5e alugt
Gºe hijften/ meeno het beeſt be blugt/
Ce nemen/ 3oo het mag getboon;

#aar eer het thuiſt nag 't hem netboon:
# bagt mel/ arme beetje ſien/
3e weet niet batje
A

# een bieu/

- -

?
't
we

\".

wº.

-

s

&

s
N

-

*

5o

Den Gezalvden
een batje met mijn eigen bloeb/
a g?age luſten hebt geboeb/
2I hebb' ih bug lang ſtill' geſtaan/
#ft laatje 300 niet heenen gaan;
JIPet leib ilt maar mijn binger op

Zijn bollen buift / 3ijn biliſten hop/

º/

Q2at het 3ijn leben baat in ſchoot/
«En op Deeg melluſt/ bolgo be boob.
St. Laurens den 19. Mty 1722.

Aanmerkinge op het
voorgaande.
Wat ig bog ban ben menſtij?
-

-

mat 3ijn 5ijn ggoote

ſte hit agten ?

39eel minder ban een mugg'ja min ban niet te agten:
1Bat ig bog al 3ijn boen/ en bagelijfig bebrijb/

UPan met meel moept en angſt te zorgen boot 3ijn
lijn ?

ºp bliegb/ bp loopt/ bp bgaabb/ na ooſt/ meſt/
3upb' en moogben/

Zijn byibten trekken hem gelijk met ſterke hoo!ben
@Totietg. Dat hier 3ijn bleeſclj en luſt bernoegen mag
#p 3ocht al heen en meer 3eer neerſtig nagt en Dag .
ſomtijûg niet alg hp maat ſtan ges
het

fie:#

llen /

3et 5p of met gemeld / of met liſtige 3innen;
al 5oub hp als een mugg' bie bog niet beter meet /
Zijn rijhbom halen uit een ganberg bloeb of
3uneet:

#" gelukt. Dat hp boot hem mogt
Cn openinge 5ag/ tot 't geen ijp 3oo saung#ar
GEn 3oo 't#

inDen

> <<

-

-

, er/ /*

yrs

5I
CHRISTEN.
&Baat 3et Ijp hem. Dan neer en nijpt eeng g?ettig
[02;

TIP)ant Die

-

-

# gelb heeft lieb Die mogb het geld niet

Ill09

#au leebb bp 3ect geruſt/nu kan bp hem ber5aben/
ſlaaar bat 1g niet genoeg/Ijp moet hem oberſaben/
dBelijk met Difthen flijk/3eo Dat hem aig een baat /
JBaat van een goebgebeeit van agter hem uitgaat:

ºp meet niet bat 3ijn tijb 5oo mepuig maar 3al buu
t? /

*--

JIBiſſchien geen jaar /geen maanb/geen meelt/geen
bag/ geen uute/

niet: geen oogenbilit/boant 3oo maar eenſ. De
eet /

Zijn binger op hem legt/3eer haaſt balt hp ter meet,
Dat 3ijn 3ijn hragten Dan / nleet alſ Die ban een
mugge?

&Pf

thee,# boot ben ſlag ſchijnb moebig en 5ect
UlſſJge:
HTC 2

#et ig boor 45ob geen merh/ 3eet ligt mogb ijp
betſtoogb/

QBaat hoebb geen binget/ 't hoſt ben geece maar
een tuoogb:

ſDat heeft hp Dan aan 't goeb bat bp in grootet maa
ten /

geeft ingeſloht? bp moet het alleg agter laten,
#Dant

# 3ijne niet / het filmann hem maat
erb/

JBoot liſt of boot gemelb ban 3ijn ſubtijle ſeru,
Zijn

#% 3ijn plai5iet / en al 3ijn ggootbets
IIIGHCI

moet ºp ban te gelijk bier met 3ijnsieluitbraken,
GBob

# menſch /

Dee3' magtig b'leſie. Dat gp

egº UU.

39oot

##al 't ban al 3ijn 'tgeen Ijp ber3gmelo
ggIT

-

&P 2

-

# Iettº)

Den Gezalvden
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'Heerb ong olſiethe tºon van onze ºranten af en
#ant 5oo gp maat en ſpreekt/ ſtralië moeten mp
na 'tg?au blieil/

3Leerb omg tot matigheib, genoeg bat 3p on3 beel

d: een grooten oueruloeb, geen ong 't beſcheiden
Detl.

St. Laurens den 19 Mey 1722.

Andere aandagt op het
zelve.
3Boig: Schoonſte Nimphje van het wout.
I•

Aame 3ielen

bie getorſt /

JBoot Den Dorſt)

zeer 2Imegtig ſchijnb te hlagen/
#omt tot #e3ugſ o? Die 3al
H boel al /
t'#aam betkuifthen / niet beljagen.
2. #ebje maat / gelijk een mugg'
GBp uun rugg'

3Pleugien
om tot hem te bliegen:
#omt maat b?ibtig / neemt u ſieet /
GEot bien ſpeer,

#p3.enJaeemt
3al u 'tniet
bebliegen,
geloon
aan b'eene 3p /
b'Iboop baat bp /
t

galg twee nieugien 't uujet baten:
#ijt gp arm/
gering en flegt/
2Zijt opgegt/
apan
en zal3oo
bn been
u niettotbaten,
4. 3eliego
#esug b'#eet/
-

#Zet u meet:
-

' -

-

#Beemt
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jaremt be liebbe tot u lerbe:
QPyuht die in 3ijn monben bieg/
âDant Ijp riep/
ſDie geloobb en 3aſ niet ſterbe.
5. «Badt tot hem / ja gaat / ep gaat /
&#n ber5aan

H in 3ijne mouben bloebig/
3Dant gp 3iet5e ban nu aan
GPpen ſtaan:

JBeemt u noobb?uft oberbloebig.
6. ?tig gp u ban met 3ijn bloeb
#ebt gebcco/

(ºot ſiegtueerbeging uan 3onben;
3luft u huatec/ neemt'er ban/
&Pat g” ooit ban

#eilig boot benu 3ijt bebombcm.
7. ſlàaat of ijp u eeng betſtiet;
13 geeft bat niet :

#p ig baienbeltjit in uiegen:
«Painfit 3ijn bloeb/ en bloebig 3uleet/
q5anſclj geen leeb

#ebt gp ooit van hem te byeezen.

-

8. 45ierigheid iſ hier niet humaab/
ſlBant u ſtaat

#g / om eeumiglijk te icben:
(Caſt maar toe 7 ber5ocht nog mat/

,

25oben bat:

#p 3al 't u gemillig geben.
9. Zegt tot hem/ ô geer mijn baab/
»

Zn niet humaan /

HBilb mp daarom niet berſchgifthen /
«Dat iſ alg een arren bietj
"

-

täom mn hier

Jhet u bloed en #meet berhmihhen,
1o. ?igt mp bog niet/ Je3ug lien/
2tig een bien/
&P 3

T” ” “

-

Schoon

54

Den Gezalvden
Échoon ik hier um bloeb hom rootje :
't#3 mp Dog ban eeumigheib /
?II bereib/

't5g nu 't mijne/ boot 't geloobe.
1 1 QPaarom 3al ik ook geen ſchanb.
19an uun' banD /
HIBagten/ om mp te berberben;

ilbant gp 3ult mp tot een lot/
eer mijn ſRob/

't Geuurge leben boen be-erben.
St. Laurens den 19 Mey 1722

Chriſtelijke

HERBARIUS
of Kruidbeſchrijver.
GPp be mij3e: Zion, lieve bruid verkoren,
Is K Huib beminnerg/ Berbatiſten/
&Bie baar op u 3innen 3et/
#3obenieren) en 25loemiſten/

dPie op alieg meerſtig iet:
QPIn be hragten na te ſpeuten/
13an elk 3aab /
«En ljet beſt baat uit te ſteuten/
32a uur ſtaat.

2. ambio gp iets voor u gaan 3oeliften/
2ziet ift taalo' u alg een bgienb

Zoeht in 45obeg hell'ge bochſten/
&Bat

CHRISTEN.
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&Pat 'g een Akker bie u bſenb;

-

Hºeil3nam Kruid tot medicijne/
3 àuttig zaad,

»

&Boeb boor alle ſoort ban pijne/
&Paar in ſtaat. .
3. JDaar bermijn boot alſ het boo5e/
-

«En berbetbelijſt gemag/

-

't 45een be uſereld ber gobloo5e/
#eer bemino/, maar ſchaab al rag:
Wortelen der bitterheden,
ſlBerpt Die uit
«Eer3e met 3eer raſſe treben
&Ppmaatbg ſpruit.

Hebr. 12: 15.
Deut. 29:18.

4. iBant ble 3ouben u beroeren/
«En u alſing fcljab'lijft 3ijn/

#ert en Ziel tot humaan perboeren/
't# niet amberg alg femijn:

#ll' Die baat niet tegen poogen/
45goot of klein /

3Pogben baat boot in Bobg oogen/
G5anfch onrein,

5. Ilºilb ban Ezaus vrugt niet pgoeben/
19ant Die ig te onge3onb :

Gen. 25:29.

#eher ('t3onje maar beboenen/ Heb.12:16-17,
2ligje 't niet herboen en homb :

-

GP2aagb Dan 3orge boot be bgibten /
32an u Håert/

âIBant 3p 3ouben u berginten/
(Eot ubp ſnert.

6. 't Jaa beroum 3ou u niet baten/
«En gp raakt'er boot in ſpot:
alBild be Wilde kruiden haten/

GPenht/ de dood is in die pot,

2 Kon 4:4o.

#tuiben ban beg meetelbg ahäer
QPeugen nietſ

49ant 3p bgengen u al maähet
&B 4
w

w

3n

-
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gn 't verbiet

7. #n be plaatg ban 'thmaab te ſtelpen /
vDat in 3iel en lighaam lepb/ .

zou het u ten hujabe helpen/
GLot timer ſhamp5aligheid:
aPaarom miſb u ubel bet3unnen
1Dat gp Doct:

ſBiſb gn u mei 3ijn beminnen/
Zoeft het goeb. . .

.

8. Zorgzaad, miſt ook meerſtigmíjben/,
HBant batig u geenſing nut
Matt. 6:28-4o.
't Zou um boeten doen uitglijbtn /
oÇn boen ballen in een put /

#n een put uan migbertroumen/
CBuber 3aab

dEn gp hreeg maar eeng 't beroumen/
2EI te laat.
9. Zorgzaad, kan u beelſing beeten/
3Beetje umat'er al uit ſp?uit?

-

't Berát meeſt altijd een begeeren /
J2a Goud bloemen, Penningskruid,
Zilverſchoon, en munte bladen,
Ecren prijs:

#ruiben bic ocel Homalen ſchaben
2,5emje 't ubijg.

sº

-

to leant al bie bit ſtruib najagen /
1 Tim. 6:9.

zijn 3ich om te mogben rijft:

HEaat 3oo 3u 't geuaat eeng 5agen

zaat
gebuuriglijk
,
't #g haar
maar breigb
duikruid,
't boet hem

ballen

#n ben ſtrift
5t zoet nob bitter / honing / galle/
't it?ett bol ſchrift.
-

ir. 't Doet een menſch nog meer ontruſten/
&Pat hp 3iet na crger tilt,

6 tot molooering ban 's3ijn-luſten/ -

-

Maag

':
r

57
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Maagdelieven, boelkens kruid,
Appelen der lievde homen

#ier ooit bp.
-

#! ag#"
ingenomen
fn.
#

Spreuk. 23:2o.

&Ple onmatig banquetteren/

gemeeren/ teeren; agmat ig't?
&#n Den Wijngaard oramig ceren/
TBaar. Door 't geld en tijd berhtniſt/
#Paar door moto het hert ontſtelten
GIot ontugt/

-

't 45een men bikinilg 3iet Doopbgchen/
#n hma bºugt.
Spreuk. 23:33.
23. Dzienden. Dit herbarigeren/
#an
mahenbegeeren/
veyl,
#9olg0u unergeng
pûel oudaag
*

-

'

w

't ººg Dog al maar guichelheil,
&Pat u nimmer ſtan gene5en/
jlâaat op 't end'

n

Zal het all' Mezerie bur3en/

-

3l3aat g” u uben0'

St. Laurens den 14. July 1722.

Goede Kruiden.
ſ30ig: Schoon Katrijn o! beeld der beelden.

1.70
àchtuopIIlah
boomen/
beugten blaben /
Z#
en Han #
.*.

1.
'.
'a

•.

zocht gp Hriubenſ bloemen /3aben/
#oelt gij bal5em door een mono/

#n/ ik 5at na uuo begreren /
alPij3en u een aäher aan:
&P 5
f

Q5aat

Den Gezalvden
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d5aat boorzoekt het moogb beg (3eeren/
&Paat 5ult gp mel 3eher gaan.

a. Baat binb gn be wortel Davids, Openb.
GEn inet bien 3ijn heel geſIngt
22: 16.
& Bie ben htmaben ooh mei humaab ig / Pſ. 18:26
ſlâaat Den goeDen / 3oet en 3agt.
&Pe5e mogfel bie han mahe /
&Patje D'anb'rc ooit mei binb

'It Iſlâeen be Wortel van de zake, Job 19:28.
UPie ijp ſchenkt / aan. Die hp minD. Eph. 2:8,
3. 25eter boom ig nooit gebonben/
&Pan uit Jeſſe's Tronk opſchiet /
Jez. 11: 1.
12an all' bie in GEben ſtonden /
Gen. 2: 9.
1Dag ijp bert be minſte niet;
JPie in hem unil 3oekſten 't leben /
#n geloob'ge mebgigheib/.
#g bp magtig om te geben/
't HLeben tot in eeumigheib.

4. Bluht 3ijn u?ugten en 3ijn bladen /
3TBant 3p 3ijn al 't faam ge3onb: ..
13ugten 3ijn om te ber5aben/ Ezech.47: 12
YBlab'ren boot bie 3ijn geuponb:
Zoo boor Hoben/ alg boot #eiben/
giber trekt hier boorbeel uit.
ſBilb ben #oben hem afſcheiben/

't Hg een Heidens wonde kruid. Openb.22: 2
5. Zoehje na eenige Zaden,
GPm te bienen tot gebguift /
2lan bit 5aab 3oub iſt u taben/
412ant baat ig'et geen 300 puilt ;
@Bat beloovde zaad der Vrouwe,

Geen recept hoor alle leet/
#Alle hitpale en benoutme/

't (Eegen gibt ban duivels beet.

6 laat dat Penningkruid maar blijnen/
Aemijtſe bp bie Judas oor,
*

*

w

-

Goud

CHRISTEN.
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Goudsbloem, Munte, Maagdelieven,
Zilverſchoon, met Ridderſpoor,
JLaat maat heen gaan/en berDtmijnen/

lget en bieub tot geen behoum / .
't #g 3.oo ueel niet aig 't uul ſchijnen/
't #g maar al ſtinkende Gouw.

,

7. @Bit 5al regt beplante me5en/ Matt. 16:24.
&Pit ig 't Htuib Dat j'tjebben moet: Marc.8: 34.
65aat Dat kruiskruid mat ople5en/Luk. 9: 23.
1Bant bat bien D tot um behoeD; 3TBilb baat ban 5oo beei negbgagen/
2ülg ben meeſter u toeboegb ,
ſl2cer / of min na 3ijn behagen/
3JBeeſt met 3ijn beleid bernoegb.
8. @Baat ban maaht in en ſtorifiben/
119ant het haalb De uienbunel uit : Pſ. 1 19:67-71,
-

Jlàaar om 't ſcljerp unat te berb?ijben/
JBengtſe met patientie kruid,

-

dàeetnt Dan baan. Die balzem blad'ren,

Gods genaden kruid 3eer upeerb / 2 Kor. 12:9.
o! @Pat treftt Door all' De ab'rcn/

#Zoo 't ubel unog0 geappliceerb.

9 Žeher 3uiſte ſtruiben heeft men/
2litijd en alſing ban Doen/
o! By deze dingen leevd men,

Jez.38: 16.
ſl9ant het han 3eer ſterkſijft boen; Heb. 13:9.
Speerkruid, en te faam Bloedblad'ren, ,
3Paſſeub aan een itlate biiet.
Joh. 19:34.
Hlàoet men bp 't mater bergab'ten/
3l3ant men binòg' obetal niet.
N

1o. Hemels douw, en gulden regen,
Bier in Deſen ahher groepb:

«Pat 'geen Htuio Dat 't allecïnegen/
ſlBogb begeerb manneer het bloepb.

Kleevkruid Dien0 boor alle 3aſten /

3l3ant dat mog0 al beel geroeino:

than

-

6o

Den Gezalvden
'titan ben menſch beminlijft maſten/
2tig bp bp ben meeſter homt.
Pſ. 62:9.
1. 25oben bien / milD niet betgcten /

Lievde app'len, reine vaar, Hoog. 1:4 en 2:
Kuisboom, melde om te boeten /

5. en 43 I

iſBaat gp toe genegen maat :

Oogen trooſt, u heil bebulben: Openb. 21:4Suiker wortelen baat bp /

Peerle kruid, en kroontjes kruiden, 2 Tim. 4:
iſBatten u in 't einDe blp.

7/8.
St. Laurens den 14 July 1722

Kwade Kruid
bemin
ders.
3Boig: Poliphemus aan de Strande.
I•

Kababe menſchen gaan be paben
1Ban De Hunaben /

apant ºp zijn bie meeſt geunenn :
aBaarom 5al ik humabc luiden/
iäbnabe fituiben /

45eben / bie Ijaat 3ijn behend.
2. Pluht maar op en onbebbnongen /
Adder tongen ;

3Dant gp hebtſe bog 5eet g?aag 3

GEot gebruik«En
om tehumaab
te ſpelen,
ſtelten
Spreuk. 23:22.
2lig een abbet alle baag.
Matt. 12:34.
3. Drakenbloed milb gp bergab'ten/
#n u ab'ren/

3Pant gp 3ijt Dog ban 'tgeſlagt;
Beyren

CHRISTEN.
s.
Beyren klaauwen, Leeuwen bekken, Spreuk

Om te trehhen / 28: 15. Hoz, 13:8.
&cheuren / roobenſ met beel hcagt
4. «Bp beloerb u 'g naaſten paben/
iDant nagt ſchaden,

#oeht gp met een ſnellen loop/
«Pin/ manneer het in u magtig/
't Zp of 't-nagt ig/

l?em te merpen ouer hoop. ' Job 24: 14-17.
5 • ?lig beel diſtelen en doornen,

&taan u hoornen/ 2 Sam, 23:6/7.
JPie u maar ban berte 3iet;
&Paarom hebje alle bagen/
4,5goot behagen/

#n. Die kruiden: boefje niet ?
6. @Pie u ober een ge 3aken/
#Zal aantaſten/

& Bie ber3iet hem met gemeer:

JDaar men #al (bit ſtaat voor handen)
H berbgamben /

«En in 't buur u met pen meer.
7. Netels 3ijn u tegte htulben/
312ant 3p buiben/

H natuur en regten aatb;

QPie haar aanraakt met de ſjanben/
QPoen 3p bgamben;
% betig baat afberbaatb.
-

8. Katte kruid, ig 3onberlingen
19an je bingen/

GBaatje magtig beel ban houb;

âBant je luſt25pten
iſ. @lieren/
maaumen/
ſtraauunen:
V

Zoo gp maar u 3elu beſchoumb.
9. Dulle kervel, mat te pluähen/
&Bat 5al iuhhen/

Zoo je boorſtel niet geſchieb:

gaf
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GPf mie u een meinig banget/
2ig gp ſpringet/
Als een kruidje roerd my niet.

-

zo. 't Hg of gp maar ban 't geſlagte /
&Per beragte/
Schiet komkommers, ezels kruid;
KJBie om een gering aantahem/
Aettar log bgahen /

«En ben menſch in 't aan5igt ſpuit.
11. JIàaar je 3tilt (Dat moetje meten)
-

&Boh nog eten

Duivels brood, mant batig tegt
&Pat u boben anD'te minſte /

19oor het ininſte /
QPoſt be hoſt mogb toegelegt.

St. Laurens den 14 July 1722.

Aandagt op het aanſchou
wen van de Bloemen en and're Hov

gewaſſen.
Kan gezongen werden op de
1Boig : Ps 77.

GBfte: Van de Timmerman.
C9fte: Ik moet rijden ik moet jageu.

B# plantjeg/ groene fituiben/
IBat homb gp ong al bebulben ?
2Zotte bloemtjcg ban Den bob /

IPat berſchaft gp ong al ſtoff',
GPm ben mahet ban. De joben/
*-

met

E-=-
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pet bermonbering te lobeh ?

.

#ie ong Hruben/ bloeinſ en g?ag /
eenper
mat
onſ en
meet
biemſtig
gIot
maalt
ſteun
ban 'tma5
leben/

t

#libelijhen heeft gegeben:
#ie 't gesigte/teuh / en ſmaah /
't taengoom noeb, en geeut betmaalt/

-

ber ſtruibje / poet gzagje !
ot het minſte bou gemagje/

ſtoept omá toe met bollen momb/
'gigceren lou te mahem honD.
zilg ik 3ie

bie bloemtieg groepen/

een 5oo lieoclijft 51e bloepen /
aaie 5oo fraai en GEIerlijft ſtaan
ingaat in 't Hoyte ooit uitgaan,
apathan ong een leeting' geben/
Boe het menſchelijhe leben/

#aag! maat is een horten tijb/
#at bob aig een bloem affilijb.
't gieetb omg af5ien) alle morgen/
#an het obecoloebig 50 dºl
#ie men veel onnut beſteed /
#oe ump 3ullen zijn behleeb:
zou
lebei!
ict be
beel#eere
meeron5e
millen
behleebcm / .

-

aſbaat bp 3ulhem blooſſchen bloem,

ogenetbeht met 3ulhen roem ?
zie
of #03en/
zºie iä3ectlelien
lieulijſt
ſtaan en blo3en :
apan 5oo neem ift. Dit beſluit/
#oe bat ge3ug liebe 2.53uib/
gn Eieragten opgetogen /

#tievelijk
in 3ijnto5%
oog",
dBelijk isgeatong
in all'
dan algſicien in een bal
ſio3'matijn/ en #irtugſitullahtn/ -

.

' -

-

*

-

.

3Pie

64

Den Gezalvden
& Bie 5oo liebelijkſte ruilthen:

25gengen mp ooit in gedagt/
13oe De Beer ban ong betupagt/

G2at mp boot een heilig leutn /
QPoſt een reuhe 3ullen geuen/

JPie tot ſtigting ig behubaam:
gên boot 45oo ooit aangetlaan1.

25loemen ban een ſchoon roleute/
32ogtang 3onbet reuft of geure /
JPie berbeelben mp ooft maat/
CEen bolhonnen Ijuichelaar;

QPie een ſchijn ban 45obg Bienſt malten/
J12aat bc firagt ban bie ber3aften/
&choon boor 't ooge/ en niet meet;

-

Zomber reuhe bp ben HPeer.
25loemen 3oub' ilt niet begeeren/
& Bie ben menſche infecteren
&Bout Ijaat ſtanh onb?agelijft/

JPiemand ſchiet behagelijſt:
iſiegte teeheng ball be boo3e/
2ittheiſten en goblog5e/
@Bie boot een bp3omber byibt
ſlBijb uitſp?ciben haat bergibt.

#HBaat ben iPalmbooln/ tie in D'hoben/
2Ultijb g?oen ſtaat/ moet ilt loben/

@Pie b?engb mp in mijn gedagt/
#et regtbeerbige geſlagt .
QPle alg iſ)almeboonnen bloemen/
«En alg @Iederboomen groepen /

«En meer amb're fruiben boen/
'g ſlPinterg / 'g Seonnerg/ altijd g?oen.
25oomen/ bol ban groene blabcn/
«En met b?ugten oberſaben/
192ugten ban een groot bermaakt

19an een goebe reuh en ſmaak;
QPoet
mp ben hen met behagen/
sº

goe

CHRISTEN.
#oe mp moeten blugten b?agen/
ſBaat boot dat men 't 3elier heeft/

65

taat men boot 't gelooue leeub.
b'2ippelboom die ig bp5onbet/ .
#p tot nut: baat ſchuil ift onbet/
diën 3ijn aangename b?ugt /
dBaat in ſchepp' ift groot genugt :
Zoo ig Heſtig aan be 3ijne/

#n be heete 3onne ſchijne/
3Ball ellenb en tegenſpoed /

#g bp haar een ſchuilplaatſ' 'goebt
een 3ijn blugten/ bie 3eer goet 3ijn/
#aar gehemelte 3eer 5oet 3ijn/
GBat m'er boot boot eeuung Icebb/

JPie hem boot 't geloon aanfilteun/
zoete boomtjeg/ bloemtje3 / Hruiden/
TBat homb gp ong goebg bebuiben!
2 arb geudaſſen ban ben iBou/

#Bat geenn gp al leer5aam ſtoff'. . . .
Ai iverd dan na.

Op den Lovzang der Engelen, Lu
kas Kapittel 2.

-

zeois: wanneer de zon in 'tMorgenrood.
1. Een bobe uit beg gemelg troon/.
iBierb nebermaatbg ge5onben/
G2m be geboorte man ſboog 3oon/

eg aatben te bethUmben;

-

an b'#etberg

# een itlib'bre ſten/ #u

S.
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#n be belben ban 25ethlehem,
#et geen haar baagt in b?ce3en;
ſlPaar hoogb mat b'«Engel haar bebſeb/
#h 3egg u gerberg / bgeeſt Dog niet.
ſBlib lieber blijbe me5cm
2. IlBant 3iet ilt malte u behenb/
't 45een aangenaam 3al me5en/
ſBoot al bie 3itten in elſemb/
H/ en al 't bolh na be5en;
«Een heil5aam' tijbing obergycot/
JPlc ig/ alg 't leben uit Den DoolD/
iBoor / bie ben #eet betuJagten:

JBeg 31Beerelbg geilanb/ lang boor3eib/
QEn ban De 1Baberg lang berbeib/
iſl2et hert / en 3iele kragten.
3. Hºp Dic 3ijn bolſt nu 3al'gen 5al/

& Be Chriſtug ig geboren:

©e peere ban 3ijn bolit/ en all'
SBie hem ooit toebehooren,
JBe rijkſte/ en de grootſte ſchat/
QPer iſ Beerelb / ig in (JBabiog ſtab / .

Tjn 25ethlehem geboren,
«Beloob j'et/ of geloob j'et niet?
«Baat heen/ en 3cibe het be3iet:

G5p 3uit het 3ien en hooten.
4. 45p binb. Daar ban De 5eſterheib/
2il houje 3elu niet ſpreken:
#et geen u ban mp ig ge3elb;
#eemt Dit u boor een teelten /

ºfp 3uit het hleen en teere ilBigt /
?lanſchoumen 3elb met u ge3lgt /
#n boehhen in gemonben:
GEn m be thribbe neergeleib;
«Baat been/ en 3iet het baſt beſcheib/

39an 't geen ilt u nerhonbe. e en/
5. (Eetmijl ben GEngel be5 re'
';

w

-'

3Jan
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CHRISTEN.
2lan b'Berberen vertelbe/
“Een menigte baat nog berſcheen/

19an Dee5 (gemeif he heiden)
& Bie met 5oo lienelijſt aftſtootb/
2ºlg ooit ter meetelt ig geljootb/

«Bob loonben met ge5anijen:
“Een gemelg nooit geljooto Inu3ijá/
19an «Eng'len ſcharen, bie geiſjft

«De lugt hier alg beuangen
6. #oogb mat bog 3p gemeeſt be ſtoff”
3 Dan be3e JPu3ikanten/

-

-

#onden dan het bemelſch gou/

-

3ilg gemelſche gezanten:
P 50tigen met een 5oeten toon;
Berezy God in d'Hoogſten ! roon 3

Des Hemels, hoog van waarden

-

-

o

Door 't welbehagen dat hy heeft,
In 't Mensdom, hy azing nu geevt
Den vrede op der aarden,

-

7. ô zalig! bie met bit ge3ang /

Sºn melodie Der Eng'len/

-

#et 3uift een 3oeten 3oet geklant, /
Zijn ſtemme eeng 3al meng'len:""
&#alig! Die beg eeeren fou%
#al 3ingen in beg gemelg #ob /
iſ het bege gemelſcharen,
#n bolle bolheiog bgeugde ſtant/
dlaet b'engelen gelijhertjano ,'
#aat ſtemme 5ullen paten.

.

-

w

“N

# #on laat ong t samen galmen uit/
qaie €5obeg lou beminnen/
ººit 5oet en #eerelijſt geluid/
?Wannangelijſt beginnen

-

âldant 45oo bie heeft olig tºgettgb bereid /
CBng bert herbuſo met u?clijftijeid/

Boot 't s": ban 3ijn Zone,
-

2.

&ait,

NS
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&Bieg 3ingb met mp ban herten blp;
Eere onz” God en Vader zy,
In d'hoogſten Hemels Troone.

9 #p heeft tot een genaben loon/
#ier in bee5 aarbfche ſtede/
JPoot 't 3emben ban 3ijn iicben Zoon/
GBeſchonken ong ben bgebe:
&#ien Ugcbe (ſºoög in hooget maat/
QPie alſ berſiant te boben gaat/
35p ong 3al b2cbe moone/
-

dPleg 3ingb met mp uan herten blp/
Eere ons God en Vader zy,

In d'Hoogſten Hemels Troone.

1o GPien bgceb ig ong 300 baſten bamb/
C5een thuiſfluft Han Die ſpliſſe:
#p fchenht ong b2cb' in ong berſtaub/ .
132ebe met ong geluiſt;

"

&Pn3 #e3ug bie geboren ig/
(Loe bycbe bo?ſt berhoren ig/

#p 5al ong b2cb' bertoone.

&Bieg 3ingb met mp ban ſjetten blp;
Eere onz' God en Vader zy,

In d'Hoogſten Hemels Troone.

11, JPicn mibbelmuer 3 meg geraakt/
Jaie baar mag tuſſchen beiben:

-

(Imee bolhen 3ijn tot een gemaakt/

QPen #obe met ben geiben:
#p Die boot 3ijne komſt op aarb'
2liging ben bgebe heeft berftlaatb/
52a 3ijnen raab al booten:
&Be bianoſchap ſtond in Den top/

- dilàaat 3iet. Die krijgb nu haaſt. De ſchep
5au Segu# iſ geboren.
R U ST E.
-

p! #oog
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CHRISTEN.
12 o ! #oogſte bob in 'g gemelgtroon/

ſPie loobb u nog na uwaarden; GPat gp u mel gelieuben Zoon/
&Png toe3enb op beraarben;
119atig beoor5aalt Ieue 13cer /

&Pat gp ben byebe ong 3oo 3eer/
3Aanbieb in be3e dagen?
ºf mag 't om dat gn t'eeniger tijb/
19an ong becunagten hond profijt
&Paar op u oogen jagen.
- .
13, o ! JBeen/ 't mag u barmhartigheid/
“En uube goebigbrben;
-

-

- - -

-

ºp. Dat ong 't mibbel mierb bereid/
&Pm tot u toe te treben:

?Al 't SeeljabuuJagtig Pffertmerft/
- &#ertijdg gepleegd in b'oube ſterft/
3Bag geen ooihoinenteben/

,

92m tot voldoening uan be ſchulb/

> Ge ſtreſilien/ maar in Heyug 3uit

-

«ºp ong beſtellen uzebe.

.

14 &#een ſtieren bleefch/geen boliſten blocb /
#lg in de oube bagen/
&#n luſt u niet tot 5onben boct;
Jºaat hebt nu een behagen.
#an He3ug alg u #oon/en hind/
lººieng offer gp 5oo 5ect bcinind

*

3tig 5ijnb u uitort heren:

GPie; 3ingen up/ met herten blp/
In eeuwigheid u d'eere ZW »
Nu Jezus is geboren,

-

-

ºn

13 ºp / Die baar ig ben luſt en menſch/
Dan/ Die in bloentjein lagen/
#Bie maakt nu dat gn in ben menſcijf

G?oft neemt een melbehagen,

-

#dat door gp/alg/u gramſchap bleefſt/
«En tot u nofi ban bºete ſnºeit 7 ”
-

g: 3

«Dat

7o

Den Gezalvden
&Pat lag/ gelijft / berflagen;
&Pieg 3ingen mp nog be3en toon :
Eere zy God, die om u Zoon,
In 't mensdom hebt behagen.
16. IBp 3agen tot ong 3onben lot/
HPiet alg 't berberb bereiben:
&2c 3onben Deben omg / o! 45ob
Zeer betr? ban u afſcheiben.

3Pleg al unat menſchelijkheib be5at/
H oogen 3eer berbitterb bab &Poor 't humabe na te jagen:
&Paarom zy u die eeuwig leevd,
Eere, die om u zoon nu heeft,

#ſn 't mengbom een behagen.
17. ©g hombcn mp 11 lou en CEet/
gEn heerlijhlleib bermeiben:
&Pie uunen #oon 3end tot ong meer.
@Bie alleg uncer herſtelben:
't 13erballen menſchelijft geſlagt/
JI)et 3ijne ſtomſt te regte bgagt/

QPoot haate ſchuld te bgagen:
Eere zy u dan God en Heer,

Die om u Zoon in 't mensdom weer
Genomen hebt behagen.
18. âBerbulb o! #eer ong hert en monb /
J'Pet umcm job beelbulbig /

©p bat up mu/ nog t'geenen ſtonb/
âH Daar in blijnen ſchuldig/
dſl2aat ſtabig 3ingen b'«Eng’ien toon:
Eere zy God in d'Hoogſten troon
Des Hemels, hoog van waarden,
Door 't welbehagen dat hy heeft,
In 't mensdom, hy alzins nu geevt

Den Vrede op der aarden.

w

àà 19.
lou GBp
al5oobatbeginnen/
mp hier op 't aatbſche bal/
-- -

GPnt
-

CHRISTEN,
&2m namaaig met het 3oet geſchal/
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QPer heilige GIerapljinnen/

# eer / en g?oote ljeerlijhljrib/
(die 3ingen tot in ceulmigheid/
«En inet een hiaat beſeffen/
Hitgalmen, hem die op den troon
Gezeten is, en 't Lam, zijn zoon,
U roem wy ſteeds verheffen'

den 13. Meert 1723.

Aandagtige opmerkinge op den te
genwoordigen tijd, bygelegentheid
van deze groote

droogte.

300ig: Hoe leg ik hier in deez' elende,
I,

I# 't nu ooh nog geen

tijd om uncemen?

GBf ig ben inenſche ban inetaal:
2 zijn alle herten nu ban ſteenen/
H3atb / en onbuig5aan t'eenenlegd?

3Daar 3ijn bet oogen ſDaterbehen/

dian bet nu geenen traan ooorbgefien?
2. @Bob epfcht be bogten uit be ab'ten

32an on3e oogen/ op bat hp . Pf. 56: 9.
UPie in zijn fieſſchen 3oub'uergab'ren/
«En Dat bp ong gemabig 3p/

#aat ag/ mie gaat hem boot ben i3ecre/
JI?et 3ulſten ootmoeb Dog bermeere:

3, echoon. Dat boog binn ig opgcheben/
ſlºot ingahe ober het 3ondig ſanb:

-

HBp 3ien't bnp ieben 5oo mp lenen/
HPp leben na ben ouben trant;

#ehrt / on5 met hen in bee5 ſtonben/
«5n 3ijn boot 45ob niet bol gewonnen."
&# 4

4 & Paata

7,

Den Gezalvden
4 TBaarom 3ijn soft nu ingehouben/Jerem.
<Be regeng byopp'len / op bat 3p
3De aatbe niet berhmihhen 3otibe/
2lig ! brengt het aan u Ijectc byp :
ePnthoub ben ſjºemel nu ben regen/

3: 3,

“De ſchuld bic ig bp ong gelegen.
5. Dat heeft ong lang de lºcere gocbig/
#leet 3egeningen oberlaan:
iſl2et bel0 gcmaſſen oberulocbig/

33an 25oomb?ugt/g?ag/ en tactn en ggaan/
3Zoo bat ljet brele quig betbelen/

-'

#et unalgbe heel alg uit Der Helen,
6. #p 3eibcn niet in allen be5en/ Jerem,5;
OPp 't minſte in Ijare herten niet:
Hlaat ong Den Häeer ol15' ſâ00 llu bet3en/
&Pie al het goeb Dat ong geſchicb /
(Coe3cmid/ Ijn gecub ong tot een 5egen /

GPen b?oegen/ en ben ſpatcn tegen

7. #p laat ons niet met al ontbgeäen.
#p ſtierb het alleg op 3ijn tijb/
GEot on3en nutte/ ooh Ce tueſten/
3Peg oogſtrg baſt geſtelben tijd /
25eujaarb Ijn in haar ſtaat en me5en/

JDaarom laat ong bien Beere u?ee5en.'
8. ©!'t 5ijn ong ongeregtig!jeben/

JPie be5c bingen inenten af:
GBn5 3onben/ bie ump niet beleben/
3Die brengen ong tot be3e ſtraff': '

âPp 3ijn 3ect ſcijraal in 't geeſt'lijſt leben/
Daarom Homt bob ong boſjcib genen,

9. lººp laat ong ſomtijûg incl teng blijken/
gaat bp bem nog een 3egen ig: . .
qEn laat ong bocſ ban bert eeng ſtijliſten/
«Een molh bic bol ban regen ig:

't #g of er bit op ſtond geſchºcben /

Bekeerd u, 'k zalje tegen geven.
IO,

Og

CHRISTEN,
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1o ººg mag er nu nog een Elias,
GPie & Bob een g ernſtig biöben mou:

&#n Dat Soft Samuel naar bp mag/
qºob Dan haaſt regen genen 3ou:
ilàaar maar 3ijn 3ullie bibbergheben
HPet haar kragtige ſuer beben?
, , Cerlang ig on5en oogſt aanſtaanbe/
iſ het groot het lang mogo die begeerb/
#et 3ijn nog heben nu blie maanden/Amos 4:7.

#aar Bot ben tegen nog afmeerp;
Gait Doet alleen bien ſpeer ocr beeren/

-

&Pp dat mop ong 3ouben beſteeren.
12 ºp han3ijn bencl fleſſcljen flupten/ Job
Cºn Doen De molken een uct boö/ 38:37/38.
* Pat 3p Deg aardrijlig paſie hlupten ”
#Piet en beſproepen/ o ! mat lot

2al C5ob ong geben met malhanb'ten !
Zijn 5egen in een gloeſ ucranbren!

13 90e ligt'ijft hon bet met gebeuren/
SPat Bob 3ijn noiften (uol gelaan)
't CPntijbe 3oub' aan ſtilliften ſcheuren/ .

Çn beeb eeng on3en oogſt Uctgaan;
âDie heeft geen reden om te byeegen/

&Pat bit 3ijn mening niet 5oub Ynezen?
14 «Dg ſpect behoen ong uoor bie fuerte/
#an 3iet in bolft genadelijſt:

w

“En geenù ong alſ een buigzaam herte:
ºp 3ijt een bob / in goeöijeib tija:
#laat van u nimmer 3ijn geſchen/
&Bat ong het boob' inoab afgefieben.
15 l3p hebben al te faam ge5onDigb/

3Boor 'touettreben van u bpoogb/
SPat ong 3eo biſtmaal ig bcthonbigb/
#Baat/ met onagt5aatnicio gehoogb/

#2aat / GEi uilp goebiglijſt bergeben (
#gaat ong nog

": li aalifcljijn leben,
? 5

45fcbb.
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16. 45eebb ong een hert bat beebben 't 5itterb
33oor ume hooge Jil2ajeſteit/
gPin Dat upp hebben 3eer berbitterb/
QPe oogen uuner heerlijkheid :

1Baarom gn tot uergelding meber/
GPng hert boot 3matigheid berneber"
17. #oe 3iet men nu ueel om ſneloopen/
een alg inet lebige baten gaan/
QBug unatet moet men boot geIn Hoopen/ Klaagl.
«En 't ſtomt ong nu op p?ijg te ſtaan
5: 4 OPng altherland moet gamtfch betbgoogen/
Q2g #eer ! ſlaat eeng op oné u oogen.

18. «Beebb regen / en 0,ugtbaate tijben/ Act.
3Laat umc gunſt ong 3nn bereib /
14: I7
GBp Dat mp ong in u berblijben/
39erblijd ong hett met bgolijfheid;

“Bp bat top u boor allen be5en/
«Poſt tegt'lijft Dünftbaar mogen boe5en.

Op een aangenaamen Regen na een

langduurige droogte.
330ig: Reveilie vous.
I.

O!

?langenalnen gulden regen/

ſDat 3ijt gp ujilſeltom obet at/
#ſn 25oſſchen/ meiben/ belben/ uutgen /

25p menſclj en bee in ggoot getal.
2. Het aarbrijh lag met op'nen mombe
GEn ſnakte na een meinig bogt /

G5een ſtruib nog g?ag batleben ſion.be/
(Not bat gp baat bechunſthing bgogt.
3. ô?Zoete liebe 3ilb'te bgoppen /
âDaar toe. Dit uun' 5oo lang uitſtel;
4Bijl
-

-

-

CHRISTEN.
75
#Bijl belb en boomb?ugt / bloem en finoppen !
25p na berging ban bo2ſte fel.
4 JBe iſſumber hubben in de meiben/
3Plukten be upo,telen ban het g?ag:
Zp 3ugt ben/ ja nog tnect / 3p ſcij?eiben /
&Bm bat'er geen jong g?ag en mag,

5 ſPng heele land begon te toe5en/
Gºbelijk een Gilboa meleer/
JIBaat. Door Den 3egen ober be5en/ .
#ºlg Hermon en als Zion uneet.
6. ô JPieten regen/ bie bc menſchen
3Berhuuuht / en rebo' uit b?ce5e groot
3Beeſt unelkom / gp bolboet be menſchen
3Ban menſch en beeſt in be5en noob. .
.

7. «Ei ubeeſt niet banſtbaar aan ben tegen/
II?aar aan. Die ºbob bie tegen geebt:

ie ong be5oeht met 3ijnen 3egen/
19ant niemand 5ulſt bermogen heeft.

.

8. 't Big Bob alleen/bic om het ſlagen
33an 31jne gunſtgenoten / boet
â?eerbalen na 3ijn melbehagen/
QPee5 tegeng byoppelen 3eet 3oet.
9. iBp Danhen u ô Igcer bet #eeren/
3Pat gp on3 bibben hebt berijoogb/
«En nu Dee5 bogheib boet berheeren/

«En tot ong fpgeeft een gunſtig uu0020.
1o. 45eneeſt De bolſjeib ban on3'3icle/

KPie lang ig bgoog en ſchraal gemeeſt:
RPat eeng bien regen op ong bielc/
GEn Daubn ban uujen gocben geeſt.

11. En Doet ong altijd op u ijopen/
% lig gp u aange3lute heero;
Boet ong boot boete tot u loop:n/

#Zoo mog0 ljet huJaab ong afgemeerb.
St. Laurens den 18. Juni.1723
Klaag
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Klaaglied van den Autheur over
't verlies van zijnen Zoone

NEHEMIA de VIN,
Die uit Ooſt-Indien komende, op
de Reize is gebleven met het Schip de Samſon,
in 't Jaar 1722. op den Januari.
3eoig: Philippus Koning van Spanjen goed
I•

N# ben ik alg geheel betſtomb/

ſleijn tonge kan niet fpgehcn/
* Poor 't geen dat imp nu oberHomt;
JPijn herte ſchijnt te behen;
iBaar zal in ſlagen? en aan mie?
albaar dat ik met mijn oogen 31e /
ſpijn trooſt ig mrg gemelien

“, ſpijn zoon, mijn lieu en meerbe zoon/
32e luſt ban mijn gebagten: ,,
aPic ih alg een bierbare htoon

-

Hieijng Buberbomg / berumagten/
ziPic ig boot 't matet ban De 5te

3Perſſonbrn/ 't geen mp3ulhen mee
#Lanbrengt, bp Dag en nagtem

3 tijg meer alg bijn. Haar al geleen |
aPát iſt hem nlogt aanſchoumen/
dEn bn dan mp ging trefiltenbeen/
JEet een zeer paſt bettrouwden
o@p 3ijnen 45ob / 300 bp Delceb / .
2tan tuie hp ontbeemerping beeb;

âbie bagt op 5ulſt benouuwen?
-

?Ig!
4, A9 ,

eHRISTEN.
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4 % g/ bp bab 3ulften tegenheib/
n bat ſcherpg goblog5 leben:
& Pat heeft Ijn in bien 25gieb ge3eib /

&ale bp toen heeft geſchºenen, .
JBaat 3ëibe ooſt; aangaande mijn :
De Heer die kend die zijne zijn,

'k Heb my aan hem gegeven.

-

5. Zijn ſchibten die hp in het land
32an #nbien/ heeft geſchºenen/
JPic Hlagen al gelijherhand/
3 Ban die manier ban leben: . .

12ant Die baar ſpreekt ban 45obg gebob/
* Die uuozb in 't openbaar beſpot/
«En dan haat uweggebgeben,

-

-

6. ## ſcij?eeb hem eeng een trouwen bieb /
SPie bp 3eer naauun bemaatb heeft/
#p ſjob bie 5oo uitnemend lieu/
200 bp mn 3eſb'bethlaarb heeft:
52an mag het / alg hp baat in lag/

Safbp in 'n amb're meerelb mag/
dPaar men meer onbeſmaart leeub. ,
7. @Pe laatſte buien die 'ſtban hem habbº
een man hem 5elu geſcheuen/
âDag 't bat hp om bergcbing bab/
Zoo hy iets hadd' misdreven,

Het zy met woord, of een ge daad,
9g Vader, en gedenkt geen kwaad,
Maar ei wild dog vergeven.
8. ik zal, zoo ik met God thuis kom',
Nu over korte tijden,
-

Mijn Vader wezen wederom :

-

Een oorzaak van verblijden:
Maar ziet des gemeld JBajeſteit/

Bie hab bit anberg ouerleib/
ſlºot bit mijn bpoenig lijden,
9. Ag! alg ik benh met wat plaisier/ #
p

p

Den Gezalvden
Bep ſg na boob geupchen:

#h meet 3ijn pett mag alſ een biet/
3Boor b?olijkheid ontſtelten;

#aat laag hoe haaſtig bijbſchapgluſt
aPoor 't moebenb' Clement geblu cijt/

dBelijk 't nu heeft geblehen.

ië, afg! ag! mijn 3oon / mijn liebe Hinb/
3Dit raaſt mn aan het herte;
GP Imate goibrn / gp berſlimb

JPijn 3ielg 3ect lang begeerte:
HEaar ag, bit bott bien g?ooten ®ob/
'Pie 't alleg heeft in 3ijn gebob/

#et 3p tot breugb of ſmette.
11 jºu moet ih filagen oberluib/
maaat/ mat 3al 't mp ooh baten?
3Ban hem ig mijn berumagting uit/
JPijn hoop heeft mp betlaten:

#h wint geen trooſt maar in mijn heet*/

#pijn zoon/ mijn trooſter ig niet meer,
o! @Pgoeuheib boben miaten.

-

12. Het babbe nog al snel gegaan /
3Zoo ih ficgtg maar mijn oogen

Geng ſjabbe mogen op hem ſlaan /
oef een moob ſprehen mogen,

p

#aar
niet ganſch niet in 't minſte niet!
#ijn zoon 5oo meg / ift in 't betbalet !
HEijn hoop heeft mp bebogen,

T# eilaag mijn zoon NEHEMIA,
HPijn 3eer tierbaren 2one!
++ beelbemiſt' en ubeberga/

Homt ſlecbg 5ig mp bertootte:

## ben om iuien 'twill bemoutub/
j#ijn zoont op maart mp meer alg goub/
#a ban remg isoningg hrtone.
14. #oe ſmertelpſt balb' mp uup boob/
Za aan het niet bergeten !
#u

CHRISTEN.
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#u moet ik niet alg tranen bgoob
oſseljeele Dagen eten;

dPeg magtg en bebt ift ook geen ruſt /
#n treuren binn ih ſteebg mijn luſt/

iBaat dat ik ben ge5eten. ..
15, JPijn ingemanb! mijn ingetmanb!
gft itjbe baremg ſmette /
#H ben bol boebheib t allen hant /
ô IIBamben mijncg betten!

ſleijn herte maakt getier in mp/
#h han niet 5mijgen hoe het 5p/
ô IBanden mijneg betten!

16. Atil oogen/ſtil/ boub op ban traan/
OPbet Diem mel geninben/

#ſt 5al nog mel eeng tot hem gaan/
&Paar ih hem ubeer 3al binben /
2ºlg 45ob eeng uit bit tranenbal/

iſ?a 3ijnen raab/ en mel geball'/
jlâijn 3iele 5al ontbinben.
17. 19etit 5 ik nu mijn oogeinit/
#echijnb hoopt en trooſt berbgeben:

#h meet/ De beer heeft meer alg bit
GPm mp te kommen geben;

ºp ig bog rijk in ouerbloeb/
3Ban tijblijh en ban geeſt'lijft goeb/
#3oor Die Die hem aanhieben.

18. #h buying mijn tranen/'kſchep'matmoebg
#n bit mijn 3 maar uer3eeren/
#H Denk baar mierb in bern mat goebol
Q5euonûen boot Den UPeere:

#p hubb geen luſt nog tuſte meet/

25p 't ruime boſh: tieg heeft be leeee
#em ban haar boen afheeren

19. Pg geer ! gp henb mijn3mahſjeſbggoot/
honn milo mn bog brrſterfte /
tkomt mp te julpe in be5en nood/

spſ)

Den Gezalvden

3e

ſBiſb fttagten in mp tnerhen: ,,
&Poet mp betſtaan u 13eil'gen upill'
*UPat ift mp onbetmerpen ſtill'/
Eig iſt u hanb aanmerfte

j

2o. HBiemanb han umme haub aflaan/
&Pf uunen mille heeren:
3ll mat gp Doet ig moel gebaan/ 1
C5p 3ijt bien Beer ber geeren;

obp 3ijt u ſchep5el niet berſcljuſb/
GTe b?agen hoe gp mechen 3uit /

€5p boet alſ u begreren.

--

-

2-1. #ft meet / gp 3ijt fiegtbeerbig Beet/
#n 't geen ilt nu meet o?agen:
#li ſloeg gp mp nog al beel meet /
'# JIPoet u geen reben b2agen; . . . .

#h hebb oºibeet/ ilt hebb 't oecbienb;
ººg mogt ift boogtá maat alſ een b?iemb/
3Jeben na u behagen.

r

22. Bp babb mp beele hinb'ten geet/
3Boot mijnen loon gegeben/
Jaaar alg gp miſb gp haalbfe meet
33an een tot een uit 't leben:

iHit 'tieben? neen/ maar in een ſtaat
JBie bit leben te bomen gaat /
Zijn heerlijkheid berijcuen.
-

-

-

22. Baarb met mijn Hinb/ blijbtbaar gp5ijk
.

en milo niet meberhomen:

#eeft u men dbob u nu berblijb/
«En
hem
. geraakt/
&Panbp3ijt
gp opgenomen;
tot um menſch

ſ

&Pienù nu uun 45ob/ byp/ en bolmaakt
Mºet al be #Zal'ge bgomcn.

w

St. Laurens den Io Auguſti 1722.

:

-

-

Een

CHRISTEN.

Een gedeelte van eenen

8r

BRIEv,

die mijn Zoone

NEHEMIA de vIN,
Aan
my ſchreev wanneer hy op het
vlakke lag, om voor derde Meeſter na Ooſt
Indien te varen, na dat hy alvoorens op

zijn geloofsbelijdenis was aangenomen,
tot een lid van de ware Chriſtelijkke
Gereformeerde Kerk, tot St. Lau
TCIIS,

*.

Ze luid onder andere als volgt.

M# #aber/

miſt het mn bergenen/
?lI ig bee5 bieb mat flegt gefcijgeben;
#eet ligt geraakt men hier ſtonfuig,
't ## hiet niet alg in 19aberg hupg.
&Baat ik in ſtilheib hon mijn gaſten
ſBerrigten/ en mijn geeſt bermaken:
#laet eenig ſchgibtelijſt opſtel/
GPoſt 3onder hinder of gehumel.
-

o! #2aar hon ik geruſt mijn boehhen/
#ebeng Den 25ibel/ ſtil boorgoehhen/
&Paar hon ift ooh met groot plai5iet/

JEijn pen boen loopen op 't papier,
ºpaar hoogb'ſh noit geen bloehmoodb melden 3
#h hoogbe b'een b'anb're niet ſcheiden: :

3 laag ik ergeng berlegen, gp

.'

iPaard inp met uwe buipe bp.
*

.

#

maat

-A
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Jil 2aat 3iet/ hoe ig het hier gelegen?
'2tſ mag lſt btli5enbmaal genegen
OPIn teng te lezen een 'gen boelt:

-

«Daar ig geen ſtilt' in eenigen hoeft...
Of mij 1ſt 't cen of 't anb're ſcij?ijtjen/

(Eot oefening of tijb berbijben/
#straftg ig'et 3ulſt een groot geloop/

19an rouuwe maatg/ een ijeelen ſjoop.
2tl luou iſt mijn pijnen en huJellen/
GBm ietg in orb te boot te ſtellen ;
't #g niet om Doen mant elft ig baag/

«En iber toonb om 't meeſt geraag;
. JBet tieren/ frijelbcn/ bloehhen/ 3umceren ,
JTèet 't laſt ten ban ben naam beg Heeeren :
Jlâet iiijben/ begten/ en al 't geen'

«Een gobloo5 menfclje heeft gemeen.
#a 13abet / 'h moet het u bethlaten/
#ft mogb' al bange om te baten

Jºl?et 3ulfie menſchen / bie ben #eer/
Zoo gobloo5 tergen eben 3cet.
t

GPg! og! met 3ulft' ontaarbe bolſtein
&Ee reigen boot be mate holhen!

alBag 45ob niet goebertier / ſft 3egt
JPiet een 3ullt ſchip en htmam te regt'.
JABaar ban 5oo benit ift met bebaten/

#lt Anect/ 45ob buil be 3ijn beujaren;
ilbant onder alle bolſt bat Heebb /

G5emig ooh ſpob be 3ijne heeft.

' slaat op de bob berget me moelen:
Baat ſmiettem 5ullen 3p geboeien:
& Bie op ben geete baſt bertroumb/
dirijgt trooſt moanneer Ijp íg bemoumb.
Elfi fjebbe @Bob eeng hooren fpgehen;

s

@De blamine 3al u niet aanſtehen/

2llujaatb Dat gp met 3ogg belaan/

SDoor 't mibben ban het buut moeſt

"E:aat

-

\
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45aat gp boot 't mater/mila niet ſchromen/
&Be bloeb 5al u niet oberſttoomen/

#n alleg mat u bog geſchied/
#ſt helpe u: en bgeeſt maat niet.

IBanneer ilt ook baat bp aanmechel
&Bat ik een lib ban Cijgiſtug iïerhe/
#2u nieumelijtig gemo?ben ben;
QPoe ik gelijk met hand en penn'.
JIhet bollen milie en begeeten/

obeſchºenen hebb'/ ik ben beg Beeren.
een ijn mp nam in 3ijn berbomb.
o! JBat'g mp 3ulfien baſten ggomb.
&Daar iſt geloobe en berttoumen/

G5eruſtelijk mei ftan op boumen,

#h benh/ ben ik beg Beeren ban;
len ig 't bie mp benaren han

w

lºpig mijn & Bob bie al3ing goeb ig.
JBie ober al tot mijn behoeb ig/
libier op bertrekk? ik/ en ben ſtill'

#ft geen mp in heg #eeren mill'.

Hier mede eerwaarde Vader, &c.

UE, gehoorzamen Zone

N. de Vin.

Den Gezalvden
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Een gedeelte van een Briev die
den zelven

NEHEMIA de VIN ,
Aan my ſchreev van Batavia op den
18. Meert 1721.

Alwaar hy onder andere

redenen aldus ſchreev.

Eminde Vader, gy vermaand my in uwe vo
rige brieven, dat ik my zoude mijden van
oneerlijke gezelſchappen en Vrouw lieden: of
anders, het gene ik hadde, te verkwiſten met

dobbelen, of ſpeelen, of diergelijkke onbehoor
lijkheden, waar voor ik UE. zeer hertelijk be

danke, en verzoeke dat gy in 't toekomende uwe
vermaningen niet wilt na laten: door dien het
my al veel wederhoud van zulke verfoeylijkke
dingen

e-g

-

-

# ik UE. brieven ſomtijds

eens doorleze
dan is het my zulke hertſterkinge, dat ik daar
door als verrukt en ſtom blijvezitte, beeldende
my zelven dan in, dat ik in een heel andere wee
op een

reld ben : want ik hier niet anders en hoore dan

dagelijks vloekken en zweeren, en van alle on

behoorlijkke dingen redeneren, die ooit een men
ſche zoude konnen bedenken.

Ik ſta verwon

derd datter zulke menſchen op den aardbodem .
zijn, of dat haar een oogenblijk tijds
l

"E:
wor

\\

-

85
word om het ligt des Hemels te aanſchouwen :
CHRISTEN.

-

dat ze ook niet en denken datter een is die haar

zal kaſtijden als het hem behaagd, en die haar
kan laten verzinken in de diepte der zee: en og
was het dan al daar mede genoeg, maar vele, ja
ik vreeze, dat de meeſte zinken wel tot in de
diepte der hellen
--- Als ik dit al overdenke dan rijzen mijn airen
"-meg
-

t
te berge, wanneer zy
--- Deze dingen doen zy, in plaatſe van na de
w-n

kerk te gaan tot de vergaderinge der Regtveer

digen : maar dit zouden zy haar ſchamen voor
de menſchen, want dan zouden zy van haar

makkers beſpot ende beſchimpt worden, ende
en zouden met haar niet meer mogen verkeeren:
maar hoe zullen zy bedrogen zijn wanneer zy
eens

- - - -

-

- - Lieve Vader, 't is de pligt van een goedaar
dig kind, dat het zig zelve nederwerpe aan de
voeten van zijn Vader, en waare belijdeniſſe doe
van zijne misdaden, en hem aanzoekke en ſmee
ke om met hem te verzoenen ----

nu doe ik ook een gedeelte van mijn pligt aan
u mijn lieve Vader, als die wete dat ik ook al ''

ſtraffe aan u verdiend hebbe, als ik nog by u
was, door dien ik UE. zoo dikmaal vertoornd

hebbe, hoewel nog altijd verzoend; daarom

word UE. dezen brief van my toegezonden,
UE. met eenen bedankende

## , dat gy,

niet tegenſtaande mijne ongehoorzaamheid, my
zoo
F 3
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zoo verre hebt gebragt, dat ik nu haeſt uit mijn
kindſe jaren zijnde, gelijk ook nu mijn oogen
wat meer geopend zijn, nu beginnen te zien wel

ke goed of kwaad zy, en daar een onderſcheid
van wete te maken

--- Ook moet ik u mijn Vader hertelijk bedan
ken, dat gy # zoo verre hebt gebragt onder
een goede en C riſtelijke opvoedinge, daar ik
hier nu zie veele van mijnen ouderdom, die ---- En hebbe ik u mijn Vader zoo dikmaal ver

gramd het zy met woord ofte daad, verzoekke
als nog met een oprecht herte, dat UE. daar
niet meer aan gedenkt, verhope metter tijd
nog eens oorzake te wezen dat gy u zelven in

tegendeel over my zult verblijden
-- UE. Dienſtwilligen en ge
hoorzamen Zoone

ſ

NEHEMIA de VIN.

Einde van den Gezalvden Chriſten,

#

Den Zeeuwſchen

AKKER,
Bezaaid met veelderhande
Chriſtelijke en Stigtelijke Gezan

gen en Rijmdigten, van diver
ſche nature.

Zijnde een tweede deel van den
GE ZA LV D EN

CHRISTEN
Door

ADRIAAN de VIN,
Schoolmeeſter en Voorzanger tot St.
Laurens, in den Eilande van Walcheren.
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vooRREDEN
Waarde Zangers en Zangereſſen.
Lzoo den eerſten druk van mijnen Gezalv
den Chriſten, nu al over lange tijd is uit

verkogt geweeſt. Zoo is den Drukker ( door
aendrang van veele die daar nog begeerig na wa
ren) te rade geworden om het zelve Boekje ten

anderen male onder de perſſe te brengen, het
welke hy aan my verzogt het zelve te willen
toeſtaan, en met eenen het zelve wat met dezen
tweeden druk te vermeerderen, en alzoo als een

nieuwe ſpijze die (gemeenlijk nieuwen appetijt
maakt ) op te diſſen, welk verzoek ik hem
(om redenen) niet hebbe willen weigeren ,

verhopende dat het zelve UE. niet minder aan
genaam zal wezen als het eerſte..
Ik hadde niet gedagt deze vermeerderinge
van Gezangen ooit voor het ligt te laten ko
men, maar de reden waarom het evenwel ge
ſchied, hebbe ik reeds gezegd: alleen moet ik
maar dit nog zeggen; dat ik deze vermeerde
ringe daar aan late volgen als een Werkje o
zig zelven, onder de naam van den ZEEUW
SCHEN AKKER., &c. En als een tweede
deel van den GEZALVDEN CHIRSTEN.

Wy weten dat op een, en de zelve AKKER
ſomtijds wel diveerſche ſoorten van gewaſſen
F 5

ſtaan,

ſtaan.

VOORREDEN.
Hier dit, daar wat anders en ginder

weer een derde.

Ider van verſcheyde natuur;

alzoo zult gy ook hier al eenige veranderinge ont
moeten, en zoo gy geen plaizier vind in het eene,
zal ligt het andere UE. meer konnen verma

ken. Leeſt en Zingd dan daar het U beſt ge
vald, beproevd alle dingen en behoud het goe
de.

-

--

Ik blijve UE aller Dienaar,

ADRIAAN de VIN.

Den Zeeuwſchen AKKER.

Noodiging
om dezen
Zeeuwſchen Akker te bewandelen.

::
#

#f

9I

e

13oig: Zoo haaſt deez' Vreugde was gedaan.
t

I.

OPm hier bie g?aag uit baanbelen gaat/
QBin u mat te bermepben/
#n beemd en mepben/

Baat het ſtierlijk ſtaat: . .

V

GBp bie De b?ugten ban het belb

(Iragt met bermaaſt t'aanſchoubuen:

Hiomt bog alle hier/
-

)

«En neemt u plai5iet.
2, lion mambeid besen ?lfthet boot/

&#n miſb u luſt ber3aben:
132ugten en blaben
lioinen u hier boot;
GEn bele ban berſcheiden aatb/

215oo gp 3ult bruinben:

-

#et 3p rijp of g?oen/
QPm u te bolboen.

r

3. «En 5oo gp ergeng binn een b?ugt/
TBie u mogt aangenaam 3ijn/
GPf mogt behuJaaIn 3ijn
(GEot u met gellugt :

H2olboet u luſt u?p onbeugeeſb/
@Ben Hlanbman 5al niet hijben/
't #g'er om gebaan/
Om u te bet3aan.

is

-

4. #lg #e3lig boor 't ge5aaibe ging/
JP2et bie/ Die bp bein maren/
42ſuhten 3p baiten/
(Tot bet3aÜeging:
419rijbena

9t.

Den Zeeuwſchen
aPrijbembe bie eerſt met be bamb:

*

Haebben bie 5oo gegeten,
iſ Bant ben jonger fel /

35;agt haar in gehmei.

5. Poet ooit hier 3on met ibet g?aall/
aprijut bie eerſt met u banden/
dºet gp uun tamben/
aBaat 3ult brengen aan:

dºen pint gp 't ban ban uune ſmaalt/
Zoo eet na u begeeten,

ſpoot mat ilt u 3egg /
#Berpt het humabe inrg ,

6. ?goebb alle bing 3ijn onberſcheib /
Jlaet op?egten gemoede:

-

25eſjoub het goede /

zon batpoſtel 5eid.

Tºmb gniets op bee5 2 kliet ſtaan /

# op een ligt'lijk ſtan gebeuren)
at gp maat alſ mieb/
GPngcagt aan5iet.

r

7. zoo neemt de ºphein/ laat het ſtaan ?
GBp 3ult ligt in 't pafleven/
jaa u begeeten/
#5eter treffen aan,
#et 5p boot 't oog/ of boot ben monb/

-h

#f ſnel boot beide t'famen,
*t ſbcen be eene laaht/

bapanbcte beter ſmaaht.
g, ſtaat ig het ergeng / 3egget mp
2ïll' boſmaattt ( frië/ en 'mafilter ?
open Zeeuſchen Akker
zBie ig ooſt niet b?p /

apan misgewaſſen/ hier en baat /
» "

*** *

bºog en meerber / b'anb'te minder /
#Pa 'g Lambmang berſtamb/
gaf natuut van 't land,
-

-,

9. (Pg

AKKER.
9. De gaten bie de 13eetegoeb/
"

93

,

2łan pber mil bebeele/
2ZIjn in 't gehecle/
't 45cen Den 2litfiet boeb ;

13inb gp hier. Dan um' geeſt betrnaaſt /
#n be3en Zeeuwſchen Akker,

Zou gebet Den Beer A.
JBan alleen De eet

Behoud het goede.

D Roo M LIE D.
3Boig: Petit Royaal.

«Bfte: Aurora brengt den klaren dag.
I.

D# 5on ble mag ter ſtimme

geglijb?

'«En rembe met haar paarden/
CBm ljet ronb ber aarben/
Jaa be amb're 3ijb:
3llſ' De uogelen 3 megen/
'h #oogbe geen geluid :
et 5unart gemaab ontregen/
2ijbt het ligt ter blugt/

##

QEn liet
't il3agbeel
alleg.
Door ben
een2. 3omber
te 3eggen
/

-

ſlaap in tuſt/

GBing ift mp neerleggen:
'higabb ooit ſlapeng luſt;
#aar mie han hem magten/
3 Boot het geen bat hoomt/

4.

-

#lg 't Homt buiten gebagten ?
3Die helpt bat bp bloomij/

't Ep bijblijh7 of beſchroomb?
w

3. #et

Den Zeeuwſchen

3. Het mag in 't mibben ban be magt/

n

aPat ift mp 3omber 5orgen/

#n mijn bebo geborgen
#abb'7 en ſliep heel 3agt:
#k begon te b?oomen/

G#n mijn bogt/ 't mag maar,
#k zag een juffrouln homen /
3Die begeerde
baatboot haat,
GEen
bigt/ of bgie

|

-

w

4. #n ſprah 3p milbe mp boſboen/
dEn mei beel gelb boot geben/
eEn baat na/ nog eben/
HI2et 5oo beel bergoen:

#maaar ilt 3ei/ byienbinne/
zuläg merb u beteerd:

-

#aat 3egb mp in bet minne/
ſDelft ig u 5oo meetb/
qDat gp in ſtijm begeerb?

-

5 àlt meet/ 3ei 3n/ noot u geen ſtoff/
3Pan in een nog b'amb'te 3aften/
&Dat mp 3ou betmaſten /
'H3TBeet bam eer nog lob:
eEbentmei/ 't moet blijben/
't 45een ilt hebb' ge5eib:

-

dBp 3uit een ſlijmbigt ſchgjben/

-

2II met haaſtigheid:

&Baar aan gelegen leib.

* 6. @Paat ig u geib/ ep neemt het aan:
git ſpºah mat moet ik maäen?
#h en meet geen 3ahen/
eam te bangen aan;

.

âDilb u geld maar houmen:

ſBant hreeg gp geen bigt/
dPan 3oub' het u beroubben/
qEn Dan Humann ih ligt/
net meet boot u ge5igt.
*
4

'L

7. âldaat

AKKER,

.
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7. maar mat iſ ſprah/ het mag al mſnbl

v, gá moeſt/ ik moeſt aan 't Pigten/
, &#n haar upill' betrigten:
ſlaaar 't mag boor mp blinb;

gh ſpyah/ miſb mptoomen/
G#en gelegentheib /

ef miſb mp bog berſchoonen/
ſBant het geen gp 3eib / .

aDat heeft bog geen beſcheib.
8. #omt gaat maat heen /en 3tnijgb ſjiet of/
aPaar uuogb haaſt mat betnomen /
aPat in 't Hogt 5al Hotnen /
oPberbloeb ban ſtoff':
-

1Paſb ban maar aan 't Digten/
<Boet het na mijn intjogb:
Haaaht bigten om te ſtigten/

zoo alg bat behoogd.
GEn toen ging %juffroutn boogt. Doe uierb
mahſter
gá9.taſteb
om mpihbenen
/ / mat ontſtelb/
-,

e

#uffcoum mag berbuenen/

## en bond geen geld:
#h leib mijn boobb in 't huſſen/
#eerbe mp eeng om /

oEn 'H raakte onbertuſſchen/
25uiten byeeg of ſchroom
'HPeer aan een amb'ten D200nl.

Vervolg van den anderen Droom.
13oig: Te Rijſſel in 't vergulde rat:
oPfte: Indien de Rijkdom maakt geruſt.

Ziet de Muzjjkke: Bellerophon, pag. 226.

1. Te magt/ manneer ik lag en ſliep/
dPp't3agte bebb /kman fit te

"#
jn
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JPijn bogt Dat iemand tot mp riep/
OPp / op/ De tijd bienb maatgenomen :
'JBen Sabbath ig gekomen aan/

't Hig tijd om na 45obg juig te gaan.
2. JÈitg heeft iſ: eeng tonb om mp ſjeen/
Zomber bat ih mp lang ber3inben:

## 3ag een man ter hechte tre'en/

JBiebp be3maatlijſt hombe uinben:
&Bieg mierb hp bp hem 3cluen gaan/
(Iot bat ik eindelijlt bp hem fitnam.

3. De beur mag in be ulahäe g?omb/
3Baat hn op ſtond met 3ijne boeten/
2IIg of het maar een heibet mond:
&Be tmeebe beur moeſt hp na mroeten:
2ºp ſtonb meſ tegt/ en obet emb'

-

Jºãaar boot 3ijn buiſjeib naauun behenb,
4. #ct ſlot bat ſtalt bol aarb en flik/
dDe ſleutel humann haaſt niet te paſſen/
\ @Pm te ontſlupten: 5oo bat ift

#et met mijn handen moeſt aftuafſchen,
«En gab een ljarbe ſlag of ſtoot/

iſBaat op De Deut 3eer haaſt ontſloot.
5. QPaar 3agnien een 3eer ruime 5aal /
JPlaat niemand 5agmen Daat ban binnen:

2p mag gebulb baar t'eenennaal/ .
#ſlàet Hoopmanſchap ban bpoll' en linnen;
GBeiijft een minſtel boorgebaan:
QPit bccò mp 3eer bermonberb ſtaan.

6 àet laſten lag baat op een hoop /
TBan bccl holeuten/ boot malſtanbet;
#ier muag meet amb'te ſtoff” te hoop :

dPaat lag het een en ginbet 'tanbet:
19eel tafclfileeben ban ſcrbet/

iſionſtig geboutnen / fraai en net.

7. Beel 3ijde bochfien lagen baar/
Gºeſitiept/ gebloemb/ ban veel holeuten 'neel
-5
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19eel broum Cieraben eben taar /
QPp een geſtapelt aan bebcure:
JIBen bond geen plaatſe ban een ſtap/

«Pf 't mag gebulo met hoopmanſchap
Io. #ft ſtonb berflagen en berbaaſd :

Got gramſchap mict bih alg gebzongen;

## intern ontſtelten nietter haaſt,
#ft riep baat babelijft een jongen/
Ghaat 3egt Den Hoſtet metter ſpoeb/
&Pat bp bee5 hrametic megboet.

9. # treden dat men 't bupgban 45ob/
#oo oneerbiedig 3al beragten?
&#n ſtellen tot een moorberg hot ?
&Paar men ben ik eer te eeten plagten:
#a 'thuig. Daar men ben jeeere bio/

«Breun gp ben hoopman in 't bezit
19: «baat jongen / 3egt uit mijnen naam/

G#dat 3egt Den Hoſter / 5oo in baablijft
"Pee5 ſit amerijen al te gaan /
#an hier niet meerb 15oo 5al ſjp ſmaablijft/

-

«En fcljanbelijſt ten toone ſtaan:

JDen 3al be banden aan hem ſlaan. 11 33 't it?ciligbom nu 5oo eet moeſt/
gaat men het nauuu'lijftg meer han biuben/

#00. Dat men baat na 5oehhen moeſt/
2tig in het Duiſter / of alg blinden:

&#n alg men 'tuinb 5oo ig 'tuerſchalkt/
&Door aardg ge3inbijeib heel be5unalat.
12 @Jerubijl iſ; albug ſtond en ficeu/

Dol onluſt/ hreeg ik een berſchihihcn/
&#at inp ben ſlaap 3cer haaſt betogeeb/
#lg 't Dagligt in mijn buig humambliſhen:
#2etig maar eenen bzoon / ik Dagt/

«En Daarom ſloeg ik 't uneiing agt. " --#3 ſlaaat 45ob/bie niet bergeeug en tnerkt/

't ºp buiten ſlaap/
of in het boomen/
Q5
-

geeft

Den Zeeuwſchen
ſheeft mijn geheugen meet geſtecht/

&#n becb mp meer te binnen honnen;
Hièant ma bien boom magt mag bergaan/
Zoo baalt beg #eeren ruſtdag aan.

14. Ben bobe / bie De #eete 3onb /

&Pm tot zijn bolh het moogb te ſpellen;
ſpoogb' iſ (ouponbet !) baat terftonb/
#Pie plaatâ bootle5en om te pleiten/
wPaat gezug unag in een geliijb/.
ject 't gooöſe bolh om 5ulh bebpijn.

"T, fie oſſen/ ſchapen/ ander bee/
23p menigt in ben @Iempel baagten/

Hit 't ganſche land / ban hoºp en ſtee /
#Bie 3n ban aan het bolh berliogten:
#oe 't gegug maakte haar ontkent/
#5ehoort te zijn aan elk beſtenb.
16 #Penſit/ hoe ik momber 3aten fitch /
ogelijk met 3innen opgetogen:
wiPat 'g #eeten bienaat boor 3ijn peelt!
I#et geen ilt 3ag met ſlapenb'oogen/

jiep mouten bollen boen betſtaan/

#et geen mp nu mag halu ontgaan.
I: ſhijn/ 3iele neemt nog beter agt/
3tig ſjob u boor 3ijn geeſt homt letten:
ſig het in ben 3uarten nagt /
#ieert dan u pligt in 't meth beg #eeren:
o zalig/ 3alig! bie 't 5oo maaât/
dºen naar de 3iel gebuerig maakt. . .
-

18. «En of je door u 3mahbein 3iel/
+13einen ſomtijbg babb vergeten/
abon ig getrouan: mant bie een# biel/
gEn heeft bp noit te gºonb geſmeten,
#g 't mibbel firanh baat gp op leund/
Oſbob 3emb 3ijn bobe Die u ſteund.
A

,

.

'

* . *

Op

Op Actorem 17 vers 26.
Boig : Ay ſchoonſte Nimph.
Ziet de Muzijkke: Bellerophon, 3 deel pag. 41.
I.

Dee hemelg #eer /heeft al baneeutnigheben f
Cen ſbet meng bepaalb/

&Be uur / en plaatg ban 3ijn geboorte ſieben/

gaat nimmer ooit en faalo:
#Zijn ſpij# bereib / 3ijn hieeb om aan te trekſten:
ijn bezigheib baat toc beſtelb/
't Zp in be ſtab/ of op het beſb)
GBf andere plekken.

2. #a oeft. De plaatg aluaat hp 5eube moonen/
#3eeft hp berorbineerb:

Cn metter tijb hoint bp ben menſche toonen/
H#oe bat bp 't heeft begeerb/
ſlBanneer. De uitſtomſt alle be3e 3aften/
#en leeren 45oDeg mij5en taab /

v

't Žp 't mel/ of htmalijſt met hem gaat,
H#oe ftan ijp 't ubraitcn?

3. lººp heeft het regt boot hem/ om alle lieben/
&Beg merelbg/hlein en groot/
#2a 3ijnen taab / en buille te gebieden;

het leuen en be boob
Zetaan in zijn magt: mic hamber tegen ſpgeſien?

#et gaat met pber 5oo het gaat /
#et gaat na 45obeg uJij 5en taab/
Zº ig niet te behen,

e

4. De lpeet heeft ong in be5e Jaeberlamben/
&Boen unoonen / na 3ijn upill':
#p 3egenb hier ben arbeid on3et ſjanben/
«En doet ong leben ſtill':

t"

-

#iet hoeb hp ongboot 'g bianbg onberbyuhhen; S.
&Paat amb'te veel ball ou# gelijſt/
-

45 2
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OPmber bet 2Intichriſteng rijft/
19aar ſjalien buhhen.

5. âDp uboonen in 't Cieraab ban alle lamben/
&Paat niet met al ontbrecht;

&Pen ouerbloco ban 5egeng bcierijamben/
H#iet ober omg uitſteeht:

âDie kan het oog al noemen / en herhalen?

't 45eluh ig 5eo onmeet'lijft grootſ
H#aat migt ig 3ulaat Det alg ljet loob/
"Ha 5on Det palen.

6. Hou Veer / en bank/5p u mijn bob betijeben/
@Pat gp mn hebt gemaakt
CEen rebelijh meng/ om tot u ter te leben/
&#n boot mp hebt gemaaht/

-

«En mei bego:go bat ik met ſmaab en ſchamben
JPiet b?agen moet beg bianbg laſt:
Jl?aat ſteib mp ſjiet geruſt en baſt

#n begen lambe.
7. «Een land /het ubelſte gp nog bagelijh33egenb/
-

Jl2et allerlei gemag :
«Een land / bat gp op 3ijnen tijd beregenb /
&Iot g?oei ban hruib en gebmag :

«Een lanb/ maat ubet gp u 3onn boet opgaan:
CEen fanb/ bat u ljanb heeft bereib:
«Een land / baat gp u goebigheib/
&Poct in ben top ſtaan.

S

8. «Een fanb/bert' bouen amb're hoog berheben/
GPIn 3ijne b2ugten goeb:

-

@Die gn ong fcljenlit / en miſbelijk homt geben/
#n 3uſhen oberbloeb/
RPat ban ong (anb ook icben anb're landen:
IBant 't geen gp geebb boor ong ten beſt /

HPerfpºeib 3ig noob / 3uib / ooſt, en moeſt /
&Boor hoopnlang hanben/

9. «Een land / Dat gn in neeringe boet bloejen;
3Pant dat men hier niet heeft
-

2

-

we
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39oet gp ban amb're oogben omg toebloeijen,
Zoo Dat/ al matter leeu0 /

(Lotumen lob 3ig ſchulb g moet berfilaten:
G'n roemen u aſurijg beſtier /

-

QBie ong/ ban on5 geboort' tot ſjict

&teebg ging bematen.

De

N

Zeeuſe Terwe boven

andere geprezen.
13oig: Pſ. 9. Heer ik wil uit 's herten grond.
&Pfte : De Prince vlagge waayen af.
Ziet de Muzijkke: H. Zweerds Gezangen,
pagina 273.
I,

G## ig het Zeeuwſche

dal,
JI2et 5ijn inunoomberg ober al:

&Pmber beel g?oote ſtomiugrijlthcm /
lgeeft Zeeland al niet beel te upijftien,
2. Ben altſterboium ſtaat ljier ſoo ſchoon /

v

2Ilg ergeilg loffelijſt ten toon:
19cel ſcljoone bugten Han 'tong geven/- , "
@Ben menſcijcn/ noobig oin te leven. - - - ;
3. Pc Zeeuwſche tacupe mogb geroemb/

Zoo bert” ong Zeeland mogb genoemd:
2Zijn blanh holeur en bloem ban binnen/ 2
JBie 3ullen 't bonen and're ubinnen.
4. 't 3g tuaar / 't ig ooh be3et met hab;

jl haar matig dat , men ſlaat heenaf:
Brel onliruib 3iet mer mei bp unaffen: 5
1bat ſtijaab bat alg in'et op muil paſſen ?

5. Eermijl het graan nog ſtaat op 't belo/
@Pen lanûman ben. 3eer neerſtig fielb/ (.

.

-

.
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dam met zijn hamb / of amb'te bingen/
#et omhruib t faam t'omber te bringen.
6. Çn 'tgeene ban nog oberſchiet /
25lijnt baarom bp be tacme niet:
geen tijb ban 3uibering 3al homen/
GBan mogb be reſte boeggenomen.

7. #et boo5' omhtuib7 het ligte Hau/
dBeſcheiben/ en geſlagen aff
a Pan mo?b het goebe g?aan geboggen /
een ig ban buiten alle 302gen.

8. Dan iſ het tot een nut geb?uiſt/
Ipet beſte bocb3el noot ben buift:
#et boob bug uit be aarb gehoment
#g ban een ſpij5 boor boo5 en upoinen.
9. âDant Ibermenſche Die Daar leebD /
3zijn bag'lijſig boob 3eer noodlg heeft:
zºpen beb'ſaat / met de grootſte #eeren/

#p honnen beib geen brood ontbreren.
ro. #h lou' en bamh' u/ #eere goeb/
aDat gp ong 3oo tijhfielijſt uoco /
Jhet tarme nieten / 't Inerg bet aarben:
#jou 3p u naam ban g!ooter maatben.

Jezaia 28 vers 23, gerijmd.
3Poig: Pſ. 146. Wel op mijn ziel wild nu prijzen.
GPfte: Filis kwam Filander tegen.
1. Spotterg/ bie beg #eeren gangen/
ictaanbagtelijſt beſchouuub,
3Die ben ſtraf tijb altijb lang / eil
GPntoeſtomelijhähen boub 3

om bat bp niet metter baab /

2 anſionog ſtraft be «.boo5e
baab.
*-

. . ,,
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2, 0! 31Bat 3uit gp u bebogen
3 BinbenZ in Dien boozen bag!
2lig gp 'thmaab met ume oogen
Zult aanſchoumen: o mat ſlag!
Zal u treffen onuermagt/
&Paat gp nu bog maar om lacht. .
3 Al mat ºob eeng heeft geſp?ohen/
Zal altijb 3eer baſt beſtaan:

Zijnen raab uno!b nooit berbyohen:
JBaar moet 3eherlijk boortgaan;
G5ob Die geebb mel eeng reſpijt/

Jºl laat boet alieg op 3ijn tijd.

4 3ebje nooit gelet met 3innen/
#oe ben #Ianbman 3ig geneerd
&Pp 3ijn land/ om brugt te tminnen?
't 3g tijd. Dat iſ het nu nog leerd,
#oorb mijn reben/ merht mei aan:
5ſt 3al 't u eeng boen betſtaan.

-

# #al bp 't land behumaan bereiben/
Ziet bp boet het met ben ploeg/

*

CPin al5oo ban een te ſcheiden:
#aar het ig ook eeng genoeg:
2litijd ploegen agt hp Hubaab,
«En onnuttig boor 3ijn 3aab.
6., Jl2aat. Dan gaat bp 't effen leggen/
J2a bat ploegen ig gebaan:
25?eeht/ en openb met belegge:
iPaar. Dat ook niet altijd aan,
2lſleg bp met opbre boet/
3Boigeng alg het due3en moet
.
7. ?ºlg. De filuiten 3ijn aan ſtifthen /
-

-

* GEn ben alther fijn geleid /
QPan homt bn/ en ſtrooib'er tnihſten/
-

G2f uuogd met ſlotnijn beſprºeit;

e

GPf mei tatule/ bie in gaao/ | | | |
?Alle g?aan te
gaat,
- - -- - - -

":

4
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8. @Pf het mag ook gerſteme3en/
3Dan De beſte bie men 5ag/
Schoon gemaakt / en uitgelezen:

&Doh mei ſpelt'/ of 3ulhem ſlag;
2tlieg op 3ijn plaatg' en tijd /

«En na. Dat benafsher 't lijd.
9. «En 3ijn 45ob bie honit hem leeren /

3Leeren hoe bp met clft 3aab
«En op mat mij3e Uerheeren
%al/ bat hp ben aarb betſtaat/
19un 't3aab. Dat Ijp 5aaijen 3al/
3&oo bp b?ugten maaijen 5al.

1o. Zoo 't op t bo?ſchen aan 3ou honnen /
#iet gebguikt hp ooit betſtand;
QPit inoet 30o 3ijn Yuaat genomen /
't 2ünbere meer ambet g: urant
2illeg heeft geen cene magt/

't &#en ig ljarb / het anb're 3agt.
11. (@larme mo?b 3cec filein geb?ohen/
Gºrt3e uſogben Itan tot byoob :

-

Jl2aat al borſcht men 't bat5e rooſten/
(Latup blijbt tarme cben ggoot:
HEaat naar clfci) ban 't tatuten g2aan /
ſlâoet het Door. De ineulen gaan.

-

12. ?lI5oo 3ijn beg #ceren negen/
@Bie hp mrt ben mienſchc gaat:
#p boet alle5 uuclgelegen/

||

JBa 3ijn mij#heid 3onder maat.

l

l

#p boerb alieg heerlijk uit /

n

32a 5ijn ceumig taaög beſluit
13. @P &#ob ! mie 3oub” u niet bree5en/
-

&#n niet beben boot u uberh?

-

iPat mil Dog ben ſpotter upc3en?
«ºp 3ijt bog een uto?n te ſterft:

ºp 5ijt uuonderlijk ban raad/
(tblº 3ijt Daat toe ggoot ben baab.
-

' - ºf

zeeland

ºos
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Zeeland onvrugtbaar in 't
geeſtelijkke.
190ig: Ziet hoe veranderlijk zijn's weerelds zaken.
I•

Schoon #eelaub/loobb ben #eet bet taceren
goebig /

QPie u bekroond met 5egeng ouerbloebig/
QPie uuJet handen unetſt/
25ebeſtigt en berfierht/

@Pie altijb/ bout en naar/
H geenb ban jaar tot jaar /

*

*

>

#oo heel belbunugten/ baat
Gbp niet op merht.

**

. .
*

*

. .
*

3ijn getmag gepge5en/
Jºl?aat ag! b'inunoonberg blijben bott in degen:
2. HBat mogb u land om

IPen 3oche baat men uil/

* *

* *

UPaat ig geen rijpe bºugt/
JPie 4bob beljagen han:
#a 5oeht bp foer man/

- .

,

#ſſi is berngremo baat ban/ -

--

@Pe maar ſjeib blugt.

3. 1Die heeft de b?ee3e 45obeg niet berhoren?

12et betººg doºr en lein alg. ſtijn beuoten:
G2e ahácrlieben 3elu/

-

CPie roepen / mee / o muce!
Zp binben bubbel lucrft/
©in b'ahlier uan be herft/

( Die hard ig alg een 3erh)
(Ce maſten bunce.

-

-

- -- --

-

- -

-

: 2 e

.

-

,3 land! Dat ge5egrno ulob aan allen oorden/
45ebenfit / gebenht/ hoe 3ult ºp 't berantuoogben/
dºob magt De bºugten/ ban
Zijn bieren atrebcioſ,
3 - 1
s

. .

. . .
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JPie lang aan u gebaan/
GPp uube teh'ning ſtaan:
H#oe 5al 't met u bergaan/
2Zoo gp 3' ont3eib ?

5. «Eertijbg ſjabb gp een naam bp De nabuuten /
KJDat be gobbyugtigheib binnen uube Inuuten/
QPe hoogſte plaatg be5at:
«Een 3eeuun bie buierb geagt/
n alle land en ſtee /
n honingrijkhen meej
25 a 3elbe ook ter 5ee /
ſlBaat men hem bgagt.

6. [Baat ig. Die oube 3ebigjeſb gebleben?
GPg ! 3agmen ceng bie oube trouun betleben ;
&Pg ! 3agmen meer in ſtaat /
& Bie eerſt opregtigheib/

ſleet 45obbyugt berge5elb/
&Pſe ong mel ig bertelb/

«En bilimaal ban gemelb/

e"

JI 2et byolijftheib.

7. @Bp/ op meer #zeelanbg bolſt in bee5e bagen;
qbpſjebt een goeb'lanbgboum'/miſb b?ugten b?agen/
d5p 3iet bat uuben Beer
12cel hoſten aan u boet/
dBeen arbeib Ijn en ſpaarb/
Zijn unill' mogb u bethlaatb:
BioIn 2Zceumen, u beDaarb :
QPoet mate boet,

Hoe een Landman hem in zijn ar

beid op den velde kan bezig hou

den, met Godrugtige werkzaam
heid in zijn herte.
v

:

* -

1 Korinthen

-

ſ
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1 Korinthen 10:31. Doet het al ter eeren Gods.
3Boi3: God groet u maget reine.
gafte: Pſalm 128 en 13o.
CBfte: Vereende Nederlanden.
d.

W# iemand 't joh beg heeten/
13rpupillig op hem laan /
g#n leben tot 3ijn cere:
SUPen tijd. Die bieb hem aan;
#a ſchiet tot elhen ſtombe /
#Zoo men Daar mel op agt /
fian tijd upo?ben gebonben/
25p Dagen en bp nagt.

2. ?tſ lnat men met be hambcn/
32oor merft berrigten 5ou/
SEen 13uigman op 3ijn landen/
Häan 3ijnen Bob in trouuu.'
ſpel Dienen/ en bereeren/

2lig bp baar luſt toe heeft/
&Boot 't meetftig mcbiteren/
#oe 't uit 45ong hanb alſ leeub.

3 dBaat bp 3ijn afther ploegen /
GPfalg 't ge-egget uperb :

lººp Denſit met ongenoegen/
i30e 3ijn bermilberbljett
G5ebgohen bienb te uiegen/
G5elijſt bn boet 3ijn lanb/

gap Dat het moob beg ibreren/
CDoſt baat in g?ppe ſtamt.

4: «baat bp 3ijn aftfier 3aaije/
JPet tarun of ander gaan:

Cººp. Dat bp namaalg maaije/
dºet geen baat op 5al ſtaan,
#p 3al Den Beer aanloopen/
't3land bogten met getraan:
45 5

s

-

--- --
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GPp bat 3ijn goebe hope/

JPiet opligt'loog 3ou bergaan.
5. 45aat bp 5ijn ogugten mieben/
oEn 3uiberen ban 't onfituib:
âDat zal hem bit beDieben ?

#h 5al 't u leggeu uit:
3Ban ſtan [jn baat uit leeren/
goe bat bp 't 5oubig Hitmaab /
4äit 't herte moefte meeren/

gºot plaatſ voor 't goblijn 5aab.
6. @Badt bp maaiien of ſnijden /
qºn maakt De belDen bloot:
ºp bemke in Die tijben/

ſhoc ſjob eeng boot. De boob/

#ijn leben 3aſ afſnijben /
dbclijft men doet het gaan:
HBant niemand ſtan. Dat mijDen :

't ſpoet al bien meg inſlaan.
7. «Baat bp 5ijn ſchoouen blagen /
oEn heeft bp bele brugt:

-

%.oo bat bp g:oot behagen/

JBaat in heeft met genugt;
ſpp benſte met ber5ugten /
dBob heeft mp unel bebagt:

JDaar maar 3ijn nu Die brugten /
“Die bn ban mijn pet magt
8. #n bemke ook bp be5en/

aPaar 'g nu mijn hope ſchoon/
opic 'hlangen tijd met b2ce3en /

Bermagt ſjebt boot mijn loon,
zoo 5al De Beer ooit 't beste /
“Dat nu hier treuten gaat /

Berano ren eeng 3ijn finerte/

#n eenen blijven ſtaat.

9 45aat bp 3ijn ſchoot en mennen/
«En b.eugen in 3ijn ſchuut: -

en

n

to9
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#p 5al af ſtralig behennen/
&Pat fjp na 't ſterbenig uur /
2lig 3ijn tijd ig berloopen/
Ghettiſt ten g:abe 3al gaan/
Gheſijſt be ſtoorn hoopen/
25p hem buerben gebaan.

Job 5: 25 en 26. Ook zult gy bevinden, dat u
zaad menigvuldig wezen zal, en de uwe ſpruiten als
het kruid der aarde..

Gy zult in ouderdom ten grave komen, gelijk de
koorn hoop t'zijner tijd opgevoerd word,

Aanmerkinge op de Zeeuwſche witte
Boonen, zoo Hov als Veld Boo
I}CI),

19oig: Gy Kinders jong en ſtout.
I.

E#aan

en boel gemoeb/

ding iſ. Door 't land paſſeren/
©m b'alifier bºugten geen/
119at te beſpeculeren:

# 3ag 08e D'aard haar ſchoot/
oo milbelijſt ontſloot/

«En aan ong ſchenkt het liebe byoob.
2. #li 3ag baat in het gaan/

gbaar iſ, bleen bp ſtaan hijähen/
«Een ſtuitje bootlen ſtaan/

#eer groen/ in nugten rijhhe:
#p bgaaiben om het hout/
Blaet bogten menigbout:

-

-

't livap al# een bog in 't groene incub.
3. JBe
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3. De ſtohhen / en het rijg/
HIBaten geheel omboeben:
ogen iber tuoub' oln p2ijg /

gzig na het hoogſte ſtrepen:
qEn alg bp t'einde raaht/
2li 3ijn 3 al hoog geſtaaht/

iep ban nog nieuune ſtronfielg maakt.
4. IBaat heen bug/ meeſb'tig htuib/
2Blijbt lieber mat om lage /
iſDat loopt gp 5oo hoog uit?

dBp mogt 't u met behlage /
il)ant honit'et een otſtaan /
3PaR tuin DCIl / 0p ll ſlall /

wPle 3al u haaſt te g?onbe ſlaan.
5. Paar op gp u bertrouuub /
Zaat ig 3eer haaſt be5ubehen/

't ## 3wat, en hºooiig bout/ Dat ligtelijk han breken:
«En ſchoon het hout blijbt ſtaan/
+a u?ugten/ bloemen / blaan/
# htoniſclg/ 't moet er alleg ſtaan.
6. IBat ig oog ban ben menſch?

ſBat milo hp bog al mahen?

Hºogtang/ ſjabb bn 3ijn menſch/
#p 'hlom op 't hoogſte bahen,
#a ſlecht ijp niet ben hop/
#oomtijûg heel hooger op/

#ig boben 't hoogſte man ben top?
7. |Boze bij niet onberſteunb/
Ibn Itan 3ig 3elbâ niet ingagen; oEn 't gcen. Daar hp op iclimb /

aPat 3ijn maat 5uahhe ſchagen/
't #g rijſtbom ect en ſtaat /

«Baat bp 3ig op berlaat /
opf op zijn htagt/ Die ligt betgaat.
8, #Panneer be #eer begint. . . . . «Eeng
3 --

-
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CEeng tegen hem te ſformen/
&Boot tegenſpoeDeng luinb:

gaan 3ijn 't maar aarbe mormen;
#Zijn roem Die blugt al rag/
zijn rijſtbom ſmelt alg mag/
Zijn firagten bgchen alg het glag.

VELD BOONEN.
Doig: Het was een fraay rijk borgers kind.
I.

D#

trotá en g?oote meelb'righeib/

&Pcben mp. Daar ban heen bijen;

G2ieg nam ik ban haat mijn afſcheib /
G#n Dagt / 'h 5al na beneen 3ien/
25egon het eenſ te maaijen/
iſ?ijn hooub begon te bgaijen/

-

*

JPie Ijooge bunaalb/
Zeer ligte baaſb/

2tig 't hoobb eeug 3mijmb of maalt.
2 #h hmam tot aan een amber enb'/
&Baat 3ag iſt een ſtuit boomen/

GPie maten een boet hoog omtrent/
Zijn b2ugten even ſchoone;

#eer meo'tig in het g?oeijen/
illaat miſbelijk in 't bloeijen/ ... .

-

Gbeen hout men bomb/
QUPat Daat in ſtond:

-

Jl2aar Hropen langs be g?onb.

3. &Pu# p?eeg ih haren goeben aarb/
«En Dagt; bee5 lage ſtruifthen

-

#ijn beter boot een ſtorm bemaarb/ - ,
&Pm Die mat te ontbuiftften: .

;

*

#aar bloemen/ bladen bºugten/

:

•

zullen 5oo ligt niet blugten/
-

-

'eot
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(Iot bat 3p 3agt/
3lberben geb?agt/
&Daar tnen haar eeng bertmagt.
4. o ! Zicle laat u ljette niet/
(Ie hooge 3ijn berijeben /
H oogt niet te hooge ſchiet:
3JBil0 ma geen g?ootgheib ſiteben:
H#oub u meb'rig en ſtille/
«En luiſterb na 45obg mille;
GPp hein maar ſcemb:
#oub u bethleenb /
2llg 't himb bat mo?b geſpeenb.
5 45ebenht hoe bat Den tollenaat
Hlbag neb'rig in 3ijn oogen:
Gºie 3ig bernebero 5al baat naat,
Eéig 5eluen 3ien berijoogen:
5ſtraat ble 3ig 3al berheffen /
«Een onmeet 3al hem treffen:
RIBuig neb'rig 3ijt:

#n G5ob berblijd:
H'loon homt t'3ijner tijb.

Andere aandagt op de hov
Boonen.
39oig: Het Nagtegaaltje kleine.
I.

I#

upil na 't hooge 3ïneben/

&#n baat toe heb ik luſt/

#ft inil be laagte niet:
#n 't hooge ig mijn leben/
't hooge ig mijn ruſt /

e laagte mijn berb?iet;
:

#n

AKKER.

#n 't hoog men ººit 3ug 3iet:
#n 't hooge 3ijn be 3ahen/
&Pe 3aften. Die ljetſjert/

GPp 't hoogſt honincm bermaften /
ſBanneer 't biet bange merd.
2. 't Zal inp aan #c3ug binben/
JPet lieube banden 50ct/
Zoo 5al iſt 3efiet gaan /
ft 5al mp om ſjein minben/
oor het geloobegocût /
JPijn ſtreng’ien baſt Daat aan;
'ft 2 al onbemeeglijſt ſtaan:

ſBant bie op Heyug leunen/
«En aan hem baſte ſjoub/

G2ie ſjoebb geen ſterfter ſteunen/

JIBaar lenen onbenoumb. . .
3. 3h byee5e door geen minben/
Boot geen onguure ſugt/
3Boot ſtormen nog op ſtaan:

'it Zal mp om #e3lig minben/
JPie ſterfte tot5 niet blugt/

JBie altijd pal 3al ſtaan,
TBaat houb ift mp, baſt aan/

Laat homen/ bat mijn ſtomen/

-

d5eſchien / Dat luil geſchien;
#H 5al het 3omber ſchromen/
«En onbeugeeſb aan5ien.
4. #Laat lagelingen mcoeten/

Hleet bie om lage 3ijn / |
2tig mollen in be aarb:

*

| |
*

| | |

UPe hemelingen moeten
HI)et bie om hooge 5ijn

, &#e ſamen zijn gepaarn; . .

. . .

ſtom gesug/ en berftlaatb
't G5e5igte mijner oogen/

op bat in sergun

-

-

is

-

-

-
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#n b'hoogt aanſchoumen moge/
QPle gp baat hebt bereib.

\

Het Beſluit.

3Doig: Pſalm 93. God regeerd, &c.
Q3fte : Al wat men hier in deze weereld ziet.

Ziet de Muzijk Kamphuyſen. pag. 75.
I.

T#

jl ik hier in be3e laagte moon'/

zie ik in bTjoogt mijn ge5ug op 3ijn troon /
IPel op 5ijn troon: maar alg boor mp gefíagt/
(Bemijl hp 't merft beg lijbeng heeft uolbaagt.

2. JPijn 3iel begeerig na Die 3oete ſpij3'/
#ongetb na hem / om op een bolie mij3'

dºen bolle mp3' van hem te zijn mer3aan/
iBaarom mijn oog gebuurig op hem ſtaat.
3. 45elijft een attenb na het boobe ſnelb/ .
2tig hem ben honger op het hoogſte fitneſb 3
#Zoo en begeerb mijn 3iel ooit amberg niet/
25ig #esug/ 5oo men hem gehtuitigt 3iet.

4. iBant 3ijnt boob bengb mp het leben aan/
#Zijn bleeg en bloeb kan mp alleen bet3aan/
iBaat boot hp ban mijn 3iele tot hem trekt: ,
Gén bug 3o mogb iſt met hem opgekocht
5. 25en ift ban met mijn He5ug opgebnefit/
#tig ijp mijn hert en 3iele tot hem treft:
-

#oe Han ik ban ietg 3oeäſten boot het mijn /
3tig al die bingen die baat bouen 3ijn?
6. ô #25ug leib mp Dan op 't regte pab ;

:52engt mp na boben/ mant baat ig mijn ſchat/
Häom #estig grijpt mp bp be regter hand /
&Iteht mp om hoog/ na 't Bemelg naberland,
-

Koll. 3; I. .

AKKER.
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Koll. 3: 1. Indien gy dan met Chriſtus opgewekt
zijt, zoo zoekt de dingen die boven zijn, daar Chri
ſtus is.

,

-

-

Volle vaten bommen niet.
19oig: Ag Klarinde mijn uitverkoren.
I.

V# gp 3ijt te uitgelaten: C

ſlap berbeeld u ſtabig platen/
JIact ben momb / met ben mond /
Lºebj ooit baat toe baſte g?onb?
JBaat. De beugben binnen moonen/
JTDoet men ooſt be baben toonen:
-

13oorb en 3iet/ boogb en 3iet.
Volle vaten bommen niet,

2. 13oor ben menſch is 't ligt te liegen/
JBaat unie kan ben #eet bebgiegen?

ef je praat / of ie 't laat /
dBob bie 3iet hoe 't bette ſtaat,

apie hem met ben momb belijnen/
en zijn beste ſtelt tet 3ijben/
&Bat 'g berbgiet/ bootb en 3iet.
Volle vaten bommen niet.

º

3. ?El ule3en/ inebiteren/
'JBoet gp niet ben #eer ter eeten.
&Bat ig bog liebe maat/

2ll maar ſtoffe boot je pgaat:
OPm ban 5oo te mogen komen)
#u 't gezelſchap ban be uponten:
dPie gp ban al5oo beſpleb.
er

Volle vaten bommen niet.

4. Zingo gp lieberen of pſalmen/
't Zijn maar uittetlijkhe galmen/
Paar het
het geºt/ .

"g"
2

#Piet
-
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jàiet ecng mee geraakt en merb:
65p binb geen bermaalt in 't 3ingen /
QPan alleen tot t'oot te bringen:
't #g berb?iet / maat ei 3ict/
Volle vaten bommen niet.
5. Zou gn bilimaal gaat tet fietken/
't Zijn maar uitterlijkſte methen /

l

-

't # unel goed / bat j het boet/
%Zoo 't geſchieb alg 't uue3en moet:

Hgeeft je hert geen luſt tot ſtigten/
Of tot uuoc G5oog Dienſt pligten/
&Pat geſchieb/ 3eo 't geſcbieb,
Volle vaten bommen niet.

-

-

6. 't IPagtinaai njogb ooit buaat genomen/
#oo ban humaben alg ban bronnen,

b'I#uichelaar en D'Hºijpocrijt/
&Die 3al ooit al op 3ijn tijd /
&Pe5e monſtering paſſeren/

«En mei meeſt van biſcoureren,
JI 2aat ei 3iet/ maat ei 3iet/
Volle vaten bommen niet.

7. 45eebb gp ooit mat aan ben atmen/
't Hkomt niet uit een regt ontfarmen; ,
Hacen ô meell/maat alleen/
OPm te boen gelijft 't gemeen:

oEn ban 3ou je nog op ſtraten/ .

abel van ume mildheid praten:
dſpaar ei 3iet / maat ei 3iet/
Volle vaten bommen niet.

8. #Zoo gp eeng opgegte bgoint/
gErgeng in 't gemoet 3ou home/
5etrahg 5oo ig't / al berniſt/

't 2tan3igt alg bebcht met miſt,
Gbp kunt ooit al ſtenen / filagen :
TAan u 3ielen ſtaat gebuagen: -

- “

't &chijnü al iet/niaat ei 3ict/
-

- 2

: -

-

5

volle

AKKER:
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Volle vaten bommen niet.
- . - .
2 ſlºonb belijberg haar maat toonen/
3lig een bgooge blaa3' met boonen/
" .
#ië een blaa5 / alg een blaa5'/ E
3lebig / maat bol g?00 t getaag; -

&

#aar indien5e bol van mater) ' ,

#l. Dan maakte geen geſchater:
SPaarom 3iet/ baat om 3irt/ *
Volle vaten bommen niet.

*

' >

*
'

-

, 9.3bant 5oo haaſt gn ban Die bgonne/
Hmen afſcheid hebt genome/, ºf 3,... 5
“Loonb g u maat/ 3ijt gp maat/ &Pie gp ban te boren tpaar/ v . . . .
&tralië ontballen tuin ſchijnſappen/ .
&#n ban gaan3e u beklappen/
?
SBaarom booto/ Daarom 3iet/ 2 : olle vaten bommen niet. ”
ot, zº : .
IJ: «Baat gp it goebe booglijſtéroenen

2ûnb'te 3ullen 't roemen noemen /6;, ter,
JBaat in ſchijn/ maar in ſchijn/ ºf rºt
Gain in agtinge te 3ijn; ,
, e" ºf
2lig maar bein5erij en buinben h. . .
CBIn haar oogen te berblinden: ºf
ſpant men 3ict/ mant men 3iet / ºf
Volle vaten bommen niet,
4 a
12: Paarom toomb. in allen be3en/ 3:

#l altijd gelijk te mezen: "

5;

# gº onoom/ 3ijt en broom/,
#oub u 3elben in ben toon:

"
j??onht niet met u goede baben/ - ,

ºf gp 3oub trachu betraben, als er te
3Pant gn 3iet/ unant gp 3iet/ :,,g. , ,
Volle vaten bommen niet tºt 3%, 3, 5, - ; ; 12. @Baat in ſtiltjeib u nerueerritſ,

&#n aan3iet het feit beg 13eerenyei
- -

. *

&#n gp 5ult/ cm 0p 5uſt/
l# 3

& '... Jºs. -

ook
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oPoſt u 3iele 3ien berbulb ;

#5ib ben gect met mnig menſchen:
#laagt aan Bob / en aan geen menſchen:
ambant gp 3itt/ mant gp 3iet /
Volle vaten bommen niet.

14. Zingb een lobyang / maar in ſtilſjeib/

/

25ib bat dſbob u na 3ijn mill' leib :
aPoet het niet/ boet het niet/

vBat het iemand boogb of 5iet;
oºsaat in ume binnen hamer /

geaat uinb gn u ueel behmamer/
meant gp 3iet/ mailt gp 3iet/
is
Volle vaten bommen niet.

-

15. #g uun 3iel onſtelt/ t'oubgebe/
2lig eeng ?lmmag 3iele Bebe /

*

-

geel beboeub/ brel beboeub? * *
't ºgg be l#eer bie u beproepb/
zalaagb aan Cli niet u finerte/
GPpenb 45ob in ſtilt u herte:
3TBantvaten
gp 3ict/
mant gp 3iet/ bommen niet-

v#

e

6. «Baat en leert u ºobgdienſt pligten/
#ebje ligt/ ei laat het ligten/
ijſbaar niet
in magt/
maat
tt uſagt/
3Patje
en boogb
belagt;

-

i
-

'

w

3Patje boor berm aanbe minben/

't Iigt niet uitgebluſt mengt binnen
&Pan men giet/ Dan men 3iet / rº
Volle vaten bommen niet.

17. HIBfſb een amber niet belaben/
#ºlg ontblootet ban gemaben/
Om bat bp / om. Dat bp /
"Juiſt niet 5oo en ig alg #

iëant of 't ſchoon niet in ben monn leib/
TBie meet hoe het in ben ggomb leib:
IBant gp 3iet / unant gR 3iet /
Wolle

AKKER,
Volle vaten bommen niet.

II 9
-

18. Ziet beg 3Pijati5eug bgababe /
dPber ingebeeſb' gemabe /

ſpoorb bat lebig bat alom /

-

ſta3en, bon5en/ bon/ bom/ botn :
#p mag niet alg and're menſchen /
#n beeb al bat 15ob kon Muemſchen/
Jſlâaar ei 3iet / maar ei 3iet /
Volle vaten bommen niet,

- 19 ziet ben tollenaar baat tegen/
JPie bib / om gemab' en 3egen/

-

oÇn ijp 3iet/ en ſjp 3iet /
JBat bp ban 3ig zelb ig niet:
49ie ftan bol te tugge honnnnen /

2tig een bat bat niet han bommen:
&Pug gp ſjier. De maatheib 3iet/
Volle vaten bommen niet.

Den Euangeliſchen Zaaijer,
Matthei 13.
Boig: Ziet, hoe veranderlijk zijn 'sweereldszaken.
I,

O

ſºeberſamb! mat geebb gp in bee5 Dagen/
2ül rebenen om ober u te hlagen/

+4 geer becunagt bergeeug/
32e b?ugten ban 3ijn 3aab:

@Pat bp ban tijd tot tijd/

Jact neerſtigheid en blijt/
(Eot u eigen p?ofijt /
&Bug 3aaijen lant.

2. HTBaat binbmen in De Herft 5oo goeben aarbe/
&Pie 't 5aab beg
bebnaar De / a/

e":"
4

Tzo
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ga/ maar ig 't hert geſtelb/
«En 300 't behoogb/ berei02
OPm 't Guangeli moogb /

2 Zoo menigmaal gehoo?b /
t'Ontbangen 5oo 'tbcijoogb/

(GIot b2ugtbaarheid?
3. Hºet hert ig alg een meg/ 5oo baſt geſloten /
@Bieg baat het niet af boogb'et 't 5aab gegoten:
&De buibel paſt'er op/
Gºbelijft een bogcſ boet/ .
JPic ſtabig baat op loerb /
«En ſtill' 3omber beroert'/
#et
begboet.
moogbg boegboerb/
GBp 5aab
ſtaande
w

4. Een amber heeft een hert ('t ig om te tueenfu)
2tig aarbe bie gemengb ig met beel ſteenen/
&Bie 't Euangeli 5aab

19an 't ſbobbelijkſte moogb/
Ontbangen tnet geneugt/
een ongegronde b2etigb/

.

flaaar merkt niet tot de beugb/

. .

-

2il ſchiet het boogt.

-

5. JDen jood uici gecrn het moogb ban 45ob bet
hGilden/

CDm 't 3ort beloobbe/ bat baat tu02b geuonben:
o! 't Sg 3cct aangetladin: ,,

ſBaat 't 5aab te baaftig ſchiet /

| | ||

Igct lian mei tag opgaan /

*,

-

jlâen ig. Daar in bolbaan /

19et mozb nuct luſt ontbaan:
iſE2aat 't ig alſ niet.

,

,

-

6. #Bie Han ban 3ulfien 3aad ooit b?tigt genieten?
62e mo?tel fian niet boot be ſteenen ſchieten:

«Dieg 1g het op 5ijn beſt/
#aat boor een tijb 3cer ſtott/ .

âDanneer be becte 5onn
: ,

.

.

.. .

-

vis
ſ

#'
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G2eg ſijbeng maar begom/
QPie 't haaſtig al bermon/
H3et 5aab berDogb.

-

-

,

7. 3TBanneer De Beer 3oub'ſchijnen eengherbolgen/

Cn tot een poen/ om 't moogbong liet verbolgen/
«En boot 3ijn albeſtier
*.

GPng b?agt in 3 maten bguh /
(Eerſtomb ballen 3p af/
<3
-7
45elijk een nietig haf/ . . . . . . . . . .
25loo hertig embc laf/ . . . .
QBoot 't ongelult.
»
:

.

.. .

.
-

8. #oe gooit 't hert al beeltijûg onber 'thooren /
3Dan '##eeten moogb/be5et niet ſcherpe booren:
íDaarom Dit goebe 5aab /

.

* **

QPoot beel 5orgbnibigheib/
@Een onber mogb geb?agt/

::

# ## .
-' ſ

TBerſtiht mogb/ en betagt/

12etlie3enb' al 3ijn ſitagt/
- 13an brugfbaarheid.

"

,

-.

.*

9. Be uucereld ſtan/ boot 'kºsberbloedig:3oggen/
dºm ſchat en goeb/ bat goebe 3aab net morgen:
'Pe rijft Dom beger aard'/

-,

JBie menigen verleib;

A

iBaait alleg 5oo ueruerb/

.a : -

13erbulb het ganſche bert # #

-

# #

# :

QPilt 't alleg b2ugt'loog tuerb/ . . . "
QPoor b'ibelheid
is . . . . . . . . * *

19 boehlaagd ben 5aaijer ober ſieben/ bompen/
©at 5oo 3ijn 3aao onnut mo,0 meggemoppen:
3TBat 5al het einde 3ijn / | | | |

• ww w', &

Ban 3tilh onu?ugtbaar ſanb?

t .

#og lang onnut gebouuuu?

,, , ,

tºtal eeng uogben beuoumb/ . .
3tig 3 mauel en alg 3eut /

|

.

|

iſ)onden verbrand.

-

| |
*

*

1 1: Cºi geebt, ben 3aaijer ban een goet genoegen,
- t

#

5

-

#laat
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3Laat bakher ban je berte met boorploegen /
GEn byehem boot be met /
- GPp bat bebatbigheid/
Jeoot ploeg en boot be «Egg'
geel fijn en effen legg'/
ciën niet gelijft een boeg /
«Beſloten leib.
12. Humb
megbeboomen/bie bet3aab berſtifthen;

maijn 'g meerelbg 5orge/ die u ſtan iJetſtrilthen;
#emint geen aardſcheſchat/
gaf rijhbom bit nergaat/
Zp ig u bimberlijk/ ...,
«Baat ban ig menig blijft:
vBe meereid maakt niet rijſt.
JBaat altijd ſchaab.

w

13. Daarom leg af all, ouerbloeb ban boogfjeiD /
en alle 3onb alg een butle gobloogheib:
dºntuangt al5oo het knoogb/

qDat in u mond gelein/
2ilg in een atºebe gocb /
daaat 't u 3ijn boogbeel boet;
Zoo mogb u 3iel geboeb/
(Iothonbgp
3aligijei0.
14 zoo
'tunoo,bban 5onbethhabet hooren/

ſpanneer het hert ge5uibert iſ te booten?
aan 5al het blugtbaat 5ijn/

#n micer 7 of minder maat'/
ſlºot umer 3ielg beljoub /
aaierbaarber alg het goub/

-

2

Igomberb/ of 't feſtiguoud/
#a ulmen ſtaat.

p

-

15 dag Heete! geen bog uipen milben 3egelt
gzaait bºn u 3aan/maat gecub bant op ben tegen :
#faat b'inbloeb ban u geeſt /
&Png Iyert maſten behmaatn;
- - Han
Ap 5ijn
3ij it ahſtet metſt:
-

HI)aakt
-

AKKER,
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mBaakt ong blugtbaar en ſterk:
HIaat 300 uïn' ganſche herh/
392ij5en uunen JP?!?Uile.

Het Gebed des Heeren.
'Op zijn eigen vois.
&Pfte: Pſ. 117. Gy heidenen loovd, &c.

GPfte: Wat voerd de lieve Morgenſtond.
ZMet de Muzijk: Lodeſtein pag. 1.

1. O

GPn3e ſ5ob/ gp 3ijt alleen / .
GPn3 12aber en ook anberg geen/
3IPp 3ijn um hinb'ren/ Door het regt/
JPoor u men Zoon ong toegelegt:

ſlBaarom gp ong/ clft alg u himb/
2-eer teeùct in u Zoon beminb.

2. Daar 's nog een Vader op der aard,

Maar die en is geen noemenswaard,
Den Paus van Roomen, die zig ſteld,

In uwe plaatſe, met geweld:
Hy is dog maar den Antichriſt,

Die u de Oppermagt betwiſt.

-

,

3. 45g hebt in b'Bemelen u troon: &Bat ig. De plaatſe uujer moon/
+Ban maar gp op bet aarben 3iet/
ſiegeerb/ en alle5ing gebieb:

Hun hinb'ten roepen u daar aan/
«Ei/ milo haar bebe niet afſlaan.
4. Den Paus, en Roomſe mogentheid,
Is maar een ſtoel der ſchad'lijkheid:
Die moeite digtet, na een wet

Van menſchen ſlegts maar ingezet:
Hy woond op aard en heerſcht als God,

&

Dog
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Dog voor u kind'ren maar een ſpot.
5. Hun naam ô 1Babet / heilig 3n:
GEift ban um' ſtinb'ren bie belp 7

Hun/ aimagt/ mijgheib/ goebigheib)
oberegtſjeib/ en barmljettigheib:
«Beeb 1Babet/ bat mn langg 5oo meer /
&teeùg leben tot ubueg naamg cet.
6 Den Roomſen Paus, hoe ſterk en kloek',

Zijn name werde tot een vloek;
Hy zy die zone van 't verderv,
Daar niemand zielen trooſt verwerv,
Geen waarheid is in zijn en mond:

Ag! werpt dat godlooz' hoovd te grond.
7. Hun honingrijkſte mogbe ſterft/
in ong/ en in uun ganſclje herh/

&Bat top elk alg een onberbaan/
2&ltijd tot uunen bienſte ſtaan:

.

(Tot Dat mp uuje ſlàajeſteit/
G#eng bienen in bolhome.nlyeib.

8. Maak 's duivels rijkke tot een ſpot:
Den Paus, en al zijn godloos rot:
Die zig tegen u magt aanſteld:

-

Al 't paaps en Jezuijts geweld,
Breekt haar raadſlagen, en haar werk,
Verloſt van dat gedrogt uw kerk.

9. 3Laat uulen upill' geſchie'n ô 12cet:
1ïegeerb bolſtrekt na u begeet : : : : :
«Belijſt u mill' met alle kragt 1
gPoſt in ben gemel uuozb bolbaagt: ,
#Baalt ong 3oo tot Ilbo buill' bereib/ .

ipier op bet aarb' in meù'tigheid.
1o. Den wille van het Roomſe beeſt
Verideld die, door uwcn geeſt: , te
1 Laat ons zijn wille tegenſtaan;

Hy leerd ons van u af te gaan: º . . .
. ..
En wie zig daar wat tegen ſteld, zº
Die
- - - -

Gi

-

-

AKKERN

125

Die word vervolgd, met groot geweld.

, 11: 45eenb ong / ó 19ader / geebb ongbyoob,
45ceb umpen #ſ bp al 't geen

2-onbet um 3ogg mp maten boob:
IBn ban u hebben hier beneen:
Zegenb al on3et hanben merft:

33oeb
ong met
in bit perk.
12:,,Wy
levennoobbyuft
in een kwaden
tijd, . . .
Dat d'Antichriſt ons zeer benijd,

.
j

-

Hy zou zeer geerne, zoo hy kond',
Het brood zelvs trekken uit onz' mond,
En breken ons des levens ſtav,

Hy wil ons alles nemen af,

13. ſlºp hebben bele ſchulben/ peer:
33ergeeboſe ong/ tot uun 'g naamg eer/
gPin 't bloeb ban #e3ug/ timen zoon:

1Dafcht ong ban on3e 3onben ſchoon;
3l3ant top bergenen boot en maat/
-«Een ibet on3en fcbulbenaar.

14,,Dien, die daar wandeld in zijn ſchuld,
Den Paus, dien Antichriſt, die zult
Gy eens verdoen te

# ſtond,

Y

Door 't wraak zweerd, Vader, van uw mond:
Om dat hy zig u tegenſteld:

-

En ſchuld vergeevd, maar ſlegts om geld.
15. Wy agten zijn aflaten niet,
Die maar om groote winſt geſchied;
Wy agten vloek nog zegening',
Nog donderend bejegening',
Die hy van 't Roomse Vaticaan,
Als Blixemende laat uitgaan.

-

16 #laat onſ niet boben on3e magt/
3Bet30gt 3ijn ban het b ' geſlagt; .
ſPp honnen / 19eere/ niet beſtaan/ #oo gp een ſtap dan ong 30ub gaan; -

iPp 5ijn 3eet 5mah/ on3 biano ſterk, verloſt
* * * --

A
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19erloſt ong/ 19aber / 'tig u merkt.

17. De duivel, en den ganſchen hoop,
Der helſche magt, is op de loop:
Een leger van ſprinkhanen, heeft
Het land bedekt, dat 't wonder geevt:
Vol Jezuijten over al:

En papen in een groot getal.
18. Berloſt ong ban. Dat boo3e rot/
312aah al haar boeien tot een ſpot:
Zy ſtelden 't geern all' na haar hand:

Zy deilen voor zigzelv ons land:
Maak ons dog ſterk in dezen tijd,
En overwinnaars in den ſtrijd.
19.3l3ant gp 3ijt bog een magtig #eet;
& Bie alieg boet na u begeet/
Geen itoning ban een honingrijk /
JBat nooit en habbe 3ijn3 gelijſt:
# 3p Daarom De heerlijfäheib/

Cn eeumig lob en Danft gegeib.
2o. Daar tegen zal het booz geſpuis,
Voor u vervliegen met gedruis:
(Die u en 't volk van u verbond

Vervolgen) na der hellen grond :
In d'Eeuw'ge poel, als nu gereed,
Voor 't beeſt, en voor den valſch propheet.
-

WELLUST.
3Boig: Geevd een aalmoes aan een blinde
1. E3tarb be melluſt niet ban 3onbe/

#oe han 't ban een Wel-luſt 3ijn ?

IPant/ bat wel g/ bat en honbe/
ààooit aanbrengen ſmert nog pijn:

3ett
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#ct / batwel ig mogb geplegen/ . . .
i?oe han 't ban een welluſt in

& Bie ben menſche byengo in nood?
t”2tiien ſtonbe/
25aarb5e 3onbe/
gºn De 3onDe baarb be boob,

-

2: laten ºp teeng 5oo gaan ſtellen:
3Laten toeliuſt haren naam

12ouden, om bat 3p opwellen,
Hit ljet herte al te ſaam;

Hit een buil hert 3eer onreine /
3tig uit een bitt're fonteine/

32ie op 't hoogſte ig beroerd/
@Pan blijft unelluſt/ .
2lſtijb Wel-luſt /

@Pie ben menſche ſtaag berboerb.

3: #oolb ben Heiland Jezus ſpreken/ ]
32ie 3al onze ſcheibgman 3ijn/
«Bie het berti bol boo3e ſtreſten/

#ſtelººſ als bol humaab benijn:
All' het fimaab bat mp bebenhen:
2ll bat ſchaben han/ en htenſten:
Overſpel en hoerery:
Stelen moorden,

-

,

Valſche woorden,
Laſter taal, en mat het 3p.
r

4 al 'l. Die boo3 en immabe perten/
#pruiten uit een humabengoat W
«En 3p wellen op uit 't herte/

-

#egº
ongwel,
3elfg al3ulke
bie maarheidg
't
$g niet
ſuſſen: mone: t

w

#ogtang ham m'er in beruſten/
#at bet Wel-luſt blijbt boot af,
312el Die menſche!
JBie na menſchen/

#zulft eeng onetminnen3aſ,
-

se

-

5" IIaat
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5. Laat ons met een ſtil bebaten ?

-

#Pa
't moogb
bam benbenaren/
wijzen man.»
't Hert
in somberheib

t

3boot al 't geen bat ſchaben hant
tº2Illertijb7 abomb en morgen/
25ouen al mat on3e 30tgen
opp het maauuft uan mooben heeft/

--

*

3Paat ontſpringen/
2ſſile Dingen/

-

Gij mat in ben menſche leebb.
6. #laat on3 luſten 3ijn genegen / .
GPm met cemen baſten tteb'

gotcebg te gaan in 's Heeren wegen »
#Laat on3 luſt 3ijn in 45ong dºet :
giaat bic wel-luft ſteebg opbobb'ſen;
#a/ ei laatſe op betbobb'len;
3taat bic well' niet ſtille ſtaan:
#laatg' ontſpringen /

âDant bie bingen/
Bie 3ijn goeb/ en wel gebaan,

w E L L Us T is
s N E L L U ST.
1eoig: Niet verr' gelegen.

Ziet de Muzijkke H. ZweerdsGezangen, pag. 147.

1 O'

iſiegte buna5en/

upie zoo geet na welluſt ſtaat/
ga gp ſchijnt er na te raken:

#etje 3uläen luſt tot 'thumaan?
#ebj een afkeer van het goed?
#oe! berkragt gp u genoeb?
3 Bat ig. Welluſt ? 2
3...

't

-

-

-

#aat
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Jºl?aat een Snelluſt?

2tig een boort gebgeben bloeb.
2, ?{lg Snelle baren /

GEaan Deg meerelbg luſten heen:
& Pie u 5eer plaisierig maren7
3laten u dan in 't gemeen:
Welluſtig maat/ alg een uur /

't Jºaberoum man ecum'gen buut,
TBat 'g ban Welluſt,
àlleet alg Snelluſt?

-

#orte 3oetheib/ lange 3uur.
3 2ti 't hort genoegen/
#at men in De Welſuſt binb/
23aard een eeuunigbuutend bu?oegen/
&Paarmen geen Genade binn:
Abchoon men hier al lange icebb/

Welluſt ong op 't laatſt begeebe /
2013 Leeuwerken,
CPp haar blechen/

Snel en blugtig benen 5meebb.
4 ſDat ig 't begeeten
Gºot het lenen ban een plaats
#anſſen/ ſpelen/ banquetteren/
#n een ober ggoote maat'/
gºp bolboet u luſten wel,'
JBaat 't bergaat al tag en Snel:
&Picg ig Welluſt,
32iet Dan Snelluſt,

«En de naſmaak bitter fel.
5. Dat ig't begeeren

Jaa het vuile ouerſpel?
&#n het ſchandige jocteren/

't zijn. Welluſten, maar niet wel,

# boor dºod een ſnoon
#onbe/ tegen 't eigen lijus
2 «En met eenen/ .
- -

%

w

bebnijb /
,

'.
A.

49aart
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1Baart het benen / .

-

#rijgt het g?ab tot een berblijb.

6 Ibat 3ijn 't boot 5alten /

of men ſcijfer blinkt 7 en eet?
3Laat Det ceng alg Honing ſmaalten/
't Lekker is maar een hand breed:

2tig 't ig boor be licel gegaan/
gig be ſmaah al tag gedaan:
âBieg blijbt Welluſt,
2Lltijb Snelluſt,

#oo 3p mag ban eerſten aan.
7. &#en/ bet ?gopheten/

Itteeg een boekjeſ met Die laſt/
zPat hp 't 5oube ljeel opeten :

wBaat op heeft Ijp 't aangetaſt/
oEn hp at het na 't bebel /
oEn tbcuicſ hem momüet Wel
'tapag in 5ijnen momb 3eer 30ete !

#aar bie ſmaak berbloog al Snel.
8. @Pie honing ſmalle

ſDag maar boot een horte ſtomb /
't Homb hem maar 5oo lang' bermaht/
2lig het mag in 3ijnen mont. Zº
# 't mag boor de heel gegaan/,

#n ben buik/ boe mag 't gebaan/ .
Bat eerſt 3oet uJag/

-

52u alg toet mag/

35itter7 en ganſch ongebaan.
9. eB bitt te bgugten!

-

3Pic De Welluſt bolgen na /

iBat baatb gp een een mig 3ugten/
3Boot een uurtje inrelde maar ,
zou ban 3ulhem luſt Wel 3ijn /

gBie ong brengt 3on ſnel in pijn?
#Been 7 bie 'Welluſt,

-

25lijut maar Snelluſt,

"

-

AKKER,

snel in baab/ en wel in ſchijn

23t

is

1o. 119at 3ijn be b2bten/
. . 19an het meeſb'rig bleeg niet 30ct/
«Die be 3ieſ aſ Snel bergibten/
#ſlâaſten 't all' tot bitter toet;
Welluſt, Snelluſt boot een poog;
19oot een onruſt einbel00g/
't Zoub' mitgbc3en/
J2bmaagijeib une5en/

-

-

GBie bien uueg boot 3ig berkoog.

WELLUST , is

a

SNELLUST, en

-

KWELLUST.

»

e

1Boig: Naboths Wijnberg was gelegen. '
I.

Z3et # lieblijft moet

het mue3en/

JBaat men met malltaat/
#Leebb in bgebe, buiten bgee3e/

dàeb?ig en eerbaat:

&Paar men 3ig meet te vernoegen/ .
#ber met 3ijn ſtaat/
«En na alleg meet te boegen /
'tºp in 't goeb / of 'thmaab'.
&Paar me ban geen afgunſt meten:
(JBaarme niemanb htemitt:

&Baar be lievde ig ge5eten/
Die geen kwaad en denkt:
&Baatine eenbgagt 3iet hanteeren/
GEn niet begt of hijnt:
«En Welluſt, en humaab begeeren/
* * **

Hit De herten blijvt. . .
# 2

--

-

.
'.

3Pant
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3. IBant baat Welluſt mob gebonben /
(JBaat ig ſmert, en pijn :

GEn 3 ig b'oo25aaſt ban beel 5onben/
hoe Han 'tanberg 3ijn ?
boob Jacobus. Dat geuagen/

JBet een hiaat beſcheib/
Big bp aan 3ijn bolft ging bgagen/
GÈn tot haat ge3tib.

4. Mijne Broeders, van waar komen
Oorlog', ende twiſt,
Dat men 3ig niet in ſtan toomen?
Zegb ooſt, van waar is't,
Dat er komen vegterijen,

#n 5oo ggooten maat ?
b'Geen breng5 b'ambete in lijen/

b'«Ben 5oekt b'amberg humaab.
3. Al die moeite, en onruſten,
Komen jjiet ban Daan/

Uit u eigene welluſten,
UPie 5eer hooge gaan /
Welluſt, en begeerlijkheden,

Die gp millig lijb/
gziet/ die voeren in uw leden,
Een geduur'gen ſtrijd.
6. o ! # ig be boo3e welluſt,
12an een groote Hragt!

-

«Daar 3p bog maar ig een kwelluft,
2Ilg 't mei mogb bebagt:
#an men be begeetlijſiljeben/

Jaiet al ſtrahg bolboen/
't Zal terſtonb in on3e leben/
«Een misnoegen boen.

3. Achab habb eeng luſt geſtegen/
#n Naboths Wijngaard,

3Jaaar Naboth bie biel hem tegen/ --2
#2et reüenen bebaatb;
-

- *

5 à gat
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Jaaar be Welluſt, bie het bette

-

-

1Ban Achab in nam /

ziet / bie brengt hem nu in ſmerte,
#p mogb haaſtig gram.
8. #n ijp gaat 3ig meberleggen/
't 2tanjigt ommegefieerb/

zomber nog al beel te 3eggen/
GBm bat 3ijn begeert'

#aiet noibaan mierb te bien ſtombe,
Iep mag bol onruſt,

ij# te nutten met ben monbe/
#ab hp ganſch geen luſt.

9 aën al heeft men al bechregen/
't 45een het ljett behoogb'/

zettahg 5oo hebjer meer mat tegen /

#

dàat je Juſt verſtoord:

2tig 't gemiſ begin0 t'ontmafien/
2oo 3al met'er Daan/

24H bie welluſt, kwelluſt taken/
OPm 't bebgeben humaab.

1o, qaie be welluſt boeb in 'thette /
QPoet een buna5e baab /

1Dant in haaſte bolgb be ſmerte2
Welluſt Die bergaat :

Welluſt, alg een Ruſtelooze/
JBie mag booten gaan /

Heaat baat gmaauun een tuſſchen poo5e/
Kwelluſt 3iet men ſtaan.

11. 45elijk alg tmce Zuſter? Heben/
gn een goed berſtand,
2El5oo gaan bee5 bcibe eben/
t'#Zamen hamb aan hunD.
In het Lachchen zal het herte,

*

*

Zelve hebben pijn ,

Zoo bat Welluſt enbc ſmette /
't 3 àaaſte

":" 3ijn,
3

>
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12. Haman roembe aan 3ijn b;inben/
jl) et cen trot3en 3in/

-

#oe be Koning hem beminben/

qPolt be Koninginn',
#p ging hem op 't hoogſt vertoomen/

-

Zijn Rijkdom en ſchat,
UPaar toe tien levende Zoonen,

JBie ijp bp hem babb'.

13. Hoogheid, rjkdom, en zijn kind'ren,
ſBaren hem een luſt,

r

JBaat / hoor mat hem nu humanljinbºren
«En hem baalt 3ijn ruſt :
't iſDag alleenelijſt maar bitte/

't Been hem maakte berſtoogb/
Dat hy Mordechai zag zitte,
Aan des Konings poort'.

- -

-

-

14. 3Laat be Welluſt ban niet wellen:
#oub het ljette bigt/

*

** * *

zaam zal kwelluſt niet meer kwellen,
#mmetg niet 5oo ligt:

-

-

HIaat ong 45obeg met boot 00gen

Dagſtabig
en nagt
!
3DatH#ouben
bie met /een
poogen/

- -

1Dan ong merbe betragt.
15. #laat ong (als Joſeph eens dede,
2Llg ijp op een tijd/
apoor be welluſt mbierb beſtreden)
ſpemen geen reſpijt:

-

A

-

*

zeggen ſtrahg ten eerſter ſtonbe/
#Zonder lang beraalt 7
Zoud ik zulk een grooten zonde,
Tegen God begaan ?

16. Hiaat ong tegen all' bie ſtrehen/
#hennen baſt befſuit/
QEn tot clft ban bie

#

zeggen/ HEENEN UIT;

#I
aat
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3Laat ongbat met Bob beginnen/
&Pan 3al bn 3eer ſterft/

GSeben/ bat mp oberminnen/
QPoot 3ijn medewerk.

Het onkruid des Akkers
Matth. 13:24 - 3 o.

»

-

v

*

Boig: O paris wreed.

Ziet de Muzijk Wits Gezangen, pag. 272.
I. Het honingrijk der hem'ſen/op bee5'aatbe/

--

... • Sin 3ijnen lagen ſtaat)

«Dat ig gelijft een menſch ban moeten

-

tuaatbe/

«Bie 3aaibe 3ijn goeb 3aab:

%l op 3ijn land / en toebereiben alther :
iPaar Ijn kniero beb?ogen / unant
#et bolft en bleeb niet malther.

2. ?llà
3p geheel
maren
gekomen/
b'«Een
meer inenſlaap
b'ano're
min/

e

zijn biano heeft 3ijn ſlag ooit maargenomen/
«En 5aalbe midden in

#et goebe 3aab / Ucel onhrilib om te fcljaben/
«En na be5e boo5e baab
#oo ging IJp meer 3ijn paben.

-

3. ?Al#ljet Daat na tot ſtruib mag opgeſchoten /
. “En elſt 3ijn bugt booſtbaagt/
#oo heeft het haaſt be Dienſthnegten betbgoten:
Dant 't omſtruib ooh al 3agt
-

-

t

49mber &#ie#'t
de tarmbe 3ig
ſtraligt'3aan
hulanigoebbagtſ''
openbaren/ finegten

,

«Dat #n 't niet zouden ſparen.
4, UPaat 0In Muag

"## DaaÜlijſt ſjenen a":
3, 4

137

-

-

Den Zeeuwſchen

@Tot haten lºgeere goeb:

3Per homoigben hem alle be5e Dingen /
ſtaande boet/
19ebt gp13:aagbem
niet ſpeetop
/ goeb3aange3aaib
heel rond uit?
#n uun alther oner al?

3Dan maar homt ban Dit onfituib?

5. #p 3citot haat / een 3eer uiambig menſclje /
. Die heeft dit ſtuh gebaan:

3De finegten zeggen (mijl 3p 'tanberg menſche /)
lBilb gp Dan bat tup gaan

3Dergaderen het omſtruib en uitle3en?
ziet / mp magten maat het upoogb/

#Been / 3egt/ bp laat 't maat ube3en.
6 @pbat gn7 alg gp 't onſitulb3oub' bergab'ten/
( Dat meer moet 3ijn ontbcht)

aDe goebe tatus (bp na gelijk in blab'ten)
JBiſſchien niet uit en treftt :

3Laatſe te ſamen tot ben oogſt oppaſſen:
JDam geeb iſt be maijerg laſt/
GPm maaum baat op te paſſen.

-

7. Dan 5alili maar ſpºelien met bollen momb uit/
3Pat iber een bet boogb/

w

zgn 't openbaar, bergabeth eerſt het onhtuib /
Haan tooſt / meſt / 3upo / en 110030:
25inb het te faam in buff'len met u banden/
al3ant het ig maar fiegtâ behuJaam/
GPm 't 3elbe te berb?an Den

-

s

# #t 't goede zaab oftardje brengt teſamen/ (Le famen in mijn ſchuilt / - , ..........
GBp bat geen humaab baat eenigſing toehlname/
JPit 'g nu haat ruſteng tlut /

aPit ig het gaan. Daar in hebb' iſ, behagen/
't GPuſu uib 5al boot 't bitut betgaan

ipier 3a ik 30 g boo? blagen,

Verkla- !

- --
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Verklaringe van het voor
gaande.

#
-

Yºg&

3Boig: Revelle vous.

gºfte: Hoe zoete zingt er dat Nagtegaaltje.
«Pfte: Nerea ſchoonſte van u gebuuren.
I•

C# be #eet / en ‘g menſchen Zone/
Hi?eeft 3elb een althct toebereid:

«En alg hp eeng baar op fitnam mone/
f

#eeft 't goeDe 3aab baat in geſpreib.
3 #p heeft be meerelo t allen hanten/
#Taet fijnbºten ban 3ijn geeſtelijh rijk/
«Door hem / en boot 3ijn predikanten/
25e5aaib/ beplant/ 3eet neerſtelijk.
-4: Ben Duibel / bader uan be boo5e/
JPien bianb ban het Bobg geſlagt/

geeft be5en alther / met goöloose
ſ

25e5aaib/ als met onbruin ocragt.
4- G5003 hmegten ſtaander in nectnomberb/
2p b?agen na 3ijn unill en raab:
#p meenen / “tinoet 3ijn afge5onberb/
«Eet “tgoebe Door het ſimab bergaat.
5. #Been/3egt De 49ect/hoe Han bat megen?
Pit ſtaat nog niet in uuje magt/
13et goede uit het ſtulab te lezen/
"-

rs

, 39oot. Dat ben oogſt 5al 3ijn ooibyagt.
6. «Bp mogt/boot al te buiſtere blijfthen/

#ijn hinbergſomtijbg ſchadelijk zijn/
ſpijl 3p al bele malhaar gelijtiften 7 ' .
3laat De5e 3orge maac aan mijn.

e

7. «En laatſe maar te fannen tpmonen/

#oo lang. De meerelb 3al beſtaan:
@Pan 3al th

": betoonen/.
5

-

goe
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ſêoe “t met bie beibe 5al hetgaan.
8. ſpijn Engelen 7 bie mn ban 3tuſſen

2lig maaijerg Dienen/ 5oo “t behoorb:
Zullen mijn uuoo?b / en raab becuulſen /

«Dm tonfituio eerſt te brengen uoogt.
9. Dan 3al ik mijn ge5anten 5enben/
.

JPijn «Engelen met bolſe magt /
Op bat ban alle “g meetelbg enben/

#et boo5e uierbe te faam gebgagt.
1o. 2til bie in ergerniſſen leben: 2III bie haar ſteebg in 3onben boen:
booghcib 3ig boen.
begenen:
bie be
totongeregtijeib
2ill
2ill. Die
1-1. Die mogben ban ban mijn berſchoben:
tº

l

4Bm al te faam gelijhherhamb/
&Ie merpen in een ijceten open/
QPie baat ban bier en ſolpijer bgamb
12 @aat 3ullen 3p met eeuuu“ge ſchamben/
«En afg?ijſingen/ en de ſmaat/
il?ct tueenen / en htmerſſen bet tanben
25etteuren haten jammer ſtaat.

-

13. ſlàaar 't byoom geſlagte 5al ban blinhem /
gºelijſt be 5onne aan “t firmament / .
#n St rijſtſte bat ift ſjaat ban 3al ſcijinhen/
#u ccuunigheiù en 5onbet emb'.
14. 45eloobb bit baſt/ o! al bicleben/
“t #g ujaat / jà 5eſter en getuig/

-

JPit heeft ong #r5ug 3elue boorgeſchreben/
GPic 3elbe ben nloub bet maatſjcio ig.

Aan mijn zeer goede en getrouwe
Vriend en Konfrater.
-

ABRA

AKKER.

14o

ABRAHAM SCHOE,
Schoolmeeſter en Voorzanger tot
KOUDEKERK, in zijn laatſte
ziekte.
1Boig: Zoet gezelſchap dat met my.
Ziet de Muzijk, Lodeſtein, pag. 87.

wEERDE VRIEND.

D# ift ieſtmaal bp u

mag /
itmam het luonder m i te paſſ /
GPm mijn pligt aan u te toon.eu/
I.

2ll hcbb iſt het niet gebaan /

3 Paar gp 3uit mn ligt berſchoonen/
#ll ſtom ilt upat agter aan.

2. 132ienbfchap houden met berſtanb/
& Poor een 5oeten ſtebben banù/

.

JPat boet u:ienden/ baienben blijnen/
GEn men benfit om mijt nog haat,
3Liebbe Doet den haat berozijnen:

iBant be itebbe bemht geen ſituaab.

2. ?lg / mat hebbe ift lang getragt/ .
een beriangenbe getmagt/
©m nog aan u buig te me5en/

-

.

ster gp uit Dees meerelt ſcheid,

*

3Pant iſ, mag altijd in beejen/

*

*

H. bertreft na b'eeuuwigheid,

.

-

4. “h ſlPeet mcl bat be ſnelle tijd/

ºoft 3eer haaſtig benen glijb:
«En dat niemand bag nog uure /
39an 3ijn leben 3efiet heeft;

.
jl)dat
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JBaat. De boob clft moet be3uure/
&choon men hier al lange leebD.

5. *ft HBiſt ooit / Dat uun' aarbſche ſjutt'/
2 Zeer bemeegb mo?b / en geſchubd':

#oo bat bie al oogenbliäften/
&ochijnb te mepgen tot Den bal;

2tig. Die honing ber berſcijgiſtften/
iH 3iel boen berhui5en 3al.
3. «En bie jatcn/ ble gp teeb'/
H3ebt geleebb / getuigen meeb'
QDat het uutglag ban u ſcbcn/
32u eerlang 5al ſtilic ſtaan:

#Zalig! bien het tuogb gegeben /
't «Ecuunig leben te ontbaan .
7 1Laat ban briemb/on3'bgienbfcbapj banb /
(3Eot ben cinbe 3ijn honſtant:

oßp maarb b'eerſte bie iſt henbe/
2tig ilt in bit 4Eiland ſtupann;
&#n in buien ift tot ben en be /
?titijb mijn genoegen nam.

8 6iëatig beïieub' een 5aah !

"

65n be byiendſchap ggoot betmaalt:
&Die tmce byienben t'5aam genieten/

gºn ban eſſt unel mogb gemeenb /
alBic 3oub' 3ulſt een beugb berbgieten /

-

JPie met 45ob 3elug ig bereend.
9. H3et geloou' en ſjope t'5aam /
#ijn ooit beugben g?oot ban naam;

&Pog bic 3ullen niet beſtlijben /

Ieaat op 't einde beib bergaan/
& Baat. De liebû' altijd 3al blijben;

«En in eeuwigheid beſtaan... .
1o. 'ſtiſBeng u ban/ mijn herten byienb/
2oo bec! 3egen alg u bienb /

&Pm be liebbe te beminnen/
&Ble beminneng uwcettig ig:

TIqat
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'Laat one bit bam Bob beginnen/
&Pan en lieben lup niet mig.

1 1. 45ob bie 3p on5 grootſte ſchat/
&Bie ong eerſt heeft ifeb geljab,
«En hp ſtelbe bie ten toone/

2elleſing in 't openbaar / .
JPoot het ſchenhen ban 3ijn Zone/
2lan ong tot een JDibbelaat.

12. #c5ug / 3p ong meerber maatb/
&Ban al 't 5ienlijſth' op Dee5 aatb',

JPle 3ig 3elbe heeft gegeben/
QPoor een enh'le liebbe Dgibt.
KIot een loggelb/ ong ten leben/
ó IDie henb'er g?ooter gibt?

13. 45gooter gibt en ig'er niet/
QPoit ban ſierb'lijft menſch geſchieb;
3Pie 5al #e3ug ban niet agten/
2llſ' 3ijn liebb en byiendſchap maarb?
#em met 3iel3) en lichaamg htagten/
ſiegt te liepen na ben aatb?

14 àtaat ong liepen onbebreeſb/
Bert'lijſt/ @Bob be heil'geeſt:
13an Den 19aber ong ge3onben;

gEn boor Heyug ong bereerb:
&Pie be htnijtſchcib on3er 3onben/

?lan om3 3iele appliceerD. ,
15. QPie na 3ulften iiebbe haaltt/
o! JBie ſiebbe ig bolmaaht;

G2an en ftan 't niet amberg me3en/
GBf top 3ullen al5oo boort/
GPn3e bgoederen bp be5en
4Doh lieb hebben/ 5oo 't behoogb.

16. #oe 't ban 3p / of niet en 3p/

3laat on3 aatbſche hutt' ban bin
Abchubben/ ja geheel nerballen:
#a betmalen heel tot g?uig/

• ! 3 tºe
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o! IIBe agten 't niet met allen/
ſDant bbp baagten betet ijuig.

St. Laurens den.

UE. Vriend,

Io April 1734
ADRIAAN de VIN.

Aan den zelven

M. ABRAHAM SCHOE.
V# te me3en maar in ſchijn:
2igt ift geen byiendſchap te 3ijn/
ſiegte uiendſchap/ Die beſtaat/

Jaiet in ſchijnen / maar in

DaaD;

33;iend in boorſpoeb / en in noob/
19gienb te 3ijn / tot aan de boob:
13;ienben mogben maar behend/
#lig men homt in 5ujaar elcnb:

197iend te blijven / 3onbettuniſt/ .
Zethoon 3ijn baienb 3ig eená bergiſt:
&afel byienben/ 3ijn maar niet /
RPat maar om be fineer geſchieb:
197ienben ſpij5 ig haaſt gereeD/
't Been een regte byienb unel meet,
3Dat bienb hier nog meer ge5eib?

-

3:

ſy

2ºileg in opgegtigheid/

HTaet een toegenegen hert/
3ezienbſchap onderhouben merb.
12an 3ijn b?ient niet beel gep?aat/
JT2et een auber ) die hem baat:

Zoo men in biſcourg geraakt/
bcel pijgen/ niet gelaait.

' ' ,JPiet

-

w.

"

-.
19gienben

-
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192ienben bp maſhaar p2e3ent/
#ijn malhaar alg byienb gemenb:
gÉn cen bzienb/bertroumij een bgienb/
2lig ijp ben ban raab bebicmb/
#pgeeft een byienb een heim'lijk huoogb/

$ 2aar het niemand anberg hoogb)
#2ail 3ijn baienb/. Dat blijbt Dan baat/ .
(Euſſchen beide byienben maat,

#oo een baienb 5ig ſjeeft miggaan/
«En 3ijn b?ienb bie ſpreekt ljen aan/
#n lieub' en boor3igtigheid/
&Pan toonb bp geen humaab beſcheid:

#aat bedanfit alueer 3ijn byiend/
1Door 3ijn raab hem toegebienb/

&#n bp 5al 3ijn fouten htpaab/
25eteren na bien goeben tamb.
SPu# 3ullen in baan en ſchijn/

-

-

- -

-

&

192ienden altijd byienten zijn.
iPilb men nu hier ban nog meer?
3laat het alleg 3ijn tot eet
2an ben #eere on5en «Bob/

-

-

-

- -

- -

& Pie een bein5emb b?ienb beſpot/

Die be byiendſchap ban ben #eer
#ocht/moet 3onörr bein5cm7 meet
#en bemimmen/ niet een ſjert'
dèat opzegt bebonden meet,
#p eiſcht om 3e liebb alleen/
#ert boot bem/ en amberg geen:

#Petelb'/ 3onb en pbeltjeib)

is

GEn al mat ten htbañe leſj/

HPil fjp dat men meigerb 'thert'

-

«En 't aan hem gegenen met b/

. -

#p bemmö ben/Tbic betroum'/
&#n De maarheid onberijomij :

-

&bie met een noſtromen geeſt/
-

-#
-

- gein
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Ipem beminb/ en bienb/ en bgeeſb/

d#n het geen be #eer beloond/
#an ong/ mag mei 3ijn gelooub:
#bant hp ig een trouunenbalclub/

#ie hem lieub/ en eetb/ en Dienb:
zij het geen ijp ong toe3tib/
#eſtigt hp in eeuwigheid.
St. Laurens den

ADR. de V1N.

1o April 1726.

op een Uiltje, vliegende in de keer
ſe, met aandagtige aanmerkingen
op het zelve.
3Boig: Pſ; 24. De aard is onzes God voorwaar
oefte: Wat bind my langer op deez' aard*.
Ziet de Muzijk, H. Zweerds Gezangen Pag- 61

1. T# mag ieſt eeng/ ik meet uiet boe/
11eam een ge be5igheid mat moºi/
aBug ging ih bp mijn beern mat ruſte :
#ä ſtak mijn bier en fieerg aan bamb/
ºn th nam een boefje in mijn band /

egºm ietg te lezen/ “t geen mp luſie.

, gft babb bermaak in 't geen ift lag:
meaarom ik mat aanbagtig mag/
Gilg
of ikom
maar
alleen nog
in buig
maar,
#ſt bagt
ugoum/
fijnbººg
inigt ,
#2og iets mat op. De ſtraat geſtbieb:
«En 3ietſ ih boogbe een geruiſch / baat:

3. Heijn aanbagt mag in haaſtemeg /
, 2jk babb geen reden nog beleg-

Eft

'AKKER.
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STIt mcemb' inp iemanb bmam bebriegen/
#tt hech/ en heeft firaag om end' om/
gºn Doe bernain ift het geb?onn /

«Een uiltje amam om 't hoobb mp bliegen.
4. Hi?et habb De Heerg in 3ijn ge5igt/

Ibrt habbe goot bermaaſt in 't ligt,
l?et bloog Daar heenen / 3onder ſch2omen/
lipct bloog al ronb en om ben byanb/ '
ſ2a b'een' en ban na D'anb'te hant /

g#n ig boe meer bp mn geſtomen.

5. i3et bomb ooit hier maar meinig ruſt/
H#rt hreeg al meber nieume luſt/

19et heergºigt ſchijnb hem fraai in B'oogen:.
Hºet bcegje neemt een ſtout beſtaan /

- -

lºet neemt 3ijn blugt/ en bliegt regt aan
G2e blam / uuaat boot het buit2b beb?ogen.
6, #ft bagt/ mel battel / meeſb rig Diet/
H#oe ſpeelb gp bug omtrent het bier ? :

&Bp bgeeft geen prijfthel of gebaten:
3Let op het einde van het ſpel/

. . .

lgoub op / Ijouù op; beoenhtje mel/ - - - CPf 't 5al 3eer ligt be boob u baten.
7. 45elijſt ſnel eer be boſcijgob pan/
Hit nieumggier 't eerſte biet begali
(Ie nab'ren / en met luſt 't aantallben?

13;n batte 't byolijft in ben arm/
dl)aat 3iet / het micrb hem haaſt te hbatm/
QPleg hn 3ig 3elb begon te branden.

8. #zoo mag 'toolt met dit biertje: mant
Zijn eene bleugel mlerb gebgamb;
't Balo in de ſtcerg en bijbt mat hangen;
&Poot 't mo?ſtelen / ontkomt het meer7
-

GPog 't neemt een blugt bliegb eben 3eer !
&Iot bat het eind lijft mierb gebangen. 2

9. Zijn beide bleugelg/ en 3ijn lijn/

zijn E :# "jij" "1
s.:

#Zeer

-
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#eer haaſt gekomen ten berberbe:

-

lfier boag geen uitholnſt boot bit bceſt /

JDaar 't gau (of 'tuild of niet) ben geeſt/
QEn 't moeſt alûug met pijne ſterben,
1o. #ſt inechte 't op. Dan eerſten aan;
G#n bagt/ hoe mil bit ſpel u gaan/
2 Zoo gp eeng in De blaInm' 5uit ſtolnen?
GBp einù u byeugbe met beel pijn.
|ſt nam 't ter ijcrt'ſ en hebb' boot mijn/
dat uit tell leetilig aangemoinen.
-

Aanmerkinge op het voor
gaande.

-

3Boig: Pſ. 1o7. Wild God lov en eere geven.
CBfte : : Rein maagdeken met eeren.
QPfte: Van Helena.

..

Ziet de Muzijk, Wits Gezangen, pag. 169.
f,

“G##

bie be aacbſche 3ahen/
#Zoo hertelijſt bemind:
GEn na een bunaag bermaften /

Zoo 3eer begeetig binb/
v:: 45p/ bie be 3ombe boet/
JPlet, ſuſt / en groot behagen:
:::: #et einbe 5al en moet /
JP2et ſinect ben laſt ooit bgagen.

.

2. ?II ſchijnen 'g meereſog luſten /
Zeer fraai in u ge3igt:

ºp meugb baar niet in ruſten/
't #g een bebgieglijk ligt:
Gbp bliegb met groot gefnot /
«En veel getuijc# baat ſjenen/
&-

..."
-,

.
*

.

(Lot

AKKER: "
(Iot bat uur jeugb berbot,
Cºu u ſttagten berfiieenen.

143

-

-

3eatan ſteltboot/
de 3onben/ . . .
H 3.5coDeuermaah'lijft
•

@Pat gp tot allen ſtonben / .

-

#en bliegb/ aig om het oor/

-

25p u ig ruſt nog ſtilt'/

3 àiet aig een goöloog moelen;
GPf 45on u ſomtijûg tullo 1
't &#en meinig bocn geuoelen

-

-

,

4 GBp ſieerb wel eeug uucetomme
«En 't ſchijnb / het ig II leed :

«Bp 5ijt alg um een broomen/
't 3g/ of gp niet en ubeet/
ſBat u te Doene ſtaat/

jl)aat 3iet / u 3onnig leben
&Paar 3oeht gp uneber baat'/
QBaar been uſogb gp gebgenen.
5. 2et 50ct/ en licblijft bliftſten

2

JPer 3onben/ in u oog/
Berhiuberb u oan 't ſchrikhem/
#Zoo gp. Daar biep in bloog:
GBp Denſit; het 5al mel gaan/

-

TT 't Hg II een groot bermlaſten /

3Pieg ſtreebb gp ueber aan/

*

.

-

- (Cot gn De blamun' hoint naften. . . . . . . .

6. 32e meerelb han u lohäen/
ſlºtet 't liebelijſt gezigt :

- sv

&#n mo20 Daar hoor getrohhen/
2llg. Door een bmaſemo ligt/

& Baat gn 3eer ſnel na bliegb/
«En grijpt met beib uun' banden/ - 1
JRaar meet niet / bat5e liegb/
«En u maar 3oeht te branden. - - - r,

-- -

7. #a/ alle beib um bleug'ſen/ ! :
39an lichaam en ban 3iel/ 7 % - - - - - # 2

Pig

15o
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&Pie milb gp niet beteug'len/

»

GBp batſe u meerhiel/

-

- -,
-

(tot gp met herten leeb /
(ſoepoelb / tot uujer ſtijanden /

3Pat u haar plannen heet
oſbeheelſ en al oerb?anden
8, 3Paar gp 5oo ſnel en blugge/
Zoo bartelijk na bloog/

Zomb Dit u nu terugge?
Jleet een mcboogenboog,

#aat meen/ het houb u baſt/
bier moet gp blijven hangen:
«En 3ult tot uuben laſt/
#u uupen loon ontbangen

9. GBp maart met briot'get betten/
&Pp bit plai5ier gezet:

jlâaar nu baard het u ſmerten !
&Be 3ombe ig een net/

dºen omdalheerg' boot 't ge5igt/
3Pat liftelijk ſtan bangen/

oEn bie5e bolgb / 3eer ligt
QBaat in han blijven hangen.

Andere aandagt op hetzel
VC.

19oig: o! Schoonſte jonge maagd.

1 W: ig

u/ ô mijn 3iel /

gaat gp 3oo ſtii hond me5en/
ambot igt t bat u ucerbiel?

oe ! 3it gn nog in ugee3rn ?
oe lange nog na De5en/
-

-

- -

-

2ije
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Eijt gp nog 5°o houb a g pg?
dPaat u He5ug 3ultie ſtralen

33an 3ijn ſteub' op u doet ba en/
ó ſlàijn 31el/

ô JPijn 31el 3iet het eens in/
«En toond hem tnebermain'.
2. #p 13 u tot een ligt

#In Duiſterheib / gegenen:
«Een liebelijſt gezigt 7

iPaar in gp bind het leben,
2oub
hemboet
nog geen
benenleeb?
/
@Baat gp
Ijp boor
niemand
ziet / bp ſtaat met opene armen/
#n ſjen hond gn u bermarmen,

-

x

13lieg maar ljeen/

3Blieg maar been en bat hem aan/
#p 5al u niet netfinaan

-

3, IBaaſt ben een ſtil getuiſclj/
Jil 2et 3ugten / en gebebcn:
«Een geeſtelijft gebruifch/

3Pogb ban hem met geleben:
«Ei / blijbt niet hier beneden /
3Blieg al been/ en meberom:
3Laat 3ijn liebbe buur u nahen/

gaat gn ooft in lieube meugo blaken/
#p ig meerb/

#pië meerb/ in baab en ſchijn/
3Pan u bemind te zijn
4. "Die 't ligt beg leueng 3iet/
&Bie kan 3ig niet uermijden:
ô Ziel / 3uſt gn ban niet/
#2u / ten behujainen tijden
#n hem u niet uer binnen
dale 300 ganſch begeerlijk ig?

: .

Ilºilo u bert aan hen betpanben/

||

al 30u0 g in Ois blamm
verbannen / ſlielje
.
# 3
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3Liebe 3ici / | | | |
3liepr 3iel/ ei treeb maar aan/
âDaar toe lang ſtil geſtaan?
-

,-

5 ſpaar beib! mn bunfit/bat ift
+4 eenmaal hoort Hladen /

-

ºf pebb ceng een oogenbliſt
dººrboclb 3ijn licube blagen:

ºgh ouru het niet meer budgen;
át ant mijn ulrug'len 3ijn te ſtort;

b'pope ſchijnt bp na urrouncilen/
GEn 't geluouc ig haaſt bellen/
&Picg ilt magt /

a: leg ik maagt / een tijd boot mijn/
3TBat ift zal blugget 31jll.

-

6. ô #ſel geen tijd berlet /

*

Boe! 3out gij langer tocuen?

'-

dDe u?ce3 ter 3ijf en 3et /

-

apaat om 3ouú g” u bebloeben?

:

-

en,'

iſion / uilb het uueer bep2ecutil.

HIdat bat hccreſtjtitie ligt
44 zoo mcertig 5ijn bebouben:

ººit uicrb gp baat in berflonben:
24H ubicro gn/

-

# miert ºnſ manucer 't 5oo Humam /
#ct ben, maar eene ulainili'.
7 ó ge5ug/ beet Inn nu

egn umc lieuo ontpaulien:
opg! bat nujii 3iel ball u .

gº go beci niet b tocgeſchonſieu /
3Dat ilt / in lied de D2olitical /
2nberg geen bermaals en bonb;

#neogt un lieuoc mp betteeren/

5 ban had ik mijn begreren/
GPg hoe ſchoon!

.

. . . .

. .

. -

.

gPg hoe ſchoon 4 en monter 50ct/ .

#thijnt mg au lituut gloen!
"-

- -- -8.
6 Za

-+-

-------- --
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8. ô Zalig/ eetltuig ligt/
HBie 3oube it niet minnen ?
3Dat liebelijſt gesigt/

* .
-- -

--

3Laat iſ: o ! Ipert getuinmen;

.
--

- - -

*

ſlàct S'heil'ge Ieraphimen /
25?anden in een liebbe glocb : : :
€3e;ug / ift alleen bcthiese/

: ::

gº

'It IDil mp heel in ſjein berlie3e/ - " ,
Op bat ift/
gPp bat ik ſ tcn ccuum'gen bag
2 in liebbe bgamben mag,
9 ô litagtig licube merft!

- '

- - -

,

QPie u geboelb ban binnen:
&Be boob ig niet 300 ſterft;

-

--

- -

- - -

1Bat ftan u obecubinnen ?

-..."

4,5p bgingb mijn ljett en 3innen
2üg / bbie ſtan u tegenſtaan ?
- ,
.
- HIaat U2p al be boaterſtroomen/. . . . . . .
#n een opber t'ſamen ſtonnen/ # :
't Sjg alſ niet/
- -'t 4g al niet / en ongeagt/
-

-

25p be3et liebbeng hragt,

- ºf

1o. De lieub' ig alg het g?ab / . . . .
Zoo harb / en ſterft in firagten: . . . . .
Scijoon irillan D alleg gab/
31Pat men ooit ſtan betmagten / .
#ft 3oud het al betagten
. . .
3Dat be meetelt hier berſchaft;
;, 'ſt 1Bil in ſieobcng buut'ge ſtelen
dTºet uermaait unel eeuunig bolen:

iion t mijn peet / . .
#on / mijn 19eer / en magt niet lang/ .
#ſt ben ban licbbe hramIt.
--

.
-

2. Korinten 5. vers 15»

*
.

*

a t.

Want de lievde Chriſti dringd ons
# 4

De

Den Zeeuwſchen

'154

De Heere verwijt den zon
daar zijne ondankbaarheid.
130ig: Gy kinders jong, en ſtout.
I

W# ig u/ menſchen hinb/

&Pat gp u boo3e ujegen
gZoo ſtabig nog beminb?

#oc ig't met u gelegen?
3Paar ilt Uan eerſten aan
+4 aan be hamb beco gaan /

o! Menſch, wat hebb ik u gedaan?
2. liom/ ſtelù il / enūe 3egt /

t

HDaar heeft het ooit gebleken/
Pat iſt Il Dfe0 Ollt Cigt /

3Pat gp 3ijt afgelpeſten?
#om/ ſteib u bigte bp/
Betuigd vry tegen my,
Waar in dat ik u moei'lijk zy.

3. #h hebb' u nooit geen humaan /
JEaar afſcg goebg bcupc3en :
#Hun hert eeng openſlaat/
QBaat 3uitje 't 3eltje tegen:
#oe bat ilt menig jaat/

-

#l hielb in mijn beujaat /
«En u gerebb” uit beel gebaat.

4. #ebt gn u ongeluſt/
#oomtijûg eeng moeten b?agen/
âBanneer gp h'maatn in D?uſt /

gZoub gp baar ober hlagen?
2{lg u ictg humaabg humann aan/ .
dEn ſtoub' gp 't niet berſtaan/
Dat gy u zelv. dit hadd” gedaan ? .

5. Het is uw boosheid ſnood, . .

Di
1C.

*

AKKER.

Die u nog zal kaſtijden:
Hm afHeeringen ggoot /
#Zullen u ſtraff boen lijben:
JPijn moogben niet en miſſ'/
Weet dan, en 3iet gemig/

155
-

--

e

Hoe kwaad, en bitter dat het is.

6. Dat gy my, uwen God,
Zoo ſchandig hebt verlaten:
«En mijn heilig gebob
2Eltijd upild blijnen haten:
&Bp toont u daar ban ſchu/
39an eerſten aan/ tot nu/

En mijne vreez' is niet by u.
7. 2og ebenbnel 3egt gp/
(9m bat ik ben gebuïbig) Ik ben van zonden vry,

*

-

I

Zeker, ik ben onſchuldig,

Het is geen ſtraffens weerd,
Zijn toorne my niet deerd;

Z' is immers van my afgekeerd.

8 ſpaaromme ban/ miſb gn
J12et mn thuiſten / op heben?
<Bp hebt bog tegen Inn
@Een hoogſten onertreöen:

#lt 3al met u in 't regt
ſiteben/ om Dat gp 3egt
Ik hebbe niets gedaan onregt.
9 Jh 3ai 'tti toonen klaar/

3Pat gp u hebt bebogen;
En als een leugenaar,
Hebt tegen my gelogen,
#H hope 3al megulien:

't Bertroumen bouen bien/

3tig gp die 3ult uermopen 3ſen.
Io. Diſo gn dan nog bJoytaan/
ſtegen inp blijven mo:ben?

>

-
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2MBilb gp geen htmaab afſtaan?
Zoo ziet, en hoord de roede,
En wie die heeft beſteld;

&Tot gp eeng met geupelb/

#n toorme boogb ter meer gebelb.

Den Zondaar geraakt zijn
de word verlegen.
1Boig: o! Zion mijn Vriendinn'.
I.

A# mp !

hoe ig mijn hert'?

«Beperſt/ boot angſt en ſmett'/
#T?et bgoebljeib ingenomen!
Waar mee zal ik den Heer,
Te gemoete mogen komen,
Q3m te bcr5oenen meer ?
2. Waar mede kom ik tot
Dien alderhoogſten God,

Om my voor hem te bukken?
ſDat offer 3al iſt boen/
Op bat het mp mogt geluhhen/
HDijn ſchabe te betgoen?

3. Zoude dien grooten Heer,
Wel hebben een begeer,
Aan duizenden van Rammen?

2 Zoub 3ijne toornigheib/
QPoor Brandoffer vlammen,
Jàict upo?ben neergeleib?

4. {}oe ben iſt boſ ontuſt!
ZGub 45ob niet hebben luſt;

Zijn g?timſchap af te b3ehen/
Zoo ik hem kwam t'gemoet,
-

Met

-

--

t **

--------
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AKKER. Met tien duizend oly beeken?
Häan 't baat mee 3ijn geboet ?
5. Zal ik mijn eerſten Zoon,

-

- -

Of dogter, mogen dôôn,
En voor mijn zonden geven?
GEifcht #eere / luatje mild /

7

2lig mijn 3iele maat tilag ſeben/
#h 5al 't je georn / miſb'.
6. ©g ſpeer! hebt oog gebulb/
Jl)ijn ſbob, ilt henne ſchulû/

JPijn 3onben ift befilage,
3 ºp 3ijn mp tot een laſt/
33cel te 3 maar buur mp oth byagen /

#h ongeluhftig gaſt!
7. Žiet mijn clenbc aan/

âDaar benen 3al ik gaan?
ſDaar been 5al ilt inn heerc?

:

#Zoo gp met mp in 'ttegt

*

*

Geng mild treben/ o! mijn #cere/

-

jl?ijn ſchuld baat openlegt.

8. HDijſ0 mp cen inibbel aan/

Hun gramſchap te ontgaan/
2{g / ik ben t'emben tabé !

- -

#oo gn man ſtonden aan/
HIBp niet haaſtig toonú genabe/
Zoo ig 't niet mp gedaatl,

'

e

,

'

2

De Heere komt den Zon
daar tegemoete, en bediend hem
van raad, met toezegginge van

genade, op voorwaarde van be
keeringe.

-

- -

-

-*

-

-

-

'

-

-

-
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1Boig: Venus mind Adonis.
Ziet de Muzijk, Bellerophon, pag. 197
De Heere ſpreekt.
II.

D# hoor ift gerugten/
12an/ Die na mp Ugagell;

KBaat hoor ik een 3ugten /

ga mmeren - en ſilagen;
'it goor een ſtennine ban gemeen/

gemeehingen / en ban gebeen/
#Ban ble/ Die ber 3onden b2ugten/
25itter ballen in 't gemeen.

2 jienſch mat homje b?agen?
IBoe gp 3uit in Ugebe
jiiep honnen behagen?
't #g al lang geleden
U zoo menigmaal gezegt »
Wat dat goed is, en opregt:

't zijn geen utterlijfthe 3eben/
2lig gp mp boot oogen legt

## 3ouº

iſt begeeten?

't #ijn geen offerbanden
TBie in 't bier uerteeten/
GPf tot afſcijen blanden:

'R GEifch geen boob ban menſch nog beeſt
Hlhaar doet regt, met uwen geeſt:

-

ipaat be 3ouben / bie u ſchanden
3tanboen/ en mijn name vreeids

ſ

4 Igoub m ſteepg weldadig,
Wild in lievden hand'len: -

efn boot mp geſtabig
Ootmoedelijk wand'len:

Laat het kwaad, en doet het goed,
Zoekt altijd den vrede Zoet.

erotie als telgen van amanvum/

an

AKKER.
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ºm be beugb/ met rein gemoeb,
5. ©g of gp Olt leerbe !

3luiſterb na mijn upoogden
(o! Gy afgekeerde)
2Zoo ljet ubel behoogbe /
En bekeerd u dog tot mijn,

32iet in balſcijheib/ nog in ſchijn:
&Pg / Dat gp u regt bernectbe !
QPan 3ou 'h u gemabig 3ijn.
6. Kend maar ban te booten/
Uw” boosheden alle :

Zoo zal ik mijn toorne
Op u niet doen valle,
3Palit iſt goedertieren ben:
KPie u hert en nieren henn'/

9h 5al niet altijd berſtoren:
ilBant ift niet totaahgierig ben.
7. Wild maar wederkeeren,
Gy verdwaalde kind'ren,
3Pan 5al u niet beeren/
gen geen humaab meer binb'ren:
#ebt gp u aan 't hett ber3eerb/
2lig gp u hebt afgeheerb;
h 3al u ubel haaſt genegen :
omt maar toe / meeſt niet berbeetb,

- -,

-

-

DenZondaar treed tot God
in den Gebede.

3Boig: Mag ik nu niet klagen.

,,

Ziet de Muzijk, in den druven tros,

' Zºº
tººn/
- mijn smaat ongeval?
"- --

-

3Pat

16o
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3Pat mp3eer betſlagen
JIBaaht/ nu obetal /

Poot mijn groot afſteerigheib:
Hleijn 3onben alle /
d5goot in getaſle /
Uhebben bit gebaan,
God is van my weggegaan !
2. 25eib! mijn treurig ſjerte/
. @Baat niet betbet boogt ;

dºob ble heeft um ſmette/
oEn geklag gehoogd:

«En bp roept u minn'lijft toe;
Keerd tot my weder »
En u verneder,

En bekend uw' kwaad,

want by my is veel gen ad”.

3. o! JPijn ºob en Heere/
ziet / iä 3ombig buigt /
#om tot u mijn heete ?

'# #och uur aangejlgt':

roept gp/ bat ilt ueberhfet':
#pijn een bier ben ik /

-

*

*

Heijn ſchuld behenn ift '
#h hebb' 5eer migpaan/
&#n troump'loog u afgegaan.

4 Gbp 31jt nog de 12ecte/
Hool uan goebigbelb/

-

- -

-

-

1Baat 5eub' iſ min ſierte/
- - ?tig mijn berte fcbreid? "
elberg ig't nergeefg geupagt:

- - -

' --

-

-

-

-

- - -

-

-

- --

Heuv'len, en bergen »

My maar en tergen : ,
Waarlijk,
zonder
By u is alleen
mijnfeil,
heil.

:
-- -

-

5. Schaamte, zig uitſtrekket,

wegens 'tkwaad bedrijv:
-

Schande

-

-

- --
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AKKER.

Schande my bedekket,
«2ber heel mijn lijn: .
CBm. Dat iſ ban jongg af aan/
GEot nu opljeben/
#ebb' obertrebcn/

'

,

'

: - -

«En um ſtemtn en moob
J#iet geboo35aamb/ nog gehoogb.
6. @g geet! miſb bergeben/

--

3il mijn 3onben zuuaar/

- -

- 3laat ift boor u iepen:

- - --

#oeb mn boor gebaat /
iDaſcht mijn malgelijhhe 3iel/

*

*

*

*

-

#n Chriſti monben:
19erbergb mijn 3onben/ .
in 't bloed ban u 3oon/

JBaaiit nip 3uiver / rein en ſchoon,
7. #iet geer/ ik belijbc/
«Pat ik ben ontucerb /
#2u / en t’allen tijbe/
@Pat gn mijn begeert' .

-

39an mijn bene 3oun boſboen:
3l3ant bol migbaben/

:

\

25en ift gelaben/

--

iDaaronn Dat ift ban/

5.

gPp um gunſt niet hopen kan.

-

8 dlgp2aat
ik mi!
bertrouuwen/
&Pat
#eere
3ult/
#men #Zoon aanſchoubben/

-- -J
t
-

@Pie met ggoot gebuſb

?Van u regt eeng heeft betaalb:
Çn poot mijn ſchulben
#en met betbulöen:
5ijn
kragt 62
p mijn reehºning 3ijn gef

#

e

#

' -

9. 3 Bilbum' ſfeeſt inp #n

QBat die in mp merkt/ * *
-- -

-

*

w- -

-

-A'

H
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/.

Het geloov ten leven.»
En my make ſterk,

aPatih in um megen ga/
GEot u met eeren/
Zonbet afheeren;

apt bibb ik al t'ſaan/
#n mijn 13eiland #c5ug naam.
-T

DenZondaar word van den
Heere getrooſt.
3Boig: Hoe dan zoud gy my verlaten.
I.

Hoe ban/ 3oub ilt u berlaten/

«Die 5oo bert'lijft 3ijt beboeub?
Hacem/ ilt 5alje niet meet baten/
2il hebb ik bug lang bertoebb:

2lſ u jammeren/ en ſmtehen /
alsmijn
een bier
bat bgautº:
ziet/g' mn
gp boet
gramſchap
b2chen/
#n ontſteekt mijn ingemann,
2. #h hebb' al u angſtig hermen
ſpel gehoo!b ban eerſten aan?
'kibi mp ooet u ontfarmen/
En u m gemaab ontbaan/
#gh 5al u niet meer Doen beben /

•

dem um zonben/ klein of groot,
gziet?
ik hebſe
«En ih
bijb uu betgeven/
dan ben boob.

3. #5ljub mn maar altijd

aanfileben/
ziPan en maakt u geen gebaat *

#gh en 5al u niet begenen/
&Pf oerlaten/ boor of naar :
Ofſchoon bergen ende heuv'len.»
(UPie
z- 1
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( Die 5oo baſt geg?onbet ſtaan)

W#en mogten, ja ook ſneuv'len,
2zijt geruſt / en onbelaan.
4. 3Iaat uur herte niet be3tmijftfien/
Want mijn goedertierentheid
Zal dog nimmer van u wijkken:
En 't Verbond dat by my leid,
Dat ik en mijn Zone mede,
t’Samen hebben aangegaan,
Spreekt niet anders als van vrede,

Dat zal eeuwiglijk beſtaan.
5. 45n 3ult in mijn gunſte leben/
13geeſo niet/ uJatje ooit ontmoet:
1Bilb mn maat altijd aanfileben/
IDant iſt ben 't Die u beljoeb.
bettroumen:
baſtuwe
OPpWant
gp ben
ſtond
mp ik
God
God,

-

"
t

'k Ben u toevlugt in 't benouwen
Ja u deel en eeuwig lot.

Den geloovigen Zondaar
loovd en dankt den Heere voor

zijn genade en trooſt.

--

t

1Boig: Schoon uitverkooren maagd.
1,

H# bzienbelijſt

en 3oet/ .
#g on3en 45ob 3eer goeb/

QPen geen bie tot ljem homen/
JIPct een be3tuaatb gemoet/

-

JPie tot hem hlaagb en ſchºeib/ .e
-- - - -3Bol meebom eno pijn/
/

ſ

Y-- --

#L

#n
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#n zijn clenbightin/
3l3il # gemabiſ, 31jn.
, ik lag om mijn migbaab /
#n wee5e oan het humaab/
at mn mogt ouerſtomen/
gn mijnen jammer ſtaat,
#h riep niet ongebulb /

## wat hebb

ik gedaan ?

of God vergeevd mijn ſchuld,
En 't kwaad aan u begaan,
3. Geneeſd mijn ziel, o! Heer,
En geevd my gunſtig weer »
Uw' vorige genade,
Die ik nu ſteeds ontbeer;
Ontferm u over mijn ,

& Heer ik ben in nood!
Of anders moet ik zijn
Verſtooten in den dood.
4. Zijn ingemann ontſtaft/

2tlij ik hem bug aanſprak,
e-offen boot een medelijden/

3Perhoogbe bp mp ſtraft.
Waar is er zulk een God
-

Die zoo het zondig kwaad
- - - Vergeevd, wanneer wy, tot

Hem roepen om genaad'?
5. 2tg. Theere/ unie ben ift /
JBaat iſ lag in Den ſtriſt /

zDat gy op mp miſt, unemben/
Hun oog 5oo minnelih ?

oëp trooſt nu weer mijn 3iel /
En ſpreekt my na het hert?
f

IBanncet 't mp bange biel/
JPoot meebom in mijn ſmert.
6. Kom, hoord dog all', maar meeſt
Gy, die den Heere vreeſd,
Zal

AKKER,
Ik zal u gaan vertellen
Hoe goed God is geweeſt,
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.

#lg iſ, booy 't hoo5 berſianb/
first 30nºſg moboer biel/
Groſs ſjn mn met 3ijn hand/
«En rebbeb 5oo mijn 3ici.
7. o ! Heere vol genaad?
Hoe zal ik u deez daad

Te regt konnen vergelden?
Ei, geevd my daar toe raad,
Ik zal daar heenen gaan,
Daar men uw lov verbreid,
Uw' name roepen aan,
Met ware dankbaarheid.
8. #ft 3al ooit ban nu boort/
12olbrengen haaſt het bUGo20/

Ban mn mei eet geſp?oſten/
GEn u (gelijk 't beijoogo)
25craten mijn belout'

& Bie ilt u hebb' gebaan :
&#n 'tumoogd / bat boogtijbg/ uit
JPijn lippen ig gegaan.

9, tl 5p ban lob ge5eib/
Gbob Der barmhertigheid,
&Pie u genaan en trouuuc/
#oo ober mp uitſplein:
Gy hebt op my gezien,
Als ik op u niet zag; (Baar iſ ook bonen bien /

-

#n 't3onbig fttik nog lag.
io. o ! laabet u 3p danſt/

. .

#ijn ganſche leben lang)
gBat gn mijn boo5e megen/
«En gabbeloo5en gang/
*
«Boeb'lijſt hebt afgeheerb/
JPp op t; paù
-

a",

*-- 2,

. . .
r - er

w

- --

- - J.

1
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aſpieg 3p u lob bermeerb /
En eeuwig dank gezeid.
11. Lon/ 3p it He5ug 3oet/

Die met u bierbaar bloed
3Door al mijn 3ubate 3onben
3Bolſtomen hebt gebott/
jaa u batmljettig!jelb/
#Sctioſt gp mp ban 't Hitmaab:
Dies zy u lov gezeid,
gzoo lang mijn 3iel beſtaat.

12 #Iou / 3p u heil'ge 45eeſt/
wDie (alg iſt mag bepgeefb
GPm mijner 3omben ſchulben)

Jpijn trooſtet 3ijt gemeeſt:
Als gy my na het hert

Sprak, in mijn treurigheid ,
3öer3agtembe mijn fillert,
Dies zy u lov verbreid.

13. Prie-eenig Bob te faam/
Hun obcrg?ooten naam

jaoet eeuujig 3ijn gep2e3en/

#7 maakt mn bog belimaam/
oºm met de Heineſ ſchaat'
H ſtocm / en ijeerlijkheid/

,

(Ie 3ingen boot /, en laat

&#ot in bet eeuwigheid. AMEN.

Chriſtelijk Gezang, waarin voorko
men verſcheide klagende Perſoo
nen, ider over zijnen tegenſpoedi
gen ſtaat by welke hem iemand
voegd, om dezelve te trooſten.
->

-

19oig:

:

Poi3: Philippus, Koning van Spanjen goed,
Eerſte klager.
tuatig mijn elembe g?oot/
&#n ban een 5maar gemigte:

A##

2 ºp balb mp hatber ban de boob/
Daar heen 5al iſt mn rigten?
#ijn hmelling bie ig nagt en bag/
C2gt hoogbe iemand mijn gehlag/
«Pat 30u mp nog berligte.
-

Trooſter,

ſlBie hoor ih bier 3ijn jammer ſtaat)
2oo bitterlijft beubecne?

#et ſchijnt dat 't hem ter ſjerten gaat/

>

#p Denht/ ijp ig alleene:

#ijt gp 't mijn buienb? mat 'g u gebeurd?
#9aar ouet gp 5oo heftig treutb7
«En 5ugt 5oo ongemeene?
Klager.

dag! #'er iemand bie mn hoogb/
G?oh buiten mijn bermoebe ?

#oo geebb eeng raab/ en ſpeelt een ºnoogb/
#fit gp mijn baiend ten goebe:

ſpant 'guleerelbg fruig heeft mp gebiuht:
#ft ga daar onder alg gebuſit;
&Poot 3 mate tegenſpoeben.
Trooſter.

#ijn 't plagen naar het lichaam naar/
&Pie u hier ſteebg aanhieben/
't Hg maar 't balb boot het uiges mat 3traat /
&Iertmijl bat mp hier leben /

3

zoo gp geen aatbg geluk bezit,
De Heere die heeft meer als dit,

Om u te konnen geven.

E

D/ .
g f; 5'Il 000t attnoed'
iſ 3 #ger:
- 300
bernterb/
@Pat
300 berncer
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3Pat ift 't niet ſtan berb2agcm /

Jpijn lichaam ujob heel uitgeteerd /
“Door 't 3ugten en boot 't ſilagen :

#h ijo gebºeh pan 'guleertlog goed /
G#en ander heeft groot obeculocü :
JPiemand ſtomt na inp b?agen.
rooſter.

19eeft u be atmoeb 5oo ontſtcib /
oEn 't ſjecte ucet geb?eben:

#ebt ijn geen ſchatten/ goeb nog geſD /
GPm ban te tonnen lebert :

gzoo gaat tot Bob Die 't ali' bebit /
De Heer die heeft nog meer als dit ,
Om u te konnen geven,

pct 3umahſ en arme be5et aatb'
dDat heeft 45oo Nitberhogen,
oBob agt u maar be atmoe uiaard/
ſDaar toe ben nloeb berioten ?
iDat hebje aan het aarbfc ſlijſt?

#zijt gp maar in 't geioobe rijlt/
ſDat Han u blijòftijap ſtoren?
Derde klager.

egſt mag door be5en uuel geſtelb/
't 65ing met mp al boot ujinot,
#au babb' (h 3tilh een oogſt op 't belb/
2ºlg men moel ooit hun billDct1:

JEaat 3iet/ bien g?ooten / Opperbcer/
&Die 5enb een 3ulaten bagel neer /
&Pie alleg ging berfſinben.

jou ben ik alſ mijn ſchatten limijt /
QPic in Den afther lagen /

't HDag al mijn hope in be5en tijb/
âDaar op mijn oogen 3agen :
3Ban tien maauuu een / ban bonberb tien:

gºal voor mn 3ijn , bat ſtaat Ilt 3ien/
#ſt ben geheel geſlagen,
e

- *

.

- - --

Trooſter

#
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Trooſter,

19ertrouuub op ©ob/ en roept hem aan/
#p 3al u niet begcljen :
H#oub u met 3ijn beſtſer bolbaan/

-

«En mild niet ueber ſtreben:

#a filecoo bein aan gelijſt een hiſtt'

#egt; Heere gy hebt meer als dit,
Om mijn te konnen geven.
Vierde klager.

3ft Irebbe certijng uici geruſt/
#ft babbe niet te ſchromen:
#ſt babb al mijnen uJeng en ſuſt:
#l2aat 't i3 nu Ucrt' geſtomen/

'ſ: 2abb buig/ en ſjou/en land en 3anb/
Hèaar boot liet mater/ en ben blaub/
#eeft CBob het inp ontnomen.

-

Trooſter.

-

&Poe gp beg lereren gunſt begat/
.
2Nig cenen g?ooten 3egen/ '
«Belgeer heeft boot bien g?ooten ſchat/-- -qbeen Dantibaar bert gchregen:
eBob gap het u/ op bat bp 3ou
25c3ien / of gp 3oub' 3ijn getroum'/
*

-

#n UJo?ſpocÜige uJegen,

-- --

dou Dan / 500 gn meer tot hem gaat/
KPoo? micb'tigheid gebgeben/

«En gp De 5onbeſtcebg betſaat/

- --

dil 2et U?te5cm / en met bebcn :

&#n ijtin in ben gelooue bib,

Zoo heeft de Heere meer als dit,
&Pm u te tonnen geben.
Vyvde klager !
3h ben bp pber een ontmeerb/

19etagt / berfmaab/ berfcbouen:
«Een pocr mp bc rugge licern/
JPijn b?ieuben

#toum/

-

4.

--2

'kijebbe

17o
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'Hºebb niemand bie iſt flaag mijn mooo,
#ft bubb'/ ih bitt met 3ugten ggoot /
optlijſt een ſtomin en booijen.
Trooſter,

-

%ijt gp ban byienb en tnaagb beroobb/
#e lot ig 30o gefcij?ebcn:
#ſe ſtoot niet ligt'lijſt ban je ſjoobb /
25p nigten en Un mcben /
#oub u gemoeb maar rein en buit /
GEn Denſit/ de Heer heeft meer als dit,
Om my te konnen geven.

«En mieinb niet bat gn 3ijt alleen/
2ll ſchijnje ſcſjoon berö?cuen /
3pgeeftt maar met @Bob / Door u gebeen/
19eel trooſt ig u geblcben:
#ebt gp maat 3 e5itg in be5it/
Dan hebje vry veel meer als dit,

Hy wil zig aan u geven.

Handelinge tuſſchen Abra
ham en den Heere.

Gen. 18.

Boig: o ! God, o! heilbron der genade.

Ziet de Muzikke, H. Zweerds Gezangen, pag. 173.
Is

D# 'g Hºeeren goebheib allrgabet/

& Bie ?tbaljam hebt tot een 13aÜct/
QPic na 't geloobig boorbeelb leeu0:
332ocub Bobg lanlintocbighrib bp be5en/
&Die ijp eertijbg al hccſt beule3en)
2lan &gbom / bie 't brbomben Ijerft.
2. 4500 ging aan 21U:aljam utritſaren/

«Dat Sodom en G5ominotta maten/
-

-

v.. " -

19et UlllO

AKKER.
33etbuſb met g?umelbaben 3\naar:
19aar boog getorp ganſch uitgelate/
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&Pút ſjabbe nu berbulb De mate
13an bate 3onbcn/ openbaar

3. 3a / Dingen/ Die ganſch niet betaamben/
&Ie 3ijn genoemb/3p 3ig niet ſchaamben/
JPaat ongebonden/ ggoum5aann/ ſtout;

iſlàoetmillig/ man en 3onder bare3en/
3Doub niemand baat de minſte me3en/

't ºp groot of hleine / jong nog oub.
4 GBleg babb be ſheere boorgenomen/
't G5eroep. Dat tot hem mag gekomen/
jºu te be5oehen met 3ijn ſtraff':
HIBaat eerſt 5oo buil hij begr 3ahe/

2lan 2bgaham behend gaan mahe;
iſionit daarom ban ben gemel af.
3: Cinee «Eng’len / Die ooh met ben #eere
gºeftomen maten/ 3iet / bic heere

32a Šeobom/ baat 5p gingen heen:
C2m Dit hun meth baat te oerrigten/

laaat ?ºb?'ham bleen boot 't aangezigte
QPeg #eeren ſtaande maat alleen,

6. Poe ig ?tbraham toegetreden /

ſlot ſpob/ met ernſtige gebeben/
«En ſp?aft boe Itan iſt bit oermoen/
gaat gp o! #eere/ 3oub'gehengen/
©en regtueerbigen omm' te brengen/
#zoo gp Den goöloo5en 3oub bocn.
7. ſlàiſſchien 3ullen baat nog mel bue3en
#n be5e #etab/ſ bie u ſpect meegen/
-

bijbtig in 't getal;
2oub gp be plaatſe ban niet ſpaten/

3IIYnaar 't ſnaar

#oo baar maar bijbtig 3ulke matcn/
@Pat gp haar niet en baagt ten bai?
8. 't #p betr' / 't 3pbert van u o! #eere/
JPat gp het scgt # 30ub' betiteere/ v.

5
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QPaar gp alfing tegtbeerbig 3ijt:
o! 45;oote 45ob 5eer hoog ban maatbe;
o! fiegtet ban bc ganſche aarbe /
%oub' gn geen teqt boen nu ter tijd ?
9. Zoub' ban ben tegtbeerbigen moeten
t'45elijft met Dell goûiuo5en boeten ?
#Zoub Bat bp u boot regt boorgaan !
&Pat gn ben gocben met ben filooben/
g5elijliftelijſt te 5aam 3oub' booben
«En een gelijkſt' lot ûoen ontbaan?
1o. De libeete iaat hem oberunitinen)
GÉn fpgaſt; zoo ik tot Sodom binnen
Zal vinden vijvtig zulke lien:
Ik zal met ſtraffen niet voortvaaren:

Maar 'k zal de ganſche plaatſe ſparen
Om dezer vijvtigen, dat zy 't zien.
1 1. @Boe 5eib??lb?aſjan te bier ſtonbe;

ziet bog/ ih hebb' inn onteruuonben/ .
( #ocupel: met een betrieberû tject)
&Ben i3ect b?nmoebig aan te ſpreken:
JBiſſchien 5ullen baat bijb' ontbgehen/
&Pat juiſt 't getal niet bol en ujerd.
12 & Dat iſt o! #eer/ berl te geringe
25en/ mijn gebed tot u te bgingen /
ſlâct ootmoeb ilt boor u behennº :

%

ſlBat 5al iſt 5eggc? uuat 3al iſt ſp?ctie ?
TBaat bp ſtam ilt 3ijn betgeleſien ?

âDijl ilt maat ſtou en afſcije ben.
13. Éult gn / iubieu. Daar bijb ontb?afie/
ſºog boortgaan met uun ſitaffe up?afie?
«En 3ult gn om bie bijbt Dan /
QDe ganſclje ſtab nog gaan betDerben ?
qEn al unat leben heeft / boen ſtetben /
&Ben boo3en/ inct ben b?omen mail !
; 14. Neen, #Zegt De H3ret / ik zal het laten:

Zoo ik in alle Sodoms itraken . .
-,

-

-

-

--

Nog

AKKER.
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Nog vijv-en-veertig vinden zal,
Die ik mijn gunſt zou agten weerdig,
En die men noemen kan regtveerdig:
Om haar zal ikſe ſparen al.
15 ?tbgaljam 5eiöe; iãeer gepre3.cn?

JBiſſchien 3ullen baat beettig ujc5en;
Ik zal, (ſp2aſt 43ob) 't dan ook niet doe,
RPat Dog De H3ecte niet ontſtelte

(#eib ?tb?aljam) om bat ih ſprehc/
j'Daar neemt het umcn ſinegt ten goe.

10. Hun goebijeib i3ect ig niet om g?onben;
2 Zoo baat bertig ooierben gegon Den/*
H3et geen miſſchien 5ou hounen 3ijn !
QPe LPeer gaat hem alueer berbinden :
Zoo ik aldaar dertig zal vinden,
Ik zal ze niet brengen in pijn.

17. ©g laat het mijn niet 3ijn tot 3onben;
(? Zeib bp) mant 'h hebb' mn onberuuonben/
(Iot u te ſprehen / g?ooten iſ?cer:
ſlºeiſïcijien/ of 't nog gebeuren ftombe/
&Pat baar tuintig upier ben gebombe :
'k Zoud 't nog niet doen, ſp?aft 45ob almeer.
18. Dat Dog De #cete niet ontſtelte/
JPat ift alleen lijft bſtinaal fpgehe :
23ft bgce5' te tergen u gebu!J /
dDiſſchien 3ullen daar tiene me5e /

Zuſt gp Dan nog be plaatg / oin De3e
32iet parbonneren bate fcljulb?

-

- -

--

19. Dan zal ik nog al niet voortvaren,
Haar te verderven, maar haar ſparen,
( Sepgaft 450D) om dezer tiene will',
&Poe ig be lºgere ljeen genueſien/

3lig Ijn ge-einbigb hubb te fpgehen:
&#u 2bgaham fie 3ujeeg ook ſtillé.

2o. Ziet / 45obg lanhinoebigheib uitblinhen:
19ſeng ljett en 3oub hem niet ont3inſten/ & Pig
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&Bie be5e hambeling beſchoumb?
#iet ?tbgaljam hier ſtaan in 't mibben/
CBnn boot bit Sobonng bolſt te bibben/
2lig een / bie om hdat ig benoumb.

21. Ziet ooit / ſjoe bat cen trouuue boogſpgaaft
lian Yue3en (nebeng (ſbob) een ou25aah /
33an ceneg bolſig beljou0cniſ”:
âDanneer 3p boot ben #eere treben/

JIBct ſmeehingen en met gebeden:
ſDant on5.cn GBob batmljettig ig.
22 %iet ook / Ijoe. Dat ljet Ugoon geſlagte/

(@Pie beeltijbg 3ijn) be minfi geagte)
GÉen ſteun5el 3ijn ban 't herle land :
#Zop baat maar bueinig goebe luaren/
G50b 3oub' om die een landſchap ſpaten/
&rſjoon bat ſjet filmaab nam D'oberlyan D.
23. [Bant eben / aig be eiſte boomen/
(ſl3anneer haat 't Hoob ig meggenomen)
âſ)og eben pal en baſt'lijſt ſtaat /
H#et 3unalthe haaghout ig tot ſtutten/
gEn han het boot ben bal beſchutten/
?ll300 ig ooit het ljell'ge 3aab.

Samuel in eenen nagt vier
maal van God geroepen. 1. Sa

muel Kapittel 3.
3Boig: Wel op, wel op, ik ga ter Jagt.
I.
-

S## bienbe boor ben ik eet /
?tig bp nog jong mag/ enbe teer/

#n ble bagen// moeſtmen filagen/
<----ze "

,
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3Dant 'g #eeren moo;n mag 5eer bierbaar/
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&Paar mag geen ſbobg ge5igte hlaat.
2. «Eli/ ben 132ieſter / Die mag oub:
2-ijn 3onen gobloog / boog / en ſtout:
r

&#en trouuwe leeraar // mag nu 3eer bierbaat/
©leg. De beere &eamuel riep/
2tig ſjn / en «Eli lag en fliep.

3 Samuel boogbe Deg #eeren ſtemm'/
iPaat op hp neerſtig ſpoeben hem:

#n bp liep benen/ſ en ig berſchenen/
12oor 3ijnen meeſter Eli/ en ſpyah;

Zºietſ hier ben ilt, gp riep mn ſtraft.
4. &#li Die ſprah, mijn 3one/ 3iet/
ºp hebt abuig: ift riep u niet:
ificeret menet // legb u mcber :

'Doe ging bp meber na 3ijne ſtee/
&te ruſten/ 5oo hp eerſtmaai bee.

5. Boe riep hem ueberom be #eer/
«En âbamuel bie ſpoeb hem meet:

&Pagte alg booren // «Eli 't booten/
SPie 3eer bermomberb mag / boot bien

#p niet en miſte mat mogt geſchien
6. Dat 'g u belieben/ ſprah bp nog/
19ant gp hebt mp geroepen bog:
#2u lion ilt heben// tot u getreden;
#iet / hier ben ift: geeb / uun bebei/
#ſt ben u bienaat / #bamuel.

7. &#li bie ſprah ben 3eïben toon/
#ſt hebb' u niet geroepen/ 3oon:
#eecet unebet // legb u neber,
SPoe ig bp meber meggegaan/
32a. Daar/ baat bp mag opgeſtaan.
8. Seamuel/_bie 45od nog niet en henb'/

&#n '# #eeren ſtemme niet mag gememb)
#2agte bp be3en / hoe mag bat toegen;

#en mag bat moob nooib goo uit",
-

's-

g
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Jºog ccmig bing geopenbaard.
9. Doe riep bei?ecte ten berbentaal/
geamuel/ met Die 3clue taal/
âDie meet 3eer moebig // haaſtig en ſpoebig /
23p Gºli hujann/ 3eet goedertier /
obp riep mp ſtrafig: 3iet ih ben hier.
'-

io. Doe uctſiomb &#ſt/ bat De #eet /

geamuel riep/ en 3etbe opeet /
#eer et uneber ) legÜ tunebet:
Zoo bp u roept/ 3egt met bit Wmoogb ;

geprecht ſpeere/ mant um Hnegt. Die boogb.
i I. JPoe ging geamuel meber beenſ

HEaat ºob meer haaſt aan hem betſcheen/
JEet be5e tale / alg D'ander male/
eEn riep Samuel, Samuel:
gamuel hoogbe 't ooit al ſnel
12 den Ijn gebruihte 't 3elbe moogb 2

geprecht ſpeere / mant um ânegt bie hoogb;
#uit, maar gebieben // het 5al geſchieden:

aDoe gao be 19ecte hem te berſtaan/
âDat bn met Eli 5ou bangen aan.

13 - De #eere 3eide tot Samuel:
ºgh toe een bing in Iſraël /
#i mie 't 5al hooren // 5ullen 3ijn ooren/
#eite hlinken 3eer betbaafd :
dPoſt 3al het homen in Det haaft.
14. AI 't humaab bat ift hebbe gebagt/
oPuer Eli 1 en 3ijn geſlagt/
gzai ih bermeitſjen ff 5omber bertreähen/
oEn ik zal 't niet beginnen b?p.
dEff zal 'tuoleinben/ ooit haar bij:
15 ton meet (mant 'h hebb'het hem ge3eib/

gà 3ai 3ijn burg/ tot in eeuwigheid/
#oot mijn ge5igtely regtelijſt rigte/
dem 't boo3e bat zijn hupg aanhietbb/
«Baat bp 't bog uici gemeten ſjteſt- --16, apant
**
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16. ſDant alg 3ijn 5onen met bet baab/

Ontegt bebgeben/ boog en humaab)
&Door haar humaab leben// reben gegeben/
&Dm baat te bloeſiſten met op5et/
l?eeft hn haar bit niet eeng belet.
17. Tjn plaatſe ban fttaffe te laten geſchien/
heeft bn 3e niet eens 5uut aange5ien:
eiſt hebb' gegmoten // in mijnen toorn/.
2 Zoo ijate ongeregtigheid

19ct3eenb uuogbe tot in eeuunigheib!

*

18. ?tig Samuel 'g morgeng opſtonb/
12:eeſb” ijn bit Eli te maken hond:
âDant Dc5e 5aſte / 1nogte hem mafte

(Tot op het nitterfte ontſteld /
2ılg ijp ſjenn Dit habbe betteld.

-

19 fl?ijn 5one / matig het hebel 4
132aagbe &#li aan Samuel:
gên upelhe reben 'ſ 3ijn het Dog ſjeben/
@Bat hn tot u geſp?often heeft ?
JPºp Dog be 3aalt te ſtemmen geebb.

2o. IBatig het moogb / aan u geſchieb?
13etbergb boot mp De 3ahe niet:
1Bant iſt bejubeere // u bp ben #eete/

#oo gp eenig muoogb agterhoub/
dPat gp mp niet betálaren 5oub'.

-

21. Samuel 3eide 't hem alleſ aan f
3Pat bp ban 4.500 babbe berſtaan:
-

2Ulle bie uuoogbem// bie hp baar hoogbe/
#n bit ge3igt / uit Bobeg monol
#p maahte 't «Eli alieg homb.
22, 2lig &amuel Dit habbe ge3eib:
gepgah b'oude man in mengigheid:

iep ig beſ?cere// unie 5al bemkeere?

Bp boe
3ijn knelgeball'/
%oo
't inmp
3ijnnaoogen
goed 3ijn 3al.

's
- in

4
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Ondeugd der

Kinderen.

1boig: De Winter is voorby geſtreken.
I.

M# Dat ben Dag begon te

maffen/

«De nagt 3ijn Dienſten babb gebaan/
25egon ik uit Inijn ſlaap t'ontmaſten/

JDaar 'h habb geen luſt nog op te ſtaan:
23ft taulit' aan 't Dubaien/
JT2et mijn 3innen all'/
QEn aan het Inalen
GPber een gebal/
&Baat ift ban 5eggen 5al.

2. #et geen bp bage ſtomt boot oogen/
#omt uucl Deg morgeng/ of bp magt'/
2zig aan be 3innen ooh bettoogen:

QPieg lag iſ op mijn bebb'/ en bagt
#oe. Dat het heben/
#n Dc mcercib gaat:
JPiet lang geleden/
2Zug ih op de ſtraat/
Hºet nu gemeene hbmaab.

-

3. "Hä 3ag der hinderen htmaa manieren/
KPie 3p nu boomgaang 3ijn gemenb:
33an liegen/ ſtelen/ bloehhen / tieten/
G5obg naam te laſteten 3onbet emb':
- @Be Oube lieÖen /

iſioepeng agter aan/
ſBil m haar berbieben/

-

JIBct bgeigen of ſlaan:

- -

-

.

Zp nog niet ſtille ſtaan.

4. #nDien3e filmaab boen op be ſtraten/
«En b'ouberg hooren 't / ofte 3ien't: ,

#p 5ullen 't ebenhuel niet laten/

*

**

*

2 ºp luiſteren na geen berbien:
g

-2

&#ng
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den 5oo 3p tuiſſen
't liino daarom haſtien/
't Zijn alſ maar ſpillen/

-

-

:

't läin D laat boben Üien /

*

#ein Dan nog boo5et 3ien.

,,

-

-5, 45n 5egt / ik 5al 't baat om niet laten/ -JP2aar 'h 5al het nog al meer bet Doen:

#p bururn b'ouberen op ſtra en / .

-

jl?et bloehhen nog mel fcljelden toe,
Jl)et ueel netuuijten /
ſlºemig ſafter moorb
#n 't aan5igt finijten/

*.

•

:

»

-

-

&Dat ſchiet 't ljert boorboogb/
1Ban bie het 5iet / of hoogo
6. @Pit alleg humann mn nu te hooren/
GPfiſt 't nog met mijn oogen 3ag:

iton bit niet ligt mijn ſlaapluſt ſtooren:
GPf ſchoon its op mijn bebûe lag?
Hi?et beeb mn ſmette
2lig ift 't ouerbagt:

-

âDaar 't u?eernb bat 't herte/
GP dat boot upierb gebgagt/
2lig buiten alle Hragt ?
19ccòo
ue eeum'! ontbrecht:
o booze bagen!
3 àu7. 5oo
be hindertuigt
QPan öutben b'ouberg nog uJel hlagen/

*

r

-

QPat in haar hino geen goed en ſteeſt;
#oe nieugje hdagen?
't Hg u eigen ſchuld;
Hun ſtraffe b?agen/

Zeſterlijſt gp 3uit:

N

-

Jnet leen, en ongebulb.

-

8. Din. Dat gp met boor3igtigheben/ | | | |
5?iet eet / bt tijbg hebt opgepaſt : *
. .
het #aan met raſſe ſchreden/ ºf

##

l?et bert Van 't jonge hino vertwijt; s**-* &
-

-

Jlà

-

- - 4Dant

t

18e

zeeuwſchen

Den

iſBant 5oo het humabe
Aecijlet 3ijn mortelg g:00t/
GBp 5tet te ſpade /

+l gemiſfe moob:
il)ant 't einde ig. De boob,
*.

T-

-T-T-

T

Vermaan aan de Kinderen.
13olg: Gy Kinders jong : en ſtout.

* G#

kinÜeren / hom aan /

lDilb u reng tot mp heeten:
'h 2，al u met goed ucrtuaan/

RIDeg Beeren uite3e Ireren:
2oo gn alg een goco hinb/
bet leurn tegt beminn:
«En luſt in goebe Dagen binD.
2. 25cmjaarb u tonge ubel/

3Pat 3n geen kulaab bootbgingen;
3]Beeſt D'ouberg met rebel;

iDilb uun buiuten bebuwingen,
ilºcin baat gebgehen niet/
2II ig't Dat gn 3e ziet /

-

-!

3Dant bug brengb gp haar tot betbgiet.
3, 19oor all'/ magt u / bat glu

#aar niet en bloeit nog ſcheldet;
pet heim'lijfthe bat 3p
#ebben/ bog niet en melbet ;
&Pienb haar in alle trouun'/

3ilg 't regt betamen 3oum

-

eBp hebt daar nimmer van berouwd.
4 «Eerb ook met allen blijt/

2e oun bejnarbe liepen, .
2

-

-

Htij"

ſlºt
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Hun Ijulp en bijſtand bieben:

JBaat Homt haar minnmer aan /
JI?et ſfouten of met ſlaan/
JIBet ſpot en ſchimp haar te belaan,
5. @Pat 3ijn uoor oude ſien/
2lig p?ifthelen, en Doornen:

GEn 3ouben mpel miſſchien /

#n g?amſchap 5oo bertoornen/
Gaat u om bie oor5aait/
GPeg l9eeten ſtraff” genaait'/

-

iBanneer 3n roepen G5oo om turaaff,
6. «Eliza Die mag oub:

Zijn jaren hoog geloopen:
SPe fijnberg boog en ſtout/
#ebben hen na geroepen:
JPet ſpotten/ en met finaab:
Gaat, kaalkop: kaalkop, gaat;

âDaar op ben man €5oog ſtille ſtaat,
7 «En bloeft Die tuigten ſtout

Paar / in ben naam begibeeten:
&toen Hunamen uit het mou5 /
GEerſtond twee wilde Beiren,
3Berſcheurb om bit gebal/
32an De5e hinberg aſſ'/

(Eot tmee en beettig in 't getal,
8. Çi ' laat bit boorbeeld u
ô tiinberen / afſchgifthen:
«En unilo u 3ahen nu
39oor 3igtiger beſchikhen:
3IPunt 't ig een g?uubelbaab/
&Die 45ob op 't hoogſte baat

. *

-

e

3Daat op 31jn ſtraf te bolgen ſtaat. 9 25eujaarb u lippen unel/

-

JP it 3n niemano beogiegen:
GPat 5n met moogben fel/.

#iet laſteren/ nog liegen,
.

#là 2

25egeesb

s82.
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25egeebb u nimmer / tot

19et laſter en ban ſpob:

.

jlbaar bereid een 12cer / na 3ijn @cbob.
1o 3Bijlat af van alie Humaab /
GEm Wullo ljet goed betragten :
Het boo5e altijd haat :
cº'n muilt u meetſiig uJagten/

3Poor oneerbaren g?ombſ

3Bull ſprehen uit uun' monb: .
3Boot balglycio / lift / en loo3en bomb.

-

14, licern u tot alle goeb/
GEn cerclijkſte pligten:
opcljoor 5aamheid. Die moet
opp alleſing betrigten:
dºetſt aan u «Bob en 4?ret/

oEn bienb bie na 3ijn leet
UPat ig 3ijn clfcl) en 3ijn begeet.

| 12 45p 3ult uun ouberg mee
&Bam onderdanig uJe5en/

dBehoorzaam t'allen ſiee/
2tig in bcg lºceren b?ee3e:
alPeefb ooit um' obetijeib

et Chriſtelijſt beſcheid/. . . ,
boo:5aam 7 met goebmilligheiB.
13. 't #g 3cher en getuig/ ,
geen hmaan en bloedig teeſien/
QIlg mcm ijärönel Hig ig /
#n moebuil afgeuichen:
Gºnbuigzaam bouen maat'/

t
n

-

--

ePp3ettelijk tot 't humaab /
ô 't 1g een 3eer beboebben ſtaat ,

14 45ebruät hier aan/ en becub!
#a benfit het menig met ben /
&Dat ºob beſloten heeft
JBe 5ullie te berbetben: -

:

QPeuwijl 3p goeJen raad

,,,,,,,,,,,

- - ---- ---

-

*

*
-

verlaten
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19erlaten/ en het Hubaab

.

..

GPpbolgen / ſtout / en obſtinaat.
15. QPe 3onen ban &#ſt /

QPat ujaren boo5e hinb'ten:
qºobloog aan allen 3ijo

-

iſ2iemand ſtond jaar berhinb'ren

&Pe 1Babet ſp?aft Ijaar aan :
Mijn zoons, hoe dus gedaan ? -- . 3.
Hoe zat t op 't leſte met u nog gaan?

-

16. #p byeefden geen betogict
#n blenen boog te gabet: » -.-En zy en konden niet

--

Gehoorzamen haar vader:
#oorſtelde 45oog geboon:

1 --

«En treed op regte paben:

. -,

#Berharb u nchhe niet,
- . . s
2lig u berm aan geſchicb /
. . . . . .
«ter dºod 3ijn ſtraffe op u uitqſet,
s

18., 19erlaat de mijn en tuniſt/

-

#n albertjanbe ljochſten /
"' s : :
iPtdah3ugt en argcliſt:
.
.
.
&#n mild ben baebe 3oekſten: - - - - -

45een begten nog geſiju/

;

c. is

&#n heerſch' ouer u liju / . . . . . . .
iDeeft 3edig in alſ u beo'tjb. . . . .
:

19. #oo hebt gn op het emb' : : : :
dBen 3egen te meruvagten) |
| |
#ndien gn byeet 3aan benu/ , t
e.

&#n uzebe 3ocht met hragten/
-

| |
- - - -

wºen. Perve aangenaam f... - , ... :v,

#

:-

-

3

-

V 1 -1

Want ziet de Heere woud haar doon. .
17 jàcent hier erempel aan/
“En laat u ubijglijſt taben:
, t
#echouuub goöbeloo3e paan/

# # ban te faam 7

" "

*

ePf «Eli Ijaar al ſchoon

,

-
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25p GBob en menſchen in goede faam.
2o. Del 3alig 3ijn 5 al t'ſaam /
&Pie hier breed 5aamig leben:
«De Beer 3al Ijaar. De ma in 1
3Ban himb'ten (ſbobg ban geuen;
&Bug
ih Dan tot ſlot;

#

#tjt gp Hinb'ten ban ſºon/

opp hebt ben gemel tot u lot

Vermaninge aan de Oude
ren wegens de kinder

opvoedinge.

vois: schoonſte Herderinne.
1, AA ?innen embe 13goutmen/

dPie lenen/ in b'<Egten ſtaat/
GPm u buig te bouwen/

aPoor 't bermeeren ban u 3aab:

Boob een moord in dit geval /
't Been ik u nu 3eggen 5al.

2. ipebt gp nu ben 3egen/

apat on (na be buuo'ſijfig met)
thinb'ren hebt gekregen/

2tig uugten ban 't egte betºb /
Zoo op Tiber alg u kind /

Chriſtelijk en teet beminb.
3 Jacemt het mp ten goebe/
zoo ih u bee5 leſſe geen /
iſBiſbſe ſteebg oppoeben/

Eea ben raab ble Paulug ſch?eeb:
dPatſe boor veel goeb berntaan.'
#n oe unce3e Boog boontgaan

4. Deeſt gaat tot een bootbeeld:
Boog
g.

*

.

w-

-

-

"
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RPoot eerbare 3ebigbrio:

\

2tig. Die met tiip oogdcrib /
2ll dar te 3ijn/ het geen men 3eſby

&Pat bermaninge met tucht:
JPdat een boogbeeſb meerber treht.
5. 45rent haar / na be jaren

3 àie 5n hebben onteruitje:
Spar 5 in Deugb boortoaren/
gºn groeijen alg 't jong, rijg :
C?p dat 3u / en gp te ſaam,7

3leeup tot tere ban Boog naam.
6 ſDilo baat neerſtig leere/
#n Dc ſtennig ban 45oog mougb:
CPp bat 3p Den 19eere /

#Leeren onregen/ 3oo 't behoorb/
&#n Dat 5p ban jongg af aan/
3leeren 5oo be chant ber ſtaan,
7. Brlijſt alg uoot be3en/
Ten jongen (Eimotheug
3Fraai mierb onberue3en:
dàuderen: onet ooſt aloug:

'g Boeberg / en Brootmoeberg motib /
JPlaſtten hem oe ſchatuten hond,
8. Ziet gn huuoe firchen,
#n. De hinderlijhhr jeugb/
iDilb haar eerſt aanſpirfien/
3 ºp 30o ernſtig algje meugt:
ElBet brbaatbijeb, en verſtanb:
3leib3e 3eo aig met de hond
9 Zoo gp ban 3oub m rhen/

-

er

--

)

-

©at uun mooyben doen geen b2ugt:
zoo begind te met hen

-

#oor de roebeoau be tuqt/
'tſiudan moet oog zijn uitgeroeib/
Cer het meer en meerter g30610.
19. #n 'tunguinig ſpreken /.
dºlà 4 .

*

*

-

ſfasen
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1ſia3en / tieren en migbaat /
#Zuit gp niet uitbeſten / .
GPf gn uitgelaten unaat /

ſDant gn maaltt haar moebeloog:
qEn Dug niet te minder boog.
1 . 19oub uun liebbe binnen
gZoo gp u beubogen binb;

opt! Huub 't Hino nucl minnen /
Jlbaar berbergb het boJt u hinb:
Zijt gp met u hind te mal/

*

Heet haaſt meeſter mogben 3al
12 Zoo 3' in 't humaab boo?tbaten/
3Ioopenb' een berftcetben gang:

HDilüfe dan niet ſpat en/
qEn oerb2aagb het niet te lang:
oPp dat beib / ouberg / en hinD /
Zig niet ſteth bedroge binn.
73 ſBilb u meerſtig magte /
qDat gn 't oorbeel ban ben #eet/

ſ
4.

GPber u geſlagte /
JPoor uuo ſlofheib niet bermeerb:

--

3Penfit oIn QEli t b'ouÜen man;
i

gEII mermt Daat crempel àn.

14 dBm bat bp 3ijn hino'ren/
JIert een ernſtelijfthe ſtraff /

#n 't humaab niet hmam te ljinb'ten/
jlBaar mag al te 3agt / en ſaf:

QPr5e 3onen ujaren boog :

oPoſtinaat / en 3eet godſoog.
15. ?tig ſºli. Dat boogbe/

Hbare gronuo'ſ?m al te maal/
#p 3ig uuepnig ſtoorde /
Spaalt haar toe met 3agte-taal:
«En hij heeft nog bobcn bien /
#aat niet teng 3uur aange3len.
16. Ilàaat een ſitaffe bobe /
3

-

*

is

-

.
#bJallt

#78

AKKER.

Hitmam tot GBli / boot 't beoel:
Gbab Die 3ou Die

fuoobe

Hitroeijenſ uit GIſraël,

&#n het lg hen 5oo gegaan/
2ºlg ijen ſhoo bab Romb gebaan,
17. #ſt'él upierb geſlagen
42m bee5'5onnen/ met een 5eet
oºgoote nederlage /

- -

--

--

wta -----

«En de bonbhiſt nam den Beer
:
(,Sºie 3eer Dierbaat mag gcagt)
in
âDierb genomen / uneg gebaagt - , . ;

#ie ture boogt oncu7
#ophup / enoc Pinejag 5
#onden geen uerſchoolten /

3Dant 3p ſtormen ooſt al rag:
&#n hoor hoe 't met &#li ging/
2ºlg Up Die boodſchap ontning.
19, 19:ee5elijſt / en bitter T.

-

**

#iel heni bit moogb op 5ijn hert/
JPet een naar get5itter
lºp geheel bepangen merb: ,

#n ijp ſtoru ooh op 3ijn plchh'/
3Diel/ en baalt al5oo beneſth'.
,,zo #ijn fcboonbogter mebe/
D'lºtilguaoume ban jºinebag:
&toru ooſt op haar ſtede/
#oo baaft 't Hino geboren bpag:
dDailt 3m mag uan hen bebgugt/

- ; ; ;

.

.
, #
;
* *

«En baatbe met ongenuigt.

2 | 3 ºp ouberg allen /.
#laat bit me3en u tot icer /

-

'* --

1

#ouben 3uſh gebaſſen/
#d niet tot een ſchrift 3ijn 3eer ?

#Bant De Beere op 3Ijn tijd /
«Bolt regtucerbiglijſt fiaſtijb.

22. Daarom laat u raden/
&

d!? 5

-

JPgaagd

-

#88
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aByaagb ban 3orge boot je hino/
Çer 't berouun te ſpade

#omt ' en g u beb:oge bind/

25uigb het ſtijgje 't mijl 't ig jonft /
dºet het uuogo een ſtethe tronli

Vermaan aan een die Fr
gerlijk leevd.
3Boſg: Hoord toe matroosjes al te ſaam.
I.

O M? Dat ik u beminn'/

mijn upienb /

ſtom ilt u ſpgetten aan:

GPm “t geen tot uunen uzebe uienb/
GPp “t hoogſte aan te taan:

#ſt 3ie bog bat u ſjert
#iet regtig boot ben geere:
aºn 3eher / 'tig mijn funert /
3Baarom milb u behette.
Antwoord,

2 ſpel matigt ban/ bat u migbaagb4
3Laat hooren t ſpeelt een moogb:

-

iſDat zijn be feilen t bit gp 5dagb/
zºat gp mp itlampt aanboog08
15et geen u ſmerten ſtan'
al2at heb iſt u migbgeben ?

º

ſlBie heeft mp be5en man/
GEot een TIcetaat gegenen?
Vermaander.

-

3. en / ſchimpt niet obet mijn bermaat! /
“t 3g ibet Chriſteng pligt/
#ijn urieub in trouur te ſpythen aan/
GPp bat bp uuogb geſtigt:
vº

-

-

2
%Zog
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Zoo gp u hert berſtijbt/
G#n na nlijn niet miſb booten/
Bl2aat bug barbnefihig blijut/
Zoo ig't moeite berioten.

-- -

-

- .

t

Antwoord.

4 #ft leeu / gelijk een amber ſecub/
2ſſPat humaa0 homb gn bermoen ?
SPaar 1g niemant bie mp upat geebt/
GPf Die th hebb' ban boen:

g2e meereſo ig uup hier/
(tot mijn gebruik gegeven:
QPleg neem ik mijn plaisier?
«En 'ſt mil niet bgoebig leven.
Vermaander.

6 45eniet het gorbc ban ben #eer /
JPaar 3iet boot3igtig toe/

gaat ap (3em baat ban gcebt be cer/
QPp Dat hp niet en boe/
3Betamberen u lot:

«En gp Door ongelukſten
Hitomt / Door de hand uan 45ob
&Pmber een 3 maat berb?ufthrn.
6. Çöp leebù te becI in oberbaab:

#n hoobaarbie en p?agt:
«De atme 3ijn bp u berſinaab /
«En ganſcheiijft becagt;
Zoo gp Dan b?aagb, hoe bat
#lt miſ / bat gp 5ult leuen?
3lPilo ban u goeb'ten/ mat
&Poſt aan de arme genen,
Antwoord.

3

-

:

#:
*

7. Bat eenſ mijn Baber heeft bergaart T
Lºet 5ogge/ langen tijd /

k

staat hebb ik daar toe niet geſpaard/ 5
eBin 5oo te mahen ſmijt:
Ci/ ſp;eekt mp baat niet ban/ -

.
-

- - gk

--,

x-
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#h houb bog ban geen genen:
JPaat mil baar alg een man/
#ſau heerelijſt af Heuen.
Vermaander.

-

8. âDei aan/ leeub heerlijft ban je goeb/
JBaat hebje mat te beel/
#Berftmiſt het niet in ouerbloeb /
2Üan 't lijn/ en beot beheel:
#n oberbaab en p?agt /
Demht aan u mebeleben/
GPic 4:5ob tot armoeb' b2agt/

âDilb mat aan haar beſteden:
Antwoord.

-

9. HIoop heen/loop heen/ei liebe loop /
gzoub ik bzoob / bleeg/ en goed/

oBaan geben aan bien armen hoop/
waat niemant nut en Doet?

dBecub gp / zoo ueel gp miſb/ v.
ga gecub met alſ u hragten,
#oor nup/ ik ben niet mild'/
«IPicg 3al ik mp mei magten.

'

Vermaander.

1o. Demijl nu be5en mijnen taab/ .
25p u betmoppen ig:
een ſtelb u 3elben obſtinaat: ,
gZoo uJetet boot geupig :

ziPic onbarmhertig leeu0 /
#zal ooit 3ijn loon be erben:
ik merk dat God u heeft
Beſloten, te verderven.

Een ander, van diergelijk
ke natuure. -

-

-

ſBoig:

V
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12og: Het Hemelrijk is zoo ſchoonen priele.
GPfte: Te mey als alle de vogelen zingen.
I. N# buurman/iſt bibbe je / blijbt mat ſtaan:

1 Nijn lieube moet ik u ſprehen aan:

-

\ 13an 't geen ilt ban u hoote;
#ſt huil u op heben ten beſten taan/
&#1/ upild u Dog niet ſtoren.

2, ºp maait Door u baben 3ooftmabengerugt/
«Dat menig boon herte baar over 3ugt/
«En 't aan ben 13eere filagen;
GPg / ofje nog tot een inheer humann
#a nog te be5en Dage!

*

Antwoorde,

3. 1Daar heb ik u op het minſte migbaan/

-

&Pat gp mp Daar ober 3oub' ſpreken aan:
#ſt heb geen raad ban noobe:

#ſt meet met hoe dat ift bog leben moet/
iBie heeft u hier ontboben ?
-

Vermaander.

-

4. #h hon alſ een baienb boet in alle ttoutu'/
19ermaan. Dat gp u nog beteren 3ou/
19an u ergerlijk leben:

33an bronnen binhen/ maar toe bat gp
H heel gaat obergeben.

5, #et bloehhen/ en 3uceren uit umen mond/
RPat hebje gereed tot elften ſtond:
G#p laſtern 'g gecrem name; .

Jièet tuiſſchen en ſpelen, ſlijt gp umen tijb;
HDie 30ub hem bieg niet ſchame:
Antwoorde.

6. Die zal 't ſnp berbieden/en hinbecijft 3ijn?

\

#et geen ilt berbinhe/ batig dan het mijn'/
#ft moet plai5ierig leben:

5ſt luiſter na niemand, alg ik niet en hebb'/ -

* .

3?ieman03al mijn mat geben. "

"

，

7. 19aat,

\
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7. apaarom zoub iſ leven ſteebg in berbriet?
zEen bank bie ig boot be 3mijnen ook niet
JBemaaht / om te beriuſten:

UPaarom en byaag ilt niet na itunen tda0/
alPilb byn ti hoobb maat ruſten

8. #ſt ſpeelſ en ih bobbele ooh na mijn 5in/
3Perlie; ik ſomtijdg; 'h hebb' ooh url geuin/
3Pat Han 't iemand berbelen?

#h agte het niet voor 3oo grooten humaab/
2lig bie roonen) en ſtelen.
Vermaander. ,

9. GPg kombe g: u met be5e reben 5oo ligt/
GPntſchulbigen boot beg #eeren gerigt !
ſlaaar 't 3al heel anberg une5en:

alPanneer eeng bien rigter al u boog bebgijb/
#n ogbrr 3al op le3en.

1o. dbg, buurman mild unubp tijbg nog beraan/
GEn tuilb bog eens ban al het boo5e afſtaan /
qEn bib 45ob om gellaDe :

JDat gp eeng ben gouuel bet 5omben meugt5ien/
ToCer bat het ig te ſpabe.
Antwoorde.

11. gh meet niet/maat batgpbanpraten meugb/
#gh ben nog in 't beſte al van mijne jeugb/
egh Ham nog lange leben:

zoub iſ mp in 3uihen bloeuigen ſtaat/
1Ban nu af aan begeben?
Vermaander.

12. Hun leben kan haaſt mo:ben uitgeſtott/
+aun' leuen gp ſteebg ooit nog 3riu uerhort/
JEet blinken en ſjoeteren:

rs gºet ſpelen / en bobbelen / nagt en bag/
H goeb / en lijn betteeten.
13.

ô2 Zubijgt

met 3ullien onnoo3elen praat/
E#

#ſt meet met wat mp te boene ſtaat/

gk

AKKER.
R93
gft leeb na mijn behagen: . . . . .
. ..
't #g pber boot 't 3ijne; en ili noot het mijn /
«Elſt 3ai 3ijn pahje D2agen.
Vermaander,

14 hoe zult gn bog honnen het oorbeelban 451b
GPnfuſieocu? Daar gn nog 3ijn unoogb 3.oo beſpot/
&#n hia geen raad muilb booten :

25lijbt gn nog hatbmelihig/ 30o 3ult gp Dog
#n uune 3omben ſmooren.
15. HDaarom boub gp nog u herte 500 ſtijt?

CBobg hinuten treuren om u boog beöpijb:
't #Lamb uuogD'er om geſlagen:

-

4Bp / met u mahherg 3ijt boot 3aah / ban .

.

3Zoo beei byoebige plagen.
Antwoorde,

16. GEut tuthom berurcht maar met alſ'bit geſpſn:
't #g lange genoeg, en ik hebb' ook geen 3in
@m meer hier ban te booren:
3Die heeft u tot mijnen taabgman geſteld?
45dat ijeen; Unil0 mg niet ſtoten,
Vermaander.

17.412el aan ban/ milo gp bog niet mechenop/
3zoo home u bloeb ook op uujen hop/

#h ben ban u onſchuldig:
#ndien gp ban h2ijgt uun' geuniſſen loon/
Zoo iijb3e ban geduldig.
Antwoorde'

18 Het 3p met gebulb / ofte ongebulb;
23ft 3egge bat gn maar perrrehäen 3uit:
2langaanDe all' bic reben

& Pie gp nu tot hier toe geſproken hebt/
&Baat lachche ih bog maar meber
w

Vermaander.

19. UPeumjl gn nu mijnen getroubnen raab
39etujorpen hebbet/ en ooit 3oo berfmaab;

Zult g' m u 3omben ſterben:
is -

- - -

**

/

ſpant
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Beſloten
te verderven.
ſpant ziet
/ ik merk
dat God u heeft

v

-

Het woord des Engels, op de kant
van dit Rijmwerk te lezen.

Zietik verkondige u groote blijdſchap.
Z

gngb utolijk goben / en #eiben/
I n brugbe/ en uuceſt al uerblijd:

E en goede boodſchap boot u beiden/
T e brengen / hom iſ in bet3 tijd:
H. h 3al u nu mat nieuung betHouben:
(K om milo maar 3omber Uyteit 3ijn :)
v an iemamo/ ble moer uune u onden

E n 3ichten/ brengb een medicijn:
R ccepten boot u 3ielen hujalen/

K om luiſter: hoor eenſ na mijn ſtem:
Of zoub gp milleng millen bunalen:
N u op en gaat na 25etbleben

>

Daar is 4 baat is een hºnd geboren:
I n muinbelg in de Häribb' geleid,

Gaat en beziet het ban te boren?
E en Zaligmahct 3aſ hn me5en:
U loſſer van ber 5cmben ſchuld:

G e5alue/ paneelingbein boot be5cm;
R ag/ ſpocu u baat g' hem binnen 3uit :
o! blijdſchap / uoor die hem uetmagten!
Ö ! beugde boot het uoſft al omm'f - - T ot allen talen/ en geſlºgten / .

A

- ; -

F en ligtenb' ligt voor 't #eloenbon:
Breng5 45obe job mrt b'deng'len ſcharen!
Loonb hem met 3alig en geebt, hetn eet/

' º

Y berig

- AKKER,
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Y betig miſb 3ijn roem berHaren/
"
D amfit nu ô menſch bien grooten heet: *
S chept ijp nu bgebe op bet aarden:
Cierb tjp ong met geregtigheid/

-

H oud ben te 3ijn. De grootſt in tuaatben/
A gt ſjein um eeumige ijeerlijkheib:
P rijſt/ Hoobb/ en toemb.3ijn ſl2ajeſteit.

-

--

$,
-

Aan een mijner goede Vrienden op
zijnen vorigen aan my gezonden.
E# hert bat het telijft / een herte 3ocht te trefiften/
liiego eer / en Doet 3ijn pligt / met ſjerten op te
bdefiften /

-

&Boot 5oete 3oetigheib / en ſtreelenbe geſtreel:
QBoot b?iendelijhlie byeugb/ en htmelenb 3oet gehineel.

JIhet ernſtelijhhe ernſt / en 3ahelijhhe 3ahen:
Hºp 3ocht een uziend/ alg bgienb/ bermaah'lijft te
- betmaften

-

. .

.

«Een hert. Dat het telijft ſtieſt pligtelijfthe pligt:

&Pat toeht een hert tot ietſ het gene ſtigt'lijft ſtigt.
UPittmift gp mel/ mijn bgienb/ Die iſt mijn bgieub
- - - - --

upil nocnne / .

, 7

-

&En bie ik alg een bzienb op bgienbſchapg banben
- - - - - - - IOCII10.

32iet / on bat gn mijn rijm gebigt mat hoogberheft/
JBaat / on bat gp in rijm het regte boelnuit treft.

«5p hieſt be eer nam Sobte roemen t'ailer ſteden/
«En beſtigt u ge5eg/ met reben bol ban reben/
2oo bat be reben 5eln” u reben boen beſtaan:

---

'albaar door aſteblijhbrio mijnhert nam alg gebaan:
qbp p?ijſt met hlaat beſcheid/ en 't tuft op baſte
» ggombell / .
es - , tºt 5 - - - - - - - -'
j?

3.
- --

3Pat
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&Pat men Hehobabg' lob op 't hoogſte 5al bermonben/
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oEn toomen 3guen roem / Door toolmeu ban ge5ang :
UDie 't hert bertuftfiet en bct bullet met het lang

(Eot moorbeeld ſtelt gp ong bier een van #eſſeg'
#onen /

-

-

RBie juiſt in elf gebal /met 5ang / en blijbe toonen/
3Pe beugbelijhke 45oo 3ijn beugbcn alſing pºnſt/

Zijn eer 5eer heerelijſt bereerd en cct betuijſt,
- & Be 5angetg bie met 3ang / 't ge5ang. Deg #eeren

3ongenſ ,
#n haten. Iempel bienſt, bemouben met ben jongen ?
-

et JDu5ijſſaal geluid ban 't ſilatig inſtrument/
't fBag al tot lou ban 45ob gerigt/ en aalrgeulenb.
@Pit

\

": gn alg een ſpoor bootong bie nu nog
beu /

-

oën bie ban on3cm 45ob tot hooget 3ijn berijeben/
&Poor b'een'ge offertjanb' ban t 45obbclijhhe Alam /

Gate boot 3ijn âomſt op aarb beſchabuupen megnam.
Zoo, waarde vriend, dit is een heerelijk beginnen:

Voor die zijn zinnen ſteld om Poëzij te minnen, ,
#ſt habb' mei ongelijſt / uJanneer ilt moub' beſtaan/
zº -2
«En u op be3e boet ineenbe te Heeren gaan,

&Petuijl' gp /5omber mp u 3elugbaar ljenen menbet/

sčn cer thit eenſ ſprah / ben meg alnoreng henbrt:
#ft b?age geen ſºrrui; / ljet mag maar got bentaab:

«Enig een turinig goeb, luat meetber ig niet humaab.
Dolljerb/ulijn uienb/bolberb/alg die bit met mp
2-

3 oogbert04

- --

Dat ": #" 3ang ong Diemen moet tot boote
'As,

-

g: 02EUR: '

-

gºaat 'titituerâcten bolh han naoseg ouben bag/
?lig boot een ſchruier ligt maar Duiſter heneu5ag.

#h hebb geen oor5aah'om u hit te doen bentchen/
Gaemijl u rijin gebigt: en poëtiſche merhenſ ,

g getuige 3ijn/ Dat uun' bethenen geeſt/ #Iſ
Genoe
U

-

-

*A*,

-
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gn toptoen van be noot aan binnen netbeheeft.
2ülleen 300 mil iſt u maar in gedagten b?ingen/

(2lig bie bit ook unel meet) ſjoe bat (voor aſ) het
3ingen /

-

mee: Deel 3ou 3ijn ban on3en 45obgbienſt
pligt /
#a Dat # beil 3onn fitnam met 3ijn boo?ſtralcnb.

#et

lg t

e

-

JBen tijbber ſchabu men nu 3ijnbeheel berbuenen/
ſBozb met een bclo'te glanſcij 5oog het he nu bea
ſchenen:

TBanneer de uninter ig boorbn / en meggeraakt/
UPe 30met Dan beging / De 3angtijd. Die genaaht.
2ſlomme 5oub men nu / 3eer licblijft hooren fuelcn/
“Be Cittjer ſpeelberg op ſjaar Citty'ten booren ſpelen /

@Iet eeren van ben ſpeer en 't 45obbeluhhe ſlain,
&Pie 't al bolbaagt' boot 3ijn ge3rgenb' ©ffetuſamm'.
CPm ſtu?t te gaan / mijn baienb/ 3oub 'ſt u tea
hommanderen /
,

't 45een ong. 5oo heerlijk ſchrijbb bien liebeling beg
i)eeren/

**,

«Dien balling om 'tgeloou be laatſt ban 't tunaalb
getal; .

JPiebaat in Batmog mag ' en ſchreeb baar 3ijn gebal.
SBaar 3iet men uuonderlijſt hoc bat begi?erren gangen
GPmtrent 3ijnbofft 30u3ijn/tertpijl 5p mict ge5angen /
3Bernuſb 3ijn/ elſte maal mannecrbet mat geſchied:
H#et ig al 3ang bp 5ang / 't geen ban de lippen ulieb.

Jau meet gut dat het geen in bat boch ſtaat be
fcijgeben/

-

-

-

#n 't ſaiculne Jeſtament moet plaatſe 3ijn gegenen/
gbaat bit nu bp u boot / gelijft het boet bp mijn :

lgoe 5al bit ſch;iut dan niet voor ong een reben 3ijn/
«PiH met 5tet ggooten ſuſt/ ooit om 5e ſtemm' te
paren /

-

-

| 2et D'fjell'ge on3eg tijbg ; ja ooit met b”

mºtetarge
vetº
- -

S- -

*

ſchatert/

bandſ:

-
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JPoor b?eugbelijſt gezang / en aangenamen toom /

(Not Ion ban on5en 45oo / en He3ug 3ijnen Zoon?
«Ei / laat ong hett berbulb 3ijn/ met bat t'ouet=
leggen t . . . . .

gen ons geüigten ban bien Pioning ban uit5eggen:
#a , laat on5 tonge 3ijn een ſchrijucrg pcnu altijb/

RDie boor een ſnelle hand 3cer ueeroig benen glijb.
3Laat on5' gebagten 5ijn/ tot rijmen / Digten/ 3in
grn /

-

-

gop bat mp om5en tijd op aarben 5oo boogbzingen /
3€uo 5al ong leben 3elb; Dat hier ig maar een ſchijn /
33ol aangename trooſt / en #3elnel b2cugbe 3ijn.
(Iot Dat eeng eindcijft ong ljett na ggoot berlangen /

3Bol op uer3aan 5al 3ijn met hemelſche lob5angen:

«En mp met bºſgemelſchaat / begijemelg II)ajeſteit/
eens 3ullen galmen uit 3ijn lon/ in eeuwigheib.
* .

- .

Zeggende.

* #em/ bie omg ſteebg heeft lieb geijab/

«En altijd heeft behoeb:
qEn bie ong mueſci) in 't Dierbaat bab /

3Ban 3ijn geleiligd bloeb:

«Bie ong geniaaht heeft goeb/ . .
(Iot lioningen berijfben:
en
alg
Blºet bob 3ijn Daber leben

# ##

-

-

-

| #enſ 3m be eer en heerlijkheib/
-

gen b'alberg?ootſte hragt:

-

33an nu tot in Üer ecubnigheid.

* Ziet den Gezalvden Chriſten pag. 46.
--

A - -- - -

- -

- -
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Eenes Chriſtens Vleeſche
lijke zwakheid.

Een/ mijnet buuren
-

lrg II

-

mag op mp in heeten toon

- ,

-

GPntſtelten /eu ſchccn mn baar in te 3ullen ſmooren/
JEet
bgeigen / ſchelden/ laſt'ten met ueel

"#
maab'

#p buſbeto'/ tierb en

raaſd /

ſpyah ongemeen beel

- htpaab.

#ſt mccno / th houb mp 3clug in alleg tnel ge
#n 't

blagen/ m:
ban het ſtulaab; mp bogt/iſt 3ou niet
32agtin

ſDat mn een menſche bgeigb/en byeigenbe mn ſcheſb:
3Ul

"# 't nog 300 gou: ja beeb op mp ge

JI2aat

## Dit gebal/
UUCI1CI1 /

mijn fitagt mag loeggen

..

-

HBijn bleef h uertoonb'5ig 5unalt; ift raakte ooit aan
t ſpgehen
-

#p ſcholb/ en ilt ſcholb ooit; hp bgeigb'/ ift bgeigbe
nige;

min: aatb mag meg/ en gramſchap humann

-

-

In ſtCC.

*

.

* T. -

anneer ben menſch hertroumb op 3ijn bethree
gen ftragten;

3Ben

"Eaat
heut mel/ op batbp na 3ou trage
en /
. . .
-

3Boo:3igtiger te 3ijn; en bat een 3agten geeſt/
#n 'g tºeeren uolh altijd een gaue Ig geneeſt.
t

»orie:# hout haaſt,

-

en ſtiel geijh een,

ſili3em
ſ
*

w

a 3 : - --

«En

2oe

Den Zeeuwſchen

«En ig

E menſch niet op 3ijn hoebe /5oo berſirih3'
€111
111 ?:

#mbien bat ſhob het hert niet in bebmamgen houb/
#p mogb g?ainſtuerig 'liumaab / bp bloeht / bp lae
fterb ſtout.

JT2aat 300

#n namaaig toubmb / Danig 't aſtmeer

gemaDe :

&Pat hp 5pn boen beklaagb/ en beter mozb begabe:
jºu 3ag ff / bat ik in bee5' ongeſtuimheib biel/
CDin Dat begi?eeten guuſt mp niet in toom en hiel.

dàu hebb' ih bau ben #eet ooit in mijn hert gee
firegen/

-

QPat iſt mijn buut aanſp?aft/algilt hem laatſt kmann
tegen

#h 3eibe/ 't Muag mp leeb al matter bag geſchieb:
'H1Ber3ogt bergiffeniſ”; boºg hn en hoogbeniet

ma: ſtond nog eben ſtijb: ging alleg meet hete
àlen :

GEn 3oub' mp het nog toel tien bubbel boen betalen;
#ft fpgaſt ! al nat gp mp in be3en hebt migbaan /
Ziet/iſt bergeeb het u/ laat ooit u mgaah luſt ſtaan.
H3et mag bp hoog/ bp laag, bp bullb het niet uets
geben:

JPug ig be 3aah bp hem tot heben toe gebleben/
#p ſtib maat toe op unaah, ih baar en tegen bibb'
«Pp bat ik maar mijn 3iel in lijn3aamheid be5itt'.
21

tº: Ijp 3emtijbg uit/ in g?annſchap/-alg een
ſihjem

Eergeren hn niet mijn toornt ebenboel betgeeb ift
3 hell!

ºf humam bp 5rib in noob / en meente te bergaan/
## 3ou met alle hulp hem troumelijh bijſtaen.
#iet hebb ik nu geleerb/ hoe bat men kan be
3bpijftſten/

GBp 'tpabuijiih
bec beugbe
en: n/-alg
, be #eet homt weg te
•

-

--

-

-

- -

G#n

zo?
«En ong laat aan ong 3elu/en aan on3 eigen hragt;
GP ramp! Inbien De Beer ong niet te regte baagt.
AKKER.

Alecto uan Den Hºeiland. Dan 3ijn paDeu na te trea
Dell :

#p ig ong voorgegaan met beel3agtmoebigheben/
ſDant alg

# finaaobrio Hee0 /

niet bueber en beta

golb”.

iep mierb geſcholden maar bp nooit niet meber ſchold.
2ij balb u piano uit/berbaarlijk als een blth5ein,
13eeft bp
ban boen; i3 't in u inagt beſchiſit

#

3 hem
&Bug 3ijb gp byeeb5aam /en ooit hinberen ban 450D :
«En magt ben #cmci Dam tot u etbÜeel en lot.
ADRIAAN de VIN.
Ana Gramma
VIAND DIENAAR.

'sWeerelds ydelheid ver
toond door letteren der Spelkonſt.
3Boig: Het was een fraai rijk Borgerskind.
1.

H# 3al ong

ligt een momber 3ijn/

#nbien upp baat op nerhen;

#et'gſcljijmbeugb
meetelog moel zijn balſchen ſchijn/
3ocht te ſterhen:
A #2aar ble eeng in de boekiten/
&Pe ſpeltionſt gaat Door3oekhen;

-

#et goed/ en Hubaab/ ſtijllè maat in g?aab
ààa Dat De letter ſtaat.
- - 3à 4
2 #jubien

Den Zeeuwſchen

2oz

2 gmbien men maar in 'tſjeele moogb

",

--

oſten letter gaat betahûete /

-

.

't jihaaft haaſt een blp gelaat betſtoogb/
't &#en lijſt niet na het anDete,

#Peemt # eeng ban het Heerlijk;
dºen JB in plaatg/ 't ig deerlijk:
dºu 3cher / 'g meerelbg heerlijkheid,
3g niet alg deerlijkheid.

3. De uitetelb roept op Edelheid,
jnaaar Edelheid, haaſt nebetleib/
oEn baar op han5e ſtoffen:

zn moet ter aarbe ploffen;
#ilb maar be E. berb?ijben/
dEm in haar plaatſe ſcij?ijben/

dºen is, maar ſlegtg ban uwopb ge3tib/
leet ig uiaar Ydelheid.
4. iBat ig bog all' beg meetelbg glans,
aPaat men 5oo ban han roemen?
aBie meer ſchijnb alg 3p i3/ altan3/
#Piet meer big haaſt om noemen/
āBan 3ultje haaſt behenne/

Indien je maar een fa-,

,

#aat buiten laat: be glans al ra3/

#g's. amberg
niet al# glas
De welluſt, matig bat een 3aah'?
gzeer ligte te berſtellen /

Een tº maakt dat het kwelluſt taaist/
#n 't legen en in 't ſpellen:
#oobanig 3ijnbet belen: ,

aBeg merelög u?cubig kwelen,
s

-

#g kwellen, en haar zoet, íg roet,
't Been maar een letter boet. ... .

6 #e zoetheid, die be meetelb geebb/
aPie ig bog op 3ijn beſte/

#ntien men haar geen ºf en geeobºl
#aat zotheid op het leſte ; - - - - - ,
',

--

--

#aat

AKKER. zo5
Ibaar minnelijfthe welſtand:
:
-,
üae C. maar neg/ 'tig welſand: : : : :
GEn 3oö rnen 3iet/ beg metelög iet,

«Een ſa maakt tot niet. . . .
. ..
7. 25eſchoub ooit eeng. De groote pragt,
& Baat in 5n heebb behagen :

# -

1Bat3iel
iſ te't meer
groote vragt :
QPe
3ubaatalgomeenbgagen!
Q2e #3, maar meggenomen/
QEn laat De 19, ftoinen:

- ºf

.*

# # : "

Zoo blijft het hiaat en openbaat/ . . .
3Pagt p2agt i3 boot gebaar. . . . . . .

Çn matig 't ganſche leven bog
#8. boog
't mag 3ijn gepge3en?
"

-,

eeſt het ban agter; dan 5al 't nog
Jalet alg een nevel mesen; . .
't Boornaamſte ig ben aaſſem,

.

r

.

«En Dic ig maar een waaſſem.

“Een letter. Daar maar boot moet ſtaan/
QPen aaſſem becub gebaan.

*

nºg laat zoeken, ºf meen haar zotten ſank,.
Gaie ig ooh niet te agten, " " "
3Pant met een GT. 3oo ig 't maat ſtank:
&#n of nl'er nog 5oo Iachtcn/
#a maaltte byeugbe Reijen,
#dat ſieijen ig maar ſchreijen,

En al mat '# meereibg menſche wind,
53 wind, en bliju maar wind,

-

##
God,
op dat bp bertroutub!
GBie
3al hem
ligtmaar
beriaten/

w

#en. H.. Die maakt baat God tot goud,
gºn mat fian bat beel baten:
#aat hope 3al mitg be3en
&#n ligte hoppe me3en/
&Bie haaſt betbliegb/ gelijk een hab:
-

«'n 300 taaiit bp in 't gjan.
3à 5

&#n

2D4:

Den Zeeuwſchen

@En hier
mag tehetderven
Dan !haat tneeb' gebaan/
geba
#et11.leben

JBaat 't ergſte homt nog agtet aan/
«En 't 5al bog 3ijn gaat erven:
?Alg ijn 3iet / bat 3ijn giſſen
CEen ſla maaitt tot miſſen;
«En all 3ijn pbel meetelbg goed,
«Een 3L. maaht tot een gloed.

12.2llſ' 't geen be meetelb ong beteetb /
Zijn maar bergibte pillen :
1Ban buiten met mat foer beſmeerb/

GPp Dat mºet aan 3oub' upillen :
«Een 25, 3egt; 't is het beſte,
«Een 19. 3egt; 't is de peſte:

-

oEn 5oo men 't zoet, baat maat afboet/
't ººg alſ maar bitter Roet.
* 1 -

Einde van den Zeeuwſchen Akker.
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Hebbe hier nog bygevoegd eenige Gezangen
en Digten, die zoo zeer tot het voorige werk
ren,
van een
eeniger mate
behoo
niet
e. als
- M.
"
" zijnde
andere
natuur

En alzoo zommige van dezelve al voor de
zen in druk zyn geweeſt: zoo zijn ze ook al ras
Verkogt, ende wel wetende dat er vele zijn die er

nog geern van zoude zijn bediend, zoo laat
ik die hier dan weder als een derde druk ne
vens gaan.

--

-

Andere van mijne Gezangen op verſcheyde

gelegentheden toegepaſt, zijn te vinden in het
byvoegſel agter het gerijmde Boek Jobs. Dat
gedrukt is tot Middelburg,by Simon Clement,
Anno 1714

Aanhangzel. -

-

2e7

d
Flora's vercierde Zomer
l

9

-

•

-

- - -

N

-,

kamer.

-

Dois: waar blijft gy Flora, mijn beminde
een tijd behmainer/
?ilg nu / met be5e gelegentheib/s.
CAtn eeng te gaan in Flora's Hamet/
I.

V## men wel ooit

/

&Bie nu 5ccc ſcheon en ſtierlijk leib?
iDilb niet ber3innen/
(Etceb met inp binnen/
&Pic haar beminnen f

-

#omt in haar 3alet/
Phetours, Aurora,

-

OPng beib al b2oeg boogga
| | |
Zeltn meninret bie nog leib in haar bebb'.
2 JPoet op de beute / 3et ubue boete
#n haar paleig/ ſtapt bigte bp :
* *
3Flora Die homt u 3elbe beg?oeten/
2il iner haat ſuftige p?onhetni;
& Baat homt 3p heben/

?Iſ aangetreben/
JP2et 3oetigheben !

..
*

|
- -

-

- - --

./.
--

19an bloemen en ſtruib:

2Blaben en botjeg/

S,

«En met Zomer zotjes,
Om ong nog berber te lohhen uit,

-

3. Ziet baat bat 5oete Mezeri boomtje, . . J
JTYet 3ijn 3eer aangename geur/

45cijft eenbebloepenbe
Jàectat
ſtroomtje/
50eufpgeib
heele hamer
Deut:
jl)aar bogt

-

-

s

#

«Die Daat nog bp 3itte/
45eel/

Aanhangzel.

Ge8

stelt blaaumſ en gitie",
-

: 't zijn Krokus 5ect ſchoon
3Paat Violetjes,

«En gumber Brunetjes, . .

Haeneng bie Imperiaale kroon.
4. Sjonkijljen, en de Hiacinten ,
GPng boot be reuhe het bett bethumilit:
een tuſſen beiben geitriepte Linten »

#et ſchijnb 3p willen 3ijn geſtrikt:
iDie zou niet bunalen/
apoor bie ſchoone ſt?aien/
dPie baat afbalen/

12an d'Epatica?
UPie ongbertoome/

#oleuten 3eer ſchoone/
3Pat men baat in berkoomberb moet ſta.

, bier homt Flora met Euim la Veris,
geobbel en emhel/ groot en fileen:
ject mitt en blaaume Belvederis:

oºi 3iet bat hogje met Penz en 3
ipet 3oet aanſchouwen/
#Ban al bie Karſouwen,
HEhet bie Juffrouwen,
Van Portugaal,
QPoem mp op heben/

|

#og mat berber treden /
een eend te hijähen in be5e 5aal.
6. ſpie zou hem niet berabul3eten/
oef op het minſte betuuondern ſtaan /

apie teng maar milde beſpeculeren/
GPp alſ bie fraaie Auriculaan ?

-

3Lambeu en SteDen /

een Borſten mebe/
lhomen hier heben #

-

. . -

->

2ti op het (ilomueel; .

Hufferg en Pamen / .
\". D .

-

-

--

Gºten

zee

Aanhangzel,
«Een pber met namen /

. ..

-

- --

-

sterren) planeten / bie hebben hier beel. 7 @Paat Holnt De Kalta baat bettoolie/
jl?et beeloetſjanbe Anemiaan :

g:
2

Gaaat meet Renonkels ouerſchoone/
Fluweelen, met Den Africaan,

-

-

-

Tulpen 3eer aardig /
qEn umel roemeng maatbig/

33bet 3eer baat big/
#et ooge bolboet. -

- Muurblomtjes bele/

-

-

. .

- -. .

(Peulambe en G5ele /.

, ºf:

33an een bij5ouber reuhe 3eer 3oet.

*

* *

8. ipier hebje Venus Spiegel 3eer ſchoone /
65linſterig blaauun bat 't herte berblijb/
3Flora hangt die 3eer fraai ten toone/
Gbelijä alg tegen een groen tapijt:
Håom hermaatbg uJijkhen /
erºm ubilû'et eeng ſtijûlten /
32ooit biergelijiiſie)

Zoo 3uiper en Hlaat :

:

Pie Perzik bloeme,

,

i

-

-

- 2

JPle moet ik ooh toente/

:

-

zoo bobbel puut of 't een hooghen maat.
9. Dit 3ijn Fiolen Materialen,
opfanterg7 bloemheng ban JBemaſt:

g
--

&Paat Ijebje ooit be Piramidalen, ..."

«Die alg een Cooren 3eer hoog op maſt.
19cel Accoleijen,

.

..

-

in het groote J Deijen/ #ber nerſcheije/

, . . . .

#3an 25ioen en holeut;
& Bie liebe Rozen,

s :

. . .

'

-

- - -

-

-

#oe ſtaan 3p en blogen/ ,

nauiken heel ſºlorag hamer ſchiet betit.,,
1o. Pronkers, Genoffelkens, tube
T -- - - - - *

-

.

*

vine", ete
t

*::::”,3

- s

#ro
Aanhangzel.
't 45e5igt en ooit be reuhe bolboet:
#h boege baat bp De Eglantieren,

&Bat 'g ooit een bloemtje uponbet 3oet.
6 alPat Konſtanten,
«En mooje Chrizanten,
ſBeetb om te planten:

Juffroutjes in 't haar :
@Be Maivaſ Roza,
GÈn Die Schabioza, .

-

JIBet Muskus bloemtjes al bigt bp malhaar.
11. Leeuws Muyltjes bp bie roode Pioenen,
Hleet ſpeculatie baat aan bie Hant:
Vinkoorde Hoint hier bebloet berggoenen :
Bedſtroo al in haar 3JeDiftal1t:
&De Jaſſemijntjes,
1Derſchepbe Lupijntjes,
«En Balzemijntjes,
-

*

-

-

-

19an biberſche ſlag;
#ier Ridderſporen,

-

-

3Paar bloemtjeg in 't horen: 3
2illeg beg?oet ong met 3oeten gelag.

.

12. Igiet ſtaan ooſt blaauwe en witte klokjes,
HIhet Bloemkens in der eeuwigheid:

3Paat ginbct g?oeijen Rozen aan ſtokjes,
Zie hoe ble Camperfoelje hem fpgeib/. . . . .
Lelie van Dalen,

. .

«Die moet ift op halen) 'h #al nog berbluslen/ .
#n HFlora'g geziet /
.
#ebb ift 't bergeten/
GPf 3oit ift 't nog ineten? .

.

. .

. . .
..

-

. 3. .

-

..

JPit ſchijnen Tiboudslobbetjes bigt.
.
- 13 | |joe ſchijnb bie Zonnebloem te p?alen/
gEn met het hoobb om hoog te ſtaan/ -

#p brnht niet bat3e mcbe 5al baien/ «En mettet tijd ben bal ontfaan/ . . . .
*----|

|

- -

-

3 àogtang:

-

s

---
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Hºogtalig 3eet ſchoone /
#Staat 3p nu ten toone/
oâclijſt een ſtroone /
12an GBoube 3eer fijn:
Zict al. De gangen /

&Beg ſlºot geng behangen ... .

-

- --

-- -

Iſaet peetſen alguan ſilaar htiſtalijn,

- -

e -

e

A. Dce, bloemtjeglijlaken met blaauwe Druivjes
Jact beele troſſen ganſch bol gelaan /

"

JPit lijſttien vogeltjes 50mber Huibje3:
JBaat 3ie iſt gulden regen ſtaan/

-

3Fijn als een mater /
âBaar 'g dobbele Mater,

HFlora 't geſchater /
i3an u ſchoon en glang /

-

*

k

&Boet ong ont3innen /

GEn u heel beminnen/

#oet begeerb uunen jeugdigen âtand. .
15. Baar 3ijn geen fraajer (Iapit3etijen/
2ºlg men hier in u hamer 3iet:

«Baat 3ijn geen honſtiger ſchilderijen/
2lig gp ô ſchoone ong alle aanbied;
ilPic Hall ſhot Juuten /

-

2Zoo 30ete figuuren /
jl 2et 3oo beel holeuten/

dbeſtrengeld door een ?
't Blijht bier te male/
CEen goubcne 3ale/

qBoor 3aapb met 3ilber / en ebele ſteen.
16. Flora, nu 5al ik gaan meberheeren/ .
25ebanft u boot bee3 heuſſche baab;

-

gh aan 't niet ſjaln beſpeculeren/
&Pat bier in umme hamer ſtaat,

L
-

.

1Baat ih mp membe/
#h 3ie nog geen embe/.

|

ibaar gou'f belente.
"
Q3

-

-

|
-- --

Zoo
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3Pan fruib en blocnnen/

#og 3oub utillen mornjen/
(#

zeher / iä ſufte mijn 3elben

3at.

t Heeft alles zijn tiid.

Een ander voor de be
minnaars van Flora.
3Boig: Van 't Leeuwerkje.

1. T#

met mn in ben Igob /

tºon naienben 't 5al u bootga/

«En 3ingb niet mp tot lou/
3Ban be ſhub mne Flora,
ZUPie nu 5oo ſchoon gaat p,onhem/

jbeer
alg een bruib
HPol minnelijke
lon henbol: Ugcugb/

o

3agelijhg hett berheugd.
# #ziet haar ceng in De hand
3àcel Zomerzotjes b?agen;
25linhemb' alg Piamant/

sjn eenen gouben magen?
âDit zijn be eerſtelingen/
3Ban bie uercierbc buib /
weie 5n aan ons hont b;ingen /
den in iſorlijk beeld uit.
3. ziet ben Mezeri ſtaan /
-

3meet bloemtjeg ooeriaben;

#tig ble 3ijn urg gegaan!
&#oont ong zijn groene bladen/
Zoo 3iet men 't meel gebeuren?
-

--y

-

E-

-
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3Pat ſjob mei beugbe geebb /
jaa bat boot af het treuren/
-

#

GBlig aſ uerlaten heeft.
4. ziet hier ben Krocus ſtaan/
ci/ matig 't bloemtje ſchoone:
#iet ceng b'Epatica,

*

#zeer luſtig haar bertooneſ
&Bie oug in 't oog Doet flihſien/

º

«Een hemelg blaaume ſtraal/
of boot zijn roob beramihlient
d5elijk een rood ſtotaal,
5 piet hom ik net ban paël
«Effen zoo 't mijn begeet ig /
GBm al bit 3oet geudag/

12an fcaaje pruim la veris,
GE eng te beſpeculeren /

ipoe beelberijanbe ſlag/
ciëlft met uetſchepbc Hiceren/
Heem hier bertoomen uiag;
6 #aat eeug mat betbet aan/

JDaar miſt geen bloemtjeſ platum
ſpat 3ie iſ baar nog ſtaan?
't zijn blaauwe Violetten,
't zijn aardige holeugen/ ,
apaat han ik mcſ bp 3ijn/
dBm 3ijn 3eer 3oete geuren/
Iget biend tot medicijn,
-

7. Muurblomtjes 3ijnbct ueel/
«Ei ziet / mat groote ſtruikheil 3
apatig geblamû/ bat â geel/
Ban uette ſtam men 5e ruiälien :
aBaat ſtaan Renonkels uitbe/
apie bſöem berbienb een lou/

jeen moet aan haar beſteden/

e;. #
plaats aan 't hold. watt/
#lºcn 33ou "#
hajl hits2 Will Jº
r- - -4,- ***

-

*

--

QPin
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(ſem een Sjonkilje loopen/

#ti mag 't tot buiten be poogt:
oEn Dam nog biete ligoptil;

#jat ion moet men niet liteuſie /
#lotag beminnaarg/ honiſ
ºyceub om haar 5oete reuftſie /
aat ooit ben grootſten toent:
9 ziet ecng / hoe heerlijk ſtaan /
2Libie gemengbe 30otte/

3Dau ueel Auriculaan,
oggen maar uit De geboorte :
#cci eerber alg men 't miſte.

... .

ameopb m' in 't berſtanb betbunaalb;
#ber nam hen milde tuniſtcil/
âBie hier ben p?ijg behaald:
Io Tulpaan ban alle ſlag
UPe5en hou ſchoon berciete Il ?
#iet eeng het 5oet gelag /
3Bam al bie ſchoone Vlieren »

lgoe zoet ſtaan. Die

Narciſſen,

GEm Hiacinten mee,

zelier men moeſt niet miſſen
25e5iet eeng bie Penſee,
# 't ºgg nog niet alternaal;
Ieier hebje nog Karſouwen;
Kroonen Imperiaal,

gzeer luſtig in 't aanſchouwen:
GEn liebelijhhe Rozen,

#ſpºorin met gemelg boum/
Aurora boet haar blo3en/

gechijnen met man en byoutp.

# #baat hebje aan bie hant/
zeer ſchoone Accoleijen;
Pronkers baat bp geplant/
#ijft mat ggoote meijen:
Genoffelkens 3eet aardig/ - '
-

---

- --

-*

- -
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alg #aag'len 3ort ban

,

geilt / .

zijn ook baat lou mei maatbigl
ºm haar geſpengd Holeut.
13 6 ziet / hoe ig bem ligob/
gen gebo;buurDe 3aie /
#an oboub en 3iloºt ſtoff,
TE)ie ftan bit 300 afmale?

jlpaat 3agt ! iſt moeſt niet bmale/
19iet hebbenue nog ſtaan
Fiolen Mat'rialen,

h:ou bie mel oberſlaan:
14. Ziet eeng. Dat boomtje ſtaan/
ſpet zoete Eglantieren:
#aat uncer Anemiaan »
GEuſſchen bietmee Lauwrieren :

#at ſchoone Piramijden,

#ig blaauune toretig

g200t ,

Lelien aan De 3ijben:

den15.baat
Pioenenbierood,
Vincoorde
Icib plat /
gLangg heen br aard' gchiropen /
2ittijn 3eer groen dan bla0 / | | |

|

3zijn bloemtjeg ſtaan moo!' open /

gechijnenp alg blaauunt ſterren
#ban tuſſchen 't groene HtuiD :

#aat mat ſteekt ginbet bette /
#oo hoog pechepen uit ?
16. It'Zie / 't ig. De Zonnebloem,

Haebeng bie Abricozen,
#Baat hebje meberom /
#lmenigten ban StokroZen ?

#oudsbloemekens, Ridderſporen'
ziPen trot3en Africaan :
Bloemekens in het koren »
2ll bigt bp een baat ſtaan.
17. JPat
ſtaat hetI taat 't gechijnt

uur:

3

Aanhangzel.
't gothijnt met een beembe natie/
Juffrouwtjes in het haar:
aPat 'g mooije Speculatie,

#oe ſchoon! ô mat Conſtanten!
#ogtang ban meinig geut
##ou 3 euemmel wel "lanten
o@m haar 3eer hoog holeut /
18. Pat Gras. Dat ſtaat al# lint/

Jmeet uit en groen boormeuen/
GBeen twmee men baat in binn
b'«Een gelijk b'amb're cuen :

âDat ziet men voor een bloeme/
3Paar bp 't geſtriepte gras,

32ag uit 3ijn luuren honie/
def't nog maar morgen mag ?
19. Het iſ een Yrias,
zPie mij ubel 3ijn belichtn/

25jaaum alg be Bloem van 't vlas,
#meet geel' en 3uparte ſtrehchi:
't ºgg aangenaam t'aanſcljouuwen/
“Die 3oorten altemdal,
aſbaat hebje nog Juffrouwen »

Eig bie van Portugaal.
zo. igoe ſchoon ſtaat bat piecl/
25ehleeö met Camperfoelje,
abat boomtje bat ſtaat cel /
GBelaan niet roo Carnoiljen ,

giet eeug ben Tijm ſtaan bloeijen/
aPaar bp bie Roz'marijn
#iet baat Lavendel g:oeijen:
't #g luſtig hier te 5ijn.

#, oºit ſchijnb boben natuticſ
JPoorziet eeng all be Heb? In f
alBilb eeng een balbe uur /
--

#n be3en bloem beſteden /
#Bee3
Paſſie bloem 3al
eben
- & or

-

(Pgot
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&Poot 3ijn berborgen ſchat/
#oo beeſ genoegen geuenſ

.

*

3tig gn mei ergeng ſjab'.

22 3ft han hier niet ban baan:
JBe 5oit hem ſchiet bergeten/
iſ?ohtang 5oo moet ift gaan/
#h hebb' nog niet ontbeten:

-

#ſt habb luſt om te mano'fen /
#n be5cm morgenſtonb / .

-

-

«En met JFlora te bano'Ien/
l?eel be5en job in 't romb.
23 3H heb uit bit berfteer/

*

-, ",

&#n monberlijft aanſchouuwen/
G5etrof tien beke leer'

"Die men ſteeng moet onthoumen:

gaat al die ſchoone H'leuren/
#eet haaſtelijft bergaan,
12ele 3al 't niet gebeuren
&Tot morgen maat te ſtaan.
24 @Png leuen ig een bloem/

SPie haaſlelijk 3al ballen,
Hºeben ban grooten roem/
JPoggen maar niet met aſſen:

#?oe boeg menig geregen/
#oe ſchoon men ſchijnt te ſtaan /
#2iet blijut'er in 3ijn me3en/

't Jildoet aig een bloem vergaan,

op 4
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G E Z A N G
Van den vreeſſelijken brand
in den Abdi-Toren tot Middelburg
in Zeeland, op den eerſten
Auguſtus 171 2.
32oig: Eilaas mijn zugten zijn om niet.

A# een / ban 't Schgifthel 9 jaar /

,

Éeebentienhonberb ( en nug tubaaitje nieDe /
3Boc mag 't Dat ſlPiùbelburg De Stede/
Szeer onboot 3ieng ſtuJain in een ggoot gebaat /
3Door @Bonbct cn boot 2，5lircnn g?oot/
&Die baar tot in Den hoogſtrn @Looren ſchoot/

't 45een bele burgerg jammerlijſt Drcb ſtlagen/
“Die feilen b?amb/
ô &nbare ſlagen /
3Dan beg 13ectcn hand.

w

&Beg 19ceren bombcrembe mnaaft /
3Die ſtupam bp na ben ijreirn nagt te buuteit/

(Iot bat5e 'g mo?grng half feg 1turen /
Hitbrrſten met een g?outpclijſt geſtraalt /
«En treft ben ?t bbp (Jooren aan /

iſDaar ban men ſtrar Doe 3ag ben rooſt opgaan /
«En hopt. Daar na 3agthen De blann uitlpgcibell/
24 mln alle fiant /

ſlDaat op in en 3epbe /
b'?ibbie (Ioorn bganD.

Astrafig 3ag men baat een groot alarm
3Dan burgerſ / bic albaat met groote hoopcn/
#d Drjen Uganù toe 3ijn geloopen/
-

j

---

v
"-
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«En maakten 3omm g een jammerlijk geſttttin;
HTºen hlan tot boben in ben GEop:

2m bluſſchen goot men daar beel mater op/
#Zeer geeren babmen be5en ſchoonen (Cooren/
JPog geſalucerb /

ſl2aar 't mag berlooren/
Ziet het buut bermeerb.

p

«Pe 25ganoſiloft gau een naar geluib/
“Een meen ſtem gau bp beel een blocn geſchater /
J12en hoogbe roepen/ mater/ matet / .
CPp Datinen Dc5en 25 amb 3ou Hrijgen uit;
#2aat 'tuuut 3eer haaſt nog lager human/
«En 3et ben (Looten in een bolle blain/

SPat menig menſch beeb roepen met 3maar hebt, t
#n bgeeſe ggoot/
#eer tuilb ong geben/
Hithoniſt in beeg noob.

-

&Pe holen vlogen in De TIugt/
ºpe boulicn 3ijn ter aarben meer geflrgen/
12et buut. Dat biel 5oo bigt alg tegen /

*

*

«Dat maaſite onbet 't both ten 0300t ge3tigt;

#et #iloftſpel 't ooſt 5eer haaſt

begau /

#et loon als 't matet liep uan bomen af:
De groote tiloft 5ag men ter meter balle/
2fitnp! iſt fcljgift/
-

&#n D'amb're aſſe/
#n een ſtotten blift.

#e herten maren bol van pijn/
Hit ogeese bat ben brand nog niet 3ou ſtahcn/
#dat in twee tierhen 3ou getaſien/
&Pug riep men baar/ ô Heere mag het zijn,

Verſchoon, verſchoon u Tempels Heer,
En werpt u Huyzen dog zoo niet ter neer,
Zou gy u Heiligdom laten verbranden ?
Heer, hoe het zy,
Die diere panden,
-

"-

'' 49 5

-

Maakt
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Maakt die dog maar vry.

Ziet baar/ aimp! mat ſchriftk'lijſt met h/
19et ſchijnb nu al te me3en buiten hoope /
&Baar gaat Die felle 19lamme loopen /

\

ſlot boben in het baſt bet Cljoote tietht/
(Iot het geheel ig afgebgamb
(ºot tombom boben aan ben mueren tamb/

13et geen hem pſelijſte baat bettoonbe/
2lan pberg oog,

&Bog 45ob berſchoombe /
&Be3e tiethe nog.
19erſchepbe menſchen hebben ooſt/
&Boot De5en baanb moeten het leuen laten /
'De cene ig geboob op ſtrate /
2inb're betbgamb of geſtikt boot ben rooft /
&Paar balb een hout / ftpaar alg een Zerft /
«En treft Dat ſchoon en nieuuue GP?gel uberft/
-

QBog ljier betoonb De #eet ooſt 3ijn 45enabe/
#n bit berb?iet/
q5een amb're ſchabe /

#g bie lierh geſchieb.
oſbebanlit moet 3ijn ong g?oote 45ob/
GJBie om ljet 3ugten/ bibben/ klagen / hermen/

12an 3ijn ſtinberg/ hem miſt ontfermen/
«En ſjaat betloſſen ban 300 Droeben lot /
HBp 3eibe tot bat bgeeſlijft bier /

Gy zult niet verder komen als tot hier,
Hy gaf bevel, en zeide, ſlaat dien Tooren,
JIàet al haat meth/
HIPaar milù niet ſmooten/

oEenig ſpuig/ of tiech.
q5p ſlàibbelbutg/ en unie gp 3ijt/
#zoeht nu het aan5igt ban Den Beer bet lºgeeten)
JBoct 3onden boet / bpilb u belieeten/

«Pp bat gp na bit Hunaad meer mogb berblijb/
qEi 3iet/ ei 3iet Dog betet toe/
?tan

t
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#anſchoub/ aanſchoub alg nog beg Beeren roe/
#omt
band nog eenmaal op te heffen/
#oe 5alijp't3ijn
bergaan!
W

IBp han u treffen.
«En nog barbet ſlaan.

Aanmerkinge op het voor
gaande.
13oig: Van Helena.
-

H# 3iet men al 't gelaat/

etrokken als een pot,
“En ongeluhſtig tot 7
6 JPibbelburgſe Stab)
«Een fimaab heeft u gettoffcil/
GBaat 3iet m” u g?ooten ſchat /
(Jet aarben nebetploffen,

*

.

* .

Gºber baat bioenen ſtaat/

*

&Pat ſjoog en ſchoon gcboutn /

*

--

& Bie prerei ban het IIanp/
CPie Ig tot grooten contb)
#9erbo?ben boot ben bant/
't Cieraab ban 't 5ceutpſtijc Dal/

#at baſten bet #schip liepen/
#oeſt boor. Dit ongebal/
i?aat ſtepit hruine bieden

©eg #eeren toorne byant/
oºg! of gp 't alieuoiſt/

> '
,

m dat hy met dit land,

-

En Stad heeft echen twiſt,
# hoogmoed ſtroºgheid/ p? agt/
#eeft Fem al lang verooten / -e

>

»

3JPgaton
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Daarom ſtomt hp met magt/

U hoogte meberſtooten.
H Tooren ig gebel0/

dBoot 't gemelg clement/
oEn 'g #eeren g?oot gemelb/

#biet bat gp 't maar behenb/
«Bob heeft een gruwel van
Het geen wy hooge agten,

En d'Hoogmoedige man
Vernedert hy met kragten.

3Lang heeft be &tab gebgamb/
GEn 't ig nog niet geſliſt,
#n haaren burgerſtand/
Door beclerhanbe tuniſt/
#n 't herſtelijke mee/

-

âBie nogtang onbertuſſchen /
wDoor eenbaagt/ liefo / en 19gte /
25choolben bie te bluſſchen.
aaie ſtaat niet alg betbaaft/
wPic 3iet/ hoe Stao en Lamb
jaa ontugtigheib raaſt /
oºm in om huigheib bgamb /

apaat 't momber / 5oo 't be #eet
#iet langer miſbelijden?

jnbaar ong eeng heet op heer /
#et 't ſpemelg uuut beſtrijden?
ſpoe metn beg #eeren Dag/
dſbeſthomben met'et baab?
't #g te beſtlagen ag !
ºgn Ibupg/ op HBeg/ op &traat /
#n beel onmatigheid/
#n rijben/ roſſen / rennen/
#tan uitgelatenheid /
#beer heele haar gemennen.

Jae Sabbath ig gebaau:
&En juiſt Dien 5cluen nagt.
-

E- ---- -

- -
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Steeht ſpobeg (Iooten aan/
Schier buiten ong gebagt'/
Geen Bonbetenbe ſtem/

GBen ſjeelen nagt men hoogbe/
GEen teeſten bat mp hem

&Den Dag te boog'n berſtooybe.
't «Benaamde Hermig ſfeeſt/
3lag al te na aan 't IBert/
g#n bie 1g beel gemeeſt/
(GEot lualiſtcling en ſmert;

Soo 45ob aan ong niet bagt/
Jºlacn 3ou G5oo laten baren/

#ijn (Eugt-toe heeft een ftragt/
Zijn liinb'rcn te bebnaren.

tion JPibbelburg/ en hom/
En kuſt des Heeren roe,
GEp heer / ep ficer ineerom/
UPit ſlaan ig u ten goe/
Jºl laat blijft gp obſtinaat/
gbaat gp nog boogt in 3omben /
Zoo mogb gp om u htmaab/
#Biſſchien mel heel berſſonben.
J12aalttulpe herten bgn /
#Ban bien onhuiſchen baanb:

ô 45goote 2 Burgerp/
&telb tuniſten aan een hant/

2laat 't Vier van liefde meeſt,
H herte bog beſtralen/
3laat 't Vier van Godes Geeſt
19an boben in H balen.

«Bob gebe Thibbelburg/

----

JBet 3ijne 25urgerp/

-

GIe lencm 3omber 3urg/

-

-

- - -

“En nooit ban 3orge nºn /

CIe 3ongen/ om ben #cer/
- in alleſ te behagen/ --

-

-

-

--
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«En 3omber 3ogg ban 't humaab/
13an ſtraffen en ban plagen.

Een ſtap verder.
Andere aandagten op het
zelve voorval.
1Boig:

O

Al die hier zijn gezeten.
| 19:eeſſclijhe 3aken/
* ſlDat bgocbct ge3igte ig bat?

&Daar ziet men een (Lorcn blahcm /
2ti mp ! urat Ymil Dit maken /
iDat ongcluſt boot be5e &tab?
H#oe ig het buurttugee3ell?
IËet herte bat ſchubbet en beebb/
oPg hoe 5al 't ban eeng me5en/
(Ien laaften bage na be5en (

2ilg be âDereld een einde heeft?
2lig allen hoogen Tooren,
En de Bergen 3ullen bergaan /
«En alg be #eere al booten /
Zijn Donder 5al laten hooren/
&#n De IDereld met blammen ſlaan.
Als Chriſtus eens zal verſchijnen,

In de Wolken met groote kragt,
Gºot b2rugbe man be 3ijne,
HIBaat be
bol angſten en pijne/

#

-

«Die werden boot het vuur betſdiagt.

*

-

-
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than ten klein vuur ong 300 turberen !
33an een Tooren of amber gebal?
H)oe 3ai Dat ſcijgiähen bermeeten/
#n dien grooten dag des Heeren?
&Bie 3eherlijft eeng Homen 3al.
De aarde zal ſchudden en beven,

De Hemelen zullen vergaan,
Als God zijn Stemme zal geven,
Kom doode, en die nog leven,
Komt alle voor het Oordeel ſtaan.

ſ?et blugten 3al baat niet baten/
H#et loopen 5al helpen niet /
lPoc hooge / hoe lage ban ſtaten/
H Schatten inoet gp betlaten/

't #al al in 't vuur ſtaan. Dat men 3iet,
ſ2u fan inen beel buatet gicten/
qDin te bluſlcljen bit fileine bier /
JU)aat hoe 5al 't u berbgieten/
2tig gn baar niet homb genieten/
2lig huilen/ hermen / en getier.
ô Schziltt hier boot gn boo5e /
dºöoog tiinb'ren íjebben geen noob,

TDit 3ien 3p maat boot een pooſe/
JBaar mee u / gp 45oblooſe/

GBp gaat ban hier in d'eeuwige dood.
?lig b' (Elementen bganben/

-

Zullen ſmelten en bergaan/
Jl)et finer3inge bet (ſtanden/

gên up2inginge ber hamben/ * *
2Zult gp in b'ſ gelie moeten gaan. -

* *
*

**
* *

&Pg homb gp u ban berſtehen/
-

,

* - -

"-

2lig De ſiegter 3ijn oog op u ſpgeib/
&#n bp tot u 3al ſp?chen/
+l humaab boen 3al iſt nu mºgelten/ .
«Een eeuwig vuur ig u nu bereib.

- -

# #om Bergen, Rotzen, en Toren, .

. .
5 buib

- *
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zult gp roepen met ſch:ihhen belaan/
25ebeht ong/ en miſb ong ſmoren /
GPg unaten top nooit geboren !
âDie han boot. Dat getigte beſtaan?
ſl2ie 3ou bog honnen Uertellen/
CBf ſprehen niet be nomb/
3Pat angſten ben 3onbaat 5al hmellen/
2tig hp 't &Pogbeel 5al hooren bellen /
qbaat gp uerbloeitte na d'Helſche grond.

Jàrent bit in u gebagten/
&#n bullb u in tijûg beraan/
25elteerb u met alle ſtragten/

&Ban homb gp Die bag bertmagten/
«En 3ult niet hoeben beſchaamb te ſtaan.
ſlBeeſt altijd op u hoebe/

Hy komt als een Diev in de nagt,
Als men 't minſt zal vermoede,

Wel zalig is zulk een goede,
Die zijnen Heer alzoo verwagt.

1Danneer Die tijb 5al homen/
&Pat Bob u boot 't Pogbeel baagb/
QPan 3uit gn met alle 13gomen/
Jl2et blijdſchap ingenomen/

#n 'tecutuig ſcuen met ben gebgagt.

Op de

S CH R IV T EN,
Die gemaakt zijn tegen

D. G. van B U Y T EN DY K.

Wat boogb De Chriſten Kerk ban alle hant be
w ».

htopen

19at
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ſl)at ſtomt'er menig Vos den Wijngaard ingeſlopen/
JDic 3oehen eben 5cer / Door een betbo2gen ſitagt /
L)ct ligt bec IBaatheid te berouiſt'ren/alg bejaagt
Socini b?agt ubel eer cen balſcljc leer ter banen:
oBelijk boot 3tjurn tijd ooh Deben d'Arrianen:
ºa 5oo uan tijd tot tijb/b'ccin voor 1 en b'anb'te maat/
aldaat boot ljet Chriſtendom ſtuJain in een 0200t gee
Udût.

-

3De een door arg en ſiſt / cm 4Robbeloo5e treffen:
KPic 3oclien van ter zijd' den Schaapſtal in te b2chen:
GDe muorre boor ſiſcelo'/cn ggootg op 3ijn berſtanb/
«Die taalit Den Duaal mcg in/ en ſjeeft nog paal
llog bant).

-

Jàu maaiatrien 't bolſt tucer tuijg een nieuwe ſtijl
ban lcb.cn/

oëen Libertijnſche leer tro?b nu meer opgeljeben/
«Een Vry geeſt-drivery, heeft upo?telen gemaaht/

ſlBaar boot de Wet van God alg aan een 31jte taaltt.
Laat elk zijn luſten doen, en ongebonden leven,

Indien men maar geloovd, de zonden zijn vergeven,
Hoereerd, en drinkt, en ſteeld, ja weeſt in 't kwaad
doen ſterk :

. .

Gy zijt niet die dit doed, 't is al Gods eigen werk.
Men moet niet bidden om vergevinge van zonden,
#Den Doe

# tuat nicn buil / de Duivel legt ge
onden ,

een unie Itan 't ſjeiloog Givt bog noemen in het Hogt/
- Dat nu in 't Chriſtendom liſtig mogU uitgeſtopt.

âDaar 3ou 't op 't laatſte been/ uuaat 3oub me nog
-

(Een

geraken?
"##
#ect ong gab 3ijn

-

JPienaarg bie ong

alten /

-

een bat in alle troum/ als wagters om de Stad,

45ebanht moet 3ijn bc gecr/boot 3uihen g?ooten ſchat.
«Boog lieth íg nog boorſien ban Häloche/ſbij5e

ſlaannen/
-

*

3?

*

*

GEn
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«En bie haar niet ontzien haar ſtragten in te ſpannen /
GBp bat bit boog omhruib ten eerſten mob geroeib/
«Eer bat'et gecub 3ijn 3aab / of ooft nog eer ljet bloeib.

#p millen 't licbet al / ja goed en leuen 3etten /
UPan. Dat men 309 De icet bet maarljeib 3ou Uctplete
tCl1 /

A

laat pber heeft geen cimb'/ men ſtrijd met JBond
n'/
CEen Hattemiſt en ſtaan bp ljaat niet 5pl! geleden /
«Een Bekker homt niet op / of moet uptet na Uchieben/
&#en Deurhof lian boor 't ligt Det iDaatljetû niet
beſtaan /
nb

en 13cm
«Eer bat 3ig 't gauſche Dolſt aan 5ulſie 3eten luenn'.
-

«En 'tig te ſpel bche / hoe 't Leenhov ig bergaan.
Van Buytendijk alg een bec autº re ſlºebgc3eiſen /

25etoerb nu 't ganſche Doiſi met tietterpen te ſtellen :
KPie 5ogg'lijft tja Dat mcer / berber blijft 3pn geagt /

JPic# pber ban 45obg boon hem ſchilthct tot beuagt.
#zijn leere buogb gehoord / rn aan 't eramineren.'
«En 3oo ljet moog'lijft uaar / bie ooit te ſieforumcren /
JTBaat 't ig al jàch in 't Buut: baat beſt op ljem
geen 3aib.

#Zijn ingehamſterbſtmaab gemecſt / nog hcel/nog ſjalb.
CPfſcijoon een Caetes hem nog 5ogte 3ocht te tuina
-

Ilcll /
&#n met boor3igtigheib hem tucer te ſtrijgen binnen /
JPiet tegenſtaande bit / 5u ſtijgen ongelijſt /
-

«En ongen ſupliant bic blijut al Buytendijk,

&Pieg mo15 geoorbeeld bat men hem niet moeſte
/
'lijk ſlib / hem ban be fietſt af
maat alglijde
#n ſchab
#et geen
RPat 3p

# # bolbgagt:

bmie geebb baat geen gea

# met zijn hraam maar zetten Buyten
#t,

32u gaat
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5al
uncer
aan/nu
meth
#

bUItfi Cn.

Jºu 5al Ijp boor fcmijn gelijk een abber ſtehen;

ſtºet uuoogben en geſch?int / tegen De Caetus aan:
Jl)rt laſictingen becl/ met ſchimpen hoon en ſmaan.
QPit 3ijn betebcn ooſt ujaarom'er u002bgeſchgeben/
gºn alſ een tegenuucer mogD in De band gegeuen/
Gº'p bat/bp ble het leeſt/ het Cactus hebb' gelijſt /
?tig ijn baat bp beſchoub het merft ban Buytendijk.
«Beloond 3p 'g l9ennclg eet / nu en tot allen bagen /

«Dat bp boot 3ijne tierft 5oo naauune 3org miſ bga
gen.

SPanſt 5p ong, GPnethcib/be Staten ban het Hamb;

«Dat 3ij 5oo hell3aan uierſ, ook bleben baate bant.
QPanſi 5p ong' iIceraarg ooh / Die Dag en nagt nog
bpahen /

«En tegen alle liſt haar ſhannelijk opmaſten/
vBit bupl ig ubeet gehupſt/'t unag mobber enbeſſijft /
«En 't ig geen #", bmant/ het ſtupam van Buy
tendijk.

A. de VIN.

Jezaia 57 vers 2 I.

Dog de Godlooze zijn als eene voortge
drevene zee, want die en kan niet ru

ſten, ende haare wateren werpen ſlijk
en modder op.
"---

32 2

--
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Aanmerkinge op het Werk
des Heereh, in die hooge Water
vloed van den 3. Maart 171 5.
130ig : Ontwaakt ſchoon Herderinne.
I

#lt uit ben ſlaap ontuuaſten/
V 45p 3orſtloog geſlagt;

Ziet niet brrſtanb // hoe ſâobeg ſjanb/

Giegen ong ig met itragt.
#n homt / en bört ong finalicn/
ſ@nyet 3onben bitt're b?ugt'.

Pie ong niet genahen /
QPf ong hert baar ober 3ugt.
2. 't#g maat / bnp hebben b2cbe;

haar oufi 3oo han De Lºter /
-

in b?ebeng ſchijn// ong bpaub 3ijn/
«En ſlaan ong nog bcel meet.
#p ltan Doot 3upatigljeben /
. “Bng betrieberen het ſjert/
ſBijl in alle ſteden / .

#ecijtulb bp ong gebomben tuerb.
3. Qait hebben top bebonben/
2lig CBobeg flaanbe 'janb;

& Beg matcrg ſitagt // ober ong bgagt/
#n 't Zeeuunſclje dàebetlanb
ga tot 3oute g?onben/
JE)aahte hp ong b?ugtbaat belb;
#12aat 't mag om De 3onben/2

-

-

3Paul D'in moomberg baar geſteld.
4. (Ee bcel om te berijaalen.
IBogb be5e ſchabe beg?oot/

JPie 'e Zeeumſche bal// ſchier obetal
*
. *
- - - -

Geleen

2 31
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(Beleen heeft boor Decg noob;
#ft mogt Daat in berbunalen/
GPm bt op te tellen al;

'H IBil het niet bepaalen:
jl 2aat #ºcelanb 't uſel heugen zal.
5. 't Ilbag op be bag beg #eeren/
2l!g ung blt ouetſtumain
?Ig 'g iſBaterguſoeb// met ſtouten moeb
ſlºegſttooinÜen bijſth' eu banntn?
Zott men Daat niet uit leeren/

&Pat bnp on5en g?ooten 45oo/
J2iet genoeg5aaun eeren /
CBp 3ijn Dag na 3ijn gebob.

6. Hi?et ſtaat ong nog te booren/
Hlebenbig in gebagt
-

#oc q5ooeg band // Die g?oote baanb/
&Iot dilàiddelburg eeng baagt

-

#n D'hoogen ?Ibbp-GEoten7

&Poor 't IBeetligt geſtreken aan;
âl?aat na bat albooten /

H?ag Den Ababbath mag gebaan.
7. Zeeland! 5eelaub ! 3eclaub!
TBat hangt u over 't Ijooft

W

#oo gp na bem l/ nog na 3ijn ſtemm'/
#2iet luiſtert nog geloout / |
Zeelanb! 3eeland! 5celand!
i303ro Deg beet en moord / en beebD.

Zeelanb! 3eeland! 3eeland !
QPoet opregte boet en leeuD.

8. «Boog ſtemme roept met magten/
GEot ong/ alg niet gemelo,
“#p 31et Dog toe // aanſchoub be roe
“En unie het heeft beſteld,
Zoo mp Dat niet en agten/
#dat in 3onben nu boortgaan/
. .

'319,eeg bp 3al met htagten/
#9 4

Ong
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GPng geheel te morſel ſlaan.

9. ſbillen mp boor 3ijn ſtreelen/
3Piet Munſt'ren na 3ijn ipoogb;

«En bcm boot 't goeo // hat bp ong Doct/
HPiet bienen 5oo 't beboC20,
1 tonnen 3ijn ſiefbe 3eelen
qDng niet rahcm aan het hert;
len 5al ong mebe brelen/

#ſere banden man beel ſmert
1o ipoe heeft nu ecnige jaaren
ſionbom ong 32ebctland /

Jpet groot gebaat // De peſte 5ulaat
qBeblafterD cm gebgamb!
oen ban bat ggoot be5uJaaren/

25ljoen mp tot nog bruijn,
oBob mij ong betuaren /
3Pan nu boort / en 't aller tijb.

I 1, 3pie ſtaat er niet perſagen/
2lig 0p benht om het humaab /

dEn 't bloebig mee // bat obet 't bee
3Pan ong' nabuuren gaat ?
2p nu moeten hlagen /

oBuer ſchab' in bee en belo/
HIBaat ban be5e plagen

#eeft be #eer on5 ugl, geſtelb.

12. 19eer ber geprſcharen/
hoe lange 5al 't nog 3ijn/

âDat gn Ijaar nietſ in bit berbiet/
zult helpen uit. Die pijn?
HBilb ong bog beubaten /
oen u ſamb en polk bijſtaan !
&Pie in bit be5tbaaren /
(@Lot u treben in getraan.

13. Hiep moeten billiſt bleefen/
'JBat gp boot iBijn en melſt / .
(Een eube 5uit/ſ om onſe ſchult/
,
:

- /
-

-

-

-

-

-

GEoetepe
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GEoereiſten omg bien ſtelſi,
#ouben mp beter ube3cm /

o@f meer lenen na u uJill /
't Gbanſche land in be3en/

#ſt 't ganſch 3orgeloog en ſtillº,
14. âDit hebt gn ook vernomen/
oºmt Daaroin ftonnt g!! Iſlee /

«5clijſt met morb// Door bege

bloeb/

oºil 't matct bam De 3et ;

GPng' landen onetſiroomen/
GBp maaht bie een 3oute g?omb !
HEaar o ! Lecct tup ſtofnen /

#ct be harib op on;en monb.
15. GP op ob! mln on3e landen /

-

Boortaan bog gitnſtig 3ijn

#emaarb ong #ccr (7 ſjoe langg ſjoe meet/
33oor peſtelijft femijn/
3Boor iBaterbloeb / boot b?anbelt !

opoſt voor ſtormen / en tempceft ,
qºob! in umc banÜen /

dBebcn mp ong onbebgeeſt.

-

A. de VJN.
-

T

Een ander: op 't zelve.
3eoig : Ag Izabel aanhoord mijn droevig klagen.
I.
}

R# uit be heel gp 4Bob geintjbe helben/

leerauten ban bien bemel #oning groot,
gaat 3onben/ en bie ſtellen boot baat bloot/

den miſb ben bolhe opentlijſt bermeloen 4,
3ibilt niet bebaaren /

jibaat ſteebg boottbaren/
#oonb haat met hlaat beſcljtibf
-

- -

3? 4

-

-

#aat
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Baar ongeregtigheid

2. QPie bagelijſtg ben #eere ſtomen tergen/
&Poot haar booghciù in g?ooten ouerulocû;

HDaarom bp milù 3ijn aanſchijn ong berbergen.
âDant 3iet de banden 3ijn bebleſit met bluet/
GEn alſ ong' leben/
HE)p maar beſtcben/
JI)et ſtragten uitgeb?rib/
(Iot all' ondeugenöljetû

3 apie ham het bertcuan beu menſch boogg?onbeul 2
“Dit ig alleen het boorregt uan ben gret/
JBaat hoogb men nu uiel ictö uit bele monden /

#tig pbelheid/ en boogbrio meer en uiter '
i3et gobloog licgen /
GEn 'tbalſch bedriegen /

gig een gemeene 5daſt;
oÉn bient, maat tot berntaalt:

4. #etlaſt ten bambien grootru NAAN beg pceren/
«En ban 5ijn ultrhen / boogb men outtal,
ſpet ulochen / 3uletſen/ en ligtbeerbig 3uncet.cn/
d#n pb'Ie uuootben / ja 30mber getal/
#n muipſche baden /
#n bett'le hºuadben /

#n oceſ byoob boulienbeid/
#et laub ber3onlien leid ,,,,,,,
5. Igierom 3oub 't ooit ubel ligtclijft gebeuren /

z„Dat dºob ong 3ou be5ochen met beel fitnett 3
#oo dat het land met al 3ijn bolli 30u ttcuteu/
dom al het geen baat in bebgebcn uurtD/
HIàaar 45où De i3ecte /
i.

3Iaat ong 110g 3CCtC /

Boor 3ijn mooºo bgoeg en laat /
âDaatſcijouuben ban het humaab.
6. #p laat ong 3onltijbg met een co:bccl hooren

aDoor g?ooten bouder en boot blirtin 3udant (

ibaat door bp utilen han ben boogſitu Coren/&#n
iſ

2
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«En menig bouurgebcertig in gebaar;
dſl2aar bit 'g nog 't beſte /
2Zoo lang. De peſte / |

|

#zig onet ong niet heft
&Ple amb'te bolſten treft.

7. Ipct ſtunbuee ban on5e na 6uuren inebe/
3Bo2b in groten getale uieg gerulit:
«En boot een ſanoplaag 't lcucin afgefileben /
(&#ot nog toe ig 'f ong alleſ tocl gelulit :
dil 2aat uJdat 't cell upoll Dct.

#Soo uun eeng onder
i?et aſbeſtiet ban & Bob /
it tegen ljet 3elbe lot?
8. «En laten up ong 3elben niet flatteren.
&Pat mp in Ghobg bij5oub're gunfic ſtaan.
-

25p ong 3ijn ooit ucel ſchulden tegen D'Ietere/
&Pie bagelijfig nog meerûct ujaſſen aan;
&En Daaroin cb.cn

-

(Iermijl ump Icten
- % in 3ijn lamitmocbigijeib /
(Iot beteren u bcrc.o

-

9. [Daarom 3ou 't 31jn/ Dat hun 3ijn bpp gebleuen/
13an peſt en ander ſchadelijſt berb?iet ?
Aeou 't 3ijn om Dat uup uieet 450öb?ugtig leben/
2tig andere menſchen ? neen batig ſjrt niet :
dºlàaat Qbob bie goed ig/
«En ong behoeo 1g/
G5eeft 3omtijbg incl reſpijt/
JI 2aat Homt te 3ijner tijd.
-

1o. De ſpect. Die heeft Cng ooſt nu huillentoonen/
@Pat bp nu tegen ong ontſieſten ig.
een bat bp ong niet langet mil berſchoonen/
&oo 't in Die HPaterblocb gebleiten ig:
& Be ſtoute baten/
&#n goloen uJaren /
ſiollDoill oug

"# lanb/
•

5

•

als
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20lg een moebenb' bpamb /

11. ©m om5e boogheid en gronin'lijſte 5onben/
13eeft 45ob ooſt nu berneberb ong het hert ?
#p heeft het brugtbaar bel0 tot 3oute g?onben/
45eſtelb/tmaat. Door het alg berupoeſtet upcro/
«En niet ſtan genen /
3Boortaat ban leben/

JBie ſlag bie 3al boortaan/
3Lang in 't geheugboelt ſtaan.
12. iLaat ong ben i3eer ban ballen in be roebe
GPp bat Ijn ong boot meer onljepi beujaar /
gên bat Ijn ong gebenſten mil ten goche/
GPp bat Den 252anb ban 3ijnen tootn bebaar.
JE2aat bat ong' 3onūen:
Jact 3ijn bebonben

JBe oor5aalt ban beel ſchanb:
(Een baumn boot JacDerland.
A. de Vin.

Middelburgs Lov, en des
Zelvs hoedanigheid.
19oig: Ay, ſchoonſte Nimph.
Ziet do Muzijk: Bellerophons, 3. deel; pag. 41.

I# boel mp ban mijn geeſt intmenbig

bgingen /

GPm met een bijben toon
qEcn lieb / tot lob ban Middelburg te 3ingen;
r

Geen #otab / 5eet fraat en ſchoon:

in 't zeeuwſche dal, be hooveſtad ban be fieben:
13 mn oubg behrmb / cm mijb brrmaatb/

#Zoo uerr men b'Qceaan bebaatb/
#it tijb ban bieden,
- /
s

-

*

2. &#cn
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2. @Een ſtab 3eer net/ met huizen als kaſteelen,
2ll fraai en bigt bp ecn:

19ecl Adelijk geſlagt, en meeſten bccle
427eeb5aam in 't algemeen / .
«Een Burgery fijn ban berſtanb/gocDaarbig:
#n cenbaagt/ licub en 3oetc ritſt /
1Die 31et bit bolſt niet aan met luſt/
q5elijſt 't ig maar big ?

3. «Een ſchoon Stadhuis,plai5ierig in 'taanſchoumcn/
GPber al ſtuig en net:

32cel g?aben ban Zeeland in ſteenen uitgeljoumen/
2iet men baat ingc5ct:
RUDaar nebeng ſtaat de hall', bant mcn. De beeſicn/
ſ?aat bleeſcl) ten toon ſtcſ0 / baat men loopt /
«En clft tot 3ijn maaltijden ſtoopt/
QPf ooit tot 3Feeſten.
4. UPan 3iet men daar de Marét 5ect fraal in 'tton.be/
GB goot en mijn uitgeſtrcſit;
Jl2et bui5en ſchoon / bigt aig bp cen gebonbc/
Zeet net in haar &#ffectſ
(GEmeemaal ter bueeft 3irt men in grooter nuaten/
*

33cel hoopmanſchap / die met bet magt/
&Pan na De JI)atlit bpogben gebgagt/
& Poor zeven ſtraten,

5. @Be Zeeuwſe Tarw, geroemd in alle landen/
GEm Up clft een geagt /

De Turkſe boonen, en nog albcrſjanbe
Göganen/ bpogb ijier gebgagt.

-

1Ban 't platte ſano/ cm tonbon hier ban buiten /
3Die bagclijhg ljier ftoinen aan /
JI het menig magen bol gelaan/

-

&Bf ooit met ſchuiten,

6. iBilb gp ban bier den Burgt ceng gaan paſſeren/
iſ)cent op be Heurs erug agt:

GDaar ziet men bagelijſte uret groote ſpecten/
«En iäooplui g?oote 'ban indgt:

Jei
iet

l

w-

-

-

- -

-
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Jàiet bert' ban baat/ maar bigte bij gelegen/
#ziet men baſt en bp / alle baag'
3Dcel hoopmanſchappen in de Waag',
25p menigt megen. .
-

-

7. 't ººg luſtig om te 5ien/ en te beſchoumen/
QBie p?agtige Abdij,
3Bol pgimtelijſtfie buigen en gebouuJen/
iſionûoin/ aan allen 5ijb':
HPier Ig. De zetel baat ſomtijûg bergaten /
(JBe Staten van het Zeeuwſe land,

QDm alleg in een goeden ſtant /
#Bel te beYuaren.

-

8. #n be5c ſtab mogb ooit het Geld geſlagen/
SUDat pber noobig heeft/

«En bp het inelli ben burger alle bagenf
«En nbct menſche lcebb.

t'lDijl incn hier ſtaat 3iet men dien ſchoonen Tooren,
& Bie in het jaar ban tunaalbc ſchict
23eg?abenſcheen alg onÜet 't Uict/
oEn alg te ſmooten

w

9. «Een Klokſpel, trotſt be bett” en bijgelegen /
#oo trelent en ſchoon;
G5cmeligbe hlanhen hoo!b men allet ubegelt;
Ban aangenaamen toon:
QPen konſtenaar ig ooh 3ijn eete maatbig/
2lig hp met bobbele hlanhen ſprelb (
-

GBf enfiele / 't heeft mp nooit berbeeld:
't 45aat 3oct cn aatbig.

1o. gn Middelburg 3ijn on5e duidſe kerken
(Eot 3efle in 't getal:
&De Nieuwe kerk” heeft ſchoone Orgel werken:

-

OUDie boot een Dyocb' gebal/

#n 't jaar man tupaaſn'men3ag geheel berfmooren/
Door ſitagt uan 't buur / en 31jn geuJelD;

Jºl haat ig nu beter meer herſtelo/
?tig ooit te booten.
II,

30at
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1 1. [Dat ig 't boor Middelburg een ſterk pilare/
De Ooſter Companij?

JPie met haar ſchepen b'&Pteaan bebate/
KUDe uJeetclb aan uncer 3ijb'/
KIot/ Daar be tegen bocterg haar onthoubben/
#a berber boot ljet Zuib en JBoogb/
3Boot 't Poſt / en 't iſDeſtcn treſtſten boort/
«Be 3ee te boubuen.

12. iBie 3oub het al te regt honnen bebatten/
't 63een ſtabiglijſt ble bloot'/

OPng toebgengbºubat boot rphbom/mat bootſchatten/
2 Zu ſtortct in Den fcljoot
33an Middelburg, inrt ſchepen bol gelaben!
(JBen uninhcliet / ben 3tunbagtgman/
UPen ?lrrebeibet lccbb'et ban/
3]Bie Hall 't aſ raÜen ?

-

13. 't Ooſt Indiſch Huis, ig mecerbig te beſtijfiſten/
2tl5oo 't nu ig gctierb/

«Eertijbg en mag 't bp bitt niet te gelijſthen
#n all'g upci gemanicrb :
Zoo Dat het al boot 45obg bij3onberen 3egen/
-

Jaog meer / en meerber auanceerb /
qEn nog ban tijd tot tijd fiotettD/
#n allet megen.

14. #n Middelburg heeft ooh 3ijn ſtant geg?epen/
d'Commercij handeling”,

&Pie aan be 3ce ooit ieberb hare Schepen;
't 45een eerſt al 5 maar toeging/
#n anb're landen moub' men ook tentceten:
jl)aat 't liep te niet gelijſtlicthanb/
2ülleene Middelburg ſjoub ſtant/
#2aar ong begceren.

15. ô Middelburg, 'tig alſ in u beggepen/
obp ſebetb aan be 3ee/

#2a allen oogo ! beel ggoot en 3tmaate ſchepen/
QPie alleſ bleugen mee:
-

-

2

-

wie

24o.
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&Pic ooſt en toeſt/en 5tlib /cn moogb boogtoamblen/
KPlc met ben Moor, en Perzian,
19cel.anb're bie ih nict lian taall/

45eſtabig banb'len. . .
1o iPog 5iet men hier een p?ij5elijfthe 5alte/
KIot lou ball Middelburg,

«Een Borger-Weeshuis heeft men ljict bccn maſte/
GPp Dat nucn 3oubcr 5utg'
2 Zijn hinberg aan. De 3clbe 50nb' opbgagen;
JEet liju en 45ocb, op dat 5p ban/
GScuuo;Den 3ijnbe bgoutu' of man /
d}iet mogten ſilagen.

17. SP'e Oude Wees-ſchool ig ban ouben tijben/
QPoſt een 45oögbienſtig uperH /
OPm 't ingemaub bcr armen te berblijben/
QPeuijl' 3p in Die erſt'
H9aar ſtinberg 3icn/ gelijft baat in geboggen/
ſlBannect 3jn ill een bbaterbloc0 /
33an ongeluft en tegenſpocû/
2Zijn buiten 3oggen.
-

18. Boc heugelijk! hoe boben maten heerlijk!

#g binnen be5e &tab /

.

-

3Boot 't byeembe bolſt bat jammerlijſt en beetlijft/
&#llenbig afgematt/
-

&Boot 3ichten/ of htanftijeben/ of geboonbijeib:
Gn niet en hebben eenig man,

JPie haar betäuiht / of helpen han
(Iot [jaar ge5onbijeib.

19. Pat g een 5aaft (nog bobenamb'te5alten /
QPie 45ob aan ong gebieb :

@Pat men b'ellendige 3oeft te bermaften/
Gºelijſt bat hier geſchieb :
ſlBant in het Gaſthuis mo?ben 3p geborgen:

JBaat mozb ban alleſ aangemeub/
GIot ſliſſinge ban haar ellenb/

JEiet alle 3oggen.
T.

-

-

zo. En
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2o. Hn be3e 3etab ban Middelburg biet binnen/
.
Blub men ooit een berbliju:
13oor / Die ban €5oo geſlagen 3ijn in 3innen /
't Žp ſtino / of man/ of upijb:
gPf boot die geen bie Simpel 3ijn gebooten:
-

JT)en byengbfc binnen Middelburg,

GBp batſe boot gebgelt ban 3utg'
dàiet ga Ucrloten.

21. Pie door de noob geraakt in 3 maar ber3eeren /
G'n bie bucl htinberen heeft/
JT)aat heeft geen magt om bie te laten leertn/
#a maanmo'lijtig dat men leebb:

n

©aat ig be Arme ſchool ban oude bagen/
&Boot b'&#b'ie heeren Magiſtraat,
( ſ2a een gobb?ugtig rijp beraab)

(Eoe opgeb?agen.
22. 19ier boogb ooſt tugt geoefenb aalm Defibnabe:

(Cot tuſte boot 't gemeen;
Op bat 3p aan be gocbe niet en ſchabe/
&Paar ig boot die alleen

2tf5onberlijft een Tugthuis in bee5 ſtebe/
QDaar pber htijgt 3ijn loon na baab;
2-oo blijbt De goebe Burgerſtaat,

#n ruſt en beoe.

p

23. JPie in 't gemoel hem niet meer mil begeben/
Ban ſtab/ ban bolh / ban lamb:
dI 2aat nu begeerb af3omberlijſt te leben/

-

(Een einb' 3ijn 'g lebeng ſtamb;
l?iet ig een huis voor oude Mans en Vrouwen,
JBaat iber een na 3ijn manier'ſ
itan leben in een ſtil plai3iet/
qEn ruſte ſjoumen.

24. ô Middelburg, mie 3oube u mict roemen ?
ſPie ſteib u lob ten toon?

-

âDie 5oube um geluk en boogſpoeb noemen?
't Retaat op ben hoogſten ttoon;,
33ets
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3Permahelijk om binnen u te Ijanb'len/

:

ô Zeer bermaficiijfiſte ſtad / .
QPle inenig ſtraat in u beuat/

/

GPm te beunailo'Icn.

23, 2#lg 't bagent ligt ſchuilb tigter 3ijn go?bijnen /
«En 't unerft 1g afgeleid;

-

gaan hornt De maan un wandelpad beſchijnen/
aat inct tmtaat na beid:

an gaat. De jeugd een ſtraatje om paſſeeren/
&Pp 't Molewater, of de fraai/
eBfelberg/ baat bet ooh ig fraai/

-

Jàa Ijun begreren

26.1Ele mect'er niet ban alſ bee5 mooje binigen?
iBie heeft ljet niet gezien?

#bie boorde nooit op 't Jlbolcmater 3ingen?
33an 5otnin'ge jonge licn?
“Bat 5ig be gain Uerſpreiden obct 't buater:
«En dat het ſcheen/ bat b' 'Ecljo 3oct/
&Ben 3inger 3ingenb humann te gemoet'/
dlâet g?oot gefri)ater.

27: &#oli 3irt men hier bp na in allen mijähen/
«En bat ban jaar tot jaar /

-

#Dee; ſtad met veel geboumen nog berrijſihen:
&Paat boortijûg niet en maar

2llg dat b en ſlijft ; 3iet inen nu bagelijäg mallen
33cel @Timmeragien tierelijh/
19et 5n tot ncering en trafijſt,

-

GPf amb're 3aſten,

e

28. Jallig mijn tnenſch/bat be5e Stad mag g;oeijen/
JT)et al 3ijn Burgerij,

--

dPat bee en menſch / in boogſpoeb mogen bloeijen/
3Ban ongeluhſien bgij:

|

dBob geeu' die Stad heel rijſtbom/heil/en 3egen/
Ibet 5p in 3ee/ in ſtab / op 't land;

«En dat Negotie toogb geplant/
#n allen wegen.
-

-

-

29. @Be
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29. De #eere geeb” De 25oggetg be3et ſtebe/
«Een dankbaarlijk gemoeb;

#p geeu' ong al een buut3amige Vrede:
& Bie 't hert berheugen boet;
GPc Beere geeu' Dat on5e Overheden,

-

J

-

JBet goed berſtanb en inijg beieib/
OPng met haat oude Trouwigheid,
JPogen tegeten.

"

Middelburgſe Wandelinge
na Sint Laurens. Twee ſprake.
3Boig: Hansje lag al in een ſlootje.

"W:#

geg?oet mijn goede buure /

lpoe 3ijt gn 5oo broeg ter baan?
; 'ft ElBeen ik heb het png bijb uute
2lan be ſiloft baat hooren ſlaan:
,
45p 3oub' ulue ſtramme ſeDen /
25eter aan. De ruſte beſteben/ . . .

. .
..

42p 't3agte bebb , of ig'er iet. ,,
«Dat u mignoegen geenb / geſchien?
2. 45oeben morgen pan 'g gelijkhen,
25uurman lilaag / mijn goede / baienb;

#k ga hier mat 3oetjeng hijſthe:

.

#Langen ſlaap mp niet en bienn: ,, .
HBier Han ift met meerber b?ugten/
#in het ſtill' inp mat berlugten/ ,
#ſt hoor / en 3ie hier remg in 't ronb/
#n De3en 3oeten morgen ſtond, . . .

z:
-

. 3. Al ben ik mat oub van bagen/
@#n mijn leben nap niet glab;
G?

-

35ltijd
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tijn Ijebb ik een behagen
n ben morgenſtonb gehad:
't Zijn 39o nuttelijlifte 3ahen/
G9In De geeſt mat te bermaften:

H3oe bifimaalg ben ik opgeſtaan /
OPm eend na buiten toe te gaan.

4.

Bu/ Dat 'g mel/ buurman Liornelig/

'it hebb' u meening al betſtaan:

2Zoo mijn bp3ijn u te beel iſ /
- HBil iſt bmeet maar benen gaan /

3Langg ben meg bie hier bit becn leib/
«En u laten in u eenheid:
gaf ſtaat u mijn gezelſchap aan?

3Pp 3ullen t ſamen heuijeren gaan.

-

5 23ittirman tilaag / upat moogje praten?
zoub iſ mijn geluk berfmaan/
Zoub' ilt u ge3elſchap haten?
JBat en hebb' ift nooit gebaan:

PH iPag met blijdſchap ingenomen/
2lig iſ: u ban berre 3ag homen /

.

Zoo gn mp ban bie baiendſchap gunb/.

Zoo 3egt / maar heene gp 't hebt gemunt?
6. ’ft IBebb al ober bele jaren/

#n bee3 mijhhe luſt geljab,
2lig'er nog heel lieben maren/ .
KPie bemanbelben be5e pab:

>

-

n het 'g boor alle bingen/
me behbnaame mambelinge /
Zoo gp baat ook ban miſb oberſtaan/
*

*

3Bp 3uſſen na Sint Laurens gaan.
7. &Baar ben ik me in te bgeben/
ſtaat mp boel aan:
3 Bant ble

ºn 3p mob ban veel betreden/
ºm bat baat heel boomtieg ſtaan, ..
ººie han 't gaan niet heel meer luſten/
baat wat 3itten ruſten/

.
»-

*

-

g
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JBmber be lommer blaabjeg groen/ 33an 't aangename bigt plantsoen.

8. Dat is maar 1 maar ik moet betklaren/
Tbilje ſpreken van plai3ter:
ſau of ober ueertig jaren /
(scheeſo tnel tienmaal D'tjeſut ſchiet:
JPat 3aſ iftje eenſ gaan uitleggen/

3Luiſterb Inaat unat iſt 5al 3eggen/
't #g al gemeeſt boot uunen tijd/

3 Bant gp nog naaum 5oo oub en 3ijt.
9. Hft habb teng een groot begeeten/
GBp een 3onbag morgen bloeg/
25uiten mat te gaan ſpanceeren/
#ſt bogt/ ift hebbe nu tijd genoeg: l.
J12aar ift bomb mp mat beciegen 7
OPm be bermahelijkſte negen:
«En na. Dat ift mp babbe beraan/

35en ilt De Noordpoort uitgegaan.
1o 't HDag'er ober al plaisierig/
3TBant ljet mag nu in be ſlâen:

*h Boot De 't H2agtegaaltje 3unietig/
SZingenb' eenen 3oeten ten /
GEn De Uogeltjeg al te male/
Blaet een liebelijhite tale;

#ſt bogte zoo bifitnilg met genugt/
«Ei, mat cen 3oeten buiten lugt.

11. Hft ben 3oetjeg boort getreben/
Gºot. Dat ift mat berbet fauman/

2 Jan Brigdamme, baat in mebe/
1Boot een uurtje mijn ruſte mann: ,

GBp een bankje neergeſeten/
G5ing ift een beſchuitje eten;

h ſtah er nog mat in mijn 3ah,
h toolite ook een pijpe toebak.

## #"
d? a.

Rag ik op een boeren bou/
-

-

.
ſBeel
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een gebiettel maar al tamme | |
2Ilbertjanbe filein en g?ob /

\r Bonte koeijen, ſwarte ſchapen,
Bokken, paauwen, maar geen Apen »
Ganzen; Zwanen; en Enden goed,
Hoenders, Duiven, 't mag lieb / en 3oet

13 ſpaar ik liet het mee met beben/
iſDant ift mag baat ban bolbaan:

GEn ik mag mat boortgetreden /
aboe 3ag ik Sint Laurens ſtaan/
\'t Lag oerloren in bc boomen/
Jºhaat ift Hombe bet nog met ſtomen:
Hièant het mag mijn 3cer mei behend:
oEn14ºf apaar
mag het
padje ook met gemenb.
hoogb ih be hlohhe luiben/
oÇn ift ſtapte mat bmaſıhet aan/

'Hilbiſt mei mat het moeſt bebuiben;
't IDag om na be iieth te gaan:
Jeaat ik bronſt tot mijn plaisiertje/

oEerſt een glaagje Sint Laureng biertje,
apaar mee ſtond ik mijn borſt betflaan/
apoc ben ilt na be lieth gegaan . . ..

15. 'g JBibbagg ben iſt baar gebleben/
HDant ljet mag'er om gebaan/

,,,

#aât/ og! 25uurman/ mat ten lenen/

3Ban menſchen / ble baat ſaunamen aan/
zoo te boete/ alg met een magen/
hoet3en/ Chai5en men baat 3agen.

"

mijäli'j arme, oube/ en jonge ſten/.
ieet liet hem al tot Sint Laurens 3ien,
16 EBuiten 't Pop/ mat mooije bingen/
3Iegt het g?bote Harten veld,
,,

##ag die bergjeg luſtig ſpringen:
JPie daar in maten geſtelb:
*
---

'talbag plaigierig laage en hooge/.,,,,
gebloge/ & Pie
C ' )

maar een Reiger huram baat

J

5-*
"-
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3Pie bebc ietg/ bat mp mat ſpeet/ . . .
âDant bp bebuilbe mijn beſte fileen. , "

17,5k ging meer uiat 5itte ruſten/ .
2tan. De wateren van 't Kaſteel,

-

&Paat 3ag ik tot mijn berluſten/l,
Visjes zwemmen ober beel:
«Die baar Hujainen om te eten/
2tig. Daar byoob mogb in geſhieten/

*

*

32an die baat manbelen op het lanb/
GPf bie baat 3itten op be hant.

.

.
-

18. @Pg, hoe luſtig mag ljet mebe/

#n Sint HIaureng bogjeg groen:
312aar iſt ging na huig toe treben/

alPant ben abomb bie Hunam haar ſpoen:
5.

JPoe bomb ik nog bele 3ahen/
Die mp ooit bien ben tot betmaſten/

-

-

#oo bat ilt ruim mel na ben eiſch/
3Bolbaan mag ban mijn manbeſteig.

Aanmerkinge op zeker
Bloemgewas,

*s

| |

|

I# 'meet een bloem die aardig ig/
gºn met opmerkeng maarDigig/

#h heb5e in mijn hob nog ſtaan/
#ſt 3ag5e eeng met aanbagt aan: '

.
.

1Banneer iſt baat eenigen heer/ - ' "
@Beupambeſ0 habbe gintg/ en meer; 't 45ebeurbe bat ih ſtille ſtonb/

-

#uiſt baat ih be3e bloeme bomb/

#ft 3ag. De finopjeg aan ben bog/
#n uom/ #
# bog/

#

--

#oe
meet iſt op het hmopje
not e-ee
G2 3 heeſt/

#oe
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Boe meer 't een 13oſſen hopjeſ, leeft:

#Bot heerbe ih mp amberg on.
een humann ban'thnopje tot be bloem:
h mam bie ook eenſ in be ljanb;

is het rombom met berſtamb/
en eend te 3ien / in mat fat3oen/
gem be3e bloeme zou bootboen;

# 5ag7 al maaht'et geen geſchºteutml.
aat 't gapenb bahbuig van een alteuro?
# # 3ag tot agter in 3ijn heel/
ToBehemelt unit / 5ijn tong mag geel:
gh bogt/ mat raar geupad iſ bit /
eie meet mat in het 5aab nog 3it?

it pluht een gaabboſ metter haaſt/
ſtonb ik eben 3eet berbaaſD;

gá 3ag bat (alg ift 't mei beheels)
#et boobéhoon ban een halu geleeſt?

# neus

en oogen lipp en mond / .

Jiabeen momberlijk en aardig ſtomb:
- Zoo bat-ift bgie berijambe ſlag/

Ban boouben aan bees' ſitullaht 3ag:
reet is maar een geringe plant 9

mpaar egter nuttig voor 'tuerſtand:
zoo iemand ſpehuleren aan/

-

“P ie maakte hier zinnebeelden baal;
3 door mp/ 'tgan mp al bemheng ſtofj'/
Gºetnoijl ik nog mag in Den bou/

## 3ema niet mat ik hier aanmerh'/
#ſhiaat ooh ooor een ambere meth/
Eilſeen/'neemb agt / en ſpeculeerb/

met mat boot nienſtben op verheerb.

Letter
--- -------- - ---

/
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LETTER
STRIJD.
Hansje
moede.
Boig:
I.

lag al in een

-

L#naal ging ik eeng ſpanceeten/

Qm te ſcherpen mat genugt:
32aar ontmoetebe ik veel peeren/ *
dPie baar maakte groot getugt.
#Der milDe 3ijn gepge5en :
{i

#berg haan mou Honing me5en:
dºen iber roemde op 3ijn hragt;
wBirg liepen 3n met aſſer magt.'
2. b & Eerſte Die ben thuiſt begombe 1 3Pag ban ?ttelijſt geſlagt:
«En bic unilbe in alle monben/
UPe boognaamſte 3ijn geagt:

' -

,

-

-

# han het 3og niet al betbale/

.

-

#h 3al u met haar eigen tale/

-

Sºeng laten booren be5cnturiſt/
RBie heben nog niet ig geflift.
De letter A. ſpreekt.
A

3. 2li ben Adel ban bril

"

»

lambe
is

3 tellen mp in 't eerſte lib,

gPaat iſt mibben in de ſchande,
“En in 't kwaad uerborgen 3itt'/

.

.

.*

TBp 3ijn bier in groot getalle/ .
dBaat ift meet'er geen ban Alle,

f
-

GBie/ aig 'ter ſtomen 3ou op aan,
Z

25efimaam
mp te ſtaan.
4. Áetoft ig
5ooom
nietboor
op tiunen
Adel;

, ".

!

iBant al hom ik maar agter an,
SIBoor mp taaht gp in ben Zadel,
’,

V Ilhaar boot mp raakt men baat Van.

zº

: Y. .

Zoo ih honnen aan bn Allen,
. -

#Zoo boe iſ. Die g?
allen
Wallen:
4.
-

-- *

* * t*

*
(19an
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&Pam hom fit om te helpen. Op.

-

## maaäe um magt maar alg een Pop.
5. #h formeere allen Aaſem.
eig bat niet een groote 5aaft ?

#it mahe umen ?tſem Waaſſem,

:
#

giën ih boot u alle maalt:

alBiltje praten ban je Waken,
vBat betambere ift in Vaken,

Igoogb mn eeng breren met beſcheib/
#h ben be eerſte in Heerlijkheid,
6. Heerlijkheid 3al meinig gelÜen/
gZoo gp mp eeng plaatſe bereid :
UPat ift mn baar boten ſtclocn/
312at ig 't meer alg Deerlijkheid?

gh buibe alle bing' ten Beſte,
Gºn bp mp ig 't maar een Peſte:
2ül ben ilt jong / ift malic 't Zoet:
#ſt maalt u 5oet tot bitter Roet.
7 ?llſ u ingebeeſbe Zoetheid,
dBaat gn 3oo Jau roemen gaat / . . .
#g alleen maar boor mijn Goedheid,

t

.

%Zoo ilt u berlegen laat /

HPiet ban Zotheid ſtond gnbuechen/

z

gzoo iſt u niet home ſterften.

#

#h gebe Glans, bic mn begeert:
jºaat matig 't algje nup ontbeetb?
8. ?Ille um glans ig uJeggeſtteſten/
Zoo iſt uit u ge5elſcljap ga /

't Blijbt maat glas, dat ligt ham behen/
L

«En han hmetſen met beelſcha: ,
Jiaaat nat eet 3ult gp mp geven/
âPic 't beginſel ben uan 't Leven?

alle ei heertje maar eeng om / en 3iet/
«Een Nevel 3ijt gp / amberg niet.

3. #n moºi ai alagende berteile / | |

H

mijn 3ect overgroote liragt: ,,
f:

-

4

gh
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gft maah Hemel embe Helle:
JPogtang boeinig maar geagt/

-- -

-

-

- -

-

2Llg niet meer big te berfteeten/

#n 't ge5elbſchap van bee3' Beeren: ''
QBaat ih nogtang ban cerſten aan/
#n D'hoogſte heeren hoven ſtaan.

1o #ſt hoube mp omtrent be Wijven,
«En home 3elben baat ban baan:

2ll bcn iſt baar met mijn bijben/
K

2{ltijb moet ilt booten ſtaan;
Jlàaat alg ift u home berbpijnen/

#ft bgenge ble Wijven haaſt tot Kijven, .
alPant baat De HBijben 3ijn bergaarb/
&Paat 'g beeltijbg hijuen incbe gepaard. .

-

-

11, #eeren / mild mp nog eeng hooren/
25en ilt uan natuur niet Vroom?
132ienbje muiſje bog niet ſtoren/
&Dat ig bp mp maar een Droom:
QBie mp meet ban paſſe te Treffen,
JBaafte iſt alleg fraai en Effen:
2Zoo ift ben / ig'et ooit maar Een,
#ſt Ham u flaan ban een tot Geen.
* *',

12. #eeten / hebje mijn bergeten?
"Hit mafie immerg ooſt aſ iet:

l

ºf

#la mijn beer / maat upilb bit moeten /
"Hft mafie al it iet, tot Niet:

ſiocpt gp tot inp; Daar ig iemand:

#

iſienne ift boten/ baat ig. Niemand:
#ft mahe met mijn bgien De Som : "
iäom ik'et bp / ban 3ijt gp Stom.

13. #h ben nooit met licube ontſteken/
@Lot mijn eigen 3elb t alg. Nu /
-

-

#h 5al mijn eigen lob niet ſprehen/
2li. Dat ik 3egge batig ban. U :

ſ?
e' -

#h hebb' nog bele 3ahen Over:
GB00t mn 3ijn5e byp maar Pover: - Q 5

:âDef

-
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iſ Bel toaat boot 5ietje mp ban aan?
#ſt Doe u inlaat alg Roover gaan.
14. “En ilt ſta boot alle Reden,
&Baat gp mp ooit altijb 3iet:
QEn ik mahe Die tot Vreden :

dienen somber byebe / ig niet.

j

:

#ft han tuiſt geſchillen t Regten,

S

ſBant bie in bee5 tijb 't meeſte Wegt,
JBie krijgt nu biftmaal 't hoogſte Regt.
15. Maijn heeren/ 'tig niet lange geleden/
JBat gp hoogbet mijnen Sank: " ,
Jladat ift hmatn baat tuſſcÜen treben

«Beebb mp plaat5 'huil lieber Vegten;

GEn betlieetbe Die in Stank:
#ſt ben blijde met Den Bliiden,
qba iſt uneg 5oo ig'er Lijden;
ſBel heeten/ 'tig nog niet gedaan?

# # Blijdſchap benen gaan.
16. Jàu ſtaan mp hier nog te hijſtſten/
JI)et ong bieren / bp malhaat/
alle

1Bel/ men 3al u bcrgelijhhen/
#ber bp een ſteene pilaat /

& Bie maar ſlegtg behmaan 3ijn 3ullen /
om een lebige plaatſe te bullen:
&p 3ijt ban on3e Landaard niet/

UBu# homt het7 bat ijp oberſchiet.
17. Be5e laatſte ugeembe beeren/
áštaften be hoobben bp malhaat,
een 5p milDen 't Appcileren:

-

ElBaat baar mag geen gehoor boot haat /
#ber ſpeelden boot hen den dooven,
ten De 5aaſt bie mietb berfcljooben:

't Be5elſchap ig boor 't algemeen/
Jaiet heel bergenoegd van een geſchren,
-

De

-
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De groote hand des Hee
ren, vertoond in dien zeer zwa

ren hagel, op den 5. Junius 1724.

zijnde Pinkſter maandag.
3Boig: Reveille Nous,

Ziet Lodeſtein, pag 65.
I•

H# monoerlijkſte 3ijn be unegent
“En handelingen ban ben ſpeet/

&Die meeſt tot goeonorn ig genegen /

.

#TBaar ban mei eeng tot ſtraffen uncer.
2. @Be uuinb / ben bagel ſucculn/en tegen /

GSebguiht ijp beeltijog op bet aard'
GBp bat5e 3ijn tot eenen3egen;
«En 't ſchep5el in 3ijn ſtand bepaar.
3. ſlaaat ooit meet hp3e te beïnaten/ .

en op te leggen tot een ſchat;
«En dat ijn 3ou 3ijn toorn uerfilaren:
'Nig 't mengoom mijht van 3ijnen pab.
4. Dat ma3'er een 5ect groot verlangen/
3 aan aard en menſch, boot 'tuciogemagt
CPp bat5e regen mogt ontbangen/ .
-

# ## ## gen/
-

199ot

5. IBp maten blijd manneer inp 3agen

een bihh betrolthe/ buiſtere lugt;
Jlàaat niemand bagt om 3ulfie ſlagen/
. 6. Iſaen 3iet De lugt in 3uraat
#een
d

# ##totgroot
geluid:
t
totaal genegen/ .
(2n

een ſchier 3ijn bliftsem ſtralen uit. 0 :
7. ©ob merpt beſjageiſteenen neber/ 32get
*

--
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zeer 3maar, en dan een groot getuigt:

•

32e ſtuïſſten ng/ in bit onmjeber / .
19crtoonen 'g li?eeren gaan ge;igt'.

, 8, Taen 3iet een pöet 3eer oetba5en/
#ijnbe met angſt en b2ce3e belaan:
iſlaet bgnebijeib 3iet men al be gla5cn/
13oot 't meeſt gebeelte aan ſtuliſten ſlaan.'

9. (Ter Beetſ en ſlºeibbelburg op bebcn/.
H#eeft b'hagel ungeebelijſt gemoeb:
#n tierſten/ bui5en/ landen/ ſteben/

-

iſian Haau De ſtijabe 3ijn geboet.

1o. JBen boob be ſtebelingen 3ugten/
iſBanneer 3p 3ien bit ſchoumſpel aan:
JBen 1Ianbman Die bemcemb 3ijn b2ugten/
&Pie op het belb uti 3ijn bergaan.

1 r. De tiethen ('gipeeren heiligbommen/
&Bie ſtaan nu gelijſt alg beſchaamo;
&Poor D'hagelſterneng mrecb'lijk brommen
HBertoomen haaſt een boob geraamt.
12. 't #g naar ! en jammerlijk 'taanſchoubuen/
âDanneer men boot. De ſtraten gaat / . .
2tig men beziet Die ſchoone geboumen/ 25ehlceb/ alg met een boob gemaab. ,,

13, JBen 3iet/in plaatg ban ſchoonegla3en/
#2u houte planhen aangeegt/
-

@Bie 'tniet opmerht/ ig alg be bma5en;

«Bob meet/ mat bit ong meer hoor jegt.
14. Beel moonen ſchiet geheel in 't Duiſter/
SBemijl haat 't ligt ber 3onn ontbreekt; «En 3itten nu alg in een hluiſter/ #ndien men 't heergligt niet aanſteekt.

"

15. Clh buig ſchijnb nu bp na te me3en/
dBelijk een boobfitſt toegemaaſtt: - - ,
ſBie Itan iiit bit ge3lgt niet ie5en /
.
&Pat ons in 't holte 't g?au gemaaht? . . .

16. Ibiſ-hitmunteopolis eensborn ":g
A -

--

* *

-

-

--

-

'

-

*-

- w

*

. *

w

-

Aanhangzel.
UPe maate geſtalte nam een land / .
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-

g?f Stanſ of eenig honingrijkhe/

.

& Paac 'g iſ?eeren peſiroeb jittig b;amb.
17 2lituaar / tot teelten uan Die plage /
:

(CPp dat het 3oiſte 3ijn behend)

Qae uenſtcrg uberben toegeſlagen/
JPet planlicn/ in ble groote ellenb'.
- 18. #an Dit geual ong niet doen b2ce5ell/

ubleil up niet mogben beheerb/
SUPat Bob 3ijn nu?aalt nog eeng na be5en/
32erbolgen 5al boor 't peſtig 3meerd?
19. 't Hg maat/ iſt ben ſnel geen pgopljete/
«Doti ben ilt geen propheten 3oon: "
JBaat egter Incine iſ vaſt te meten/ .
«Pat dit nog ig geen balue loon. "

29 32ant «boog uerbond en heilige metten /
staan bp. De meeſte aan een fant: ”
&Pie mijgheid heeft/ bat Ijn inaat iette/.

en Inerſie alles inet berſiann.
"
', 21, 2e #eere 3p ong alſ gematig: ,
#aar iſ herulagt een grooter ſlag:
ºp dat 3ijn uurdali3meerb3ig bet3abig'/ ,
«En ten eind met ong maken mag. "' - 22 3et 3p boor oorlogg 3matigheden/
gaf boot be peſt/ bie 't all nerteerb:
i g?f bieren tijb/ ujaar boor ban mebe / f:
i2et bgood gamrong 3oub' 3ijn geancern. ''

-

23 2gº ſtonben d'Hºagelſteenen ſpitſten/

#n souten bit ong doen herſtaan."
-;

#3ouden zeggen: Dit geen teelten/ - ,
Dat is heel rampen nog aanſtaan.
2. 24 ſDant op ueel plaatſen zijn be belben/

aan hare hoſie brugt ontbloot:
«Daar alles is geſlagen boot?

ſpie Han Die ſchabe Sog bergeïben/

-

25.
En:
acteren/doeg/intland van
2, g,-,
-,
& cijoumen /
3eint
-<
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geint googlanb/ en in 'ttiaimpenlanb:

3 zitten ueel ſlanblul in 't beliouujen/
«En 3ugten onbet 'g beeren laub.
26 Bc (Intune/garſte/blag/en boonen/
een allrg mat 3eer luſtig ſtond /
't Bomb al in be5en geen Uctfcboonen /

Jaaar 't ligt berbonuen tot ben g?olib,
27. zoo bat ben Hanoman nu moet hlagen/
GPm bat bn 'g 31jn hope ſtuoſit;

-

3Die ban Den hagel ig berſlagen:

zºBe igeere malte hem meer uerblijb.
28 ôlpeere laat uun goerbeib ligten/
32olboerd niet om5 netblembe ſttaff'/

,

groomb ong een byiendelijft aange5igte /

dEn biecht bog eens uun gramſchap af
29. «En laat de bolhen boot u beuen/
2tig ºp aanmerhen uur hand:

een beet ong heilig boot u lenen:
ſpeet/ ſein ong bog/ boor uur brſtanb.
3o 6 beet) nu trille nioet geſchieden:
«Bebieb, en geebb 't geen gp gebied /

upan 3ult gp niet vergeeug gebieden:
Tep 3ijn oog van ong 3eloen niet.

Aan zekere Ferbaare en
deugdenrijkke Jonge Dogter J. S.
op haar verzoek geſchreven, wan

neer dezelve den Ouderdom be
reikte van 3 1. Jaar. |
zooie:

stzee-

| |
€2ſte
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€9ſte: Te Vliſſing leid een jagt bereid
Waarde Vriendinne.

JaNiem ik babb een hloehlte geeſt/
?tig een ber ſchranberfte iſ?oëten/
dam eeng het merg / het pit/ be heeſt/
33an unje brugben uit te meten:

3h becb bet graag: bog mijl mijn penn'/
HBier lian begin nog cinbe binben/
Zoo Dat ih beel te 3ujah mp henn

CPin be3e 5aaſt inp t'onberminben.
QPog mijl ih 3ie / Dat gn ban mp/

ſDel graag een bergje 3oub' begceren:
(?tig lieuenbe be Boëyp) '
itan ih mp niet geſjeel afſteeren.
& Baaton 5oo hebb' ift heben nu/

& Bit opgeſteld uit mijn gebagten/
#k ben beſchaamb om bat ilt u

#zon met berlangen hebb boen imagten,
&Pog 3iet/ ik agte nu ben tijb

JBaar toe behupaam en in 3ijn onben:
?rl5oo gp heben/ heben 3ijt/
dàu een en bcrtig Haar geuoogben.
't #g eben nu tubee jaar gele'en/
32at ik mn 3ciben gab be eete/
33an um'berjaarbag/ na bete'en/

!

lgaat ureugb boot rijm 3ogt te bermeeren,
#ft 3ag boe. Dat mijn kreupel bigt/
(2oo onbeſchaamb u

'

#0

#l niet mígſjaagbe; bieg ik ligt/
QPit anbermaal nog bucbe boagen.

zoo ik mijn meng/ aan u/ byienbinny
iſ het een blijmoedig hert mogt uitten/
'it geloot alſ het borige hier in /

en geen ban allen bleeu'er buiten.
-

-

Yv

n

"

- ->2 GE ſ

--
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«En boben bien! 3og 5oub iſt boel
%eet ernſtig u rehommaatberen/

GPm uulen Bob / met baſt opſtel/
13oot al 3ijn goed Doen te vereeren.
13ereerb bein met een banlibaat hert':

13eteerb bein met 3ijn naain te lopen:
19eteerd ljein / \uijl' gp ſtabig buet û

A49an hem bekroond met hen van boben.
13eteetb henn/ bie it ljeeft geboeb/
3Ban. Dat gin udaard tot nu op heden :
33eteetö helli ſ bie u finaſten boet/
HPeel 3egeningen hier beneden.

#p heeft u / alg gp maatü een hinb/
ſBoot u 3ect naaulue 5org' gebgagen:
(GIot aan. Dit jaar / Dat nu begino:

#p tmill het doen ook alſ u bagen.
1Bereerb hem / boor gehoor3aamheib:
12eteerb bein/, met 3ijn naam te p?ij5cm /

.

Hun bette 3p ook nu bereid
#ijn eet met 3uigen te bemij5eu.
&Be #eere mafie u behulaan /
&Ben tijd. Die gp nog ijcbt te leben/

GBin g?oot te maken 5ijnen naam:
«En boot 't geloob' hen aan te hleben.

lºp gceb u ſitagt / en maah' u ſteth/
GPm al het gelie gp moet Dzagen/
, &#e b?agen met een oogeinerh/

Dm ſigaar ben i3ectc te behagen.
liep geen ooſt/ 5oo het ube5en mag/
QBat gp ooit mijn niet meugt betttagen/

Hun 4Pub'ren in haar ouben bag "

Haet ulue hulp te onderſchragen / .
#et melſt gp nu 5oo blijtig Doet;
een 'tig boot 5oo een maagb een kroone/
Pie iber een u minnen boet /
.

en ume beugden ſtelo ten toont.

eſBeuwig/

Aanhangzel,
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«Bemig/ een maagb ban3ulſten aart/
“Die heeft op berre na/ (5oo 'ſt Denhe') .
IPaar maagbom niet bergcebg geſpaarb/
âDijl' 3p haar ouberg meer bull frijenfien.
i3et geen 3p ban Ijaar eerſtmaal fiteeg/
JBie b'oo:3aaſt maren ban haar leben,
#haaſt Choo / bie aſieg ſtclb in beeg/

«En het bermogen heeft gegeben.
19gienblini' uuo uſelbaab mogb gehoogb/
+3an mcet alg ban Die u ooit hen Den:
+l roetn 5al baat boot ban nu moogt f
33et b2cib 3ijn ſchier aan alſcemben.
G5a boogt ô maagb/ in Dit u Doen/
«En laat Dit lnerft u niet berbgieten:

«Bob 5al u arbeid eeng bergoen/
QEn 3ult teng uupen loon genieten.
H#2et 5al u mel gaan in u lamb;
KPe lºcet 5al nog u leben ſparen/
&Pat gn nog lange na bet bamb
G5eluliſtigiijh ooit 3ult berjaren.
13;ienbinn' / 1h meng / Dat mijnen tocng/
5-cer menitſjelijft u mag toehomen: .
2-oo unozb mijn meng ooh na mijn meng/
2Zeer urenſchelijh aan u bolhomen.

&ën 5oo mijn ubenſchen gelden mag/
Zoo ujaat mijn meng hier in gelegen
GPat gp in umen ouben bag/
G5enieten meugt bien 3elben 3egen.
«En alg bam eemg / G5obbrugte maagb/
RH afſcheibg tijd 3al 3ijn berfcljenen/

#eng iſ. Dat gp7 baat 't eeuwig baagb/
dºeumig met #e3ug meugt meteenen.

,

s

, +-n

ee
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Verjarings gedigt voor een
-

zekere Vrouwe, P. K. op het ex

pireren van haar dertigſte Jaar,
op den laatſten December 173 o.
N N
p

Haat
ik heben
meet blijmoedigheib
toetreben/

3Pat ift u geboogten bag /

#Jact beleepbijeib g?oeten nag

Jeu gp ubeberom / ugienbinne /
gzult een ambet jaar beginlie ,

oBumb inp bat ik nu mijn pligt/
2Ian u boef met een gebigt. . .

.

't #g nu heben bertig jaren /
«Dat gp ooſt al met be5ubaten/
3Pan u ſlàoeber 3ijt gebaard /
QPin te lebcu op bee5 aatb',-\ @m bit oguenig bal bet tranen/
oPoſt te treden op 31jn banen:
2lig gp uune intree ſcheen
ſite beginnen met geinten.
...

-

't ## mei maat 7 in be5en tijbe/
ſDaten ume (Puberg blijbe/

&Poe 3p 5agen 't 5oete migt
HPoortgekomen in het ligt.

«Daat gp negen maanden lange /
#n het buift'te lag gebange
Dat gp babb miábaan :
ant men ging u nu ontſlaan.

#

v.
-

- --

oPog gp babinet maat alleene /
eEen begeerte om te meene;
«En gp beeb u eerſte ggott /
Zoo een iber menſche Doet
/

tº

ſettalig

--

Aanhangzel
28t
&tralig 5oo ging men utoe lenen/ .
-

3Door be hout met tuinbelg hieeben:

ººit met moeit en 5orge 3ijt
G5n beuJaarb/ tot De5en tijd.

.

'-

ſpoot Bobg goebijeib/fiepo en trouine/
#ijt gp bug lang' onderhouube/
Sºenlit eeng mat gp in hee5 tijb/
*#
ſchuldig
19p #
heeft#schepper
u beneuen
't lenen/zij:" 13ect uweldadigheid gegeben/
.

#,3ijn
3oºg geeft
en op;igt
goeb/
i?eeft
bij umen
behoed.”

w

KEot Dat gp tot rijppe jaren/
#ijt allenggfeng boo2tgebaren. -

#a tot umen buurtijfig ban)" .
Zoo men obet tien jaar

-

3ag.

' -

&Poe hebt gnum troutu' begonnen:
en ooſt hinoeren gemonnen:
#oo Dat gn u # baan/ .

«'g bet ſpoor 3ijt nagegaan.
#a/ berſcheibe # loten / .

- --

.

#ijn uit landen ſchoot geſpoten/
&#ie u niet ben bijgezet/"
2il: be beugten van het bebb'. . . .
#oe # # u nu berjaren?
-

#
gemene maren,
'ft
gab5e u #ftijen
ubel heel goebhoop/
#a/ al

# een heelen hoop.

.

.

-

-

-

-

d'Eaar 45ob moet alleen gebieben:
&#n bp boet 5ijn mooie geſchieben,' ,
# mag u niet menſchen mat/

*#
##
### u op alſ um megen/ #

3

qºobeg ober miſten 3egen/ . .

.

25eib na lichaam en de 3iel/ . .
@Bie ſjn
e",

" "En het
E3 2.

.

en

ZN
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Haa het lichaamn/ mil hp geben/-

aat gr lang

*

ge3omb meugt leben;

2lt u merkt / baln nu boottaan /

.

#oe bp zeer bootſporbig gaan. W v•

#n um' buig / en ook baat buiten/
#n mill' alſ u rampen ſtetuten:
&#n 30o lang gp icben 3ult/
3Dogbe ulu begeert beruulo.
Zoo gp ongeual 'tgemoet 3iet/

#p perſſa u teer gemoet niet:
jáaar ijp gebe bat gp fiill'
+ä begeebb onbet 3ijn mill'

- --

liep boe beeloetſjanbe 3eeg nen/
eep u ban ben Igemel reeg men;
3Zoo u trefte tegenſpoed/

iep berheere bie in 't goeb'.
iep mil u ooit gunſtig geben/
iſ het u man in minn te leben /
zDat gp nog beel ſp?uiten teer /
JBeugo getminnen tot 3ijn eet:

Haa be 3icl/ boe bp u g?oeijen/
#n mill' al het boo5 uitroeijen/
Hit u bett/ cn uupen geeſt/
#at baat bug lang ig geneeſt.

Ibn mill? 't goebe in u met hen:
ciën Goor 3ijnen geeſt u fietſten : «
'GBat ijp in 3ijn negen gaat /

«En 3oo bienen 3ijnen taab. . . . .
#n mill' u altijd geleiben/E.
GEof gy eeng ban bier 3ult ſcheiben/
oEn u lichaam legget af / .

-

.. . .

Jleet een hiſte/ in het g?ab. :-

t HPijl um 3iel mob opgeheljen/
GBm met hem te mogen lenen :

-

-

#oo moºb gn ban met geloond/ . . . . . .
ze - - -

fi: ,

«En met geerlijkheid gelitoond. . . . 132ij
2

Aanhangzel.

- zé;

132ij ban allerlei be5unaren;

&Paar gp niet meet 3ult nerjaren; &Paar geen tijben boot of maat/ ,
3àiet meer bolgen op malftaat.
: " ,
&Paat mien jaar / nog bag 5nl tellen;
dIſaaat met D'idemelſelje ge5eſſen/
- -Y
%ingen altijd boot en na/
-

'tibenſchelijtih Halelu Jah.

-

Dit wenſcht u van herten
weerde Vriendinne.
UE,

t

º zº

toegenegen vriend

A de vier

E.

Schoolmeeſters RUSTE,
voor een nieuwe Jaars givte voor

de Konfraters, in haar Collegie

tot Middelburg gelezen, op den
13 January 171 8.
»

Zommige namen van dezelve ſtaan op de kant
van dit Rijmwerk te lezen.

-

,,
.

-'

Zeer geagte Vrienden.
- "

A

tuſt' mo?b niet gepge3en:
25 e5igheib Han ruſte negen:
TIle

#liſte Daat in niet beſtaat/
?s iſ men ieui "#le0ig gaat !
2

-

*

-

*

-

ſºlda:

-
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" ſla aar manmeer een Chriſten menſche/

ze tboon bp amberg mel. 3oub menſche Ç hyiſtelijkſte ruſte mil

--

-

-

42 ouo hem be3ig / en ig ſtil/
9 f men 't merk abieu mou 3eggen/
«E n boot leuheib baat ging leggen/ .
Ig met b'hamben ober een:
at ig ruſt/ en 'tig'er geen /
uſte ftan men ooit bemethen /

i

m berambering bammechen:
lg. De ſchooltijb ig gebaan /

an een ander meth gegaan/
e

i

G 't ſtuboor met nieutoe luſten /
g?
aat
ſtam men ban 3itten tuſten/

n met een ooit bezig 3ijn: .
oor bie 't luſt en ig 't geen pijn. ---- -n be firoeg 3ijn geld betteeten/
-

aat De- - Hoff
bui5en
heeren/ |
- - - - -+- '- *

.

| | |
-

--

-

ruſteloo5 gerel:
# agt/ batbat tuft:
bog 't ig maar ſtoel.

- - - ---

'

-

eemb u ruſte in be bechſten:
inb genugte in 't be5oeſtſien/ . . . . .
*

'n benenhit op cihte re'en :

uſt 5oo u bermoeibe le'en, .

i

--- -

- - -

.

.

.

aat be herfſcng baar mat met hem: ''
n baat in be itonſten ſtetſten:
n een ſtille be5igheib.

- -

-

- -

-

--

-

a/ inbien 't mag 3ijn gekcib /
Ift bie filmbeten boort tcelen:

an mei 3ien hoe batſe ſpelen
,
aat het hooub mat ſimaliſt ſtaan/

.
.

Ig be popp homt/ 't ig gebaan:
20 15oo gaat het met bie lieden /
Ab ſjoon
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5 cboom 't niet altijd kan geſchieben/
13 an be geen bie boot. De noob
21 ſtijb moeten om haar broob;
HP aar ben bag en boot. De moggen/
&P oor een obermaat' ban 3orgen/
2t ſtijb 3itten in 't betbgitt;
JIP aat ift fpgeeft ban 3uſſie niet:
HI? aat ban 3ulſte / upil Fet lueten/
& ben alg hier 3ijn ge5eten,
TB p/ bie hier nu allegaar/
23 n b2ceb meer 3ijn bp Inalftaat.

3L eerb met poppen fpgchen/ 3u0ijgen;
# eb j'et geen / je humb3e ſtijgen; Cn inbicm g” een boot u 3iet/
3L egtſe meg / berlieſtſe niet.

JIP aat manmeet gp ljebt berûtegen/
H itſpan tijb/ upteſt niet berlegen/
3 oefit gp ruſt u een 'ge ſtee/
&P aat 'g u popp'/ gaat ſpecit'er mee,
&# Ift mtet 3ijne / ift met mijne / . . . G5goot' of lileine / g?ou' of fijne.
- --«E ift bie neme maat 3ijn tuſt /

#1 m 't genieten ban 3ijn luſt.

- -

.

(E e betſtaan; 5oo 't bau be reben /

«E n be beugd niet luo;D beſtreden:
1ï aapt gp b?eugb' in 't argucten / ,
H# cbje luſt in 't biſputeren:
GE er Dat gp aan 't merft Dan gaat /
â? eennb um popp en u beraab.

GP te ooit boub uan 't onüerrigten/
ſi egt om andere te ſtigten;
23 m ben 25ibel 3ult gp ligt/

#

onnen binÜen

#

aag0 gp na. De metenſchappen:
ſ; 4

-

,

\

3 |bijtct

z66
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2. Itneer neerſtig heen te ſtappen/
# ieſt ben 25ibel/ 3oeltt bie deur :

g? fooh boel ten goeb 2Lutheut.
25 en je ooit ge3et op 't ſnaten
& pel: 't ig goeb/ en 'than bebaten/
«E en melanholijkhen geeſt.
3L eerb baat uit be regte heeſt.
ºl ig het ſpel gaat 3oet en aarbig/
#l me geeſten mo:ben baardig,
# oemd. Daar boot bcg lºceren lob

«: n bedenkt maar nuttige ſtoff'/
J? eemt gp tl plaisicr in 't bigten/
32 00 't u arbeid houb berligtcn:
GP at 'geen poppje ubomber nct;
&# n Dat gaat met u na bebb'/
JI) et De Boë5p te ſp?chen /
# n Den fitjin 3ijn fijo te fichen/
«E n een berg te ſtellen toe,
iſ, uſt op bie mij5 benje moe/

*

.

-

H uren lang / bpp 3omber b?agen/
Ze old Die popp na u beljagen/
# uiſte na u bon plaisier:
20 g ljet ig 5oo 3octen bier.

ii an ljet 3inigen u bermalſen/
GP in u arbeid ligt te nahen;

25 oben al het 3ot gegaſtn /
iH berheugd met een 'gen #3fAlin
3 telb u in ble honſt te uur5en/
#e clu' een meeſter: en Up be5cn/

-

-

# aat bet lieberrn flau5ijk/
# an u 3ijn bebagelijk.
25 rengt u ſtemune niet be ſilaren /
% --

# # maIſtander om te paren.
«# en ge3alig bol melebi/
ſj

naht
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# aaht meeſt 3ulſten bolft aig top.'
G5 aan ban u genegenthcben /

«E lberg heen/ h ben ooh te byeben:
«E ben tot be ſch?ijbluſt net/
iſi ept u maat/ 'ſtſtell' u geen lnet,
28 lbechambe trekken 3unierig/
2t tithmetita plai5ietig:
iſi oept maat pbct mie gp 3ijt/
QP it ig boot mijn uitſpan tijd/
39 ticnden / milje lieber ſtaften/
20 I bee5 moeijelijlifte 3alien?
32 een je geen betmaalt hiet in/
i#oub je lienet ban genin?

&Poh baat toe 5oo 5oub' ilt mcbe /
+4 itſpan tijd boor mijn beſtebe:

't 3g be beurg profijtelijſt:
«En niemand bermijtriijft.

HLegb nogtang eeng bp maſhanber/
«En ljet eene Illct ljet attbetſ
#g 't niet beter mat gebaan /
J?a 't It Dunfit / alg leui te gaan /
3l angg De ſtraat te labbefaaften iſ

2 lg om oude ſchoen te mahen?
H ut / en unceli / en jaar / en tijb/
iſãdalit incn 3oo Huet niet doen ſtupijt.
«En onn Dat iſt ooh in Dc3en/
32 ict en unou be minſte mue3en?
ZS cijgeeU ilt Dit bgot 't algeingell /
& choon ab5utt/ en mat boot een
gº n 1ſt ſcijenſt 't it allegaar
H900t een giut In 't nieuuutjaar.

# emand mogt mat met ong ſpotten/
se cheldenb' ong boot poppe 5orten:
- -

-

2L 5
<

2t ig

2687
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20 lg of bnp alleenig hier
21 an bit ſpel bombrn plaisier.
Hºt an men ober al niet ſpeuren /
& cljict aan alle De mongjcuren ?
of ierb niet pber na 5ijn hop/
# em een eigen tobbepop?
q2 m baat meb 3ijn tijd te ſtorten:

oE n 3ijn mech mat op te ſchopten; .
'It zegg cen iber / 5oo Ijn 't 3iet / .
19eeft 3ijn popp al meet hn 't niet.
b'4Ecne om 3ijn heel te ſaben:
b'2tmb're om na geld te braben:

b'2Inb'rc maaltt meer 3ijn gebguift/
JBan mat leh herg boot ben buih:
2tno're 3ullen haar beroemen/
oPp haar hoſtelijhhe bloemen/
7

*

3Paar men 3cer ucel rijb in ftecht /
2 zoo men niet ban 't gelo rm ſp?echt:
4Beele Itonnen 3ig uerblijden / .
#n het roſten cnge rijben:
-

GPf 3p unaren moeſt en milb / .
oEn 5oo moto het geld verſpilb:
(Eoonen 3 g 30o uitgelaten /

3Langg ben meg/ en 'g Beeren ſtraaten /
ZPat men 3ou alg niet geupelb/
HBan en pcert in p'rijhel ſtelD. .
2Inb'rr 3uten alg be blohlten/
#are u?onumen op bc rolthen /
oºn mat op tien tjectb geſchieb /
't #g hen icet 3oo hn 't niet 51et.
HIbn ſjouorn mig in De ſcholen ;
3Iaten 't Ijnig be uyoum bcuolen;

JBaaroin fchtinper / 3ubijgb b?n ſtil /
zpaar 'g bp ong niet uert nerſchil,
3laten up met poppen ſpelen /

-
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#p 11 3ijnber ook 3eer belen; * . . . .
#Piijg niet boor 3otten gaan/ .
#laat u poppeſpelen ſtaan.
1Dilbje niet met al beminnen?
#ebje Dan nog alſ je 3innen?
-

&Pie geen luſt heeft, itleen/ nog ggoot/

- 2lgt ih niet heel min alg boob, **"
& Bie geen goed en ſtan beginnen /

-

JPoet boot baſt het humabe minnen;

#n bie 't alle beiö ontfcijict)
#eeft 't geb?niſt 3ijng hetſſeiig niet.

--

«5cebt bgp aan u nobben glimpen /

&#n ſtomt en5e popp' beſchimpen;
2lig gp

ong boen beſpieb/

«Bp 3jt 3ot, en meet het niet,

ADRIAAN de viN.
Anagramma, aan die dan

vry.

*--*

Nieuwe Jaars koſt; opge
diſt voor het Collegie der school
#ſteren
van 't platte Land van
Walcheren , vergadert tot Middel

"g op den 9 january zig.
Bºe:
jaloezie naar
«Pfte: 2.Nagt,
Van Suz:
gt

3
v

" "T" #
grenſ van reis
nooit gaan lette/
E- -

Dat
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ſDat ift bit g?age bolſt boot b'eerſfenmaal ban“t jaat /
2tig boot een nieume ſpij5 op tafel 3oube 3ette:
&#n na tnat obetlegg/ Hreeg. Dit geregte Hlaat.

2. #It bagt/ “t geen beene prijſt/ Dat 3al ten
ambet laſten;
QPe beſte ſpij5 ban al / hoe aangenaam en goeb/
2&al juiſt in pberg monb niet ebcn lekſtet ſmaften;

#g “t eene mat te 3erp/ “tig beanber nog te 3oet.
3. UPan bagt iſt meberom:umat 3ou hier beter boegen'
RUPan ſlegtg een b2ienDen Hoſt/ en een gering onthaal !

G2e gaſten 3ullen haar mei ligt laten genoegen/

&Demijl het naienben5ijnſ en bloeberg altemaal.
4. &Bug breng ik op ben big / geen honinglijſthe
banquetten /

JT)et ſpecerie genaaht/ en htuiben belerleij: *
% indien gp u gcliebb aan tafel maar te 3etten;

«Eet niet meer algt u luſt/ “tig ſiegtgeen hert paſtei.
5. «En ig ljet ubot te boog / 5oo Dat j 'et niet
HitRub eten /

Ontbyteht u ooit De faug./3.oo blinkt een rei5 ofagt:
#ft ljebbº (1Het u beriou) be fauſe heel bergeten ,

«Bebguikt ban maar bie gp hier 3eluk hebt meegebgagt.
6-

# laat ong/
pij3e/ -

eet top ong begeben tot De
*

G2eg gemelg GBpperheet ben geber ban het aſie /
JTBet eerbieb ſpgehen aan/ op. Dat ijp onâ beubij5ef

«Benabe in ong merit ( 5oo ‘tong geluhhen 5al.
Groote Heere goede Vader: . .
Volheid, en de wijsheid aden;
Gy hebt ons gemaakt uit ſtof,
Om te zijn tot uwen lov. -

Wild ons dog genade geven,
Om maar na u will' te leven:

Geevd ons met dit nieuwe Jaar,
Nieuwe kragten allegaar.
*
*.
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Nog malkander mogen ſtigten.
Zegent “t werk van ons bedrijv:
Zegend ons na ziel en lijv.

GEZANG
Boig : 6 Zalig, heilig Bethlehem.

«2ſte: Te Vliſſingen leid een jagt bereid.

H# hieulne jaar /

bug lang berbeib/

&Pat ig nu eindelijſt gekomen:

#et oude jaar heeft 3ijn afſcheib/
19an olig nu al te ſaain genomen.
#ſt menſche bat bit nieume jaat /
iBoot Dege bloeberſchap 5al mesen/
3bol 3egeng, bºp ban alſ gebaar :
«Deluſillig/ 3omber htmaab te byeegen.
3ft menſche be5e bloeberſchap,

-

»

gaat met bit nieume jaar mag blijhfie/
:

Pat íber boe een nabet ſtap/
&ºot teeumig gemelg honingcijfthe. ## menſch' bee5 bloeberg aliegaat/
Gaie hier te ſamen 3ijn bergabero/
& Batiber in Dit nieume jaar

5n 't beugben ſpoor een ſtapje naberb.
#ft uienſch be baienben die hier 3ijn/
@Pat:ban Den Beer baat merbº gegeben YEen nieutme Iuſt/ om boot 't aanſchijn -

19an 45ob / in met 'righeid te lenen,
3á menſch een ibet van ong aſi -

JPſ
g

172
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3Bie hier te ſamen 3ijn bebonben/ hier in bit aarbfche tranenbal/
HBergebinge ban oube 3onben.
#ft menſch u bie bit boogb en leeſt/

JT2et 't nieume jaar / ook nieume hragten/
«Een luſt/ om ook in 't minſt en meeſt/
3Boot mieume 3onben u te magten.
º jft menſch u t'5amen al het goeb/

- Pat Gbod aan eenig meng ooit ocbe :
#Ba ſinu en 3iele beel boorſpoeb:
**,

#ſl)et 45oo en met de menſchen b?ebe.

#h unenfcb u al in uuben pligt /
25eſtmaamheib/ en gezonde bagent
GBp. Dat ong mrth upo20 uitgetigt/
&Bat het ben #eere mag behagen.
#h memfche dat De teere jeugb/
&Boot ong mag mogDen opgeleibet

#n hemniſ / honften/ en in bcugb /
JPie in Den ouberbom niet ſcheibet.

#h menſch m ooh met 't nieuwe jaar / .
QPoſt nieuube hragten/ orn te bgagen/
&Pen laſt ban utpen arbeib 3ubaat /
ſlBaar omber bat me ſomtijbg hlagen.
#ft menſch bit bolh nog boben Dien/
«Een nieume gunſt bp alle menſchen :
GPp bat mp 3ijn in meer aan3ien /

âBag uit eeng maar ! het maar te tmenſchen.
#k menſch u/ bie bier 3ijt omtrent/ .
@Bat j' ooit in ſtomſten meer meugt ggoeijen:
(Cot meetbering' ban ong talent,
QPp bat mp 5oo in beugben bloeijen.
#ft toenſche Dee5' bergabeting /
ààog bihinaal bp inaihaat te honnen:
«En bat De bgiendſchap 3onbering/
3Ball ong niet bnetbe moeggenomen.

#ſt boeufch Dat iber b2enge boogt/
3Bt

- --
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#e
gate/, die op heeft bechregen: gBat b'een' ben amberen opſpoord
(Cot oefening in Honfleng megen
«De een in holiſtig fraai gefcijgibt:
«Een andere met 3mier'ge trefihen:
Jºa Dat cen ibet ig begint/

Om 5oo malhamber op te mehhen.

".

«Een berDe b'2trithmetica/

«Een queſite byenge om t'ontboumen:
qBe ſlijmhoniſt en liethorica/

-

3laat ooit een plaatgje bp onghoumen.
ti?et 3ingen 1g 5oo goeben gaah/
#laat ong. Dat meer en meer u5eeren;

*

*

-

“Een amber neme 3ijn bermaalt/

3n ſtigtelijk te biſrouteren,
UPe fionfien 3ijn ong toebetroumb:

#laat ong bog in beſeibe bloeijen/

& Poor wijsheids Nectar alg beboumb;
Zoo 3ullen mp in minnen groeijen.

Einde van het Aanhangzel.
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REG IST E R.
Van den

-

GEZALvDEN CHRISTEN.
","

Dam en Eva van den duivel, &e. Pag. 37
Aller Heeten Heer

All' die den naam van Chriſtus
Arme zielen die getorſt.
Beklagelijke dagen.
Bloemtjes, Plantjes, &c.

23
29

52
I

- 62

-

Briev van N. de VIN.

84.

Die als Huiehelaren wand'len.
Een bode uit des Hemels troon

65

5

Gelijk den Balzem Oly zoet.
Grooten rijkdom word geprezen
Hoogdravend menſchen.
Hoord kind'ren luiſterd na mijn '
Is 't nu ook nog geen tijd van weenen
Koningen konden gaan
Komt hier mijn huisgenoten.
'k Ken weet niet wat my leſtmaal dreev.
-

19

3
35
3o
7r

26 .
28

48

Kruid beminners, Herbariſten

54.

Kwade menſchen gaan de paden.
Mijn Vader, 'k weet gy hebt een
Mijn Vader wild het mijn vergeven.
Nu ben ik als geheel verſtomd.
6 Mijn Vader die u woone

6o

• -

14
8I

76
-

Io

6 Jezus,

R E G IS TE R;

6 Jezus wie zoud u niet minnen

, .

6 Aangenamen gulden regen.
*
Schoon gy 6 menſch mijn viand zijt. ,,

# ik hebb uw

*

naam geopenbaard,
- -

der der ligten
Waar gaat gy treden
Wat roemd gy Joden t'zaam

'TV3

Wat was u, Amalek

Wat is dog van den menſch.

Weereld wat zijt gy verwonderd
Ziet, nu is de tijd gekomen

.

*

Zoo gy hier als Gezalvde leevd
Zoekt gy boomen, vrugten, bladen
R E G I S T E R
Van den

zEEUwSCHEN AKKER
g! wat is mijn ellende groot.

pag. 167

Ay my ! hoe is mijn hert

156

Baard de welluk niet dan zonde

126

Chriſtus, de Heer en 's menſchen Zone

138.
158

Daar hoor ik gerugten
De zonn die was ter kim geglijd

93

Den trots, en groote weeld'righeid
Des hemels Heer ,

-

Doen ik leſtmaal by u was
-

--

-

III

S

-

zº

s - "

99

14o

Een

-

* * * REGISTER. . .

- Eenzaam en wel gemoed a

Een mijner buuren was

IO9

'

199
19 5

Een hert dat hertelijk | |
| |
- Gy die de aardſche zaken
Gy kinderen - kom aan
Gezegend is het zeeuwſche dal -

148
18o
IoI

- Het Koningrijk der Hem'len

1 36

Het zal miſſchien een wonder zijn .
Hoe dan zoud ik u verlaten

Hoe vriendelijk en zoet

: 2 of

.

-

. . .

I 63
146

Ik was leſt eens, ik weet niet hoe

Ik wil na 't hooge Zweven

162

I I 2.

• -

Kom hier die graag uit wandelen gaat :

91

Mannen en de vrouwen

184

Met dat den dag begon te maken .
Nu buurman ik bidde je blijft wat ſtaan
Om dat ik u beminn mijn vriend
6 Nederland, wat geevt gy in deez' dagen
6 Regte dwazen
ô Onze God, gy zijt alleen - ,
Proevd 's Heeren goedheid allegader
Samuel diende voor den Heer

1 78

Spotters, die des Heeren gangen
Schoon Zeeland loovd den Heer
Te nagt, wanneer ik lag en ſliep

1o2
1 o5

- -

-

-

--

--

-

191
188

, 19
128

125
17c

174

.

95

Terwijl ik hier in deze laagte woon
Vriend, gy zijt te uitgelaten

I 14
II5

Vriend te wezen in den nood

H43

Wat is u ô mijn ziel?

15o

Wat is u, menſchen kind?
2 .

|
.

154
.

Wii

R E G I S TE R.
Wil jemand 't jok des Heeren
Ziet hoe lievlijk moet het wezen
Zingt vrolijk, Joden en de Heiden
Zoud ik niet beklagen

1c7
131
194
159

Regiſter van het Aanhangzel.
lle ruſt word niet geprezen
pa 8, 263
248
Auguſtus een, van 't ſchrikkeljaar
271
Het nieuwe jaar dus lang verbeid
22 I
Hoe ziet men al 't gelaat
253
Hoe wonderlijk zijn de wegen
236
Ik voel my van mijn geeſt inwendig
Ik weet een bloem die aardig is
247
257
Indien ik had een kloekke geeſt
249
Leſtmaal ging ik eens ſpanceren
N. N. Laat ik heden

26O

6 Vreezelijkke zaken

224
233
269

Roept uit de keel gy God gewijde
't Is onlangs maar geleen

Treed met my in den Hov

2LZ

Vind men wel ooit een tijd bekwamer

2o7

Wat word de Chriſten kerk

226

Wild uit den ſlaap ontwaken
Weeſt gegroet mijn goede buure

23o
24-3

DRUK FEILEN.

#Pagina 155 regel 13 ſtaat b?ee leeſt bgee5'.
231 regel 33 ſtaat het feeſt Die.
25 2 boot tegel 25 moet een 25 ſtaan.

256 regel 4 ſtaat bot leeſt boonen,
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