
Over dit boek

Dit is een digitale kopie van een boek dat al generaties lang op bibliotheekplanken heeft gestaan, maar nu zorgvuldig is gescand door Google. Dat
doen we omdat we alle boeken ter wereld online beschikbaar willen maken.

Dit boek is zo oud dat het auteursrecht erop is verlopen, zodat het boek nu deel uitmaakt van het publieke domein. Een boek dat tot het publieke
domein behoort, is een boek dat nooit onder het auteursrecht is gevallen, of waarvan de wettelijke auteursrechttermijn is verlopen. Het kan per land
verschillen of een boek tot het publieke domein behoort. Boeken in het publieke domein zijn een stem uit het verleden. Ze vormen een bron van
geschiedenis, cultuur en kennis die anders moeilijk te verkrijgen zou zijn.

Aantekeningen, opmerkingen en andere kanttekeningen die in het origineel stonden, worden weergegeven in dit bestand, als herinnering aan de
lange reis die het boek heeft gemaakt van uitgever naar bibliotheek, en uiteindelijk naar u.

Richtlijnen voor gebruik

Google werkt samen met bibliotheken om materiaal uit het publieke domein te digitaliseren, zodat het voor iedereen beschikbaar wordt. Boeken
uit het publieke domein behoren toe aan het publiek; wij bewaren ze alleen. Dit is echter een kostbaar proces. Om deze dienst te kunnen blijven
leveren, hebben we maatregelen genomen om misbruik door commerciële partijen te voorkomen, zoals het plaatsen van technische beperkingen op
automatisch zoeken.

Verder vragen we u het volgende:

+ Gebruik de bestanden alleen voor niet-commerciële doeleindenWe hebben Zoeken naar boeken met Google ontworpen voor gebruik door
individuen. We vragen u deze bestanden alleen te gebruiken voor persoonlijke en niet-commerciële doeleinden.

+ Voer geen geautomatiseerde zoekopdrachten uitStuur geen geautomatiseerde zoekopdrachten naar het systeem van Google. Als u onderzoek
doet naar computervertalingen, optische tekenherkenning of andere wetenschapsgebieden waarbij u toegang nodig heeft tot grote hoeveelhe-
den tekst, kunt u contact met ons opnemen. We raden u aan hiervoor materiaal uit het publieke domein te gebruiken, en kunnen u misschien
hiermee van dienst zijn.

+ Laat de eigendomsverklaring staanHet “watermerk” van Google dat u onder aan elk bestand ziet, dient om mensen informatie over het
project te geven, en ze te helpen extra materiaal te vinden met Zoeken naar boeken met Google. Verwijder dit watermerk niet.

+ Houd u aan de wetWat u ook doet, houd er rekening mee dat u er zelf verantwoordelijk voor bent dat alles wat u doet legaal is. U kunt er
niet van uitgaan dat wanneer een werk beschikbaar lijkt te zijn voor het publieke domein in de Verenigde Staten, het ook publiek domein is
voor gebruikers in andere landen. Of er nog auteursrecht op een boek rust, verschilt per land. We kunnen u niet vertellen wat u in uw geval
met een bepaald boek mag doen. Neem niet zomaar aan dat u een boek overal ter wereld op allerlei manieren kunt gebruiken, wanneer het
eenmaal in Zoeken naar boeken met Google staat. De wettelijke aansprakelijkheid voor auteursrechten is behoorlijk streng.

Informatie over Zoeken naar boeken met Google

Het doel van Google is om alle informatie wereldwijd toegankelijk en bruikbaar te maken. Zoeken naar boeken met Google helpt lezers boeken uit
allerlei landen te ontdekken, en helpt auteurs en uitgevers om een nieuw leespubliek te bereiken. U kunt de volledige tekst van dit boek doorzoeken
op het web viahttp://books.google.com

1

https://books.google.nl/books?id=8fNaAAAAcAAJ&hl=nl




-

- --- - - - - - - - - - - - - - - -- - - -- - - - - - -

KONINKLIUKE EIELIOTHEEK

COLLECTIE-THIERRY

E RU I KL E EN

van de Ned. Herv.

Gemeente

te 's Gravenhage

7118-’35







«
-





GEESTELIKE GESANGEN

tot Ontdekkinge QYertuigipge,

Beſtieringe, en oöwekkij Ä 5

Allerley Soorten van

M E N SCH EN,

So Onbekeerde, als ook Bekeerde,

Als mede Enige Beknopte

G Es ÄNGEN
over de Voornaamſte

GODDELYKE WAARHEDEN.

Waar agter nog gevoegt is Een

L Y K - GE D I G T. -

Over den Doot van den Eerw: Godz: Heer

+ S I CCO TJA DE N,

Opgeſtelt door

WILHELMUS SCHORTINGHUIS

Predikant te Weender.

Derde Druk, van merkelike fouten geſuivert.

tº e R o N IN GEN,

Bp JURJEN SPANDAw, TDuhher en

. 2Goekverkoper in de Swane-ſtraat/ in de

JPieuwe Atlas. 1740.

AMet Privilegie.



A P P R OB A T I E.

Dº EerwaardeHeeren Broeder W.Schortinghuis

dit werkje behelzendeverſcheide geeſtelyke Ge

zangen, aan het E. Coetus binnen Emden vertoont

hebbende, om nagezien en goetgekeurt te worden;

zo is 't dat wy ondergeſchrevene, volgens laſt van

gemelde Vergaderinge zulks verricht hebbende, ver

klaren, ons in het zelve nietste zynvoorgekomen,

dat tegen de regelmaat des geloofs aanliep; maar

veel meer bevondente hebben, dat degezangengee

ſtelyk, onderſcheidentlyk en alzo ſtichtelykzyñop

geſtelt. Voorts isonzenzugten wenſch, datde Heere

veel ſchynzel over dit werkje geve, en dat het van'

velen gelezen en gezongen worde; zo tot ontdek

kingen ware ziels-veranderingvan natuirlingen, als

tot verwakkeringe, bemoedigingen vertrooſtingvan

begenadigden. Emden den 3. October. 1726.

E. Meiners Predikant

te Emden.

J. Swart Predikant

te Rorichum.

Den Auteurkentgeneexemplarenvoor dezy--

ne, als diemezyneygenhantondertekentzyn.

4 Ä f
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Extract uyt het Reſolutieboeck

* der Stadt Groningen.

Jovis den 7. April 1740.

TÄ ſyndeÄdeingedien

de Remonſtrance van de Schryver JUR

JEN SPANDAW Borgeren Boeckdrucker

in deſe Stadt, waar by vertoonde, dat reeds

ten deele hadde gedrucktſeekerwerk genaamt

het Innige Chriſtendom tot overtuiginge van

onbegenadigde,Ä enopweckingvan

begenadigde Zielen in deſſelfsÄ

weſentlyckſte deelen geſtaltelyck en j

delyk voorgeſtedt 2 in Samenſpraaken door

WILHELMUSSCHORTINGHUISbe

dienaar des H. Euangeliums tot Midwoldain

Quarto. En dat mede eenige boecken door

denſelven Autheuropgeſteldtondteherdruc
ken, genaamt GeeſtelyckeÄ TOC O1 E

decking, overtuiging en opwecking van al

lerley ſoort van Menſchen, ſooonbekeerde als

bekeerde, als mede eenigebeknopte geſangen

van de voornaamſte waarheden in Oétavo.

º

- Bevindelycke Geſangen vertonende eenuit

verkooren Sondaar 1" in ſyn natuur ſtaat, 2°

an fig ſelfs ontdekt 3" geheiligt in Očtavo.

Ennoodige Waarheden in hethertvan een

Chriſten totdienſt van detoevertrouwde Ge

meinte opgeſteldt in Oétavo.

Eghter bedugt zynde dat baatſocckende
* 2, - 1Y) Cl).“



menſchen deſe Tračtaten geheel of ten deele

mogten nadruckentennadele van Remonſtr.,

verſogte dierhalven dat hem vooreenſeecke

ren tydt door Haar Ed. Mog. een Octrooy

mogt worden verleendt, om deſelvemet uyt

ſluiting van alle andere alleen te mogendruc

ken; Waar over gedelibereerdt; hebbende

H. Heeren Borgemeeſteren ende Raadt, des

Remonſtr. gedane verſoeck accorderende,

denſelven geöčtroyeert gelyck geöčtrojeert

wordt by deſen om voor de tydt van vyftyn

aghter een volgende jaaren voorſchreventra

čtaten alleen binnen deſe Stadtmet uvtſluitin

ge van alle andere geheel of ten deele te mo

gen drucken en uytgeven; voorts een jeder

Ä gemelde tračtaten geheel often

eelenaate drucken, ofelders nagedruktzyn

de binnen deſe Stadte brengen, uyttegeven

ofte verkopen, by verbeurte van allenaage

druckte ingebragte of verkogte exemplaren,

boven de breucke van vyf entwintigh Car.

gld. van jeder exemplaar ten profyte van de

gemcene Armen deſer Stadt.

Collat. accord.

W. LAMAN
Secret.

AN



A N SP R A K E.

-

ſen,

Doorblader eerß, het geen voor af hier wore

eſºgt s

Dees' Aanſpraak.ſal begpt tot onderuyfg” zve

„“ ſen,

Yan 't geen een jeder, in die werk wort toege

legt. -

wAARDE EN VEELGELIEFDE

SANGERSEN SANGERESSEN.

Genade, Vrede en zaligheyt zy U. E. in

Chriſtus Jeſus.

Lſo het, na des Heereneyndelo

Äſegoedertierentheyt, en Godde

Ä like Menſchen liefde,mynezugt

Wien Wenſchisgewordenom UE

ÄÄÄP dierbare, enonſterfelike zielen,

onder des Heeren medewerkendegenade, tot

ontdekkinge, overtuiginge, en opbouw te

mogen weſen: So benik te rade geworden,

dit kleyne en geringe Werkje, vervattende

enige geeſtelike Geſangen, U E ante bie

den, en meedete deelen: Ten eynde hetzel

ve tot uwer zielen voordeel gebruikt endege

ſ teworden: Ofhetnogden Groten
ongenmogte * 3 # Hcc

Wie luß heeft, om tot zielen voordeel » hier tele

-



A N S PR A K E.

Heere, van ſyne diergekofte Kerke, mogte

behagen,ditkleyne middeltje tot ſyne Eere, en

bevorderinge van ſynÄ tezegenen,

Het oogemerk, dat deſe bladeren het ligt

ſien, hope ik niet, dat by my , Die my, een

onbequame en onweerdige wenſche te noe

men, zyn ſal, om andere, veel dierbaarder

en voortreffeliker geeſtelike Geſangen daar

doorte verdonkeren; Ditzy verre: Maar het

is , om onherborene cn natuirlike Naam

Chriſtenen, van allerley ſtaaten geſtalte, tot

ontdekkinge, en beſtieringe tezyn; Omeen

jegelyknaſyneeygenetoeſtanttedoen ſingen:

te mcer, om dat my niet bewuſt is, dat 'er,

tot nog toe, diergclike geſangen (Waar in

uitdrukkelik, de ontdekkinge van onbekeer

de Menſchenbedoeltwort: )Synte voorſchyn

gekomen: maar in tegendeel, na ik merke,

veele ſodanige, daar de toeſtant van des Hee

ren volk, of ten minſten de ſtaat van eenna

tuirling, maar in 'tgemccn, ſonder eenenau

keurige uitſonderinge, enbepalinge, vanelk

ſoorte, wort voorgeſtelt.

Het ſoude derhalven mync byſondere toe

leg zyn, om deſe laaft genoemde tot nuttete

weſen. – -

Eere van dit werkje te behalen wenſche

en kan ik ook niet te gemoete ſien ; om

dat het anloopt tegen de bevattinge van al

le onherborene Naam-Chriſtenen, die lic

vcr geflatteert, als ontdekt willen weſen. E

dog



A N S PRA K E.

dog, wierde KoningJeſusRyke doorditeen

voudige werkje noguitgebreyt, eneenofan

dere ziele, tot zyne zalige gemeenſchap, on

der de bewerkinge ſynes Geeſtes, overge

bragt; So ſoudeik meer hebben, als ik van

deſe myne kleyne arbeyt durve verwagten;

en ſoude my, ſo ik hope, in de Eere van den

Groten Koning Jeſus, over zyne onderda

nen, verblyden.

Het geheele Werkje, ſo als heteenvoudig

te voorſchyn komt, is afgedeelt in Zevender

ley Soorten vanÄ Geſangen.

De Eerſte ſoorte kan geſongen worden van

Gelovige en Ongelovige in hetgemeen, be

helſende allerley geſangen, als morgen, mid

dag, en avond geſangen, Geſangen vooren

de na de oefeningen &c, De Tweede ſoorte

kan, en moet allcen geſongen worden van

Onbekeerde; als Onkundige, ſorgeloſe, Bur

Ä en Die op valſche gronden hunnen

euwigen zielen welſtant durven wagen. De

Derde ſoorteis voor Toeftemmendes dieook

vangelovige kunnen geſongen worden. De

Vierde is voor Allerley Overtuigde. De Vyf

de is voor Onbekeerde van allerley ſoorte;

biddende om allerley geeſtelike goederen: die

ook alle ſo geſchikt zyn , dat ſyſeer bequa

melik paſſen in den mont der Heiligen. De

Sesde ſoorte, is eenportiealleen voor de Hey

lige en Heerlike die op de aarde zyn. De Se

vende is eene beknopte uitbreydinge over da
2: 4. VOOH



A N SPR A KE.

voornaamſte Hooft-ſtukken der Goddelike

Waarheden, en byſonder, ſo als de ſelve in

order begrepen zyn in het klare en nuttige

Catechiſatie boekje, genaamt het kort uit

trekſel uit hetgrotere Catechiſatie Boek, van

den Eerw. Heer H. Klugkiſt, myn Waarde

Collega; Seer nuttig ominopenbare, enby

ſondere oefeningen, beyde van Bekeerde en

Onbekeerde geſongente worden.

Het ſoude myn wenſch cn hartelike bede

zyn, dat deſe gefangen, na den toeſtant ſy

ner ziele, van eenjegelik mogten gebruikten

geſongen worden. Enom UE. WaardeSan

gers, tot dit gebruikbehulpigte zyn, ſogun

my, UE beknoptelik met deſe beſtieringen

an te ſprcken

De Eerſte Soorte.

WÄ UE.aangaatſo Bekeerdeals Onbekeer

de, die ik deſe myn Eerſte ſoorte der lie

deren opdrage, ik wenſche dat gy de ſelve

met andagt, cerbiet, en biddende herten tot

Eere van Godt, en voordeel van uwe zielen

moogt gebruiken ; lettende op de geſtalte

yan uw' herte, en byſonderlik met opmer

kinge ſtaande, op de ſaken, die meeſt met

uwe geſtalte over een ſtemmen.

De



A N SP R. A K E.

-

De Tweede Soorte.

EÄ Gy, myne Vrienden, die nog geruft

op valſche begrippen, ſeer elendig enſor

geloos uwen Eeuwigen welſtant dürft wa

gen; U E. drage ik dit werkje, en wel by

ſonder de tweede ſoorte myner liederen ern

ftig voor ; om die neerſtiglik en na uwen

toeſtant, ſo veel mogelik is te gebruiken.

Ik voere UE. hier ſelve ſprekende in, om

uwer zielen ſtaaten geſtalte, na dit eenvou

dige voorſchrift, ſo, voor den Alwetenden

Godt, en nauwkeurigen Herten Kennerte

belyden, als de ſelve in waarheyt is.

Ach! denkt dog niet, dat gy indeſebely

deniſſen geen andeel hebt, en dat de ſelve in

den mont van andere, die gy meynt erger

dan gy ſelve te zyn, ſouden moeten gelegt

worden. Odus doende ſoud gy U ſelve met

een leugen in uwe regterhant bedriegen; en

uw' hert en ziels toeſtant overflaande, ellen

dig, als onverſchillige, die ſigniets antrek

ken, verloren gaan. Maar veel eer bidde ik,

dat gy Uſelve, ſonder bedekſelen der ſchan

de, voor het oog van den Godt des Hemels

moogt bloot ſtellen; Zugtende, en uitſende

om des Geeſtes ligt engenade; teneyndegy

mogtet naſpeuren, dat deſe myne belydenis

ſen, die ik hier de uwe make , regt op

den ſtaat van uwe zielen toepaſſelik zyn.

* y Ook



A N SP R. A K E.

Ook hebbe ik, by deſe tweede ſoorte der

geſangen, enige ſchriftuir-texten tot ontdek

kinge en overtuigingegevoegt. Siet daaruit

datuwe ſtaat in 't Heylig woordvan Godtis

open gelegt. Laat dan deſe texten UE. tot

overredinge dienen, en anſporentotecnncer

ſtig ſoeken, om van alle verkeerdegronden

verloſt te worden.

O! Handelt hier in getrouwmetUſelven,

op dat je na eene overtuiginge van uwen e

lendigen toeſtant, moogt angeſet worden,

om ook die bygevoeg.de ſugtinge, die opel

ke belydeniſſe kortelik volgen: (en op de

rant der geſangen 'erby geplaatz zyn) voor

den Throon der genade te brengen; of het

den Goedertieren HeylantJeſus, die dogenkel

Ä is an ware boetveerdige zielen, nog

mogtebehagen, UEtebevrydenvandienziel

verdervenden kanker, van alle vleeſſelikebe

grippen, gronden, uitvlugten, entegenwer

pingen, die uwe verdorvene herten voort

brengen tegen de Eeuwige Goddelike enon

veranderlike waarheyt des Euangeliums.

En ach! dat de Heere U E. wilde geven

verligte ogen des verftants, om teſien, wel

ke de Heylige, veylige, en goede wegten

leven zy, om die englyk voor uwe zielente

verkieſen, de weg om als een gants elendige

en ontblote met verſakinge van wcrelt, ſon

de, en al het eygene, tot een vollen, enge

noegſamen Jeſus hcente vlieden, om door

- Hem
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-

Hem verſoent, geheyligt, en Eeuwig ver

heerlikt te worden.

De Derde Soorte.

OÄ Gy, die ik, als de Derde ſoorte,

Toeſtemmende noeme , gebruikt ook

uw' beſcheydendeelmetvoorafgaandezugtin

gen en gebeden tot den Heere: Denk, my

ne Vrienden, dat het wel des Heeren onbe

grypelike goetheytover Uis, datgy dewaar

heyt des Euangeliums, boven eene menigte

van Tegenſprekers, moogt approberen en

toeſtemmen. Maar denk ook te gelyk, dat

het niet genoeg is, de waarheyt flegs toete

ftemmen; maar datuwe zielen met den Heere

Jeſus in waarheyt verengt moeten zyn, eer

# enige hope vanbehoudente zullen worden

ont ſcheppen.

O! Gy zegt het nu en dan ook met uwe

lippen, dat gy overtuigt zyt, dat, indiengy

in ſulken ſtaatſtierft, uwe eynde rampzalig

zoude zyn. O! myne vrinden, konje dit zo

ſondereenbevendherte voor des Heerentoorn

ſeggen;Soiſſet eeneblyk,datuwe ſtaatſeerbe

klaagweerdig, en naar, ja by U ſelve ſonder

enige indruk is, en dat ook dit ſeggenenbe

lyden uw” oordeel nog ſal verſwaren; indien

gy door eene weſentlike hartveranderinge den

tockomenden toorn niet ſoektte entre
- C



AN S PR AK E.

Gebruikt derhalven ook deſe myne blade

ren, en byſonder die opuwen töeſtant ge

aſt zyn; of het de genadenryke Godt nog

Ä uwe toeſtemminge door het bloet

van ſynen SoncJeſus, incene waarebekeerin

gete veranderen.

De Vierde Soorte.

Ieveen Waarde, ſukkelende, enonderden

laſt uwer ſonden omſwervende zielen;

U E. moeſte ik niet uitſluiten, die ik myne

Vierde Soorte noeme. Ach! heeft GodtU E.

verweerdigt, om de plage uwes herten, en

uwen walgeliken toeſtant meer of min te be

ſchouwen: Het is wat groots? dat gy ſeer

hebt te erkennen, om dat het U, boven dui

ſent, is geſchonken, die ſonder dat gefigte

rampſalignaeen Eeuwig verderfzyn verhuift:

en om dat het een begin van des Heeren ge

naden werk in uwe ziele kondeweſen. Ach !

ik wens medelydente hebbenmetuwetranen

en klagten: O Werknu, terwyle het voor U

nog dagis: WerptU inÄ , terwylhet

water van den Engelnogberoert wort, op dat

gy geneſen moogt worden.

Maar erinnert U ook, dat eene overtuigin

ge nog geenebekeringeis, en ſtelt Unietge

ruſt op eenen verkeerden gront ter neder:

nict U E. overtuiginge, maar Jeſus Bloet,
1MOCT



AN S PR AK E.

moet uwe ziclen behouden: Ey werkt dan

rufteloos, dat gy uwe zielen op den enigen

Rotſtcen moogt bouwen en beveſtigen.

O! De Heere konnaby weſen, om uwe

tranen afte wiſſchen, Laat U het ſoeken en

anhouden dan niet verdrieten; denk die Jeſus

vint, vint het leven; daarom weeft wakende

AIlÄ poorten, neemt waar de poſten zy

nerdeuren, metafſonderingen, zugtingen, en

ebeden, op dat de Medelydende Heylant

# zig uwer ontferme, en uwe zielen met

zyne genadige volheyt overſtrome. -

En zyt # nu niet ſo ernſtig, maar weder

om nu en dan geruſt, ach! hervat uwen vo

rigen koers, Slaat de hant niet van den ploeg,

laat niet los, eer gy eenen ſegen hebtontfan

gen: Maar zytgy wederomde werelt inge

lopen, O uwe ſtaat is erbarmelik! Beklaagt

U ſelve voor den Heere, belyt enſchaamtU

in deſen, en legt Uneder voor des Heeren

Throon, dat Hy het herte op 't nieuw wil

verbreken, en door ſynes Soons wonden ge

nadiglik heclen.

Gebruikt ook Gy dit myn geringe gaafje

tot uwer zielen nutte, onder een opfiendoge

na den Hemel, tot dat Gy met Zions Burge

ren regte zangeren moogt worden, hier ge

brekkelik, en vlekkeloos in Ecuwige Heer

likheyt.

De
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De Vyfde Soorte.

EÄ wat U E. angaat, Onbekeerde, en al

lerley Soorte van natuirlike menſchen in

hetgemeen, vanwat ſtaat, geſtalte, ofwerk

ſaamheyt gy ook ſyn moogt, UE. hebbe ik

eenen Tafel, met allerley zielen ſpyſeeenvou

dig toegedekt; Wenſchende, Dat de Heere

UE. eenen heyligen appetytdoorſynen Geeſt

verlecne, om met eenen waren hongerenzie

len ſmaakte eten.

Maar voor af erinnere ik U E. dat gy U

ſelve niet moogt bedriegen met degeſangen,

die alleen voor des Heerenheyligvolk ſynop

eſtelt, om de ſelve opuwezielenverkeerde

ik toe te paſſen.

Gebruikt ſe welom te leſen, ofomte ſin

gen; maar laat het zyn met droefheyt, ende

een heylige ſmerte, datgy tot nogtoe van die

zalige voorregten der Heylige verſtekenzyt:

Ente gelyk met eene hertelike zugt tot den

Heere, dat ook Gy eens verweerdigt moogt

worden, om dit broodt der kinderenteſma

ken.

Hout UE. dan by dat gene, datvooruwe

zielen nuttig, en tot uwe ondekkingeenbe

ftieringe is. -

Vliegt ook niette hoog, myne vrienden,

denkende, dat Udcſe ſaken te geringe zyn,

- C1N.
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en dat GyU ſelve methogere beſchouwin

en moeſt befig houden. Oneen: bedrieg

ſelve niet door inbeeldinge, en eygen

wysheytsbevattinge; maarbelyd, zugt, bid,

en zingtÄ dan om het een dan om

het ander, ſo als ik het U E. hebbe voorge

dragen.

Blyft niet hangen in het beſpiegelen van

woorden en ſaken, die ik dog metalle opzet

voor eenvoudigeneenvoudighebbe opgeſtelt;

Maar dringt door tot de kragt en het innige

der ſaken, met een geduirige anbiedinge van

U ſelven, onder het ſingen an den Heere;

dat het Hem gelieve uwe duiſtere zielen ligt

byte zetten, om uwe hertente kennen, en

om in te ſien de noodſakelikheyt van eenen

gekruiſten Jeſus ; op dat gy üit U ſelyen

moogt leren uitgaan, en Ugcheel metzielen

lichaam an den HeylantJeſusalleenopdragen,

tot ſijner eere, en uwer zielen Eeuwige bc

houdeniſſe.

De Sesde Soorte.

GÄ en Geheyligde zielen, Dierbare

Lievelingen van den Heere Jeſus, U E.

hebbe ik eene ſeer kleyne portie toegedeelt:

de reden hier van is.

"Ten
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Ten 1ſten, om dat 'er eene menigte van

veele dierbaregeſangengevonden worden, die

beter uwentoeſtant, beſtieringe, enopwek

kinge beogen en bevorderen; alſo ſe meeſt

daar toe ſchynen alleen opgeſtelt te weſen,

dan deſe myne liederen, die ik geerneerken

ne, de minſtete weſen.

2. Om dat mynevoornametoelegis, alleen

meeſt tot ondekkinge en beſtieringe van na

tuirelike menſchen te zyn.

3. Om datik, alrede vreſe, dat de geſan

gen, die ik U E. toegeleyt hebbe, ſo ſenog

menigvuldiger waren, van natuirlike Men

ſchenſoudenmisbruikt worden; die doggene

gen zyn den kinderen hetbroot, tothuneygen

verderf, teontſtelen.

4. Om datik allemynegeſangen, behalven

die voor de ſelfsbedriegersenbouwersÄ val

ſchegrondengemaaktÄ , dusdanig geſchikt

ende ingerigt hebbe, dat Gyſe alle metnut

tigheyten ſtigtinge, onder des Heerenſegen,

ſoudet konnengebruiken; ook die, die als de

Sevende Soorte, over de Goddelike Waarhe

den zyn opgeftelt. -

Edog hebbe ik niet geheel konnen nalaten

enige weynige UE. Dierbare Gunſtgenoten

van Godt, medete deelen, geſchiktſyndena

een jegeliks ſtaaten geſtalte, als ſukkelende,

Moedeloſe , Twyfelende , duiſtere, verſc

kerde, &c.

* - Ge
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Gebruikt dan deſe liederen, Lieve kinder

kens, in eenvoudigheyt, enzingt den Heere

in angenaamheyt uwer herten; op dateenje

der naſynen ſtaat, mag opgebcurt, verwak

kert, en beveſtigt worden.

De Sevende en Laaſte

Soorte.

Dº Sevende en Laaſte Soorte, Wenſche

ik, dat ſonder onderſcheyt, beide vanbe

keerde en Onbekeerde, met vrugt geſongen

Ä worden, ’t zy in openbare, 't zy in

byſondere oefeningen, of ook anderſintsvan

een jegelik in 't particulier.

Devoornaamſte ſaken der Hooft-ſtukken

hebbeik, ſoveel mogelik was, in jedergeſang

vervat, en de nuttigheytÄ daaruit ge

trokken. -

Gebruikt dan ook deſe laafte Soorte met

opmerkinge tot uwe nuttigheyt : Leg er

uw' herte byneder, albiddende enuitſiende,

dat de Heere ligt, genade, en kragt neder

ſende in uwe zielen; -

Ik eyndige, en Wenſche, dat de Godt al

ler Genade dit myn geringe werkje, meº,
C
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bewerkingen ſynes Geeſtes, in veler handen

en herten wil doen henen gaan; Teneynde

fyn Naam verheerlikt, ſyn Koningryke uit

gebreyt, en uwe zielen geheyligt engezaligt

mogen worden. -- - - -

Dit is de hartelyke Wenſch, Van UE. aller

verpligte Dienaar in Chriſtus Jeſus.
"

w. scHoRTINGHuis. -

Weender den

1. September 1726.



O P DE

G E SA N G E N

» VAN DEN HE E RE

WILLEM SCHORTINGHUI

Leeraar van Jeſus gemeente te

W E E N D E R.

O Schortinghuis, getrouzve kruisgeſamt

Die vorſ Meſſias kruisbanieren plant

OP Zatans veßen, vol van yver brant

„ . . . Om Gods gemeente

Te ſigten met uw? Leer in 't Heilgdom,

Te zwinnen met u leven 't Kriſendom

Ja naams maar in de daat het heidendom

- Tot in 't Gebeente.

- Äg - gehk Preek, maakt onderſcheyt;

Gy ſchft den ſchyn van Zyn met uys beleit,

Teruyge zuiver voor God zaepleyt - - - -

- AMet klem van reden.

Dit nuttig Lang-hoekis iet ongemeen,

7et welgepaſ, voor alle en jeder een,

Bekeerde et Onbekgerden in gemeen

- Geſchikte beden.

Zy dage en éidden leer am Salems vree,

Gods Ark, geflingert op de woeſe zee,

Op dat ze vry van ſtranden op de ree

Volvrolyk_lande.

't Zy dat men 't treurg hert en Oge went

Op 't dootgeverfae Zion in een prent, .

Zs gantſch ontluiſtert, naulyks meer bekent

In alle fanden.
4 %

--

- - - -

- -

P'orſ



Porſ jeſus volk» een handvol overſchots,

I dodig, duſter, Liefdeloos en trots,

Omſuwervend , Werelts, en van haaren Rots

- - - - - Helaas vervallen.

Nog leeft haar Konink, Prieſter, en Profeet,

Die de ongeſtalte van zyn Kinders weet,

En voor bar bid, en trooſ in herte leet,

- Hunal in allen. ---

De blonde Dageraat ons noºpt tot dank,

Om Iſ'rel God te loven met geklank.

Van keel en cymbal al ons leven lank,

Dat ’s goet en heughk

Hy laaft, en voedt, al wat op vleugels ſweeft,

Die menſchen vee, en vis zyn voetzel geeft,

En aan zyn volk zig zelf! daar 'e hert by leeft

Zoet en geneuglyk.

Die 't heilzaam kruit tot hf verquikking mee

Vit ooſ en zwef ons toezent over zee s

De Koff-boon, en de aangename Thee

* - Zyn dierbre Gaven.

Die 's Koopmans herte neigt tot ons begeer,

En’t zvater uit den Hemel regent neer,

Daar by zyn Heilbron opent eeven zeer

Om ’t hert te laven.

't Onkundig volkvint hier de beſte raad,

De Letterwyſe fmeken om genaad”,

Het Lorgeloos volk.een indruk van zyn ſtaat

Hier mag erlangen.

Een Borger-Kriſen wort hier uitgefroopt,

* Bedrºglyk bolzwerk tot den Gront gefloppt,

Strik-edens voor de unwetenheid ontknoopt,

En zy gevangen.

(?/



Een onbekeerde trotze Fariſeeuw, -

Die by't gebrek der vrome met geſhreeuw

Zg zelf verheft, en als een fiere Leeuw

Gods volk.aamrande ?

Wort neergeſfoten van zyn holgtens af,

Hy ziet, zyn Liele voetzel was maar draf,

En zyn Geregtigheit, verſuft als kaf

Vit beid' zyn handen.

°t Duvaalzugtig volk, dat ’t innig Chriſtendom

Werkeert begrypt, maar pogt mietuit de blom

Der waarheid als een Honigbie, rontom

Den Geeſ te Lagen s

AZaar als een valſch betrouwer op den grond

Van rook, en waan uw heil veßt aller ſont s

Hoor, hoor, wat deze Langerge mond

V zal betugen.

Die zorgloos meer ligt gp Gods raats beſluit,

En meent uw zielte krygen tot een buit,

AZet ſil te luiſeren naar zatans fluit,

Gy zyt bedrogen.

Die ruß op zwysheits zwaan, en letter-licht,

Die uit Gods woort in alles onderrgt,

Kent Gods gebod, uw en uws maaſtensplicht -

’t Is lauter Lagen,

Al wat gy ſout u zelf verbeelt is aſh!

Zo langgys Geeſtes ligt ontbeerts als waſch

Zalal uw hoop verſmelten, en als gras

In 't jeugdg bloejen.

Die uw bekering uitſelt, en den yd,

Die als een ſtroom al ſlapend henen glyt,

Gy zyt de Blom van wue dagen quyt» ,

Hoe zulge groejen? -

* * 2. Die



Die enkel onverſchillig hemen leeft,

En voor Gods vloek engramſchap niet en beft,

En na geen Hertveranderingen ſtreeft, . .“
r Maar onbekommert,

Ofdoor verbeelding uaant dat gy begeert

Den hemel, om van moeite die u deert, - -

Bevryt te zyns geen heilgheyt waardeert, - -

AMaar onbeſommert

Wlt zyn vam ſnert, en huiz.org die u ſmelt,

Terwylge nimmer ’t alderminſt gewelt -

Doet op de Ronde, zwelk_u geenfins quelt, - -

- AMaar eenig heil is.

Ai zugt dan om gezºgt van Londe, en Licht,

Staat naar bedaartheit sindruk van uwe plicht »

Wort werkzaam, Hinderpalen, weer ’t Gezicht

- Van Jeſus veil is

Om niet, zeit vrye goetheit, allen die

Zo als ze zyn tot Jeſus komen, bie

V zelf hem aan s dat heilig Eenig-drie - 4

Ow God zal weezen.

Ontavaakte, en overtuigde zielen hier

Zytgy de vierde Toort op ditpapier,
V ſtaaten ſamt is in een juife ſwier - S. - - -

Hier net telezen.

Al uw uitvlugten, pleitgekarm, en quel,

Gezºgt van Zanden, Zatans magt, en hel

AMet al het ongelovig hert-gerel -

In jeſus wonden,

In jeſes Zielen-angſt, Getzemanee,

In Jeſus heſche pyn en doodlyk wee,

JEn Borgtagt, uw verdienende de vree,

Is 'tal verſonden.

Wenſcht

» V.



Wenſcht niet nahy een Kriſen, maar geheel

Te worden, mietgeruſ in eenig deels

O nare toeſtant! zorgloosgaaner veel

Op loſſegronden,

Op overtuging, wat hoetvaardigheit,

Wat doot geloof, en ſchyn Godzalgheyt,

En wat dies meer is, heen naar de Eeuwigheit -

Noch doot in zomden.

A4yn Zanger maalt ons 't oordsel voor 'tgeTigt sº

Als de Aartsregtvaardigheit met blixem-Licht,

En donderſtem, 't bedrogen helle-wicht

Flux zal verkloeken.

Daar opent zig de put met damp en rook, -

Daar zinkt ’t bedrºgen ſchepzel in dien ſnook,

„En dompelt in dit brandende gekook.

- - AMet brullend vloeken s

AMet duizent ach! en ween ! en eindloos meer,

Op 't dondren van der Zerafnen Heer,

Daar leit der Grotenglans gedootverft neer.

De berg ſpelonken

Vergeef hen dekken voor het vlammend oog

Van Hem, die glinſtert op een reegenboog,

Die 't dikße duſter licht maakt van om hoog

AMet gloende vonken.

AMyn Dichter voert oms in de Lamening,

Daar Jeſus met zyn geeſ is de Eerſteling,

Daar 't heilig volk in die vergadering -

Haar hert enhanden

Opheffen tot den Troon der Majeſfeyt,

En drinken uit den bron der Zalgheit

Haar hert gezont, met gulle dankbaarheit

- In Liefde-banden.
* * 3 Hie,



Hier ſankt er een om vreugde naar Gods heil,

Daar zinkt deziel in 't ongemeten ſteil, -

In de afgront van Gods deugden zonderpeil,

e En jeſus Luſters

Waar by de glans van Ganges fynſte gout, O

De gloeſende robyn verbleekt, verkgut,

Degulde zon en ſtarre lyſt verout,

Beſualkt in 't duiſter

Hyzal den ſtaat eens Kriſtens in het licht

En duiſer ons afſchetzen voor't gezicht, ..

En de oorLaak.tonen, teffens met de plicht . .

Om zweerte keeren.

Een zukkelaar, die ander zonden macht,

En’s vyands hels gewelt ligt als verkracht,

Yint hier zyn ſterkte en hoop in Jeſus Kracht,

Dien Heer der Heeren.

"Ootmoedig hert hertſferking vint en raat,

Het werelts hert beweent zyn ſandig quaat,

Een tuyfelaar krygt lgt in zynen ſtaat,

Tot heylig leven.

’t Verzekert hert, bedenkende den dag

Van Wonder, toen het Jeſus ſchoonheit zag,

De liefdekuſſen, welk hy voormaals plag

Aan haarte gevens

Schiet vleugels aan, en freeft verboven zon

Gelyk een Arent tot der lichten bron,

Enzingt den lof van dezen Zalomon

Dien weergaloſens

Op enen ege zoete Melody,

Een Pſalmen voorzang van der Englen rey,

Die /rolykzingen in den Hemel bly

Jn ’t vlekkeloze.

De



De Grote jeſus kroon dit zoete werk, -

A4yn vrient, tot nut. en blrtſchap van de Kerk,

Hybreid' zyn Naam en rykuit zonder perk.

Van ooſ tot zweſten!

Wan Land tot Land tot aan de verſte zee,

Dw ſlot, myn Broeder, riekt na Breedervré,

Hybreng, gelyk een Duif, ’t olyfblat mé

Tot Zions befe.

J. HOFSTEDE.

LO F-U1 T T IN GEN

op de Doorwrogte en Geeſtelyke

GE S ANGE N,

Onderſcheidentlyk opgeſteld, tot nutte

van allerley ſoorten van Onbegena--

digde en God Kennende

SANGERSEN SANGERESSEN,

van den Eerwaardeen Wel Geleerden Dom:

WILH. SCHOR TING HUIS,

Getrouw Predikant te

W E E N D E R.

Is jemant regt beluſt op Dierb're zic Ge

ſangen?

Die lees en ſing de ſchriften van myn

Amptgenoot
PLB * * * 4 Waar



Waar in elk ſterveling 't beſcheyden Deel
. . ontfangen . . s

Kan, na ſyn ſtaat, en ſicn by't woortſyn

zielen noot. “ -

Hier wort 't geverfde Schjn van 't Ware ſyn

„geſcheyden,

Een Levenloſe Romp na 't leven afge

maalt, . . .

Hier wort den weg, om elk na Sions Stadt

teleyden,

't Onkundig Volk, met die in kromme

wegen dwaalt, . . . - -

Regt aangeweſen; 't Sorgeloos geſlagt' ge

negen -

Tot onbeſonnenhcyt, So kragtig aange

fpoort, - –

Tot j beven. 't Syn hier Chriſt'nen,

die den ſegen -

Weg dragen, boven 't Gros, datdreyge

menten hoort.

Siet hier ook in een Prent, die'tſondenjock

beſchreyen, -

En overtuigt ſyn van haar hcl verdienend'
x - GUARt : -

Ook # den Hemel angſtig met haar tranen

yleyen,

En dan geruft ſig wenden tot hun ouden

ſtaat: - -

Wiens Gadeloſe laſt van Helen Vloeken

toren, -

So mcdeydend', dog verbaſend wortge
toont, **. C - - - -

s - ; - In



Indien haar's Vaders Oog, in minnens tyt

herboren, -

- Niet keurt, in 't Heyligofferbloet van ſy

nen Soon.

Het bedrogen AMonſter, Vreeſlik onder

’ ogen

Van Heylig zaat, verbeelt ſig door een

dwalings kragt - -

*t Genot der Saligen: Maar die alleen in 't

Hoge

Synfert op Jeſus grond, is in Gods oog
CA9xt :

Het ſnode Masker van een Weynſtart opge

ſchoven,

Die Chriſtenswerk doet, toont ons agter

't loos gordyn, - -

Hoe leugen onder Waarheyts ſchyn en by

gelove

Bedekt leyt, in een ziel verkankerend fe
1) WIl.

Ons’ Äur roept an 't oor van ſorg' ento

meloſe,
-

Die onverſchillig op hun droeſem leggen

11EC1'
-

Ontwaak! eer d' afgrónt opgebroken geeft

den loſe -

Van't Eeuwig Wee! ontwaak, entotuw

Schepper keer: - - -

Dit Werk volledig, roemt ook 't Heyl van

Sions Kind’ren,

Die heylig tot haar pligten worden opge
wekt: - - - - -

-

** - Die

-"



Die AMaedeloos en Treurg in ſyn Wegverhin

dert

Omſwervt, Vind hier een liefdens hant

Hem toegerckt:

Die Neergebogen cn beſvalkt in 't nare dui

67“

Met tranen ſajen, wort den vollen oogſt

belooft:

Die 't Helde pat, ten trotz van Satans wree

de kluiſter,

Manmoediglopen, in een glants die 't al

- verdooft,

Sien hier een ſpoor, om ’t Lam blymoedig

nate ſtreven

Van kragt tot kragt, als Leeuwen in een

Helden moet,

Tot dat ſy, met den Troep der Cherubyn

omgeven,

E. juichen, en verſengen in een liefde

OEL

Dank zy U., Waarde Man, Voor dees' uw'

Rare ſangen;

Dank zy den Hemel, die en Geeſten ſtof

fen gunt

Tot Heyl van Sion: Hy bekroon, en doe

erlangen

Uw' Ogmerk, Gods lof, waar op 't uw“

Werkje munt.

Kom Sangers ſing, en kieſt verſtandig ck

het ſyne,

Tot zielen opbouw, ſtigting, cndes Hec

ren Eer. -

Kom



Kom Sions kind'ren, delv' en graaf in deſe

A4yne: -

& Voor Uontſloten; Singt met luſt enziels

begeer,

Tentrotze van't Helgeſpuis: Laatſteeds Uw"

galmen klingen, -

Dat d' aarde dreun, tot dat gy, met den

Digter, ſtof -- -

Voor Eeuwig vindt, om, met den Rey der

Hemelingen

6. * aig Lam, te ſingen in des Hemels

Of.

Den Inhout deſer bovenſtaande Verſſen

uit liefde opgeſteld, aller-eerſt in een

onbedwongene Reden, door

H. KLUGKIST,

Mede Predikant te Weender. Endaar

na door een Liefhebber der Poéſi,

overgebragt in eenige Rym Digten.

EP I



EP I GR AM MA

In Utiliſſimos& Dulciſſimos Hymnos

Viri -

Doctiſſimiatque Pientiſſimi

WILHELMISCHORTINGHUIS

Paſtorisin Eccl.WeneranaFideliſſimi.

"Antoſ gentes Studio Coluiſſe Poéſin,

-- Sique hodie Rythmos mundanos atque

- Äs -
-

ApplauſuÄ recipi recolique Videmus:

Quis non mellitos gratà dulcedine Cantus

Expetet, atqueimisanimipenetralibus abdet?

Somnia queis Vatum, queis nec Genitalia Di

. Vum ,

Necflammae.Trojae, necMaritiabella Canun

tur»
-

Nec mundi fucus, nec Carnis deniqueluxus:

Ipſiüsaft Entis Summi Communio Felix,

In Solo jeſ- quaeranda, afflamine Septem

Spirituum, egregië monſtratur lumine Werb.

Quis non depercat, quis non hanc quaerere

tentet?

Quis non peccati, Carnis, mundiquerelinquat

Exuvias, faciemque Dei ſcrutetur anhclans!

Primitias Coeliquis delibare recuſet!

Huc pia vota Yiri tendunt & Scriptan
» Schoº



Sckortinghuis, clamant, huc hucce revertere

pcccans: - - -

Quisquis Leêtor ades, totum meditare libel

lum, -

Hoc ſolum, nil praeterea ſuadetur ibidem.

Non Hic ſančta Deicanibus, non Hicpretioſas

Addicit porcis gemmas, ſed ſančta reſervat

Sančtis, ſed gemmas membris largitur Jeſu.

Non Hic Nos & Vos loquitur Communebea

- LOS 5. - - - -- - - - »

Ex Hircis agnos Chriſti ſecernere novit. -

Pandit fic cuivis peccanti limina coeli,

Ut ſinat ancipiti bivio conſiſtere nullum

Sed quo cedendum fittramite, quoſiteundum,

Schortinghuis Naſer dulciÄ IlOIl

ſtrat. - -

Non ſicmaſſa rudis, non indigeſtaque moles,

Ordine, ſed produntrité diſpoſita quaevis.

Ingenium Solers, Yir terque quaterquebeate,

Scindere qui verbum reété & ſicſcribcre noſti.

Hiſce tuis Cäeptis faveat jehova Triunus.

Sic non artis ſed amoris gratia poſait - -

H. B o UD R o N.
- - - - - - - - "N .

V. D. M. in Eccl. Mariachoräni.



Het welke aldus ſoudekun

nen Vertaalt worden.

INÄ men 't Heydendom beluſt op Po

C
y

Anſchouwt by't ſorgeloſe Volk, dat he

den bly

Siguitſlooft en vermaaktindertelegedigten,

Die 't vleesbehagen; maar Gods Heyligdom

ontſtigten.

Wie ſalniet vierig op Geſangen ſynbeluſt

Vermengt met honig, en wie ſaltotzielen

ruſt - - -

Dees' Zielgeſangen niet in 'tbinnenſtebewa

ren?

Waaringeendromenvan Poèten, nog'tver

jaren

Der Goden,nog’t Verderfvan Trojen, nog

geſchrey

Van Oorlog, Vleesluſt, noggeen Werelts

loos gevley -

Wort opgeſongen, maar 't genot van 't ºp

perueſen, - -

In 't Woort by's Geeßesligt door Chriſtus ange

weſen.

Wie ſalniet gretig ſtreven na dit Hogſie

Goet,

Wie ſalniet ſond' en Vlees, en’s Werelts

ſnood gebroet

Veragten, en de Gunſt van d' Opper Heer
bejagen, Om



Om d' Eerſtelingen van den Hemel wegte

dragen!

Dit ſpoor, ſo ſalig, Wyſtons Schortinghuis

hier aan,

Synſchriftenroepen, Sondaar, ſiet hier's
levens baan. -

Kom Leſers wie gy ſyt, herkauw dees' kor

te bladen,

4 gerigt, om ’t Eeuwig HeylUantera
CI1. -

Onſ Digter werpt geen honden voor het

heylig brood,

Nog verkens peer’len; maar Vergadertin

den ſchoot

Der Heyligen 't geen Heylig is; Hy wil an

leden

Van Koning Jeſus ſegs ſyn Peerelen beſte

den.

Hy ſpreekt niet ſalig Ons en Mºſlegs in 't.

gemcen,

Maar ſchift uit bocken Chriſti Schapen

11 UU1W VAIl CCI1. -

Hy ſtelt elk Sondaar dus den weg na Sion

Open »

Dat Hy geen ſtil ſtaan op een tweeſprong,

maar het lopen

Op’t ſmallepatbeveclt. Ons Schortinghuis

vertoont.

„Wie 't Heyknogderft, enWievoor Eeu

wig wort gekroont. -

Hy ſingt in ſoete toon, en wyſtons welke

WCCCI).

g Fºlk



Elk myden ſl, en waar elk gaan moet om

den ſegen. "

- Hy mengt geen rouwe klomp verbyſtert

onder een,

:: Maar doer ſyn Werk by’tligt beſchaaft.de

werelt ſien.

O Waarde Man, gelukkig driemaal, datuw”

finnen

Begaaft met wysheyt, dit gewenſtewerkbe

ginnen, .

- Om 's Heeren woort voor jeder na’t be

ſcheyden deel

So regt te ſnyden , tot geneſing van de

ziel. -

Wyſuiten in een ſegen wenſch, dat uwe

koning

Uw' Werk beloon met zielen winſtetot uw

Kroning.

––
–

- , O P D E

GEESTELIKE GESANGEN

van den Eerw. en Welgeleerden Heer

W. SCHORTINGHUIS.

De *t Heylig zaat van 't boos en ſnode

- Naukeurig wil geſchiftet ſien,

Lees,'t Gecn hier Koning Jeſu Bode

Ecnvoudig ſchryft voor jeder een.

Die naar zyn zielen ſtaat, geſängen



Wenft an te treffen, kan ſyn Deel

Hem toebeſcheyden, hier öntfangen,

Tot nut en voordeel van ſyn ziel.

Die op een Rotz wil veylig bouwen,

Dic onbeweeglyk wenſt te ſtaan

Voor Helen toorne, moet ontvouwen

Met oog en hert, dees' korte blaän.

Die door geloof, tot zielen voordeel,

In 't Heyligdom tragt in te treén,

Siet hier een weg, die naar myn oordcel,

Elk leyt tot 's Hemels ſaligheen.

Die, als herboren, ſoektte ſingen

Tot Jeſus lofen Heerlykheyt,

Naar °t voorſchrift van Hemelingen,

Wort hier het ſpoor ook toebereyt.

Den Hemel ſchenk ſyn Geeſt van boven,

O Sangers opuw” hert en ſtem,

Om’s Zions Koning hier te loven,

En cens in ? Nieuw Jeruſalem.

C. B. M. H. W. S.

- A 4 ON



ONDERSCHEID TUsscHEN DIGTEN,

toegepaſt op de

GEESTE LY KE GEZANGEN

van de Eerwaarde en Geleerde Heer

De Heer

WILHELMUS SCHORTINGHUIS.

Getrouw Wagter op Zions Muuren te

W E E N D E R.

E. ander roem een heilloos drek-gedigt,

waar door deZielten eenmaalwortontſtigt,

Ik roem voor my, dat Herten Ziel verligt,

De Heil'ge ſnaren

Geſpannen op de trant van 't Bybel oord,

Dat Ziel en Hert van't Heilig volkbekoord:

(Dat als cen Bie zoekt uyt Jehovas woord

Honigte garen.)

’t Verſchil is groat van Ligt en duyſternis,

So groot is thans dat tuſſchen digten is,

Het eene treft, het ander raakt gantſch mis

De weg der deugden.

Want menig een verſpild ſyn ſchone tyd

Met Digten aan een drek-god toegewyd,

En raakt ſg ſelvs ſo in ſyndigten qwyd

- Door dert'le vreugden,

En Tovergift, waar door dat haaft dejeugd

Veroverd werd, en ſcheptal meed' geneugd

In ydle waan, en valſche ſchaduw vreugd

Der Zang-godinnen,

Diesº



Die 's herten luft, gevolgd op Helicon,

Metſchyn vreugdvoen,uyt harehengſtebron,

Danagt men dat beſtraald van Hoger Zon

Zyn Herten Zinnen.

Een Geeſtlyk Digt is van een ander kragt,

Het laaft deGeeſt,alſchynt die ſchierverſmagr,

Na Marásvogt weer Hermons Dauwtoelagt,
Tot ziels verzaden:

Want Zion ſtrekt de Top-punt van Parnas;

Voor d'Hengſte Bron,en't Heliconſche Gras,

Treet men hier naar Bethesdas Waterplas,

- Vol Heil Genaden

Een Geeſklyk Digt wat geeft het eengenot!

Het leid de ziel,metindruk, nahaar Godt;

't Streeld Ooren Hert, enweeteen Heil'getot

Synpligtt’aanſetten:

Wat Gafteentrooſt, felvsindebangftenood,

Aan Martelaars! als men Henbragtter dood,

So dat en Pyn en Smert als van Haar vlood

In felſte hetten.

O Ziele Stut! Geen eenzaamheid ſo maar,

Geen ketens nog ſonypend', geen gevaar

Öf enigzints verdryftÄ van de Maar

Het Geeſtlyk zingen

En zet de ziel dan ſnelle vlerken aan,

Om in den Geeſt, verboven Zon en Maan,

Te vliegen met de Schaar, in Edens Paän,

- Der Hemelingen:

Wel! ben je dan beluft op dit Banker?

Ik wys Una Heer ScHoRTINGHuis, die net

Eenieders ſtaat ter ncer in Digt-maat zet

So vroom als Boſe;

* z. Daar



Daar ſtraald ſyn Geeſt in ſyn Gedigtendoor,

Wyl Hyde trand van Heil'ge Mannen koor

Van David, of, dic Hy hier volgd op 'tſpoor»

Aſaph en Moſe.

Men vind ſyn Werk ten enemaal vervuld

Met Bybel Taal, metzaakaan zaak doorzult,

MetTempelGoud van’sHeren Huys verguld:

O Glans en Luiſter.

's Mans Oogmerkblykt, terwyldat ſyngedigt

Is tot Gods Eer, en's Naaſten Nutgerigt,

Opdat Hydus Gods Heylig Bond-Volkſtigt:

- Wielegt in't Duiſter,

Die vind hier ſtof om van fig ſelvste vlien;

En die nu reedz by aanvang komt te zien

Syn Gruuwlykheid, diekomt Hybedenbien

Om meer Gezigte:

So dat men hier vind Melk en Vaſte Spys'

Voor Kinders, en Volwaffene ten prys,

Waar door men kan opgeeſtelyke wys'

- Syn ziele ſtigten.

Kom wie Gyzyt, de werels Deundan ſtaak

Hier’s Hemel ſtof, beſteed U levens taak

Inſulke blaan, en zingt tot ziels vermaak

* Met Zions Kind’ren 5

Aan wie ik wenſch dat Jeſus hert en keel

Bequamen wil, dat Sy een Heilg gequeel

Hier galmen uyt, en namaals het Haleel

Nooitte verhind’ren.

En Gy Myn Heer heb dank voor deſe ſtof

Ey vaart ſo voort, ſo ſalmen uwen Lof

Verbreiden, ſelvs na dat Gein’s Hemels Hof

- Zult zyn in vrede

- Waar



Waar toe ik hoop dat Jeſus nederdaal -

MetZegen, Geeft, datHy een Pinxter-ſtraal

Zendmeer cnmeer, in uwe Herte Zaal:

Dus eind myn Bede.

L. J. SPANDAw.
- S. S. Th. St.

- -

Op het ſelve.

Wie tragt geruſt in Godt te leven,

Endoor dit aardſche tranendal

Getrooft en vrolyk heen te ſtreven,

Tot dathy eens verhuiſen zal:

Doorſoek naukeurig hert en wegen,

Syn doen en ziels geſtaltenis;

Wyl's Hemels Gunſt niet wort verkregen,

Ten zy men nieuws geboren is.

Dit kleyn getal gedrukte bladen,

Dees anſpraak, als geloutert gout,

Wyſt ieder een des Hemels paden,

Die 't oogaandagtig daar op hout.

Siet hier, 6 Sangers, d'uitverkoren

Na 't leven kunſtryk afgemaalt;

Door welkers Wandel, als herboren,

Des Hemels beelt en Luiſter ſtraalt.

Siet hier ook Menſchen, Die hun daden,

Ten ſaligmaker rigten op,

Die ſigmet aſch en drafverſaden,

Tot dat haar Jeſus van Hem ſchopt.

* * * 3 Kom»



Kom, Sangers, Dic Uplecgt te baden

In Liederen der jdelheyt,

Doorlces, enſing decs bondcl bladen,

. Hier wint gy't ſpoor, dat opwaarts leyt.

Hier ſiet gy "taards en geeſtlyk leven,

In al haar kragt van eengeſchift,

Het oude door hct vleeſch geſchreven, -

't Vernieuwde door een Hemels drift

O Dank met herten montdien ſchryver,

Wiens digt luſt na de Wolken ſweeft,

Wiens penèn onvermoeyden yver

Ons 's Hemels ſtof in 't ſingen geeft.
'k Wens Sangers dat uw' hert en keele y

Geheyligt zy door Jeſus Geelt,

Op dat UGodt het vlekloos queelen
-

Ecns gunnen mag in 't Eeuwig Feeſt.

H. van LOO.

Philol. Studioſus.

IN



1 N LE Y D 1 N GE
- TO T HE T

GEHEELE WERKJ E.

Ie kan, Die’t grootbelangvan Si

-
onleytop 't hart,

- Sig ſelfs bedwingen vanmedogen,

- druk, en ſmart?

Terwyl het Praalgebouw van Koning Jeſus

„ Tempel

Ontluiſtert wort, van 't doot gebeent', dat

op den Drempcl,

Sig neerſet, en met 't Heylig zaat,

In 's Konings Hof en Zalengaat.

Wie treurt niet? als het ligt wort duiſter

- nis genoemt,

En’t Goddeloſe rot regtvcerdig wort ge
- 1'OCIM) T

Als 't Heylig volk, öſmart, geſmaat wort

en geſchonden

Van 't ſorgeloſe gros, dat blindleyt in haar

ſonden:

Als Satan, Werelt, cn 't gewelt

Der boſen, Sions kind'ren ſchelt.

Wie beeft niet? als, en Tin, en Tem

__pels, ’t naar geluit

Vanlaſtervloeken, ſoboosaardig, dond'ren

U1T :

Als 't Erfvolk van Beloften, nietals dreyge

menten

*** 4 Ver



I N LEY D1 N G Er 6 r H er

Verbaſend' hoort; en ſchreeuwt ach! Iſr’cl

na uw' Tenten; - - F - - >

Soekt treurig in uw binnen zaal –

Uw“ Koning, en hout avondmaal.

Wie ſinkt niet in verwondering? als Hy

beſchouwt, - -

Hoc t Letterkundig Oog 't geraamt woor

't lighaam hout: -

Hoet Reyn als onreyn, 't Dode leven, 't

Leven doot –

Wort angeſien , en hoe verbyſtert 't Kin
der-broot » - - - - - -

Te greep an ieder wort geleyt,

Ja 's Hemelsgunſt ſelfs toegeſeyt.

Dit wangeſtel, ſo naar verbaſtert, perſt

myn geeft, -

Om'tvolk, als Lammeren, van’t Leven

loſe Beeft - - -

Te ſchiften : om het ſnood gebroet en ſlan

gen zaat -

Der Wereltlingen, afte malen na hun

ſtaat: -

Of't Naam volk van géverfde ſchyn

Ontmaskert, en ondckt mogt zyn.

Hoe ſeltzaam is het, dat een dode romp,

van geeſt

Ontbloot, in ſchyn van leven, enkel on

bevreeſt

Reykhalſt na’t Salig Deel, en eens metJe

ſus ſcharen * -

Sig inbeelt, ſonder gront, na Salems Stadt

te varen. . Wie



GE H E ELE WE R KJ E.

Wie denkt niet, dat de Satanlagt

- Om 't volk, dus in ſyn ſtrik gebragt.

Wie ooit medogen heeft geleert, merk

op, en ween

Om 't Chriſtendom, ſo enkel dwaas, dat

ſonder reen

Niet keurt, nog kent, als geeſtcloos en on

gevoelig

Slegs heen te wand'len, ja Vyandelyk en

woelig

Sig ankant tegen die, Bekleet

Met Heyl, op ſmalle paden treed.

Maar Ach! Verdwaaſde! die'tontdekkend'

geeſtes ligt

Ontvlugt; Siethiervoorumynhertenpen

C1'1QL

Tot Äetering , ofden Hemelin meed'

dogen,

OmU rampſaalig uit te redden wiert bewo

Cn ; -Z Of't Heyl, voor Sions volk bereyt,

Unog eens wierde toegeleyt.

Belyd, en bidt, en ſugt, ſoek-uw' be

ſcheydenbroot -

U toegedeelt, of niet cen kruimtje voor

uw? noot - -

Gepaft zy; ſet Uneer, albevend', an de

VOCten

Van Koning Jeſus , of ſyn Geeſt U mogt

ONTIN OELCI).

* * * Met



INLE v D1 N GE T or H Er

Met ligt en leven, dat uw” hert,

Verligt, verloſt, en Heylig wert.

Ontwaakt Gyſinneloſe, die van ’s Gcc

ſtes ligt

Onkundig zyt: belyt uw” ſchult en leert

uw” pligt.

En Gy , die ſorgeloos in ſlaapzugt legt tc

ronken,

Ryſt op, cer d’ afgront opgebroken, met

haar vonken

Uw” ziel rampſalig in den gloet

Van d’ Helſche vlam verſinken doet.

Kom ſelf bedriegers, die met ingebecldc

W212U1).

So naar bedrogen; meynt den ſtorrem uit

te ſtaan,

In d'Oordeels dag, Ach! beeft, er ſchrikt

eens voor dat dond'ren,

Dat 't Huichelachtig volk fal treffen met de

Sond’ren:

Lees hier: Verwerpt uw loſſe gront,

EnBouw"uw"Ziel dp'tHeyl-Verbont.

En Gy, die Vinnig met Gods Keurelin

gen ſpot,

En Wandelt met het Godt vergeten hey

loos rot -

Der Wereltlingen. Ach! ontfluit uw” hert

en Ogen, -

Enfiet a biddend', door den Waarheyts

glants om hoge, -

Tot:



GE H E ELE WE R KJ E.

Tat Hem, die met zyn zalig Bloet

Nog kan vermurven uw' gemoet.

Belyders, die de Waarheyt in den letter

kent,

Endoor’t gemeene ligt des Geeſtes zyt
CWCnt

U ſelfstebuigen, onder waarheytskragt, en

?t ſoeken

Begint. Ach! treurten bid, eer dat de nare
vloeken

-

Uw"ziel verbaſen: freef na't goet

Dat Sions Burg’ren ſaal'gen doet.

Kom ook, die neer gedrukt, voor Helen

Toorne beeft,

En overtuigt van 't ſondig quaat, in naar

heytÄ
-

Ach! klopt, en roept om d' Hemel met ge

weltte ſtormen,

Tot dat U, Koning Jeſus, door ſyn Geeſt
herformen

Sal, tot ſyn Dienſt en Heerlikheyt,

Voor ware kloppers toebereyt.

Maar Gy, 6 SionsÄ die den Ko

ning kent

In 't Heyligdom, en door geloof nu zyt

gewent

Syn Naam alom met blyder hert, en tong

te roemen;
*

Die iederstong, van die Ukent, moeſt Hey

lig noemen,

Het



INLEYD. roT HET GEHEELE WERKJE.

Het zalig volk, dat in den rast

Der Eeuwigheyt geſchreven ſtaat.

Kom hier eenvoudig, hef uw' hert nabo

ven, ſingt

Met blytſchap, dat den galm in 'toor der

Eng'len klingt.

Vermaakt U vrolyk, en laat hier uw' ziele |

weyden:

Tot dat Gy eens, wanneer uw' koning U

doet ſcheyden, - -

In 't Eeuwig ſalig Hemels Hof

Gants vlekkeloosſult ſingen lof.

Singt dan, 6 Sangers, laat uw' herten ziel

om hoog -

Gekeert ſyn. D' Hemel wenſch ik, ſalſyn

gunſtig oog

Op U Ä ſtralen, en ſyn Naam Uleren

en,

Hier met ſynvolk, dat Hem voor Eeuwigſal

bewyſen »

Den lof, by d' Engelrey die 't luſt

Te ſingen eeuwig ſonder ruſt.
W -

DE
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E) E E E R ST E SO OR TE

V A N

G E SA N GEN,

vo o R

BEKEERDE EN ONBEKEERDE

in 't gemeen.

I.

Biddet om de vrede van Jeruſalem, wel moeten ſe

waren die u beminnen. Pſ 122: 6.

I.

F. Je aoit ſijn hert en oog tot treuren

Sº heeft gewent/

Beſchouw hetdood-geverfde Sion

Ä in een p?ent/ -

# Pan Geeſtelooshept galtg ontluf

§ALZÄ ſtert dat haar WDeſen …

ligten glants/ op 't voozhooft mauwlijx regt

te leſen

Z§ / van haar kind'ren.

2.

Cºn Ä/ en WBeſt/ en al/ vat waarhept heeft

geleert.

t' Erkennen/ roept Zelaas! d' Altaren omge

keert/ -

A TDe



» - Geſangen voor Bekeerde.

TDeÄ Faabos kragt/ betoomt in's Geeſtes

empe - - -

Dan Zeplighept/ ontbleekt! en ſchümt ſelfs bp den

TDzempel " . .

In fragt te mind’ren.

- Z. - -

MDie treurt miet? TDiehethelgeſpuistenafgrontuit

Siet opgeboken / dat ö ſmart! een naar geluit

Pandzepgementen daet/zo ziel verbaſend' horen/

An 't Zeplig Bolk/ gereet in Cijrammp teſmoren

JPa Babels wetten.

- 4.

GB ILuiſt'rijk toning/ van uw'duir gekoftekerk!

- Ärruto Zemelmetuw' Geeſteskragt/ en

Er

Uw. Erfdeel/_dat reeds afgepijnt in d'hardeboejen

TDes Antichºiſts gedzukt wogt/ TBieals doozmen/ 't

. . gTOejell- - -

- - Alw' Saat beletten.
- - -

%.

Bevºijt uw' Laumm’ren met triumph-geſang ten

trot3 -

MDau 't Kooniſche Beeſt) en ſtel haarſchuil in d'

Eeuw'ge i0t3':

Aedt Iſraël/ mt afgeſlooft uit d'ijsr'en oven/

En't TDuiflien van uw' herk/ omſwevend/ uit de

liloven

Devºn Bergen.

Beeli dan/ ö Ptoning Äeſus/alhetſnood gewelt

TDes Satans) en't gebzoet der adderen/ geſtelt

CotÄ vloek / engramſchaps donder: Laat.de

ePel

"Ä Uw' gemeent' / unethaar verwoedend

reu / - " -

Miet-langer tergen.

- 7. Sult



en Onbekeerde in 't gemeen. 3

7.

Sultgpvan't MBiltgediert'uw'ted'reLam'renkop

TDug laten gröpen? en ontroven tot een p?op?

Sal 't Hoff dus lang met Zemel-dauw bevogt/
verwelken ?

Saltº ſo langmet melkenWßngedenkt
Nuktelkeit

w alſendzinken?

Wtandit/s Pzieſter ſo Meedlijdend/Uvan'thart?

Datſelfuw'epgen Bºult/ dooz zielen ſtrhtenſtnart

So duir verwoven/ jamet Bloetgekoft/deſlagen

Dan 't gamtg verbaſterten ontmenſchte Liot noet

d?agen?

Sal't Schipken ſinken.

". 9.

MDan uwe kerk iu ſtozun en WDint op d' Holle See?

GPfſal het ankerloo onndobbren/en den ree

Kiet Binden? Ach! ontwaak/ eer 't plotz'lik ig

verſonken

Als bulpeloos/en was het mogelſk/ verdzonken

-
In ſtoznn en baaren.

IO.

Behout/ 6 Heer 1 dat ſig den WBpamt nietberoennt

Dºn't Guderdzukken vanuw' Erfdeel / dat unoemt

WHaar Hooft/haar Leer/haar toning Ràagtlg; 6

D ÄÄ/ /en Hel/ en doodatdooz tw Heerſchappp/en el d000t UlOet

wüken/

Booz Sions ſcharen.

II.

En/ach!Was ditalleendebzeuk van't Hepligdown!

Uw' treurigvolk vergathaardzoefheid; dog alon

3WPaar d'Euangeli waarhept herbergt / is de Luiftec

Beſwalkten'tigt/zoGlautsrijk/doo hetnare duiſter

- Zelaas verdweenen! -

A 2 12, 't NaU

-



4 Geſängen voor Bekcerde

I 2.

't JPaulieurig oog kam niet als met een Ulaar gefigt

Anſchouwenhoehetp?aalgebouw tenpuinh00p ligt

Als neer gewo?pen/en benevelt met de vlekken

Dangeeſteloošhept/die 'tilRedogend'oog verſtrekken

Een ſtoff' tot Weenen.

13. -

Lºet Gºos der WDagters / gantš verblint/ legt

Ueer/ in ronſt

Enſlaapzugt/enbelooft den Dzee/terwijleenbonk

Uit d’afgromt/'t ſozgeloſe volk eens ſal verbaſen/

Enna een kózteblik/ Godstoozne/ metde dwaſen/

TDoen vzeeſlik d?agen.

14.

WDie ig 'er? die en tong' en daden heeft gerigt

sº voozbeet dat den WBandel/ als een blirem§

tgt/

In 'toog der MDereltlingen ſchittert/ on ma boven

UNun hartte trekken/ tothaar wegen/d00?'t gelove/

TDen Peer behagen.

I $.

Siet hoe het choo! en kerkgewelfalom getuigt?

Zoe 't hart vanSionstreiſrig Dolkſignederbuigt

Än d!Ult en kommer; als dekerk-pilaren deunen

Dan laſtervloeken/die/ Zelaas! ſodgoevigſteunen

Sºoſ gr0ndel.

I

MDiemerſtmietdatden hoop der WDereltlingen'tgoet

MP92ttoegeſept / dat's Hemels keurelingen voet;

TDat 't Naam-volli/ doo? dienletter-k0?ſt / al lang

UcrºTC?Wel!

Äu Vleeſchluſtſozgeloos ſchiertweemaaſis geſto?ven/

Ja d00dt in ſonden.

17.

D! Gote Äerder / ban en déijfeensuit uw'kerk

Dit 3ielverderbend'gro§/ ofzetuw' GeeſiegÄ
-

P.
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Op hertendaden; en verſchaf uw'ſchapen MDepderg?

Lot zielenvoetzel; maakvanblindewagtersLepders

º W003t en leven.

IÖ.

Maak Herders Schapen/ en van Schapen ?er

ders; ſchenk

RUw' Geeſttot Leeraar;voertuw'kudde datſedzenk

Ilit’slevensBgon;endoethaar groeneweyden vinden/

(Tot datſe vet/ en Dzolik donken/ Eeuwig in den

(Triumph liep ſweven.

A 19.

Zoe maar bedzogen/ loopt het ſozgeloos getal

TDer Montbelijders/ met een d'le hoop ten val!

LÄ0e d?oevig kam het onbeſuišde JDaam-volk dºingen

In chooz en Tempels / en van blüder herte ſingen

CPphoop van d' Zemel.

2O

Poe ſwerft een jeder in het duiſter/ tot den epnd'

WZeel welgeruſt/terwijlmogſelfšeenſpottermepnd

Pºet Zeplte treffen/ſchoonſijnhert bp Jeſus wonden/

Jnplaatsvan leven/ mog niet anders heeft gewonden

- Als d?afen ſemel.

2 I.

Itom dan/ö Levens Doºſteplaatuw'ſtromenmeer

CBp dat dit doot gebeent' uit grafen Serken weer

Derrhſen mag / ep laat uw hert in mededogen

Eeng romm'len/ eer den afgront Eeuwigperſthaar

ogen

(Tot bitter lilagen.

22»

IHoegants verbaſiertſig Gods Cempelook bevint!

. 't WPaš wepnig / ſo maar ſlegš Gods volk/ dat

Sion Unint/

An glamts en luiſter ſig uitmuntende vertoonde/

En/alšeenligtin'tkrom verdzaaptgeſagte Woolde.

Maar umag ik P2agen ?

* au"Ära
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23.

MBaarſijnmu d'Helden/dtein'tflikderſiratentreen?

TDie’t Hemelſtozmenſijngewentmethaargebeen 2

MDaarſijnſe/ dtede Beukvand'afgebzokenlauiren

erſtellen? Die’t verlies van Joſephs zaat betruren

JlMet dzoevig harmlen?

24.
-

MDaar ſijn de Leeraars/ die doog's Hemels Geeſt

Ontfonkt

In iver banden ? dat haar Zepligheptalspzonkt

Än Sions ſtadt/ totluiſterglantsrijkvooy devolken.

TDie meteen Jemelſtem ſchierdzingendooz de wolkenr:

TDie mct omtfarmen. -

2 .

't Perwaande voll / gelijk eenroof/ uitd'Helſche

Lag

Uitvoeren/ die dooz glamts en Jepligheptsontſag

Den MDereltling/ geljk een donderſoon ontmoeren:

En't ſalig erfvolk trooſtrhk met beloften groeten.

º ſijn die Geeſtem?

2O.

Uit God geboren? die’t haarkunſtenvoozregthiet/

MDan's Zeplants kruisendoodte melden ? die men

etſtet/

Als peerden edelmoedig / in den ooglog dzaven/

(Cotdat haartoning Jeſusvoertin'sgemelshavon/

Byp van tempeeſten.

27.
-

TDers Hoofdenſijn Zeiaas! geweken! emik denk?

TDat d'Jemeldzepgt/om'tEuangeli duirgeſchenk

Dan Lanten Bterktedoenverhuiſen; en verplanten

Shm Hofen Cutm/bp't Dolh/dat’t hertanallekanten

ºn met Dzugten.

2Ö.

Jºog ſijn'er MDagters/diegetrouwop Salemspoſt

Sigſtellen: maarhoe WDepnig? Die ausg "

I.
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n't Pepigewaat/geldeſterrenglamtsrükblinken/

ie in haar MDandelſijnbevzijt van't ſondighinken.

WDie moet niet ſugten?

29.

TDat es de MDakers ſlapen/ daar 't gevaar/ ſo

gr00t !
-

CEen jeder roept ſijn zielte redden van den doodt.

LZoe Geeſteloos/hoe werelts epgen/ is het weſen

MHan haar/ op Wienggelaat elk’t Hepiige moeſt leſen

In kragt geſchºeven.

3O.

WHoewepnigweegt des komings grote laſt op 'thart

- Banſijn geſamten/ die geruſt ein ſonder ſmart/

Als kommerloog / gelijk d' ontrouwe Wagter /

CE ÄÄé s ſt ſ hand'ln ſlegs van Sions mare toeſtantt' ſamenhand'len

Als CPnbedzeven. -

ZI.

*ÄmeaningFöuh uw Pºeſerst groot
elallg

Dan ampt en Werk op 't hert/ en rigtet haren

WAllg

Ju’t Hepligdom; Perbeek in hert/inwoogtendadeu

't Geen ſondig is / en overſtroom met uw' genaden

IZaar hert ein lieelen.

2

Uw'Bzuit/ uw' erfall / G20te Sions ioning/

leeft/

EF Än MPijl haar hert in 't Woeſte henen

Weeft :

Poe duiſter/ dodig/ do/ en loomisuw gemeent'!

Loe nagelükt uw' epgen lichaam 't doodt gebeent'

In alle deelen!

Z3.
-

Hoeliefdeloos/Hoetrötz/hoe MPereltsis haarſtaat

LZoe ſeer verbaſtert be het Zielverdervend"Ä
4



s Gefangen voor Bekeerde

TBer ſonden/ d'overhaut in alhaarwerk genomen !

So dat uw' haut metregtorithoud des Geeſtosſtro

Mel! / . "

Paar tot een oozdeel.

34.

4WDie ſtrekt de WPerelttoteenſpoo! op't Hemels pat?

MBieroemtGodsZepl/ſoo'n onwaarderelijkenſchat?

MDie ſchittert als eenligt / de MDereltonderd'ogen?

AlDie wogt dooz 't Zeplig zaat / tot 's Jennels dienſt

bewogen/

(Tot zielen voogdeel?

35. -

Än Uw'hant/ ö Hepland Jeſus/ tot uw”

O

Sº / verligt/ en Zepligt; WPeeſthaar zieleen

t0

Ein leer haarſien haar dwaaghept / Omeeng regtte

TTEUTEU.

Doo: Uwen thzoon; tot dat uw' Geeſthaarzalop

beuren

Uit s haar fonden.

ZÖ.

°. uw' kind'ren/ die gp ſelfs doo kruisen .

00

Derwoven hebt en reets gebzagt hebt in uw'

ſchoot.

Ach! laatuw' Geeſthaar herten wandelſobewerken/

TDat ſelfšde UPereltharen glamts enluiſtermerkend'/

UWo' lof verkonde.

37.

Stel. Sion damalom tot Peerlikhept op aard'/

1Derbyept haar Luiſter/ en haarkinderen vergaart

Pan'sÄs epnden/ Bouwt genadiglik haar

UUiren ;

Stel?epltotſchamſen dievoogduiſenteeuwenduirem

En n90it beſwijken.

38, Heerſch/
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8.

"# Montasſis/ vanrivieran's Werelts

E! -

e Äpw JNaam do02 ’t aardrijk Eeuwigſijn

eſtellt -

(Tot dat gU epndeloog voo! eeuwig / ZSiong ſcharen

Sult MDlekkeloos in of met d' Engelen doenparen/

In 's Daders Khke. .

- 2.

L OF JE S U CHRIST I

OVER S Y N E DR I E,

A M P T E N.
- I.

- Ws kan Uw' JPaam/ en Toem/ ö Sions Pto-

ming / ſingen -

JPaar waarde ? daar gp dog CDnepndig weerdigzijt/

ScÄPUº Blek'loos' Lof/ vdogduiſend geme

ingen -

Bewaart/uvo'Lofis voozhaarºemeltongte wijt.

2.

Mlt gp uſelven/ an een blinde MDerelt/ geven/

TDie op den dyoeſein/ van haarſonden / nederlept?

Milt gp aan d'Hellenſlaven/ doodinſonden/'t leven

(Coerepken ? hebt gp/ voo! Ppanden/ 3alighept ?

3.

MBiltgp na'thelgeſpuis/na't Satans Totnog vzagen?

JDa dode krengen omſien/en uw God'lik oog.

TPoen ſtralen op rebellen ? die de mare plagen! -

Perdienden/ dat hund' afgrond Eeuwig overtoog:
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N„

CD! ja/'tisomdatgp/Uw' Maam/en Gºote Cuiſier/

PoogEeuwig/wilt doenblinken/an het Firmament

MDanuwe Kerk/die blind/en dood/lag in het duiſier/

Ämoetuw'epnd'loos' Lofdooy't Aardrhkſijn

ftENT.

$.

Gp wozt Pzopheeten Leeraar/ andeblinde Bolkeu/

Gpſchenkt alleen die Wijshept/ dievamboven is;

GpÄ uit 'thert/ al deepgen MPßsyepts/dwaſe

0:2(TLollten :

Gp zijt uw' vollt/ e ligt in alle duiſternis.

Gp zht die Pieſter/ Die in Eeuwighept geſeten.

Js/ amdes Daders ſiegterhandt/ in Ilaajeſtept /

TDie doozuw' Godd'lik 2Bloet/der Hellenſlangen beten

Gemeſen kont/vanelk / die 'tſondenjock beſchzept.

7.

Gp Kepnigtdoozuw Bloethetvuildervuilſteſonden/

Enmaalitbloetrodeſchulden/witterals deſilieuw.

Gp ſtelt / dooz kragt van 't offerbloet en lighaamgº

wonden/

't Alloudr verdozven hert/ gants omgekeert/ ein

JPieuw.

- 8.

Gp# º Poſt/ en's IPaderg, TDuir geſalfde Pto

nUng

TDieduivel / doodt/enhel/enal/verſlondenheeft:

Gp voertuw' DolkenErfdeel/ſelfstotuwe WDoming'/

(Tot dat het Jeelen al/ Booz All in luiſter leeft.

9. . .

GpÄ der ſonden kragt/en doethaar Zeplig

UltEI! -

In'tſuiverlºeplgewaat/terEerenvanuw' Maam.

Gpſtelthaarvoeten vaſt/envºpvan’t ſondig hinken;

- Ja! ſchenkt haarvlelikcloos / eenonverwelkb're

JFAalm, 3. MOR



cn Onbekeerde in 't gemeen. K .

3-

MORGEN-GESANG.

Stem: Hoe ſchoon ligt ons de Morgen-ſter.

I.

O SIſr'els Godtl uw Haam 3p dank/

En lof geſegt / mijn leven lank/

TDat gp mp laat beſchouwen

WHet ſommeligt / dat blp Opgaat.

GEn mp uw' Lofen dienſt anraadt/

GPm uw' Gebodt te h0uwen:

Poe goet // Joe ſoet/

CD! Joe Heuchlik//en gemeuchlik

Äste agten/ -

Leer/ uw' goethept in de nagten.
2. -

Als ik mp tot de Kuſt' begaf/

23leeft CBp nijn MDagter/ ſtok/ en ſtaf/

Gp hebt mp niet begeven;

'f Ben mog van dood en hel bevºijt/

En leef in den genaden tht/

Ach! mogt' ik voog U leven /

Ach! dat / mijn padt/ -

IDu in 't ligt wag// engerigt Was/

JAa Uw' wetten/

Gm daar ſtadig op teletten.

- - 3.

Bewaar mp deſen dagvooºt quaad/

MDoo ſond' en ſchand' en boſe daadt/

HWAijn tong' van d'jdelheden:

Gun mp 't geſelſchap / dat U dient/

Teat Jeſus noemd haar zielen Pient En
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GEn Goſaak vanhaar zeden:

Ach keer// mp Jeer/

Pan Godloſe// en van 't boſe/

Kigt mijn wegen/

Maak mijn hart tot U genegeu.

4.

G E S A N G

V O O R H E T

E E T E N.
Stem: Liebſter Emmanuël:

Gf: Al wat men doet:

I. -

Ch Peer! uw Goethept is tot an den Hemel/

GP laaft en voedt äl wat op aarden ſweeft/

Al Wat beneen in 't ſtof is in gewemel/

ºet Woºd verſaad/ als gp het voetſel geeft:

GP Albehoeder!

Geef/ bp dit voeder

Gus ook uw Gunſt' waar bp het herte leeft.
2.

Doetons in ſpís' endzank uw' TPeugden roemen/

En eeten enkel maar tot uwer Eer:

AeW mogt wp Jeſus eensons ſpiſe noemen/ .

GEn Eeten doo geloof/ tot Zielé begeer: t

- 0NN
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Wtom grote Koning/

- Ach! maak uw' WDoming"

Sn't hert“ ſo hongert nooit onz' ziele MDeer.

5.

G E S A N G

N A D E N

E E T E N.

Stem: Ach! was ſol ich Sunelaar:

Of: Als een uitgeſtorte balſem: - s

I.

Eer/ uw' MDaam umoet 3hn gep2eſen/

TDat uw Goethept aan den TDig.

MPeer an mp beweſen is: -

Laat mijn hert zijn opgereſen

Pan het Schepſel/ geef mp ſtof/

PLuſten geeſt / ſo ſing' ik ILof.

2.

Gun mp 's Hemels BYood/ ö toning/

TPaal met 't Zeplig Manna neer/

TDat ik nimmer hong're weer:

JlMaak mijn hert U tot een MDoning'/

TDat ik nu van d’aardſche daf

Wieer mijn hert en finlieu af.

3- o.
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3.

C9! Pervul mp/ met uw“ gaben /

2Buigen nepg mßnſteenen hert/

TDat het U gehepligt Wert:

G! Heer Jeſu/ wilt mp laven

Hlaet uw Bloet uit d'Lepl-fontepu/

TDat ik werd' van ſonden repn.

---

* -

- 6.

G E s A N G

o P H E T

COFFY, of THEE

D R IN KE N.

Stem: Hoeſchpon ligt ons de

I.

Jeſu/ Ach! wat Heerlikhept

O Hebt gp in Goſt/en WDeſt berept

Doo uw' Alwijſe ſchihking'! -

Gp plant en plukt/ doo? ſchepſºlen magt

Uzer Zeplſaann kruit/ onstoegebragt/

Jet lichaan tot verquikking":

G Song'// elks tong'/

Llwe Goethept // vooz die Soethept/

TDie wp ſmaken/

Zu dees' ſchepſ’len met vermaken.

2. Sp.
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2.

Gp ſend voo! on op d’Holle See

TDen Schipper/ TPie/ van verre mee

Gng bzengt uw' TPierb're Gaven:

Gp nepgt des koopmans hert cn ſin/

CDnn ons / ſlegs ou een klepn gewin/ - -

HWAet al Uw' Goette laven. - -

TDug iš// Gewis/ -

Uwen ſegen//op ons MDegen!

Geef maar Gogen/

CDUm teſien tot u om hoge.

3.

Gp Kegemt uit den Hemel meer

Uw MDateren/ tot ons begeer/

TDe aard' en See geeft ſtromen:

MBp ſcheppen en vop dzinkem 't nat

CEen jeder uit ſiju aarden vat, - -

Ach! dzonken wp als Dzomen! - ,

Ptom Heer // TPaal neer/

JNet genade// Gverlade

Goli ons' zielen/

TDat wp Zeplig vooz U knielen.

4.

Ach! Geeft ong mu te ſamen do?ſt

JDauwe Gunſt/ G Dzede Dogſt!

WDilt d'IHepl-fontepn ontſluiten

Ach! Laat de ſtromen van uw' Geeſt

Gms overſtozmen/ dat Wop meeft

Uw' Lof regthepliguiten.

Geeft ſtof//en Lof/

Än ons' lieelen//dat wp querlen/

En u Loven

Pier/ en Eeuwiglſk/ hier boven.

7. AvOND
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7.

AvoND-GESANG.
Stem: Als een uitgeftorte baſem:

I.

CEer/uw' JPaam 3p Lof gegeven

Dooz het Epndeloſe Goet/

TPat gp daag'liks an mp d0et:

Ach! dat nu mijn gantſche leven/ ...

Lot uw Lofen Heerlikhept -

ILAogt' geſchikt zÜn en berept!

2.

G! Dergeef mp al het quade

An het Kruisbloet van uw' Soon/

TDie de Bozg' is / voo: uw' Th?00ll;

Ptom en ſchenk Up UV' genade/

ILigt en leven/ det mijn Hert

An u opgedaWen Wert.

Z•

MDeeſt mijn MBaker/ als ik Äuſte/ -

MPeert van mp al 't ongeval - -

TDat mp byengen kam ten val

Dat ik mp in u verluſte/

MDek mp mo?gen/ en geef ſtof

Tot Derheffing' van uwu' Lof.

8. GE
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8.

G E s A N G

vo oR E EN

P U B L 1 K E

O E F EN IN GE.

Stem: Hoeſchoon igt

I.

Aal meer/ ö Godt! uit 's Hemels SThzoomEn in mijn duiſt're ziele woou § v /

HWAet d' invloet van Genade:

Ach! dat uw' Peplighepts Ontſag

HAet indzuk op mijn herte lag

JAet 's Hemels Äs beladen!

G dan//ſou 'k an -

PUwe voeten// U ontmoeten/

Ptlepnen teder/

En mp vooz U buigen meder.

2. -

Ach! ſchenk uw' kmegt uw Ligt en Geeſt/

TDat hp Eerbiedig onbevzeeſt

Uw' wond'ren mag Verklaren :

Pervul ſijn hert met Replighept/

Bp dat ſijn lippen wel berept

Plw' TPeugden openbarell.
. 9 P 2G "Ach!



t8 Geſangen voor Bekeerde

Ach! geef / ik beef

Poozuw' Wetten//om teletten

GPp uw' wegen/

Haaak mhm hert daar toe genegen.
Z- -

Send uwen Geeſt uit d'Hoogte meerl

Teat die mjn ziel inwendig leer/

Ach! opendhert en oren!

Perlit mp doo uw UPaarhepts glamts/
En buigt inijn wilen zinnen gants/ e

CDm Zepliglik te horen:

Flèaal mp/ / Heer UP/

Pan het quade / dooz genade/

TDat ik boven /

JAet uw' Erfdeel Unlagloven.

9.

G E s A N G

N A E EN

P U B L I KE

O E F E NI N GE.

Stenn: Hoe ſchoonligt ons:

- - I.

O IHeer) Gp geeft mp weder ſtoff

Gmuwen naamte ſingen Lof/
- Pooz
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Boo d'epndeloſe goethept/ -

2Betoomt in 't ſalig Jennelg woozt/

Llt s Leeraar moidt mu angehoozt/

Ach! dat mhn ziel de ſoethept

„ Daar van// nu an

"t Wert mogt' poeven// en vertoeven

TDagen nagten/

In uw' WPaarhept te betragten.

2.

't Geen ſondig in mm Godsdienſtzp/

Sº doo: uw bloet geweert van mp/

Pan’t Goede 3p U d'Eere:

Ach! Zepligt dat nog an mijn hert/

GEn geeft/ dat ik u v?p van ſmert/

- GP Jeſu! nu begeere:

- - Ach! leer// mp teer/

19ooz u leveu // en begeben

ZSteed§ mijn ſinnen/

Dm u eeuwiglik te minnen.

IO.

G E S A N G.

V O OR E EN

O E F EN IN GE.
Stem: Pſalm 25.

Id

H* / Wp ſijn hier 't ſaann gekommen -

TDoo uw Goethept vooz uw' Thzoom/

Geeft mu/ dat Uw' Geeſtmet ſtromen

Pan genaad'/ in 't herte woom:

23 2 Vºey
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Lºepligt Leeraars tong' en hert/

UZepligt ons ſo doo? genade/ -

TDat uw' JPaalm vall 0ns eenš Wert.

- -
ſiegt verheerlikt/ vzoeg en ſpade.

. ." - . "

- --

II.

G E S AN G

S N A E E N

OE F EN IN GE.
Stem: Pſalm 25.

I .

L° den Heer voo ſijn Weldaden/

Singt Zem/ ö nnyn ziele/ ſing/

Wºy is 't/ die mp 's levens paden

Anwüſt tot verandering!

Leer/uw WBooten gepl'ge MDet

Is de regel van mijn leben/

Geeft / dat ik daar lauw op let/

CDUm Uſtadig an to kileben.

-2

Segent al het ſpzelten/ horen/

Agtervolg'het met uw' Geeſt /

WDilt Umhn hert en ziel doozboren/

Dat gP van my wozd gevzeeſt, a d

: «. elld
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ZSend mp ook uw' Geeſteg Tigt/

WZepligt mp in uwe wegen/

TDat ik regt min ziels geſigt

Stel/ op 'g Hemels padt genegen.

-

I 2.

- GE SANG . . .

- VOOREEN

P ART icÜLIERE
O E, F EN I N G E. -

Stem: Pf, 25. -

. I. - .

Eſu/ ſend uw' Geeſtes ſtralen

Jm mijn duiſt're ziele neer/ -

TDoet uw' invloet op mp dalen/ - .

TD.at ik uwe Gunſt' begeer: - . . ?

Wºepligt Leeraars hert em ſtem -

Ju uw' waarhept hoog gepzeſen:

Tezuk uw' woogt met kragt en klein

Op mijn hert/ om Ute vzeeſen.
2.

Jeſu/ MPaſch mp im nw Wonden, * -

Segt eens doo: uw' Geeſt tot mp/- - - -

Sondaar/ uw' bloetrode ſonden

Sijn vergeben / Wees nU blp:

Segen daar toe dan uw wood

Hier in 't Zepligdonn/ ö Heere/

"g Ä.zielÄ
I euwig ſing' de Eere.

- g ſi "# Z 13. GE
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-

I 3.

G E S A N G

N A EE N - -

P A R TI CU LIERE

O EF EN IN GE.

Stem: Palm 24. Of: r

I 4.

Jeſu/ſend Uw' Geeſt mu meer/

- TDat ik U 1 voo: uw' goethept Eer/

Hogheden rük'lik mp beweſen:

Tezuk mp uwwood diep in münhert

TDat ik daar doo gehepligt wert/
- -

Engp van mp moogt ſingepgeſen.“ -

2, -

Bergeef mp almünſonden quaat/

En repnigt mp doo uw' genaad';

Taat uwen Geeſt mp ſteeds geleiden

TDoet mp betreden ’t ſmalle padt,

(Cotdat ik eens im Zions ſtadt

JlMag Eeuwig uwen Lof verhzepden.

D E
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DE TWEEDE SOORTE

V A N

GE SA N GEN,

V O OR AL LER LEY

SOORTE vAN ONBEKEERDE

in "t byſonder.

I.

BELYDEN IS EN SUGTINGE,

V O OR

E EN ON KUN DI GE

O M

LIGT EN GENADE.
Stem: Pſ 118. -

BE LY D EN ISS E.

I •

##PLvois en Jeplig ſijn uw wegen/ *

Ä G ſchepper/van het Gzoot Peel Al/

NFTDie niemantoopt mag ſp?eken tegen)

WA, Uw'Ä ſtaat Eeuwiglik en pal/a

“Uw. Tezepgementen ſijn beſtendig!

Teat gp met Blammend' vier uw' WP7aak b

Uit giet op Dwaſen, om 't omendh/

Deragten van Uwwº en ſaalt.

- 4

a Mal. 4: 1. b 2 Theſſ1: 8.

Lºe
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. 2 - -

PHelaas! Hoe ſalik dan ontvlugten?

TDie gant ontbloot van 's levens Woort a

Onkundig/nauwelikF ’t gerugt, en

Faam van een Jeſus heb gehoot: b

MDee mp! ik ſwerv' in 't duiſter hemen/

Dervzeemt van 't Leven Gods mijn hart :

Ss epnd'loos harder / als de ſteenen, d

Of Diamant, die Kotzen tart. e

3. - - - - - -

'k Ben erger dan de Fedeloſen

Een Os en Eſel, die ſijn Heer f

ZDog kellt / maar ik / dienſnooden baſeln

Ken nog mijn Maker mog ſijn Eer.g

IDog's Hemels ſoet/ nog Helſe plagen/

JDog Jeſus / mog Umijn grouwelſtaat, i

Wat kian ik dan als nare flagen

Derwagten/ voo! dit UPeev'lig quaat, k

S U GT I N G E.

- 4

LH Figter! iš 'er nog medogen?

Ep ſtel uw' wzaal een wepnig uit /

Gemeeſt / Perligt / eer tk mijn ogen

Poo? Eeuwig in den afgrond ſluit.

Äk hoo! uw' ſoon heeft 't opgenomen/

Gm ogenſalf an 't blinde voll l . .

(Te ſchenken; Ach! mogt' die dan konnen

En ritimen Weg mijn bllndhepts MDollt!

- - - 5.

Ach! MDou je my ook indzuk geven/

Da dit mün lel verdienend' quaat/ TD

- at

& Cor: 15: 34. b Joh.4: 10, 11. e Eph.4: 18.

"Eech. 36:26e Zach.7: 12.Jeſ 1:3g Deut. 3 : .

1 Joh. 5: 12. i Prov 2o; 20.k Hoſ4; 6.Openb3:18,
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TDat ik noopt ruſtig konde leven

Eerik gemeſing' vond en baat:

TPoe mp mſjn blindhept dan beweenen

Met Jerten leet/ tot dat mijn Gog

ZSig tot Uw' Glants/ mag wenden heenen

En ſteedg bedenk ’t gen i§ Om Y00g.

)

CEp kom dan Jeſu/ mo?gen-ſterre!

Berligt mp doo: uw' Geeſtes glants/

TPzift al mijn duiſterniſſen verre

Allit hert en oog/ en laat ik thang

U ſelf/ uw Goet uw“ wegen kennen

En met de Godverligte ſchaar/ .

JLRijn hert Val d'aard' na d'Jennel wennen

lier in geloof/ en Glants ?ier Maar.

-

2.

BE LYD EN ISE N SU GT

V A N E E N

V E R STANDIGE,
o M E EN -

GEHEY LIG DE KENNISSE.

Stem: 10. Geboden.

BE L Y DE NI S SE.
">

„. CDnepndig Goedertieren Jeer /

nogt' Ä regt dankÄn
n UMP te ſchilken tot uw' Eer, - -

- 2H 5 2. 'lt UBeet

I. -

H ben verpligt uw' JDaam te pziſen/
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2»

*k MPeetdooz uw' Goethept in 't beſchouwen /

Teat uven Daam gants heerlik iš/ a

Dat Jeſus dooz ſijn Bloett vertrouwen

Äjdj
3. - - -

'k heb doo: uw MBoot nu leeren merken

TÄat al mijn deugt is enkel ſchijn/e

TPat uwe Geeſt alleen moet werken /

Salik in U gevonden 3n. d

4.

Uw' Godd'lik Boek ſegt/ dat mßuherte/

Gamts ſtinkend' is onreinen boos, e

Pervult met grouwlen, ſonder ſmertel f

Vyandig, pdel/ ſo?geloos.g

5.

't 23en op de Plakte weg geſmeeten l
Gmrepn/en Walglyk in mün bloet/ h

zean heſs' fenſjn/ enſlangen beeten

Vergiftet, nogtang º gemoet.

U haat ik/ ö mßm epgen Maker! k

Änoop vanuwº Gemepnſchap af,

Uterg' iſt als een Godverſaker, wº

GEn blüfſo tot an 't nare graf. *
7.

So gp uw Hand niet tot. mp keeret, o

Äet 't zeplig Ligt van uW' Senaad

zÄp U, en myſelfS kennen leeretº -

Hiet in de ſchijn/ maar in de daadt. ?
SUG

a Mat.7: 22. b Rom. 3: 25. e Jeſ64: 6. d Joh.

3:5. eGen.6: 5. f. Mat 15:9 g Roº!:Ä 3.

Ezech.éj. 2 Cor. 1:3. . Röm 1:30. PLIZ:
27. m Pſ 12:5. n Prov.27: 22. o Jer. 3: 23 pPſ.

119: 125. 1 Eph 4: 20, 21.
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SU G I N GE, - -

G Peer/ wat baat mp dtte kennen/

JlMet letterwijshept ſinkt mijn ziel

Ep wilt dan ander ligt neer ſenden/

Teat ik u ken, als tu geviel.

9. -

Ach! laat ik U eens ſo beſchouwen/

Dat gant mijn hert op u verlieft

Ilèag ſijn/om uw' gebodt te houwen /

En d00? uw' min zijn doo? gegreft.

IO. . .

Mogt ik ſo t vuſvan't herte ſpeuren/

TDooy 's Geeſtes ligt/ dat al mijn luſt

Zp 1 om voo? U ſo lang"te treuren/

Cot dat keenmaal vlnde Auſ'.

BELY DEN ISSE E N SUGT

v A N E E N

S OR GE LO SE,

INDRUK ovÄ SYN STAAT,

Stem: Pſ. 77.

BEL Y DEN I SS E.

I.

Eere / mogt' het U behagen/

1TDat mijn 0ngeb0elig klagen

ZDog eens tot uw'oren quam/

TPat gp 'thert' ook tot l nam/
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gPm het eens ſo regt te ſcheuren, a

TDatik over ſonden treuren b

HWAogt' met tranen dat ik ſag/ ..

goe ik voo? U open lag. d

2.

zoo ik van den Hemel ſp?eeken/e

't Itan mijn harde hart niet beeken/

CEeuwig ſonder hepl bekleet/f

Baard voo! mp geen herte leet.

IIooz iſt van uw gramſchaps tooren,

Die gp dzepgt an Ouherb00ren/g

’t SF/ als of uw' grimmighept /

JPoopt an my was toegeſept.

3.

Speelen all' uv' Trouwe Boden b

Gp de Fluit, om mp te noden

(Tot het Eeuwig Pepl/ mijn Go?

Ss geſtopt voo ſulk gehoo?:

Selfs uw Wagters, die met tranen, i

TDaag'liks tot bekering' mallen/

ZSchoon H'uit elk een tranen vloet

Perſſen/ murven noopt 't gemoet.

4. >

Schoon het maar geſpuis der hellen/k

HIAp geſegt wogt haarte quellen

Eeüwig over tijt verſuiln/

'k ILegg' als op een ſagte plum:

Doodt mog hel, mog al’t verſchrik'lik 1

Schoon't mp dzepgt ſo ogenblik'llk/

Itan mijn harde hartcns ſteen

JPiet bewegen tot geween. SUG

a Hoſ 3: 8. b Jac. 4: 9. e Jeſ 1: 16 d Pſ

51: 6 e Jöh. 5: 4o. f Deut. 32: 13. g Jer. J: 3

h Mat. 1 1: 16, 17. i Luc. 19: 41, 44.k Luc. 163".

Jef. 28: 14, 15. -
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SU GT IN GE.

$.

P! wat ſal mijn epnd' dan weſen/

-- So gp mp niet komt geneſen/ -

Ach! ſalt niet rampſalig zijn/

In een gloet van Peſchepin -

Cº! had gp dan medeijden! “ -

GPm mp doem'lingte bevzijden - –

Dan uw'toren, die gp gram/

In de hel maakt tot een vlam.. -

6.

Jeſu/ Jeſu / laat uw' wonden

TDog verſlinden all' mijn ſonden/

JMaak mijn ſozgeloog gemoet!

Eenmaal tot een tranen vloet:

Doe mp bevend' tot U kommen

TDat ik mag ſilm angenomen/

Scheur/ vermurv/en beekt mijn hert

2. In een Ziel gequijn/ en ſmert. -

7.

P! Gp kond alt vuil der ſonden

Laaſt bedehken/ dooz uw' MDonden/

Kom/ Ep kom/ en mu min geeſ/

Tºoo uw Bloet/ em Geeſt geneeſt.

CEp verheerlikt uw' Genaden/ -

WPilt mp in uw Bloet gamts baden/

TPatkuit min dood-ſlaap rijs/

En U Eeuwig lof bewijs'.

4, BE
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4

BELY DENISSE EN SUGT

vAN E EN -

BOR GER LIKE

Steum: Pſ 77.

B E LY DEN I S SE.

I.

GÄ Godt/ die in mijn leven a

All mijn daden/ die bedzeven

Sijn/maukeurig v002 l telt/

En in 't ſchult-regiſter ſtelt:

'it Stelmp vooz U met een herte/

TDat geenindruk, n0g geen ſmerte/ c

CPver enig quaat en voelt/

Maar geruſt daar henen Woelt.

2.

'k zeb/ 't is waar op uwe wetten, d

Dan mijn jonkheyt leeren letten/

'k Heb op 't ſnoodſte ſonden padt/ e

Gok mijn gangen miet gehadt:

*lt 2Ben gedoopt, en als de vzomen f

Tot uw Tafel aangenomen/ g

'k Schzijff en ſegg' ook met de nondt/ é

TDat ik ben in ’t gepl Verbondt.

3. 'k

« Pſ. 139: 1-5. b Pſ 69:6. e Deut. 29: 19.

« Mat. 19: 16-2o. e Luc. # 1 I, 12. f Ä.

13. en 23- g Luc. 13: 26, 27. b Pſ3o: 16, 17.

1 Cor. 13: 2.



- in 't byſonder. " . 31

3.

"k Spreek van 's Hemels hoge waarhWZoe het Pepl vooz Sion daar lept ept/

Än het lºuis Bloet van het Lam/

TPat uw Polk haarſchult benam.

Onberiſpºlyk is mijn wandel, a

En gants effen al mijn Handel/

" Mepn ook/ dat ik grote luſt

Schep in Uwe Sabbaths Ruſt.

SU GT I N G E.

- 4.

Maaar/ 9 Peer! ſo deſe zanden/ 5

Jºhn gebouw/ voo klip-en ſtranden/ -

Diet bevºijden in dien TPag/

Dee mp dan! wat nare ſlag/

Sal mſn arme ziele treffen/ -

TDie dus/maar haardwaas' beſeffen/

Mepnde veplig vaſt te ſtaan/

TPaar ſe Eeuwig moet vergaan.

J.

Send dan Ligt/ ö Sions toning!

In mün's herten duiſt're WDoning.

Kloon mp dat mijn deugden ſchijn:

Maar vergif is/ en femijn:

Jºiet mijn deugt/maar Jeſu wonden/

Maken't herte repn van ſonden/

@ alleen/ uw Godd'lik Bloet/

Äs het dat mpwar UNOET.

Peer) WBerligt dannu mijn ogen/

TDooz mhm ſchijn deugt ſo bedzogen/

Coon mp all' mijn grouw'len aan/

CPln belaſt tot Llte gaan:

Jeſu/

« Jef $8: 2, 3. Matt. 7: 21, 22. c Phil. 3: ,

6, 7, 8, 8.
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Jeſu/ Teoemp hulpe binden

Fer uw toozn mp Zal verſlinden/
Schenk mp om uw ſalg Bloet/ . . . .

Heere Jeſu 't Hoogſte Goet. . . .

s.

BEEDE was es NATUIRLIK

M E N S C H E,
o» vas sx Ne

BE DR I E GE LIKE

S T EU N SE LEN -

- E N - *

V E R L O S T

T E wo R DEN.

Stem: Pf 77.

B E LY DEN I S S E.

I. -

Eere/ mogt' ik tot U keeren/

TDatje mp woud' kennen leeren. «

zoe mün herte was geſtelt/ . . . .

Teaar gp duiſent ſonden telt: e -

• Pf 39:23, 24.



- in 't byſonder. - 33

TDuiſenden van valſche gronden

- MDogden in mijn zielgevonden/

Pf. 19: 13. MPaar val ik mog nauw'liks een /

Sie of hertelik beween.
2.

Meere/ wilt ſemp dan tonen/

TDat ik u niet meer mag honen/

Jer. 17: 9. HLAet mijn argeliſtig hert/

2 Tim. 2: Jn des Satans ſtrik verwert:

26. Steun ik/ op mijn epgen wysheyt,

1 Cor. 3: 18. LRaakt die dwaag enmp dan WPps lept/

- TDat ik/ als een ſinneloos'/

1Cor. 1: 30. Jeſus tot mün wijšhept koos'/

3.

Jer. 13: 23. Stafkop vermcynde kragten,

2 Cor. 3: 5. Jeere/ doet mp die veragten/

TDat ik/ gaints van kragt ontbloots

Jeſ 27: 5. Sterkte ſoek in Jeſus ſehoot

Phil. 4: 13. Ben ik in mijn oog regtveerdig,

Spr. 30: 12. Toom mp/ dat ik Helleweerdig

Rom. 1o: 3. Doo u ben/ en dat mijn quaat

Rom. 1: 32. JPiet verdtent/ al§ ongenaad'.

A 4.

MBilik met geregtigheden,

Jeſ 64: 6. Pooz uw' Chzoon ten Hemel treden/

Doet mp ſien/ dat volfenijn

- All' mün beſte werken ſiju:

Matk.23:5. Mepnik/ dat mijn iv'rig leſen

Poo: uw' Chzoon ſal guldig weſen/

1 Joh. 1: 7. Laat ik weeten/ dat uw’ Bloet/

JRiet untjn leſen/ gelden moet.

5.

Jac. 4: 3. Giſſ" ik ook / dat mijn gebeden,

Matt. 6:5, TDie met opgepzonkte reden

6, en 7. Ä 1ÄÄ
- Äell ſijn van Ieplighept:& l? Ach!

- -
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Aeh! byeng' mp dan onder d'ogen

TDat ik mp ſelfS heb bedzogen/

Geeft / dat ik mtjn bidden merk/

Als een ung lippen Werk,

Ezech. 33: Denk ihl als ik uwe woorden,

L. In uw Huis verklaaren hooz.de/

je. 1: 22, Dat ik nu op goede grond/

23, 24- CPok behoo tot Uw' Derbond:

Heere/toon / dat dit bedziegen/

Hand. 16: Maar miet anders is als liegen /

14. Gm dat omder 't UDoogt uw' Geeſt

In mün hert niet is geweeſt.

s U GT IN G E.
7.

Akch! Waar ſalik Unp begeven!

JUNet mijn hert'/en ſondig leven?

Jeſu/'t is alleen uw' Bloet/

T9at mijn ziele waſſchen moet:

Z|Neein dan al nujuboſe krulzken

Man mp/ beelt ſe gamts in ſtukken/

TDat ilt eeins geheel ontbloot

WZellen vliede tot uw' ſchoot.

** 6. EEN



in 't byſonder. 3 ſº

6.

EEN ON KUND IGE,

P L E Y T E N DE

V O O R S Y N E

ONW E ETE NTHEY T.

Stem: Phyllis kwam Philander.

Df: Soete Jeſu ſuiv're ſoetheyt.

B E L Y D EN IS SE.

-

I.

Ggt' ik ’t hert eens open leggen/

Boozuws' Choon/ CD Hemels ?eer!

En maar rOntuit U002 U ſeggell/

Jeſ 44:20. Hoe ik mp flatteren leer/

- Joe tk mepne vaſt te ſtaan

Op een ingebeelde waan.

2» -

Hoſ 4: 6. Schoon unn Onkund' mp verdoem'iik

JlMaakit/ſ0 Weet ik egter raadt /

Rom.1:22. MDant mijn dwaalſugt die verbloeim il/

'lt Segg' den Jeerſal ſijn geaad'

Zach.7:11, HAp niet wepg'ren/ Ap beſchouvot/

TDat ik ſlegt bell Vall Onthout.

- 3

Joh. 5: 39. Epſcht de Heer ſijn woort te weeten,

Gun dat ?epligte verſtaan/

Jef. 29: 12.'lt Tenk/ hde ltau hp nnp dat heeten /

TDie in 't WDu0zt liet beil beraall/

2Tim,3:15.Die van jonks niet ben geleert /

HZ0e Godt regt moet ſin gečert.

C 2. 4, 'k Zeb
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4.

'k Heb/ ſo 'k mepn) dit grote voozdeel/

MDan intjn CDud’ren wel gevat/

Prov. 19: 2. TDat een kleyn begrip voo! 't oogdeel

2 Teſſ 1: 8. 't Swaarſte vonniſſ' niet en had":

Joh. 6: 27. WDijl unen bflik ook den dag/

- Än 't beroep beſteeden mag.

$. -

'k Hoo! ook ſp?eeken/ dat geleerden

Hand. 17: Werk is / om in 't Heylig Boek

I . Än te ſien/ en ik verkeerden/

D?p kam van dit onderſoek/

TDie mp te vernoegen hadt/ .

ZSchoon ik yong heb gevat.

Maar/ Helaas! mijn kilepu geheugen /

TDie in 's MDerelts int’reſt groot

Äs/ en ſterk/ſal dees' ondeugden

(Eens betaalen met de doodt.

Matt. 25:24,WPijl 't doo? enkel luihept is /

25, 26. TDat ik 's Zemels wijshept mis.

7.

Salt miet leſen/ of niet ſchzijven/

JUNp voo? 't Gozdeel malen Pºp ?

- Plept het Goddeloſe ſtijven

Prov. I: 24. Dan mijn Gud’ren daar voo! mp ?

tot 31. JNeen: 't verſuim van tht en boek/

Sal mp en Unet de vloek.

Num. 11: Moeſ' niet al het volk Propheten/

29. En Jk mee/ doo: MByShept zijn ?

2 Teſſ. 1:8. Dºepgt niet d'Heer ſijn waal teuneeton

Doo! die dus onkundig zijn?

Pſ. 28: 4, 5. Heer / verwerpt gp dan mijn ſtaat/

't ZF regtveerdig om mijn quaat.

S U G

-
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S U GT IN G E.

9.

G! Geef dannu luſt/en kragteu/

TDat ik ſtadig op uw' WDoogt

ILet/ bp dagen en bp nagten)

Eer min ziel in dwaaShept ſmoot/

Seſu/ ſalf' mijn ogen gants/

TDoo? uw' Iligten Geeſteg glantg.

- 7.

BELYDENISSE EN SUGTINGEN,

ov E R D E

BEDRIEGERYE
VAN *T HERTE.

Stem: Onfe Vader.

BEL Y D EN ISS E.

I •

IPeer/ dat ik belijden kond'!

LZoe dat ik op een loſſegrond

Il Rijn arme ziele mog bedzieg'/

En ſogeloos in ruſte wieg: „ .

2 Tim. 2: Ik ben verwert in Satans ſtrik,

26. aar in ik ſchier geheel verſtik.

2.

Gen. 4: 9. Ak vrage mopt/met eenig Woot

4: 9 Jahn naaſten, ofzijn ziel behoozt
C 3 (TZ0t
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Heb. 3: 13. (Cot 't Heplverbönd/ of Jeſus Bloet

Azem heeft gered van d'Helſche gloet ;

Matth. 5. En nogtans s mijn gront gelegt /

44–48. Ält doe een jeder lyk eu regt.

3.

Pet. 2: 10. Jk ſoek mp ſelfs in al mijn Werk/

2 Kor. 17:33.Enga, wanneer 't mp luſt ter kerk,

Joh. 6: 27. Jk wroed'en ſloof in aard' en ſtof/

Amos 6: o.Äkſpzeelt/ ofſing' noopt totGods Lof,

En mogtans ſept mhm hert 'er van/

Jer. 13: 23. Ik doe in 't goede wat ik kan.

4. -

Col. 3: 2. Jk denke bpkams noopt an 't geen

TDat boven is/ maar blijf beneen,

1 Joh. 4:5. Dan Godt/ mog Jemel ſpyeek ik miet/

Job 21: 14. Als ſomtjds/'t welk mp mogverdziet/

1 Joh, 1:6. En egter ſegg' iſt Veerdig na/

'lt Zeb' Godt in't hert, waardatikga.

5.

Eph. 2: 3. Ak doe niet dan mijn eygen luſt/

Amos 6: 1. En leef in ſonden heel geruſt, (Godt/

Rom. 3: 18.'k Heb'Eerbied, TDienſt/mog Vrees'voo?

1 Joh, 2: 15. JlMaar kies' de werelt tot nijn lot/

Zeph. 1: 6. Jk ſoek noopt’s Zeuels Gunſt'en Eer/

Matt. 7: 21. Ell ſegg Mogtals ons Lieven Heer.

6

Eph. 2: 12. Ik Ben noopt op een vaſten grond

Getreen met Jeſus in 'tverbond/

Rom. 7:5. 3p heeft mp mog van ſchult en ſmet

JPiet vrygemaakt, mog ingeſet

2Tim 2:19. It's Baders Gunſt' mogmepnikwis

TDat bp unju Saligmaker is. -

7. 'k ?eb
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7.

’ſ leb noopt mp ſelfS in ſonden ſchult

Esra 9: 6. Geſien / met grouwelen vervult/

Zk vind' mijn hert niet Goddeloog/

Gen. 8: 21. CDUrepn/ en Walg'lik, buil/ enboog/

- En mogtans ſeg' ik vlijtig mee

Rom. 5: 6. TPat Chriſtus ſtierf in myne ſtee.

8.

- Joh. 10: 27, Jeſus ſchapen zalighept/

28. Im niet an Bocken teegeſept/

1 Pet. 2: 8. Ak vind' in mp geen ſchaapjes aard/

JLRaar ben/ gelijk een Bok ontaardt/

Luc. 13:24. En nogtang ſteun ik op diengrond /

TDat my ook ’t leven wogt gegont.

SU G T I N G E.

9,

Beſchaamt mp Heer / op deſe klip/

Geeft/ dat ſe mp maar gamts ontglip/

JLeer mp / dat ilt in 't Zalig MBloet

1Dan Jeſus / mp bevinden moet/

Eer il: een volle 3aligjept

Op grout/ hier en hier naverbept.

C4 8, B Ee
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8. -

BE LY DEN I S SE

V A N

A L L E R L E Y -

U ITV LUGTEN,

E N Z U G T -

o M 'E R v AN

ONTSLAGEN TE WORDEN.

Stem; Wie ſleet Heuchelyker dagen,

BE LYD EN 1 s s E.

I.

'sHÄ Euangeli Boden

Hoepen ſtadig overluit/

TDatik/ die nog als een doden

Fph. 2: 1. _2B.eu/ uit 'e Graf moet rijſen uit:

Eph. : 14. Dat den Menſch op't Nieuw' geboren

Joh. 3: 3. Sün noet/ eer hp eeuwiglijk

- Fian/ bevºijt van Zel entoren/

Ingaan in Gods komingrüt.
2.

Maar hier kant nijn hert ſigtegen/

Endit noem ik dweeperye,

SÜn dit nogtans uwe wegen

leere! geef dan; dat iſ 't ſpe:

Mat2o; 16. Ishaar ſoepen waar: dat Weynig

- Boo? Llw' Anſchijn ſullen an.
- Ch!

»
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Matt. 7: 13,Ach! dan is mün Pude mepning'

I4- TDwaas/ dät veel ten Zemel gaan.

3.

- Gok beweren/en bewijſen

Gen. 3: 15. Uw' Geſanten/ dat dien weg

Pan't begin in 't Paradys, En/

Jer. 6: 16. Haare grondſlag is gelegt:

GP TPan ben iſt gants ter ſijden

Afgedwaalt in mijn elend'

Als ik deuk / dat d' Dude (Tyden

TDeſe leer' was onbelient.

4.

'k Hoo! ook/dat men all' de JLeeden/

Matt. 7: 22. TDie an 's Heeren (Cafel gaan/

23- JPiet maar 't Zeplig woogt / en reeden

1 Cor. I 1: Poo? God§ volk Umag Unerken aan:

28, 29. 't Is dan dwaashept dat ik Giſſe /

- CDUm dat ik in 't ch002 verſchijn/

TDat mp d'Zemel niet ſal miſſen/

Die ik hoop op Bood/ en UDijn.

J.

(Tonen Leeraars ook met klaarhept/

Phil. 1: 15, TDat elk Leeraars hert en tong'/

16, 17, JPiet gehepligt is in MPaarhept/

1Cor. 13: 1. Schoon hp wfjšhepts tonen ſollg':

- 'k TDwaal dan hier ook als een blinde/

1Cor. 1: 20. TDat ik bp het groot Metal

Pan die wpſen/ 't ſpoo! wil binden/

1 Cor. 1: 27. TPat een TDwaas' betreeden ſal,

S U G T I N G E.

6.

IHeer / whſt unp dan regte paden

TDoo: uw' Geeſt in 't Zeplig woogt

Dat ik noopt up ſelfs berade . .

JlMethet geen mijn Blees'graaghoo?t/

C 5. ÄRaar- - -
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Maar/ laat ik uw' MBet en MDegen/

Tºoo? uw' Geeſtes Tigt en Itzagt

Zeplig kennen/ TDat iſ ſegen

Erb/en tot l 3p gebagt.

9.

B E L Y D EN I S SE

VA N E EN

ONBEKE ERDE,
D I E S I G

V E R H E FT,

E N

REGTVEERDIGT,

B Y. D E

GEBREKEN DER HEYLIGE.

Stem: Pf 77.

B E L Y DEN I S SE.

.

Spreuk. 14:S ik/ hoe mijn hert afkeerig ,

I4- MDas van Godt/ en ſeer begeerig

Gm op 't ruime ſpoo te gaan/

Jeſ 57: 17. 'k Sou mp ſchamen in getraan:

Amos5:no. Coon mp/ Heer/ hoe ik logbandig/

Cegen 't Heplig volk Vyandig

Luc. 18: 11. Ä verheffe, ÄÄ hert

kang ongeneeſ'lik Wert.

2. "; Pees
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2»

'k MDeetmijn ſondente vermind'ren/

HWAet de vlekken van uw' kind’ren/

Alg ik haargebzelten ump/

Doozſtel/ſtreev' ik haar voozbp :

'k Denk/ is dat de weg tell leven/

G! WPatig mijn padt dan even!

Daar il v?p van alle quaad/

Stel mju zoop op UWo' genaad'.

3

Gelov. 'k Joo Haarſpzeeken vanveelſmoodhept/

Rom.7:18.TDie ſp ſien in al haar groothepd

Qngelov. Daar, mijn hert heel wel geruft /

Qp.3: 17. Pan geengrouw’len iš bewuſt:

Gelov. Dan, hoo! ik Haar dgoevig klagen/

Rom.7: 24.TDat's een lichaam onntmedzagen

Ongelov. Bo van ſonden: Daar ik mp

Jer. 7: 1o. Dzölik vind'/ van boošhept v?p.

4.

Gelov. 'k Werk Haar ſeggen/ dat s'ommagtig

ÄCot het g0ede Werlt/ ein kragtig

Rom.7: 19. Sijn tot alle quaad geſind/

Ongelov. Daar, mijn hert de deugden mind/

Gelov. Dan is 't / dat ſp nog gebeden/

Rom.8:26. JDog herthepligends reden

Ongelov. tennen ſpzeeken: Daar ik ligt

Jac. 4: 3. Etan betragten deſe pligt.

$.

Gelov. Dan, Wyº konnen miet geloven/

Pſ. 88: 16. TDat ons' ſchat in d' Zemel boven

Ongelov. MDeggelegt is: Daar iſt an

Spr. 10: 28. 's Hemels Gunſt niet twijff'lem kan:

Gelov. Dan, 'hſal mp miſſchien bediegen/

En ſo 'k Olbekeert Wag/ liegen:

Daar
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Ongelov. Daar ik/ als een grouw'lik quaat/

All''t bºg en liegeU haat.

Gelov. Dan, mſn hert is vol vpanden/

TDie mp in haar ſtrik/ en banden.

Ongelov. Steeds benouwen: Daar mijn hert

Plit dees' ſtrikken ſig ontwert:

Gelov. Dan, kon ik de Werelt Unijden/

Ach! die lept mp after zijden ! .

Ongelov. Daar, ik niet in 's WBerelts magt /

IWHet mhm hert wil ſijn gebzagt.

S U G T I N GE N.

7.

PHeer/ mogt' ik dit redeneren

Als een blinde/ mti ontleeren/

Ein geloben dat mijn ſtaat

Ss ſeer ſuood/ en deſolaat: -

MDant uw' volk ſpzeekt na uw'UPetten/

- TPaar ſp methaar hert 0pletten/

*. Maar ik blind'/ en gants verwert/

ZSpzeek la Plees' en buiten 't hert.

Peere/ mogt' ik mp dan ſchamen/.

En Met ſºllerte NU beralMen/

Gm mijn epgen wüshept ſtil/

Gants te buigen na uw' Wil:

Jeſu/ doe mp TDwaſe komen

KCot uw Soenbloet/ met de D2omen

TPat ik van mijn WD?eev'lig quaad

Sp verloſt/ dooz uw' genaad.

10. BE
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IO. .

BELY DENISSE EN SUGT,

O V E R DE

BE DR I E GE RY

V A N *T H E R T E.

Stem: Pſ 1oo.

BE LY D EN ISS E.

I -

Ch/ dat ik mp eens gants ontbloot/

/ DoogU / Unijn làakers Ooganboot!

TDat gp mijn hart Van 't ſnode kaf/

So ſchadelik/ voud' trekken af.

B.

Ik heb mp Heer/ met aſch gevoet/

Jeſ 44: 20.'t UDelk eenmaal als geſuikert roet

HPijn zielſal bitter beken op/

So gp mp geeft den laaſten ſchop.

3.

Jk ſegg'/en mepu/dat mijn gemoet,

lJoe ſnood' het iš/ is regt en goet/ -

Jer. 31: 19. TPaar uwe kinderen methaat

Sig Walgen over 't hertel quaat.

4.

All ſchoon ik gants Onkundig ſwerb'/

Än 't duiſter denk iſt/ dat ik erv'

HUNet’t Zeplig volk/ Uw' Jeerlikhept/

2 Teſſ. 1: 3. TPaardoguw'Woortmpſulk§ 0ntſePt.

5.

Ak leef gants los en ruim daar heen/

Ennepn in d' Enge p00zt te freen/

1 Pet. 4: 18. All ſegt uw Woort, dat't Zepligzaat

lNaar naUVelikšten Jelmkl §ja
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S U G T I N G E.

6.

GP Zerten kemmer! maak mp byp

Pan deſe ſnood' bediegerp/

Schenk unpuw' Geeſt/dat diemp leer/

En uit mijn hert dat boſe weer.

7.

Tepd mp GP Jeſu/ Salig TDeel/

CDp?t effen padt/ dat ik geheel

JlMet uw' geregtigheen bekleet/

CPp 't ſmalle padt ten Hemel treed.

I I.

E, EN NA TUI R EL ING

BE LYD EN BIDT,

A N GAAN DE SY NE

VERKEERDE BEGRIPPEN

VAN *T CHRISTENDOM.

Stem: Pſ. 9.

I3 EL Y DEN I S SE.

I.

IPenels PBijshept / enig TDeel /

Itaat alle dwaalſugt nu geheel/

Geneſen ſijn/ dat ik uw' waarhept

2Begrüpen kan/doo?'s Geeſteg Äg
2. t
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2.

Sk dwaal in alle waarhept om/

En ſoek niet/ als de Bpe/ den Blom

lit’t Zepligkruithof/wnaardedooren

TDie d'arme zielop 'teind'vermooren.

3

2Tim.1: 12.Dam ſeg ik dat het Piemant weet,

Gfgp hem Uwen Iliev'ling heet/

Job. 8: 13, Ennogtanshoopk/ ſondergronden/

H4. Eené ſaliglik te 3jn ontbonden.

4.

TPam ruſtik ook op uw' genaad',

En Umepn/ als ik van 't grove quaad

Hlºp ſelfs bevzijd'/ dat d'Heerlijkhept

Jeſ 58: 2,3. TPeš Zemels mp gewis verbept.

5.

TDan denk ik/ dat men Werken moet/

En als men 't ma vermogen doet/

TDat's Hemels Gunſt'em'tzaligleven

Rom. 3: 2o. An ſulk º ſeker W0zt gegeben.

TDan mepnik/ dat een tranen bloet

oh. 2o: 11. Geſt0zt om Jeſus/ enkel moet

att. 5: 4. Ma ſinneloſe ſothept ſmake/

WPijl ik an 't Zepl veel ligter rake.

7,

TDan giſſ" ik/ dat een JPauw geſpzelt

Deut. 6: 7, Dan Jeſus leſſen/ uit gebzek

8, 9. DanUDüſheptſp?uit/inhaardiep?aten/

Tit. 2: 12. TPat elk ſijn epgen luſt unset haten.

Luc. 13:24 Dok dzoom iſt/ 'tis eendwaalſigtwig

Als mem dus nauw in Wandel is/

1 Cor. 15: Jh Poem het liewerChziſteng deugden

58. Sonntjd§ Vateffen,danwatvzeugdell.

S U G
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S U GT IN GE.

9.

So benik / Heer: Ach! bºerktdieltragt

Pan dwaalſugt / eer ik in den gragt

Dan 't Eeuwig leet/ſal ſijngeſonken/

En in den afgrönd gants verdzonken.

IO.

Derdzijft dit ziel verdervend' kaf/

Kuk mp van al mijn Krukken af/

En doe mp doozuw'Geeſtdewaarhept

2Beſchouwen/ in een Saal'geklaarhept.

I 2.

V O O R E E N E

VALs C H E.
B E T R OU W E R.

Stem: Pſ. 25.

B E L Y DEN I S SE.

I,

Tlg ik mp rondsom beſchouwe/

En mijn ſteunſºlen wel bemerk

HINepn il/dat ik vepig bouwe/

STegen hel entoren ſterk

'k HWNepn/ dat iſt beſitt' gemaad'/

On dat Godt met dzuk en lijden

TPoo! ſijn hant mp mederſlaat/

Sonder Up Weerte bevzjden.

* - - - 2. TDat
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2- -

TDat hp hoot namtjn gebeden/

Als ik uit min boeſem zugt/

En updan weer ſtelt te vzeeden/

Als ik angſtig tot hem blugt:

JWHaar algik doo? ſwakhept bal/

Creur ik/en belijd mjnſonden/

En belove/dat ik ſal

Miet ſo ſmood' weer ſijn bevonden,

Z

'k Zeb een ſchzik voo d'jdelheden

Pan de WBerelt/t is my vzeugt

Gp des Hemels padt te treden/

TPaar ik ſomthts ben verheugt:

d'Hemel ſegt/ die ſoekt die vindt/

Immers heb ik luſt an 't kloppen/

TDuš denk ik/ dat gp mp mint

Peer/ en nopt ſult van Uſchoppen.

S U GT IN G E.

4. -

Maar GB Peer! dt ſijn maar zanden/

Coon mp/dat mijn ſuert/ endzukt

IWAy vooy mare hellen ſtranden

JPiet bevºijt/maar 't ongeluk

G20ter Ulaakt/ ſo Jeſus 23loet

Joh. 1: 7. Pºp niet repnigt van mijn ſonden/

Die 't verdienen / dat ik moet

Rom. 6: 23. Toyſen onder ſwaarder wonden.

5.

So gp ook op 't reed'loos ſcheijen

Pſ. 147:9. Dän de jonge ravens let

Js 't bedzog / dat ik mp vleijen

MBil op 't horen van 't gebet;

So ook Achab met geween

I Kon. 21: Sig vernedert vooz den Zeere/ -

t FP TD Sßn



Fs Geſangen voor Onbekeerde

Sijn mijn ſugten en geſteen

- Geell vews dat ik l Eere R

2Bouw' ik op mijn eerlik leben /

TDat ik ook eens ſomtijts blp /

(Tot uw' WPoogt mp kan begeven/

: En van 't grobe qUaat ben V?p :

Ach! Dertoon mp dat 'er ook

- In den laaſten dag verſchijnen/

Matt. 7: TDie op deſe grond / als rook

22, 23. Eeuwig in de Zel verdwijnell.

7.

Klop ik/ ’t ſijn ook TDwaſe Maagden/

TDie metal haarſterk geklop'

Lºoes' Paar ſelven ook behaagden/

Matt. 25: WDierden van uw' TDeurtenſchop/

I 12. GP Perloſt dan nu mijn ziel Y

WZeere/ van dees' loſſe gronden/

Geeft/ dat ik eens voo? U kniel/

CDm in U 3ijn geWolldell.

JLeert mp op dien Totſteen bouwen /

Op het ItNuis-Bloet van uw' Soon/

TDat ik enkel inijn vertrouwen

CDp 3eln ſtel/ en Veplig woon

Än die ſchuilplaatz'/ die een ſteum

1D003 mjn arme ziel kam weſen/

TDie tnp ook van 't Hel gedeum

En van ſtriemen lian geneſen.

:

IZ
VOOk
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I 3.

VOOR EEN ONHERBORENE,
D 1 E s Y N s TAAT

OPEN TE LEGGEN.

Stem: Auguſtinus ging eens.

-

.

- -

HÄ Jeſu/al in Allen!

Booz uw Yeplig gemels volk/

Mogt het U eens welgevallen

TDat je V00? Ulijn Ziel een (Tolt

En een Leeraar woudet weſen/

WZoe ik op een effen baan/

Dan mhm blinthept gants geneſen

(Tot UW' Pader moeſte gaan,

2.

Leert mp Eenmaal/ dat gp Heerlik/

Dierbaar/ ſchoon/ en minlük zjt/

Coon U an mijn ziel Begeerlik/

Maakt mp dooz Uw'Gunſt verbljt:

TS0e mijn hert in lief.de bzanden

Ma Uw'Zepl/em geeft unp luſt/

TDat ik in Uw' offerhanden

Enig ſoelte mijllen ruſt.

Z. -

'k Joore/ dat uw' Gunſtgenoten/

Pi 4: 8. Peer/ Ontfangen uwen Geeſt/

F JälltsÄs ſ

„Päar serſchaft een Pzeugde JFeeſt. _ .zztitu. ſº ZfUV GD Die
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Zach.9: 17. GP die Geeſt vervult haar tongen/ach.9: 17 Gmte ſpzeeken tot uw Lof/

ZSo dat haar1 ſchoonſe altütſongen/

-- t Poot outbºeken ſou an ſof.

* GE LY DE N 1 S SE.

4. - -

* * * Is dit ſo/ Zelaas! hoe duiſter

. . . Äg het dan mog in mijn ziel/

MPijl iſt nooit een WBoozt tot. Luiſter

Dan uw' TBeugden mede die :

'k Segnooit PoeUw'JPaamläoemrugtig

Amos6: . n de werelt wogt bekent/

O. Gfh9e ZePlrijk en doozlugtig

Jeſus is an 's Werelts end'.

§.

Pf, 20:8. 's Hemels Bolkſchßntgamts Kontboyſtig
z Jeder opent Bert en mont/

CPf'er jemant MPaarlik dogſtig

Mog een dopje ſmaken kond'/

Elk verhaalt/hoe Jeſus 't leven

Pſ 66: 16. Jn ſijn binuenſt' heeft geplant /

MDat vo02 ſchatten Yp gegeben

HJeeft/ totFawa onderpant.

º

Jlt wil't hert nooit open leggen

1D002 deg Jeeren Zeplig zaat /

En wou 'e iemant mp ook ſeggen/

... 'k WDierd' Jenn in mijnboeſem quaat,

- Leer/ ſijn dit niet klare blijken

TDat il mog geen leven ken/

Openb. 3: TDat ik/ als een dwaſe äjke/

17. Zu unju oog/ mog arrem ben?

L

7. - ---

Pſ 9: 2. 'k Poo! uw' kind'ren ſpekten Daardig

Cor. 3 - Pan het geen haar hert bevint/

12,13- JlMaar
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Maar hier ſeg ik ook boogaardig/

Jac. : 16. 'k 2Ben tot Bigten niet geſint.

Dog on mp niet TDoot tenoemen/

#egſontüts/dat mßu Geeſt
Teeven heeft / maar dat te Toennen

Mat.1 2:34. Met ſijn pm haat ik meeſt.

"Äe„,
-- „'t lºert moet open leggen/ Peer/

En dat ik ook anders Geene

Deffens U / daar toe begeer.

- Maarach! MPiſtik/ dat Liw Mootſegt

1 Pet. 3:15. Datikan een jeder ſº -

Als ºp mp den reken opiegt/

Sp?eken van mijn ziels geval,

8 UGT IN G E.

9.

Peere toont mp dat de reeden -

„Hier van is dat mijn gemoet/

So geloosen welte vzeeden/

JPiet verkieſt het ſalig goet.

Leere Jeſu/toon mp 't herte

--- ſiegt in al’ ſijn grouw'lem an/

GDPdat ik ook eens met ſmerte

Als uw' Bolkſregt klagen kan.
O -- IO.

Coomt mp Uwe dierbaarheden!

„En mijn herte ſo doozgrief/

In uw' Min/dam ſijn intjn reden

- Met uw Dolk/ ook Jeſu Lief!

- Lept mp Heer op 's Hennels wegen .

- Hl.Net uw kind'ren dat ik ſtof

Pind'/om uwen JPaamte ſegen/

En inet haarte ſingen Tof.

, D 3 14. BE
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14.

BELYDENISSE EN SUGTINGEN

V A N E EN - ': “

oNBEKEERDE,
M I S B R U I K E N D E

Gods BesLUTEN

T O T -

SORGE LOOS HEYT.

Stem: Als een uitgeſtorte.

Stem: Ach was ſol ich Sundaar.

B E LY DEN I S SE.

1.

Eere/ mogtik U eens ſeggen!

Poe mhm herte buiten ſchik

Tegt in ZSatangº looſe ſtrikt.

'k WDilmp voo? U open leggen/

- Df Gp mog dit ſnode quaat

Mondverſoenen doo genaad.
2.

'k Fedeneer/ ſo 'k ben verkoren

Rom. 9: Sal unp 's Hemels Heerlikyept

19–23. Seker woden toegelept:

JlMaar/ſal ik in d' Zel verſmoren /

kMBin dan niet met mijn gewelt

MPijl 't Llw' Kaad heeft vaſt geſtelt.

- 3. 'kltain
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- 3.

'k tan Uw ſale Kaads beſuiten

JPiet veranderen ö Heer!

'k Leg dan ſo?gelooster meer:

En werpt Gp mp Eeuwig buiten/

'k Sal ook met mijn werkens magt/

JD00itten leven ſijn gebzagt.

SU GT I N G E.

4.

JlMaar/ ö Heer/ woud Gp mp tonen/

TDat het dwaaShept is gewis/

TDat ik ſoek ’t geen voo? U ig/

Deut. 29: En nietv002 mp TDwaag, diehoon/en

29- Smaad'lik krenk' Uw' Zeplig ſiegt/

TPat gp liemant Open legt.

5.

Gp hebt in Uw' MDoot geboden/

Gal. 6: 16. 't Geen mijn Wet en regel moet

MPeſen/ voo! mijn dwaas gemoet:

Gp beveelt mp/op uw' mooden

Jeſ 45:22. Doo! geloof/ regtheente vlien -

- (DL0t tWo' Zoom die hulp' wil bien,

Teer mp dan/ dat ilt Unoet werken

Phil. 2: 12. CDUm bekering' en genaad'/

En niet om uw' MBijſe Kaadt

MDate ſpeuren: TPoet mp merken/

MDat mijn pligt is/ niet wat gp

TDoenſult/ na uw' Werking' vyp.

7.

Schoon Gp mp niet woud' verheffen

(Tot het leven / 'k moeſt Uw' wet

TDog betragten / mp geſet:

Ach! neemt dan mijn dwaag beſeffen

TD 4 – DDAR

>---
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Pan mp/dat ik ruſeloos

Jeſus e mijn whšhept kooš'.

Jeſu/kom dam/ waſch mün ſonden/

JlMaalt mp v?p van Satans magt/

En van al der ſonden kragt:

Siet mp am in nwe wonden/

TDat ilt Zeplig voog U Leef/

En Ugants uhn herte geef.

9.

JP! Team ſalik 't eens bevinden/

THat gp mp van Eeuwighept

Lºebt uw' Gunſte toegeſept:

Enik ſal vooz Eeuwig in den . . .

MBiſen Liaad mog vinden ſtef/ --

GPm Uw' Daamte ſingen Lof. - -

I 5. -

EEN VERSTAN DI GE,

R U STEN DE
O P E Y G E- N

w Y s H E Y T.

Stem: Pf 11.

B E LY D EN I S S E.

M.

A Lwiſe Godt TDie Alles Meet/

IYEn 'e allerdiepſte herte meet!

Poo! wien ik/ als een maakte bloot legg':

Geeft Heer dat ik müuherten ſieun/

- -- " . MPaar



in 't byſonder. - - J7

WPaar op ik veplig ruſten leun/

CDntdek' en ront uit vooz U opſeg.

-
ve

2. - - -

SIk ben in alles onderrigt/ .

Iten Uw' Gebodt/ enook minpligt
MDat ik moet werken,/ doen / öf laten.

'k UBeet dat gy weerdig züt en Zoog/

Gntſag'lfk/ en dat niemants 00g -

Dm U teſien wogt toegelaten. - -

Z» - -

Maar Peer/ dees' letters wijshept kam -

IAin hert / dat WHerelts is/ niet van

TDees" aarde trekken Hoogma boven:

't Is dan een bljk/ dat dit mijn ligt/

Derr' van der Zepligen geſigt /

JMet een Gozdijn išoverſchoben.

4

Jk ken Uw' Soon/en 't Heplig 2Bloet/

WPaar dooz hp 's MDeerelts ſonden bqet/ -- -

TDoo kruis/ en doodt/ en öfferhande:

- Maar Heer/ ik ben miet angedaan/ -- --

GPm uit my ſelfs tot Jenute gaan/

So bljkt danal mijn ſothepdg ſchande.

$.
- -

kken ook ’t hert/ als ſmood'en b006/

- 0e 't gamts bedziegelik en loos

ZSo gretig elkter zijden aflept: - -

JlMaar ach! ik ben mog wel geruſt/

En doe mijn epgen Bleeſches luſt/

'k Sie dan/mün wüshept heet nogdwaashept. -

6.

Jk ken den weg des levens klaar/

LZoe men vooz 't Eeuwig Zel' gevaar

(Tot Jeſus Bloet ſig moet begeven: ,

Maar laas! ik hlyfÄ WPerelts ſchgon/

- ---
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3Dog is/ datik in't duiſt'reſweve." »

S U GT IN G E. .

7.

G Grote Leeraar/ leer mp regt -

IIAijn dwaaShept/ die in 't herte legt/

Seer diep/en gantFV00? Unp verb02gen

CD! TDat ik/ als een ſinneloos'

U Jeſu! tot mijn Leeraar koog.'/

GPm voo! mijn ziele Wijg te ſo?gen.

16.

EEN ONBEKEERDE,

D I E S Y N

B E KE R IN GE

U I T S T E LT.

Stem: Pf 6.

BEL, Y DEN I S SE,

I -

G dondert an mijn CPren/

En doet uw' ſtemme horen/

- - GTor heplighepd§ Permaan

Pſ 95: GP Heer/ Gp roept nog Heden

7, S. Cottweemaal/Ach! de reden

S§ 1 dat ilt niet moet ſtaan.

2.

- GBp 't ſnode padt derſºnde

* - Maarlopen op dees' ſtande/ (CCot



in 't byſonder - ſº

d

(Tot uw' Genaden Ch2oon:

G Heere geeft dan voeten/

TDat ik mag antmoeten

In't krug-bloet vanuwi Soan.

Maar Ach! hoe ſalik heden

G Jeſu! fot u treden"

TPaar ik geenhaaſte vint:

Zk toev' mog in de werelt/

Enal het ſchoon bepeerelt/

Het welkünherte mit.
- - 4. -

lanherte wilmog ruſten,

In duiſenden van Iuſien/

et is gebonden/ Zeer/*

G 25zeel: dan al die bänden/

En wiltſe gants verbanden/

Dath my tot u heer.
Y. -

Äk ſpeek van d'oude dagen/

GPm dan mog leet te dzagen/

Bandit mijn ſondig quaat:

Maartoont mp datmn leven/

Is als een d?aat geweven/

TD.at rasº ePnde Jaat.
t

GP Wilt niet/ dat iſt morgen

Maar heden mog ſal ſo gen/

Gm. Ute ſoeken/ Heer!

GP wilt nogheden 't even/

Maar mogen d'afgront geven

So ik mp niet beteer'.

SU G
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S UGT ING E.

7. -

@ Geeft mp dan te merken

Doe dat min tijt met vlerken

TDes arend§ henen bliegt

Teer mp den tht uitkopen

TPoog verig te lopen/

Eer ?t unſ mp bedziegt.

G Jeſu/doe min GPgen /

TDoog valſche ſchijn bedzogen /

Eenš open/ dat ik Weet/

Boe 'k onder uwen toren

Gereet ſta/ Om te ſinOrell

In 't Eeuwig Sielen leet.

9. -

Ach! Heere/maakt mp bange/

TDat ik mp voele p?angen

JBetſchulden Obergr00t /

G Dan ſoud' ik U ſoeken/

Enſtout'lik np verkloeken/

En vlugteu tot Uw' ſch00t.

17. E EN



- in 't byſonder. &t

17.

EEN ON VERSCHILLIGE,

: o v E R

N E

B E K o M M E R T.

Steum : Onſe Vader.

B E LY DE N 1 s s E.

- - J. - - -

A# ſk münherteens open ſag/

DJ

- D 1 E s 1 G

R GE N S

oe maar het in unün boeſem lag/

f, ſou bevinden/ dat mijn ſtaat

Gants ſondig is/en deſolaat:

MDhl ik in ongeregtigheen

ILeef enkel onverſchillig heen.

2.

Jkpºis' of Laak Gods kind'rem miet/

Dm dat mhm blinde ziel niet ſiet/

PJoe wande/ hert / en tong beſtaat

Pan't Dollt / dat ma den Jemel gaat:

Wºhl ik in ongeregtigheen -

JLeef enkel onVerſchillig heen.

4 Z.

'lt Ben nooit bekommert vo03 den Ploek/

Am mp gedzepgt/ in 't Heplig. Boek/

'k ZHoek nooit/ of ook beloſteu aaln

Mijn ziele mogten zijn gedäan:

WDijl ik in ongeregtigheen -

Ileef enkel onverſchillig heen. . . . . . . . . . s
4. Älz
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4. -

Jk ſtreev niet veel na d'Heerlikhept

Tjes Hemels/ 'k heb nooit veel geſchept

Äm dafgront/ 'k ben als t groot getall

TDat niet ſoekt waar het blüven ſal;

MPijl ik in ongeregtigheen

Leef enkel onverſchillig heen.
__ - -- -- 5. 2. - - -

Ak ſtrid' mog bid / mog werke miet/

Äk klaag nooit over 't ſonden et/

Dogonderſoek mßnzielen ſtaat.

@f die goet mogte zijn/of quaat:

MPijlik in ongeregtigheen,

JLeef enkel omverſchlugen :

. . - - -

Ak ga miet met de Booſten om/ -

Zchöon kookbp geen Pomen kom/

Jk wandele/ na dat 't mp luſt/ .

Tên ben in al mijn doen geruft/

MPfl ik in ongeregtigheen

Bleef enkel omverſchillig heen.

.. 7.

Tk twiſt miet met mün even menſchf

jàaar voeg mp ma een jeders Wenſch /

Ihrig geen laſter/ mog veel of/ -

Fjºbſ mepnik roemens ſtof.

MPyl ik in ongeregtigheen

JLeef enkel onverſchillig leen.

S U G T IN

-

8.

@ Heer! wat Goddeloos gebloet

TPoet ſig'er op tm mhm gem0et / --

TDatik in ſulk eengrotein ſaak /

HDiet eens an 'touderſoelten raak :

cD Jeſu! geeft eens / dat miſu hert - -

Derligt/ verloſt / en JePlig Wert. . . . . . .

... ? 9. Per
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.. 9.

Dereentmijn hert met t Zeplig zaat/

En rukt mp Uit der boſen raat/

Deemt van münziel den vloek: Perwerv'/

TDat ik eens met uw' kind'ren Erd':

CD ºeſul Geeft eens/dat mijn hert

Derligt/ verloſt en Peplig wert.
IO.

Geef Jeſu/dat ik bidd'en werk'/

En op mijn Eeuw'ge welſtant merk/

JWRogt' tk mp eens verloren ſien/

En tot UW' (Ch?00n 0m hullpe Vliett:

G Jeſu! geeft eens / dat tmijn hert

Berligt/ verloſt/ en Zeplig wert.

-

I 8. - - - -

vo oR E EN -

o NB EK E E R DE,
D I E S I G

I N B E E LT,
ID A T H x DEN -

H E M EL BE GE ER T.

Stem: Soete Jeſu ſuiv're: :::::

B E LY DEN I S S E. *

» -

I.

HÄ iſt mepn/dat al vºnin luſtig,

- Als ik eenmaal ſterven ſal GP!!?



64 Geſangen voor Onbekeerde

" -

- -

--

@mte ſijndaar d'Eew'ge ruſtis/
Gnder 't Engelen getal: . . .

THaarom denk ik/ als ik lüd/,

Ach! haaſt kommt die zaal'ge tüd/

- 2.

Teat ik p2p van alle liommer.

ZSondermoepten en verdiet/

HGuiten all' het aards' beflomlner/

Uwe volle Gunſt' gemiet:

CD Mooit Heuchelilier dag/

Pooz mp/ als tk ſchepden mag!

- 3.

Teit was altijt miju bedenken/

En hier in was ik geruſt

Håaar dit Een ſchijnt mpte krenkeu/

Ente ſtoren '§ Jenlelsluſt:

Eph,3:26, TDatmen mp van d Hemel zept/

27

Jeſ. 6:3.

Spreuk.

R9: 27.

TPat S' is enkel Heyligheyt.

- » -7 - „4- - - -

Polt verneem ik/ dat elks keele }

Enkel vlek'loos Heplig lof/

52agten dag ſalmoeten queelen/

Sonder ruſt/ in's Hemels Hof: –

Is dit dus? G! dan begeer.

Ik/ TPen Hemel nimmermeer!

J.

– ºh an niet bp de Dzome duren/

Als haar herten tong' eens melt

's Peeren Lof/ in wepnig uiren:

&P TDit is het dat mp quelt.

'k Sie dan klaar/ dat mp de Giuſt

Pan den Hemel nog netluſt.

6, Äl
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- 6.

Attijt op het nauwſt' in wandel/

Sonder eenig blek/ of ſmet/

C9! dat is mp ſulk een handel/

TBaar min hert ſg tegen ſet:

'k Sie dan welö Zeplig zeer/ –

TDat ik d'Jemel niet begeer.

SU GT IN G E.

- - - - 7.

Seſu! wou je met uw WBonden/

En uw' ſalig/ Zeplig 2Bloet/

P verloſſen van mijn ſonden/

n eens ſüiv'ren umjn gemoet:

TDat 'er hier ook geplighept

Gp mijn hert mesſin gelept.

Dwing' mp dooz uw' Geeſt te komen

Uit de werelt uit de ſond'

TDat ik eens met alle vzomen/

Ook uw' gunſt' ten leven vomt:

C9! TPanſou mijn ſalighept

Gok eens ſiju in Zeplighept.

: e be
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DE DER DE so o RT E

V A N

GE SA N GE N ,
V O O R

V ER SCH E Y DEN

S O OR T E N VAN

TOESTEMMENDE.

I.

E E N

T OE ST EM M END E.

s U GT , O M

GESIGT E v AN SON DEN.

Stem: Pſ 6. - -

I.

Je doo: uw ligt ö koming /

THat mög münziel een MDoning'

Zé Dan enkel grouw’len iS :

W FMaar Ach!t is maar beſchouwen
Pan buiten/ wijl ’t ber0UW/ ell

TPgoefhept / en ſunert up miſt.

2.

Ach! wou je my dangeven/

TDat ik eens mogte beven

Lºº

Doo:
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Pooz uwe Majeſiept:

GP Jeſu! laat uw' ſtralen/

So in mijn herte dalen/

So wogt mjn quaad beſchepdt.

3

Ach! was ik eenster degen

Metal mijn ſchult verlegen /

G Sagik regt niju aardt !

Hoe vloek en Jelle waardig/

Dpandig / en quaadaardig

Ik Wag/hoe gamts ontaardt.

- 4.

CD TDzijft Unp uit de ſonden

Heer Jeſu / na uw' wonden/

TDat if geneſen werd'/

Gntdek' U geplrijk toning/

EU kom/ eu maak' uw' WDoning'/

In 't binnenſt' van mijn hert.

2.

VOOR E EN

TOESTEMMENDE,

W E N S C II E N D E

GE E ST E LY K LI GT.

Stem: Pſ. 25.

ſ

I.

- A” hse ſwero' ik / als een blinden/

Än het nare duiſter om/

'lt tan geen weg mog v0etſpoo! vitden A

tº het ſalig Pepligdom;Z l) agºr sº Lee
-
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Heere Jeſu! Weeſt müngt
TDat ik eenmaal regt beſchoUWe

's Hemels paden entgeſgt

Dag op uwe wetten houwen.

2.

"kt Ben een vzeeund'ling in uw' wegen /

In mijn hert/ en in het goet/

TDat uw' keurelingen ſegen

Bzeugt/ en Eeuwigſaal'gen d0et:

Ach! mogt' ik mp ſelveſien

Gants onrepn/ en vol elenden/

Dm vooz 't CEeuwig quaat te vlien /

TDooz mp Heel tot Ute wenden.

3.

PLeert mp uwe Hooghept kennen/

TDat ik met een diep ontſag/

(Tot Uw' Majeſtept mag wenden

All' mijn ſugten en geklag:

Maak mp Dederig en klepn/

TDat ik/ als een Wurmke/ kruipen

Itomen unag op 't Zeplig plepl/

Gm in d'Engepoot te ſluipen.

4

(Coon mp uwe dierb're ſchatten

En het evergrote goet/

TDat uw' kinderen bevatten

TDooz geloof/ in haargemoet:

Op dat ook mijn zielen luſt

HNa uw' Pepl mag ſijn ontſtekel!

CEul iſt eenmaal Volle rUſt -

Dinde/ vo02 mijn ziels gebzeken.

W , - J. -

PLeert mp U ſteeds am te kleven

H1Net mijn hert/ waar dat ik ga/

Schikt mijn weg/ en maak die even

- JPauw Woot doo: uw' genaad':

.

TD0et
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TDoet mp mijden 't ſonden padt/

En watagter is vergeten/

(Tot ik ook in Zionsſtadt

Epud'lik welkom werd' geheten.

3.

B E D E

ToEstEMMENDE,
O M

B E DA A R T H E Y T

- E N

I N D R. U K

OV E R SYN

S T A A T.

Stem: Als een uitgeſtorte:

I.

Ch! Wat benik vol elenden/

TDatik buiten Jeſus ſwerv'/

Enſijn Zepl en ſoethept derv'/

MPaar ik mp ook keer of wende/

Buiten Jeſus is 'er niet/

TDat de Ziele ruſte biet.

2.

*k tan met mijn verſtamt beſinnen/

TDat al’t Nepl in Jeſus iZep s 3 F/ Ein

Ä
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En't onhepl in ſijn gemis:

Haaar mijn hert is hout van binnen/

TDoz/ en Padſig / duf/ en doot

Schoon ik miet gevoel unün noot.

Z.

Soek iſt 't hert/ ſk kan 't miet vinden/

't Schijnt of 't mp verlaten heeft/

En in 't Woeſte henenſ Weeft :

'k hebt Zelaas verloren in den

ZSlaapzugt van unün logge Geeſt/

TDaaron ſtaik nu bedeeſt.

4.

O! Peer Jeſu/ Ligt em Leven/

Sonne Bier geregtighept /

Toon mp/lw' goedgunſtigbept/

WDilt mp dog een herte geben /

TD.at vermoept is en belaan/

Gln tot Plwen Ch?00M tegaal.

5.

TPoet mp 't pak der ſonden voelen/

TPaar ikt U met heb geh00llt

En in 't Aangeſigt getroont:

Ach! ILaat mp niet langer WDoelen

In het mare duiſter/ maar

MPeeſt mijn Iligt/ voo! als maar,

Ptom ö Jeſu/ Geeft unp Gogen/

TDat ik in uw' ligt het ligt

Sie/ en vooz uw" Hooghept ſwigt:

CD mijn Schepper/ heb unedogen/

TDoet mp op den effen baan

TDoo: uw' 2Bloet ten Hemel gaan.

– - 4 vooR



Toeſtemmende, 71

4

V O OR E EN

W E R KS A ME

T O E S T E M M E R.

Stenn: Hoe ſchoonligt ons: -

I.

OÄ. ſalig/ Jeerlijk Heer!

WDiensſaal'ge ſchatten nimmermeer

TDoo! al uw' giften mind’ren:

Ach! mogt' ook uw' gemaden vloet

Eens overſtromen mijn gemoet

Gp dat ilt met uw' kind'ren

HAogt' ſijn// van mijn

Schultontſlagen // en behagen

U ö litoning!

J.Net uw' volk in d'opper woming'.

2.

JLegg ik in ſonden levend' doot/

GPnrepn/ en walg'lik/maakt/ en bloot /

TDoemſchuldig / en Zelwaardig/

Ach! ſchenk' mp dan het leven v?p/

'k Ben onrepn/ Heere/ repnigt mp

TDooz uwe JDaam lofwaardig:

Uw' Bloet // is goet/ -

Poo! mijn ſonden// en Uw' Wonden

ItOnnen 't leben

An een doden weder geben.

Ach! Heer/ werbeimn ſtemen hert/

Ey! Maak' her weig dat het Wert La

- º 4
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Gehoozſaam engehepligt:

Ptom Jeſu/ maakt uw' WDoming daar/

Op dat ik vºp van 't Hels gevaar/

TDoo! U mag ſijn bevepligt: -

Ach! leer // mp Heer/

Llte vzeeſen/ / en ma deſen

CPp uw' Wetten/

Met mijn gantſe 3iel teletten.

5.

BELY DENISSE EN SUGTINGE

V A N E E N E

TOESTEMMENDE,

O M VA N A LL E

H IN DER PA LEN

B EV RYT T E W OR DEN.

Stem: Auguſtinus ging eens: - -

I. "

"á Q Jedoo? 'Flºemels Yoge Goethept

Dat mijn ziel in Satans rag/

JNog gebonden ein geboept lept/ :

G! TDat ik 't met indzuk ſag/ . . .

Heere / Wou je al die koogden/

Die mp van l trekken af! . . .

En mijn ziel op 't epnd' vermooden

EHällts Vergruiſen als het kaf.

2. Als
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2.

Uitvlugt Als ik ſoek tot Ute komen) * -

Werp ik voor, dat ik miet kan/

Antwoort Daar 't mp hapert / dat ik loannen

JPiet tot uwen Th?00n Wil gaan.

Uitv. 'k Beem mün onmagt tot verſchoning/
- Antw. Daar die mp vloekuweerdig maakt/

MPfl ik dooz Zoogmoets vertoning'/

2Bell Unün liragten quijt geraakt.

d 3

Uitv. Wend' ik voo/ dat ik mijn ſonden

Met geen ſinerte kan verſtaan/

Antw. Toont, dat Gy # Ä ENÄ
TDzoefhept werkt/laat mp ſtegs gaan.

Uitv. 'k Moet eerſt als een radeloſe/

Sept mijn hert / gamts ſijn ontbloot.

- Antw. Maar hoe raak ik v?p van 't boſe?

Als dooz ’t vlieden tot uw ſchoot.

4.

Uitv. 'k Moet eerſt opgewekt/ en kragtig

HINet begeerten ſijn vervult /

Antw, Maar wie maakt mp dit indagtig?

J§ ’t niet epgen wijšhepts ſchult ?

'k lRaak mp Heer voo! U nietweerdig

TBooz begeerten/ wijl uw' Geeſt

Eerſt mijn hert berept en veerdig

Flaaken moet/ eer gp 't geneeſt.

- 5.

Uitv. *lt tan niet komen, Want de Werelt

IIout mp in haar ſtrikken Daſt

TDooz haar ſchiju-goet rond beperelt;

Antw. HLRaar hoe wogt mp die een laſt?

Sullent niet de ſterhehanden

Pan Uw' Soon verrigten/ Heer?

* dat iſtÄ OUT. Ä banden

„0F te 3ill / leg U003 l Uleer.§ te 3 E 5 # 6. Hoe
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6.

Uitv. Hoe ſal iſt tot Jeſus blugten

Doo gebeden? 'tſchümt maar waan:

TDagr iſt Pauwelix kann ſugten/

GBfontlaſten eenen traan:

Antw. Maar wie ſal mp 't bidden leeren /

Js 't miet Jeſus doo ſijn Geeſt ?

Laat ik my dan tot u keeren

Jeſu/ dät gp mp gemeeſt.

6.

s U G T I N GE N

Ges1 GT as J es U
No o D s A K E LIK HE YT.

Stem: Roſemond die lag gedoken.

I.

Eſn) wilt mijn hert eens halen

lit het duiſt're tot uw Ligt /

Flonher met uw liefdeſtralen

Flur op nnp dat ik 't geſigt

Eerſ op uwe ſchoonhepts glantF \

Gegt geveſtet hebbe galts.

2.

Ach! mogt ik U als noodſaal'lik

ZDu beſchouwen die geheel

Äutig THierbaar/en Dermaaki

ZSht min Hoogſte Schat en Deel:

Bengt mp in uw' liefde ſchoot

Uit mju elent/ angſt en 100t.

3. Scheult
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Z•

Schenkt mjn ziele mu’t vermogen/

Mtragt/ en luſt/ dat ik U Eer/

WIeplant Jeſus/ hef mijn ogen

KTot U/ dat ik U begeer

Tigten ſtiert min wegen padt/

TP002 dees' aard' in Siong ſtadt.

7.

Z U GT I N G E

v E R so ENINGE
V A N

S O N D E N.

Stem: Op myn ziel:

CPf: Als een uitgeſtorte.

I»

Hº Jeſu! Ach! mijn herte

ZF met enkel ſonden ſchult/

JNog van binnen gants vervult:

Tepnigt mp Van alle ſmerte

Immers kam nw' ſalig Bloet

Wäragtig ſuiv'ren Unijn gem0et.

2.

Ach! verbeek' die ſterke koozd'/en

2Banden/ dat ik henen ga

Alit mp ſelfs/ tot uw' genaad"/

Sch?ift in 't hert die ſaal'ge woogden

Com ö TPogter! weeſt geruſt/

Igel en Coren is gebluſt.ſº . . FP 3. ZIE
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8.

Z I E LE ZU GT,

o M. v o o R.

J E sUS Te LE V EN.
– Stenn: Op myn ziel:

GBf: Ach was ſol ich :

Gf: Als een uitgeſtorte balſem:

Is

C° / GP Jeſu/ Sion# toning/

Ach! woud Gp mijn zielen oog

SLot U trehkem hoog om Hoog; X

Heer berept l ſelfs een woning/ -

Allerheerlikſ' in mijn hert/

Kuk 'er uit al Wat mp ſUnert.

2.

Jeſu/toon mp uw Jenade/

Heemt mp in uw' liefde ſch00t/

Gants bevzit van alle noot:

25an endghf ook al her quade

Ilit mijn hert/ dat ik mp/ Peer/

Schikke gamts tot uwer Eer.

3.

Cuſt mp Eenmaal / Gote Minnaar/

Peplig met uw liefde mont/

IHeem mp in uw' Hepl verbont.

Ach! mogt' il: uw ſchoonhept in º
Glants anſchouwen/ dar ih ſto

Bond' om Ute ſingen Lof.

-

- * - " 9. ZIELS
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9.

Z I E LSB E GE E R T E,

- O MI -

J E S U S
I N S Y N -

DIE R BA A R HEY T

AA N SC 6 Uw E N.

ZStein: Als een uitgeſtorte:

Of: Ach was ſolich: - „' - - -

- . I.

Lles is vol van Uw' Tuiſter –

Liefſte Jeſu / waar ik ga/

En mijn oog op Ueder ſla: --

(Trek' mijn hert dan uit het duiſter

(Tot uw' ſalig Zemelligt /

Anders leer ik nooit mijn pligt.

2.

Stel' mp ſteeds met kragt vooz d'ogen

Coning Jeſug/ Al uw' ſchoon/ ---

Hºeerlfli an uw' Jemel Chzoon:

Gp dat gants unün hext on Joge : “:

Kijſen mag / in enkel lof/ -

(Cot uw' Glantsrijk Zemel Hof.

Z.

Jeſu kom/ in 't herte meder

Jºeemt 'er uit/ al wat unp ſinert/

Geeft eens / dat het Zeplig wert:

- Heere/ maakt mp kleyu enteder/ - --

- - Ilke
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Llte dienen 3p mijn luſt/

In gemaad' en ſaal'ge rnſt.

4.

Schenk mp Heer genaad'en kragten/

TDat ik mag op 's leveng Baan

Effen/ ſonder ſtruik'len gaan:

TDoe mp 't aardſche-ſtof veragten/

HiMaakt mhm hert em tong' berept

TDat ik ſteeds uw' Lof verbzept.

I O.

W E N S C H

J E s“ U

K O M E N.

Stem: Onſe Vader.

I.

MÄ mp G Jeſu! las van d'aard'

Aan welk mijn hert nog is gepaart.

Liigt unp uit ’t ſtof op tot uw' (Ch?00n /

Geeft toegang tot U / dierb're Soon,

Auſiet mp Jeſu/ hoe ik teer/

Liegt walg'lik leg' in ſonden leer.

2»

In uwe wonden kam mijn ſchult

(TLot an den Jemel opgevult/

Anſtonds vergeven zjn/ dat ik

2Heërf' het leveu Eeuwiglitt:

Tit
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Uit uwe volhepts Pepl fontepn

Schept Mp des leveng Water rezI.

3.

Com Jeſu / opent Gp mijn mont/

Heel toegeſloten/ maal' geſont

HMijn hert/ dat ik met vzolikhept

U Singe regte dankbaarhept.

Ach! konn dan ?eplvozſt/ ILevens Heer!

Stozt op mp 's Geeſtes ſtromen neer.

4.

G Liefſte Jeſu/ geeft mp kragt/

Derbzeekt in mp der ſonden magt/

Send uwen Geeſt/ dat die nnp lept

TDooz 't ſumalle pat in d'Eeuwighept;

Dan ſalik met uw' gepl'ge ſchaar

1l Singen Lof/ hier eu hier JPaar.

I I .

B E LY DE N 1 Ss E

V A N

SONDEN EN SUGT

O

V E R SO EN I N GE.

Stenn: Schoon bloem gewas.

I.

End mu uw' Geeſtes ſtralen neer

CD Jeſu! H1No?genligt./

TDat ik mp ſelfs regt hemmen leer/

El Unerke mijnen pligt.
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Gp hebt den Geeſt doo ruisen doot
Derwoven voo! uw' ſchaar/

Die haar ontdekthaar zielen noot/

En redt van 't Zelš gewaar.

2

Ach! laat uw' Geeſt mp ook mju ſchult

PHertonnen/ dat iſt leer

Hoedat nw Goddelk gedult

Steeds is getergt ö ?eer!

Pertoon mp/dat ik uwe wet/

TDie Zeplig is en W0et/

HPier hebgehöuden/maar verplet

2Boogaardig met de voet.

-

- 3.

Ach! kond ik regt belüden/ Leer

Hoe ik uw Majeſtept

Söſchandelik en ſnood onteerf

TDoo? jeder ſonden fept

Uw Beelt waar met mijn ziele Waß

Beglauft / iF nu geſchent:

Ik ben van U geweken ras!

En gantſlik afgeWelt.

- - 4.

*k Heb met gedagten woozten daad/

HAp tegen U gekalk /

Emais de hood' van uw genaad

Map trok/ bzak ik die bantt
Jk loop gamts in de Werelt ill

MDam uw' gemepnſchap af!

Enkeer nu ſinneloos mijn ſiln

STotenliel ſonden daf.

$.

Jh. ben ſtrafſchuldig! Jelen doat

Dervogt mp overal/

Cit
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(

GEn byees/dat ik mog in nijn noot

Liampſaligneder val:

Dok ben ikgants omnagtig/ Zeer/

Cot redding van 't gemoet/

En kan van ſelve nimmermeer

Wl kieſen tot mijn goet.

6.

Jºaar dit vergroot mijn nare ſtaat/

TDat ik ſtilen geruſt/

JPiet ſie of merk mün ſondig quaat/

HWAaar volg mijn ſnode luſt.

Ja neun nQg ſomtjts/ dat ik Kjk

Dan alle kommer vzp

Ptan leven/ daar ſo vzeeſelijk

Uw' toozne legt op mp. /

7. -

Ach! Heer verbeek mju ſteenen hert/

S0 hart als diamant;

Geeft dat het eens gebogen wert

TD002 uwe Godhepts hant:

Berligt mp/dat ik maakt en bloot

JlMijn grouw'lik hert beſchouw'/

Jlºet walging’ over mijnen noot/

In dzoefhept en berouw.

8.

Ach! doe mp heplig ſinken meer

D002 uWo’ gedugte SCh?oon /

An al nijn grouw'len; dat iſt leer

Gle vlieden tot uw' Zoon:

Mzom Jeſu! toon uw' angeſigt

An mp/ ſoo'm fiood rebel/

Op dat ik in uw' ſalig ligt

Flºp Zeylig vo02 l ſtel.

9. Epº
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9.

Epſp eng Uw Goddik Heplig Bloet

Gp mijn onreple Ziell

Ptom/ waſch en ſuivert mijn gemoet/

5Da dat hee LU Webiel.

Epneemt mün hert daar is het gants/

Derbzeek en heel het Weer /

@pdat ik vºp van ſonden thang

Uw JPaam v00? Eeuwig Ler.

OIO.

Itom Zeplant Jeſus doet mp ſien

Uw' Schoon en Dierbaarhept /

@pdat ik tot uw Choon mag vlien

In enkel vzolikhept.

Perhef mijn hert van aard'en ſtof

JRaboven dat min Geeſt

PU hier en Eeuwig ſinge of

Zu Salems Pzeugde Feeſt.
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DE V I E R DE sooRTE

G E s A NG EN,
O VERT UIGD E.

I

EEN oV ER TUI G DE
B ESC HOU WT

JESUS GEWILL IGHEYT,

E N s Y N E Y GEN

T R A A GH E Y T,

I N E ENE

S A M E N S PR A A K

T USS C H EN

JESUS E N D E ZIEL E.

1. Deel.

De Ziele verwondert fig over Jeſu menſchen

liefde en gewillighcyt.

Stem: Pſ. 77.

Ziele.

Ä§Pndelaos ſijt Gp gamts Heerlik

Heere Jeſu/en begeerliſt

### Boo een zielt die tot ! naakt

*= ** Eu uw' ſaal'ge volhept ſmaakt.

Ach! geeft dan münziel nu ogen/

TDÄt iſt NaM Vall d'anºgº H0Je

I.

(CGe
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(Toe geleert zün/dat ik van

'Godd'lik ligt iets merken kan.

2»

Jeſus.

Eiet hier ſtaik met ontfarmen/

Emmet uitgebzepde Armen

Ändaar Ach! ikroep U koml .

Siet dog eemnaal nampºº:
'k Heb mijn Daders ſchoot Verlatein /

Enmün glamts en Yoge ſtaatlen

Heerillhept gamts afgelept/

TS Englen Teienſt mp opgeſept.
º Z»

Ziele.

Jeſu wat heeft u bewogen /

FÄtg. uw glamtsrük Hemel ogen/ '

Aljoud op wurmen nederſlaan

Enjoo haar im 't ſtrht perk gaan/ -

Ach Moud' Gp den Jeme ruinnen/

Än een Goddelöoš'/ op pluinien

HMeer gelegt / ſo ſozgeloos

ÄPDÄtreen! dit 'sepudeloos!

4

Jeſus.

" Sag datarine ſchepſel dolen/

Eniu Satans duiſt're holen

Ämts ranipſalig leggenmeer

Afgekeert van ſijnen Beer,

ºß Sag het op het velt geſtneten/ - -

Ärhet wag'lik wiert geheten!

Hu gereet/ dat hemterſiont -

älert de laaſie ſlaM Weg0llt.

s Je

Ziele.

12eere Jeſu wat een goethept
D W. at epudeloſe ſoethept!

Is
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# 'er en vat ſalighept)

ebt Gp voo een IDurm berept?

Ach! mogt dit ook voo: mp weſen/

Dat gº ook mijn ziel geneſen

WBoud/ doo uw genaden kragt

TDat ik wiert tot U gebzagt. -

2. Deel.

De Overtuigde Ziele maakt Uitvlugten, die

Jeſus wegneemt. -

6.

Jeſus. -

SÄ ö Sondaar op mijn wonden/

TPaar ik duiſenden Vanſonden

HLAet afſpoelen kan/en meer/

kom maar/keert U tot uw' Heer/

MDilje ſlegš uw' ogen treklien

Dam dees' aard'ſe ſonden dzek/en

All begeven tot mijn Thzoon/

'k Sal uw' Siele maken ſchoon.

P. -

Ziele. \

Ach! ik ſie/dat Gp volveerdig/

Ilºp rampſaligen bioelºweerdig/

WDilt uit d'Pel/ en Eeuw'ge doot

(Trekken tot uw' liefde ſchoot:

Maar/ GP Jeſu/ 'k ſie geen ſonden

TDie mp dzijven tot uw' wonden/

Sag ik mijn verloren ſtaat!

'k Soud' U ſmeken º genaad'.

Jeſus. - -

'lt ?eb ook ogen-ſalfontfangen.

- Gm die riſk'lik mit te langen

F3 - Ioooº
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Poo! uw' blinde ziel 1 dat Gp

MPeer verligt / kond ſien op Up:

"; UPiluw' duiſterniſſ" opklaren/

Eil mp ſelver openbaren

An uw' ziel als gp l neer

Jleggen wilt/ vo02 uwen Heer.

9.

Ziele.

Maar ö Jeſu / 'k heb geen voeten/

Gun uw' Majeſtept tontmoeten/

'f Tegter neder als in 't zant/

En verroer 110g 00et 110g Hant :

Ptomd' il mog maar ſagjes kruipen/

'k Sou onder uw' vleug'lem ſluipen

Of my uit uw liefde mout

IHog een kus mogt' ſingegont.
IO;

Jeſus.

'k Hcb de kreupelen doen ſpingen

En il: lian de trage dwingen

CDm van allesaf te ſien/

Enna mijnen Chzoon te vlien:

Ptoun maar/ZSondaar/ leg U Open

Doo? mp/ 'kſal U leeren lopen/

tom maar/ kreupel/ mank / en k00tt

Uw' gebzek/ voo mijnen (Chzoon.

3. Deel.
De Ziele vervolgt haar Urvugten

II»

Ziele.

Ch! ik ben tot d'aard' genegen/

EMCm te lopen op de wegen/

TPaar tk vleeſchesluften vind/

- Gil yet geen de werelt mind:

O De
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MD TDe Werelt! die betobert

fWAp/ en heeft mp gamts verovert /

TDat ik niet eens ſtille ſta/

CDm teſien op uw' genaa.

I 2.

Jeſus.

'k Jeb de Werelt overwonnen/

Er ik ſaluw' onbeſonnen

Bleeſch-luſt/ en uw' dziftens magt/

aaſt benennen al haar kragt:

"kt Sal l geven een Vertoning'

Dan het geen 'er in mijn woming'

TDuiſent maalen beeter is/

Als des werelts dzek en mis.

1 Z.

Ziele.

Seſu/maar/ die felle touwen/

Gan des Satans Hel'ſche klouwen

2Binden mp/ ſo ſterk en ſtijf/

TDat ik in ſijn flot verblüf:

GP TDie ſtrikken/ em die koogden/

ZHullen tnp n0g eens vermoozden!

Ach! ſp hind'ren unpte gaan

Cot uw' Chzoon/om hulp' t'ontfaau.
4.

Jeſus. 4 -

Ä die dooz naijn doodt en wonden

eb den ſterken vaſt gebonden/

Zal nw Siel wel7 als een buit/

Uit ſijn klauwen roven uit:

"k Sal U/ als eea Goddeloſe/

P?ank enÄ van deſen boſe/

lNaken/ in een ogenblik/

tom maar en U tot mp ſchik,

jf * - - - - 15. Zicle.
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15.

Ziele.

Ach! mijn hert is ongemegen/

Om op 's Hemels mauwe wegen -

Tegt te wand'len/ maar op 't plepn

Pan des MDerelsſonden trepn.

GP! ik ſou mp van U keeren/

GEn mijn oude gallgen leeren/

ZSchoon gp mp doo: uwe kragt

Iºad op 's Hemels ſº geb?agt.

1 d

Jeſus. -

JUNaar/ o Siele/ ſijn mijnhanden

HPiet als ſterhe liefde banden? - - - -

GDm U Van deg werelts baan -

Afte treliken/ 0nnte gaan -

Op het zalig hoog verheben

ZSpoo 1 dat eens in 't Ceuwig leven

Sal volepnd ſijn/ma den ſtrid /

Als ik all' mijn voll verblüd.

4. Deel.

Jeſus neemt alle des Sondaars Uitvlugten

geheel weg.

- 17.

Ziele. : " :::

O Jh vyees' als gp het leven

An mp/ dode hond/ woud' geben. -

- -

- - -

-

TDat het u maar baart berouW/

MBihl ik enkelben omtrouw.

*lt Soud' oolt Uw' genaad' verderveu/ A.

Ein het epudeloog verwerven . . . . . . .

TDat gp mp op deſen baan

Meer Pan Uliethemen gaan.

- * * 18. Jeſus.
1 -
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18.

Jeſus.

ZDeen: ö ziel/ ik heb trouloſen

(Tot mijn erfvolk uitgekoſen/

GEn een troulooš oog en hert

JlMaak ik / dat het ſuiver wert; -

GEn ſp ſullen nooit verlieſen -

't Goet/ dat ik haar doe verkieſen/

MDant ik geefhaar hert/ en hant/

King/ en Segel/ tot een pant.

19.

Ziele.

Jeſu / ach! gp zitvolveerdig

TDat is waarmäar ik helweerdig'

Lºeb een epndeloſe ſchult/

TDie de volſie maat vervult:

Ach! Mp wilt dog ſulk een ſinoden

JPlet geneſen/ ja een doden/

Die niet anders nn verwagt/

Als te ſinken in den gragt.

2O,

Jeſus.

Siel/ 'k heb epndeloſe ſtromen/

'k Mepn Mijn Bloet / ep wilt maar komen/

'k Sal uw' hert van ſonden vol /

JLRalten Wit/ als ſneeuw en Wol:

ZSoudensbergen kan ik deklien

JlMet mijU bloet/ dat all' de Bleiken

Jºimmer wozden weer geſien/ .

JMaar voo? Eeuwig van U vlien.

. .
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5. Deel.

De Overtuigde Ziele in Verwonderinge.

2 ſ.

De ziele alleen.

Eſu/ MDonderlijke Minnaar!

Plw' Genaden volhept/ in haar

Gondeloſe diepte/ſalIHooit mijn ziel begrüpen Al. A

Ach! wilt Gp op mp uw'ogen

ZDederſagen) met medogen?

Js het mueen Helle hint

TSat Gp met uw liefdemint?

22.

Miltg Il ſelve laten klinken

An het moozd hout ? en verdzinkten

PLiever in een trannen vloet/

Als dat ik in d'Zellen gloet

Eeuwig ſoud met kermen klagen/ -

ſtaſend” op mijn tanden knagel 2 '

MBilje liever's Paders ſchoot -

Minimen/ eer ik ſterf de doodt?

23

MBilje liever d' Handen wzingen/

En Uw' hert met Jelſche klingen

PLaten ſteken? Eerje mhm

JLeggen liet in d'helſchepijn.

MBilje van uw' Paders b0?ſten

Afgeſcheurt/ mog liever dogſten?

Alsje ſiet/ datik in d'Pel/

Eeuw'ge dogſteng uiren tel.

24

CD! WPat Gadeloſe gronden

Shn 'er in uw' mñu gevonden!

4 : EeU
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CEeuwig/ Eeuwig/ Eeuwig ſtoff ,

Geefje/ Jeſu/ tot uw' lof!

ZSalig TDziemaal ſijn de vzomen/

TDie tot RWe liefde kommen!

Salig / Salig v002 gewig

TDle uWa gunſt deelagtig is!

6. Deel.
De Overtuigde Ziele bid om decl an Jeſus

te hebben.

- - - -

25.

Eſu! daar/ 'k wil met uitvlugten

MU miet langer blijven ſugten/

MPilje alles ſchenken Heer?

Ach! ſie daar/ ik leg' mp meer:

JAaakt mp repn van al het quade/

EM beroemt U in genade/

Ä mp/ ſchik tmp/ na uvo' ſin/

eſU/ dat ik l regt min. . *

26.

Gpent regt mijn donk're ogen! -

TDat ik ſtadig ſie om hoge

Beek mijn boſe ſnode luſt/

TDat iſt enig in Uruſt.

Geeft mp/ Jeſu / alles weder

TD.at verloren ig/ geeft teder/

Hºeplig/ en gehoo!ſaamhepd/ -

TDat ik uwen lof verbzepd.

27.

Ach! mogt“ ik mp overgeven

Om Geheel voo! l te leven/

(Ceder/ tlepn/en Zepligliſk/

Zier/ en dan ook Eeuwgigk;
--
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CP Aogt' ik met alle vzomen/

Iſaet uvo liefd' ſijningenommen /

TPat ik ook uw Jeerlikhept

Dzolik ſong/ in Eeuwighept.

-

2

K L A G T E N

" V A N E E N

oVERTUIG.DE
Z I E L E.

Stem: Pſ 146. -

Stem: Phyllis kwam Phylander.
- I.

Ch! mogt ik mün hert ontſuiten

Doo: uw glamtsrük Zemel oog/

En mijn boeſemſonden uiten/

ITDie an’t ſterrendak on hoog

Steeds op ſtepgeren/ ö Heer!

Siet dog op een miertje meer.
2.

Dat uw'toren mietontſteke

CPver 't ſondig aſch en ſtof.

TPat van romtsom Vol gebzehen

Sig verheft tot 's Hemelshof.

Gef Gp mog een kruimtje vondt/

Doo een hong'rend hert en mondt
N Z

Ach! Hoevoel ik mp beladen

Han mijn ſoudem mat en UN0ed'/ -
"f Ben



º Overtuigde. 93

k Bengants hooploos ſonderraad/ en

Pal Unet trallen Ute v0ed:

Zeere Jeſu! geeft genaad/

Eer Unijn ziel in dzuk vergaat.

- 4.

" WPaarom ſou je mp verderben

Liefſte Jeſu! Ach! Wat vzugt

Zs er voo? U/ in mijn ſterben?

Als ik in den afgr0nt zugt:

Hebje voodeel/ als mju hert

Eeuwiglijk verbiſſelt wert?

$.

Ach! gyzt dogmeer geſonden
GPm bloetrood' geverfde ſonden

MBitte maken/ als deſilieuw/

Sp?engt uw'2Bloet dam Woºd ik nieuw.
z TDan ſong' ik uvo' Heerlikhept

(Tijdeloos/ in Eeuwighept.

6

Ep wilt dog geen Wurm verſtoten/

TDie met tranen boo? Ll ſchzept /

En uit 't diepſte van ſijn noot/ ein

Angſt uw ſaal'gekomſt' verbept:

zonn/ ö Jeſu / Ulaak mp vºn

Day unhuſmerte die jk p.

- 7.

MDeetje niet/ Joe gp ook treurde

In het Hofken, als uW 3el. . .

Kontgom baug'/ van ſinertet ſcheurde

Entn ſtrht ter aarden viel:.

Doeje riept an 't kruis ö Heer!

WPaaromdzukje np ſo neer?
O.

TDenk' dan an mijn klepme kragten .“

JZu als WPater uitgeſt0t/ -

ſ - TDenk/



9 Geſangen voor

Denk/ ö Denk/ am 1lare klagten!

Eer mijn hert gebzoken wozt:

Taat uw' tramen / ſmert en bloet/

IDu geneſen mün gemoet.

9.

Hzomberoemt U in genade/

JDeem umhu hert/ daar ig het Peer/ #

Jºaak het bºp van al het quade/

JFoºm/ en ſchik het tor uw' Eer:

GBp dat ik in CLeuwighept

Juiche/ Godt 3p d' Heerlikhept.

e

- * - * 3- -

EEN VERLEGEN SONDAAR.

o N D E R 'T

GESIGTE vAN SONDEN,

s A T A N s

M A GT, E N H E L.

Stem: Wie ſleet Heuchelyker dagen:

T.

Kote Poft van't gepg des Meeren/

TDie mhm ving'ren in den ſirijt/

En mijn hant ter oozlog leeren

bzondt/ Ach! help nnp nu/ ik lijt:

TDuiſenden van Jel vpandem

Doen mp mit den ooglog aan/

Aldebaren van de ſtranden

Schüllen over mp te gaan. -

2. 3WPat1t
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2.

MDant de buile WBangedzoWten/

Al de grouw'len vau mijn hert/

MDerelts Satans Pelſche togten

HWAaken mp een bitt're ſtnert:

*lt 2Ben met koogden vaſt gebonden/

CDnder 's Satans Pelſche magt/

En uw'toren/ en mijn ſonden

TDoen mp ſchzeeuwen iumſjn klagt.

3.

Ach! ik Pyees' ſk fal verſinken

In den afgrout ban mijn liet/

GEn vo02 Eeuwig gantz verdzinken

In een poel van Jelſch verdziet!

Gzote Godt/ ſeer Zoog gepgeſen!

Lied mp/ red mp/ Eerik val

Jeſu/ wtlt mijn helper weſen

KTegen dees' vpanden all'.

4.

Schelt den Satan dooz uw wonden/

\ Bleek de werelt; laat mün hert
Eens van ſonden ſiju ontbonden/

TDat het LU gehepligt wert:

Plept vooy np/en toon uw' Pader

d'Eeuw'ge lofpzig van uw' Bloet/

Gum mp/ doo? uw' Geeſt te gader

En't Geloof/ en't geplrijk Goet.

J.

Äuk mp uit des Satans klouwen/

25eekt ſijn koogden gamts au twee/

Schenk mp 't Godd'lhlt ziels berouw/en

Speek mijn hert eens toe van vzee:

IHeer je ſoud mooit groter wonder

Pan uw' Pºp genade nagt/

Als all mp/ ſoo'n ſmoden onder

TDuiſend hebben toegebzagt.

4. G1
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- 6.

G! Maak dan mp Goddeloſe - - >

Dzanken v?p van 't ſondig vull/

Geeft dat ik v003 al dit boſe

Uw' geregtighept verrutl:

GP TDanſou Ubu' JNaam Koemwaardig/

TDooz mp doenn’lung ſijn verbzept/ -

Enſo ik dan ſchep/ U vaardig

Singen Lof in Eeuwighept. -

E EN OVERTUIG.DE

wENSCHT nier NABY,
M AAR G EH E E LE EN -

C HR IST E N

T E W E SE N.

Stem: Pſ 77. - -

I. -

Cºer/ ik ben mabp gekomen/

En JNogtans niet angenomen/

'h Ben mog uit min diepe moot/

JPiet gebagt tot uwe ſch00t: - -

Sal ik 't Canaan beſchouWen/

En mijn boet daar buiten h0UWen ?

Sal k an de p002ken ſtaan/

En logtang verloren gaan?

2.

Ach! wat mag de oozſaak weſen/ .

Teat mün hert niet wogt geneſen? --

Scheelt
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Scheelt het Peer/ an uw' genaad'z

Hºeen. Die heeft nog epnd nogmaat:

Seſu ſchºthet an uwe wondej
TDat die niet meer vuile ſonden

Wºaſſchen? of se dat uw' Geeſt

JPiet meer toomt dat hp geneeſt.

W 3.

Mºeen: ö meen: maar 'tis mijn boošhept/

TDat gp my mog leveloos lepd 7

sºn ºom/entraäghepts ſchult/
TDat tk miet ben ingehult

In het Sion/ daar de vzomen

Jºu te ſamen ſijn gekomen:

Peere geeft dannu genaad' /

CDmte merken op mijn quaät.

Seſu! maak mp eens verlegen/

TDat ik uit mp ſelfster degen

HMag tot U gedzeveu ſijn/

(Tot gemeſing' van mijn pijn:

TDwingt mp Heer/ tot Ute lopen/

En al 't epgente verkopen/

TDat ik maakt tot uwe ſchoot

Flºp begeve in mijn nQot.

5.

Heere Jeſu/werk dan ſtadig

Än mp/ doo: uw' Geeſt genadig/

(Cot dat ik in Sions Zof

Hl.Net Uw' kinderen ſinge lof:

TD0e het / op dat gp de Eere

Dan uw' JPaam mog mogt' vermere/

Die van up ook of geſept

Konde ſijn in Eeuwighept.

GF 5. VOOR
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5.

vo oR E EN

OVE RTU IGDE,
DIE N U W E ER -

G E R U S T

H EN EN GA AT.

Stem: Pſ. 1 1 1.

I.

RIm Siel/ Hoezalig ſcheen dien dag;

Al§ 's JennelF 0og eens op l ſag/

JPNet liragt en inbl0et Van Jenade:

(Coen Gp/ o Jeſu! an mijn hert

Eens kloptet/ dat het bange wert/

Met ſchulten ſonden ſeer beladen.

- 2.

(Toen ſag ik/ Heer! dat al den trepm

HDijng leveig enkel Was onrepn/

Plw'toren/ bloel / ja / Jelle waardig:

'K Zad uwe gralnſchaps maat vervult/

Getergt uw Majeſtepts gedult/

TDooz all' nijn grouW'len ſo boogaardig.

3.

Sk beefd' / en ſtont als op den ramt

Pan d'afgront/en der Zellen kant

Dooz mp/ ſoo'n HENonſter/ uu ontfloten:

Ält ſWeefde ruſt'loog om en om/

Enriep mer tranen / Jeſu / kon

2Behoudt/ eer iſt ſal ſijn verſtoten.

-- - 3. 4. 'tWas
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4

t Wasnet als klagten wat ik ſong'

TDoe ik münhanden angſtig wzong'

En thert beknelt lag in de ſchoeven/

Sk riep met tranen wee en Ach!

En moeſ' inſmert/ en maar geklag

Geheele dagen lang vertoeven.

J.

't Scheen Heer! of ik uit mijnen noot

Geret ſou zyn/ en tot uw' ſchoot

Jlºp ſelben nU regt wou begeven/

Het ſcheen mp/ of ik ſeer mabp

JDU ſou van Jel entoren v?p /

Poo? Eeuwig vooz uw' Anſchijn leven.

6

Ilàaar Ach! mijn tränenen geſugt

Sün nu Jelaag ! weer in deugt

Als d' Zolle damp en rook vervlogen:

3 -

Hl.Nijn hart/ ö Zeer! is ſo?geloog

Gewogden/ ſint ik rnſte koog'/

JLRijn 0gens ſpying-bzon ig weer dzoge.

7.

JNu ga fk ongevoelig Zeen/

En't hart is wederom/ als ſteen

CDMbuigſaam/ hart en ongehepligt:

'k Ben erger in mijn ſondig guaat/

Eil keer weer im nijn olide fiaat

Aiſchoon ik nog miet ben bevepligt.

8.

O Jeſu! Ach! wat ſware ſlag/

Sult GP inijn ziel / dien gr0ten dag

Äls ſtrenge Tigter eens doen treffen:

TDaar ik/ ſo 'e ſcheen / op 't ſmalle Pat

JNijl hert ei! VOeten heb gehat.

Eil nu Weer dWaal ua mijn beſeffen.

G 2. 9. Wee
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9.

MDeemp! dat iſt uw' kloppend' wooºt

Iliet henen gaan/ als 0ngeh00zt/ -

En's herten deur niet dede open/

TDaarom is 't/ dat gy mp net regt

Uw' Goddelike Gunſt' ontſegt/

En laat mp in mün wegen lopen.

IO.

HMaar/ ö ILMijn Schepper! keert eens weer/

En ſla mp ſogeloſe meer / .

Op 't nieuw in angſt/ en ſmert der aarde:

HUMaali my onruſtig / en verſcheur - -

HAijn hart / dat ik ſo lange treur/

(Tot dat ilt Jeſu bloet aanvaarde.

I I.

Ach! kom ö Jeſu/ meem het hert/

1Derbeelt/ cm heel/ tot dat het wert

GeſuiVert/ in uw' MBloet en Wonden :

Derbiſſelt ’t ſo / als 't weſen m0et/

TDat it l treurig valte voet/

Oiu in UWo' gepl te ſijn bevonden.
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6.

N A RE TO E ST AN T.

ovERTÜ iGDE,
W E R E L T

I S

W EDERGEK E ERT.

Stem: Pſ. 19.

Of: Als ik nog Jongeling.

I.

A ILS ik in ſonden lag/

Ein Woelde nagt en dag/

JLNet tranen en geweel :

Scheen 't mp/ of 's Hemels eer /

Sijn waak-phiolen meer

Gp my ſchoot/ na beneen/

(Coen riep ik overluit/

En bo?ſt in lilagten uit/

Ach! mp wat ſal iſt maken!

'k Wag. Walgelik en b00§/

Gants red en radeloos/

MPiſt an geen hulp te ralien.

2 •

INn dagt ik / dat de tüt
#Ä # elltÄ

n mp verſcheenen Waar: -

G 3 Jß
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Ik feerde mijn gemoet

Pan't goddel00S geb?0et

Tees werelts tot uw' ſchaar:

Ält riep tot ieder! ach!

Bekeert U / Want de dag

TDer WZalten/ ſtaat te i0unen:

JERijn 00ell dllH Wonderlik

Gafan de werelt ſchik/

Cu bljtſchap an de Vonnen.

3

G Zeſu! maar mijn luſt

Peeft nu een ander ruft

Als uw' gunſt' in 't oog:

So Haaſt mijn ſonden laſt

3Dan unp geWelien Was

Stalt iſt nijn Zooft om ?00g.

HEYogt' ik 't net ſchaannte ?eer/

2Belijden/ dat il Weer

(Tot '§ werelts dzek gekeert ben.

HERijn hart niet regt geraakt /

Än ſoliden vaft gehaalit/

TDoet als il cerſt geleert ben.

4.

O Jeſu! toom het np

PJoe ZDatalºg ſlaCLT !!

HNP mog gebonden HOut

Phoe grouw'lli deſe daat

3Doo; U getektent ſtaat

TDie Gp uit d'Peniel ſchott

Ach! treli nup net gewelt/

End' Zsogten mederveit /

TDat ilz voo! l / o toning!

HAp buig/ Ach! laat uv' 25oet

Leunaa mün booš genºet

Zig Kepn'gen tot uw' woning'.

D E.
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DE V Y F DE SO OR TE

- V A N

G E S ANGE N,
V O OR A L LE R L E Y

ON BE KE ER DE,

O OK N U TT I G VOOR

B E K E E R D E.

- I -

- - B E D E

o M H E T

GENADENWERK
H. GEESTES ÄöNDERvINDEN.

Stem: Pſalm 25.

Äetuw' Geeſtesligten ach!

TPat ik Zeplig antw' voeten

Al mijn ſchulden b?engen mag:

TDoet my ſien/ dat ik U miš/

Endooz ſonden heb verloren/

vÄÄ hepl is/

Q0 Up hebt WLerMILU0LLU,

vºern CB 4 2. Geeft

I.

J. kom mp eens ontnoeten
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2.

Geeft mp nu van mijne ſonden

So een ſalig regt geſigt/

TDat ik bp mp ſelfs bevomden

Sün mag als een Helle wigt:

ILept mp in mijn grouw'lik hert/

CDm dat rondsonnte beſchouwen/

Joe 't onrepn/ en ſtinkend' wert/

MDül 't UW' Wet niet heeft gehouwen.

3.

Jeſu / 25?eng mponder d’ogen/

ÜZoe mijn beſte werken ſijn

G?ouvu'liſt/ ſchoom ik gants bedzogen

Steum op ſullt een deugden ſchijn:

leert unp / dat tk gants onrepu

Ben van boven tot beneden/

En dat al mijn evens trepn

ZH/ in ſonden voozt te treden.

4.

Schenk mp nu een regte ſmerte/

TDzgefhept leet en ziele pjn/

TDat iſ over ſullt een herte

(Trenrig z!" / en angſtig quijn:

B?eel luijn hert/ dat ikontbl00t

ZGijn mag/ als een radeloſe/

TDie ſigſclf niet uit den moot

Fedden ital/ maar blüft een b0ſc.

Jeſu / laat iſt afgedebei
ZSijn van alles wat bp mp/

En bp alle ſcheps’len even

TDuš/ tot hilp tevinden zy:

Schek u\u' Geeſt dat die my toom

LZoe iſt Il alleen moet ſoelien/

Ennp ruftloos voo: Uw' Thzoon

Met gebeten ſieeds verloeien.

- 9. C00n
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- 6.

(Toon mp Jeer/ dat gp Doodſaak'lik

Sijt vo02 mijn onrepne ziel/

TBierbaar/ Schoon en ſeer Dermaakºlik/

TDat ik med'rig voo? U kniel:

En met traneu regt begeer/

TDatik kl dus mag beſchouwen/

En verkieſen tot mijn Peer/

Ja U / mp / mag ondertrouwen.

7.

TPoet mp ſo uw ſchoonhept merken/

TDat iſt uit mp ſelve ga/

En tot U met arends vlerken

Hºenen bliege om genaa/

DLaat iſt alles/ wat bemeen

GEn op aard' is/gamts vergeten/

CPnn alleen tot U tetreeu/

En U Eeuwig ºya heeten.

Stel mp uwe Peplgewaden 4

GBp mijn Keeli'ning' / meem mijn ſchuld

KTot uw' laſt/ dat ik mp baden

Håag in uwe liefdens Huld:

Ach! doe mp die ziele ruſt

In mijn binnenſte gevoelen/

TDat mijn ſonden die d’omruſt?

JMaakten/ niet meer in mp woelen.

9.

Peere Jeſu / doet mp kleven

An uw' Jals/ uw' hert / em hant/

Dat mijn voeten mu gamts even

MDand'len/ na het Baderlant:

Lºepligt mp geheel en AI/

TDat iſt tot Uw' Eer mag werken/

Ei eens / als il ſchepden ſal/

CQ ll vlieg met arends Dlerken.

G 5 2. ZIE
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2

Z I E LE N WE N S C H

w Y s'H E Y T

W E R KSA A M HE Y T.

Stem: Auguſtinus ging eens:

I. -

OPÄ Hoogſte Teeraar/

TDie uw' volk doo woozt en Geeſt

Tept en ſtiert op 't ſpoo/ dat weer haar

Bºengt nat Depig vzeugde feeſt:

Ach! weeſt Gp mijn Ligt in 't duiſter/

ZSon en ſchiit/enlebens kragt/

TDat ik uit des Satans kluifter

(Cot uvo' ſcho0t mag ſijn geb?agt.

2.

"ß Ben eendwaagen ſinneloſen/

TDie op’s levens Hoge baan

TDooz nujn ſtruiklen reukeloos/ en

TDWaalzugt niet een ſtap kam gaal:

't HPis in al mijn ſatten handel/

't Liigtſnoer van nVo' Zeplig W00?t/

TPaaronn is het/ dat mijn wandel/

TD002 min Dpant W0zt geſto0zt.

3.

IHeere Jeſu/ laat defiralen

Dan Llw' glamtsrijk Hemel ligt /

Än mHn domk're ziele dafen/ -

En bewerkt mp tot münpligt:
* - . . . v. 3Leer

*
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Teer mp bidden) leſen/ werken/

Tuſteloog tot uwer Eer/

TDat ikt/ glg met arend§ Vlerken/

Dlieg/ en 't Hoogſte Joog begeer.

- 4.

TDoe mp d'aard'ſe d?af vergeten/

GEn veragten 't ſondig ſtoff

C9 Hl.Aijn ZSchepper/ Hl20gt' ik weeten/

TDat ik zijn unoeſt' tot uw' lof.

JNeem danlui/ en luſtel00shepe/

Loom en traaghept van mp weV/

* TPat tk eens total mijn booghept/

Hºenen uit vpanden/ ſeg'.

5.

Maakt mijn Geeſt dan vlug en baardig/

CDm te lopen 't ſmalle pat/

TDat ik U/ die Koemens waardig

Zijt/ ook ſteeds op 't Hoogſte ſchat:

Ach! laat mp mooit ſijn geruſt/

Eerik weet/ dat gp mijn leven

Sijt en dat mijns herten luſt/

Tot U enig wogt gedzeven.

3. E EN
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3

EEN ON HERBORENE

B E GE ERT

V ERNI E U WT

V E R AN DER
T E

W O R D E N.

Stem: Hoe ſchoonligt ons:

I.

SÄ my ö Heer/ een nieuwen Geeſt/

Dat Gp van mp unoogt ſijn gev?eeſt/

Gehoozſaamt 1 engehePlgt/

3Derlog mp van dit ſondig hert/

TDat het uit ſatans ſtrik on Wert/

TDoo? U mag ſijn bevepligt;

Ach! Heer// Joe ſeer/
Sijn mijnſonden7/ en mün Wolldelt

(Toegemomen/

En ſchier Hemelhoog gekomen.
2.

Pernieuwt Gp 't hertl dat onrePns/

Derligt 't verſtant van duiſternis/

Gun's levens weg te kennen /

Ach! buig mijn ongehooſaam wil/

So wederſtrevend' dat ik ſtil

Hlap mag an Ül gewenmen:

Bºeek Gp // in mp

Epºgen uften TDie ontruſten/

So münſinnen/

TDat ik U niet kam beminnen.

T

3. Zer
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Z»

IHerfoºm mijn oodeell dat verblint/

MDat enkel ſondig is/ beſint/

En uniet kam Waardeeren/

Set mijn genegentheden om /

JLaakt regt / al wat verdzapten krom/

U niet wil heplig Eeren.

Ach! dºing// en dwing'/

IMp ontaarde/ / Mants van d’aarde/

Steeds na boven/

GmU met uw' volk te loven.

4.

TD'Zertstogten/ blijtſchap / dzoefhept/ haat/

Derwondering' en al is quaat/

Sp werken op de werelt:

Ach! trek dees' ſnode togt'likheen

JPa boven toe/dat ilt beneen:

JPiet hang' in 't ſchoon beperelt/

Dan 't geen// met reen/

ZSchaad' en dzek hiet // en uiet anbiet/

Als maar ſtrikken/

TDaar men Eeuwig moet in ſtikkeu.

5.

JlMijn Ledematen ſiju alleen

't WPerktuig van Ongeregtigheen/

Än ſonden regt bedzeven:

Ach! keert dit wangeſtel eens weer/

O Jeſu! om tot uwer Eer/

TDat ik mag voog U leven.

JlMaak mp// gamts bp /

Danal 't oude/ſ en van't koude

Hert/ en ſchenk mp /

Dielen lüftot uwen Dienſt vºy.

4. ZIELE
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4.

Z, I E L E ZU GT

O M

B E KE R IN G E.

Stenn: Jets moet ik U Laura vragen:

Stem: Waarom ſoud' ik met vermaken.

I.

Tote Schepper! Die mp 't leven/

Siel en lighaam hebt gegeven/

Gmte zijn tot uwer Eer:

TDie uw' Goed’ren eu weldaden/

TPaar Gp mp met overladen

Itomt/ veel duiſent maaht en meer.

2.

'k HAoeſt' alleen Umet al mijn kragten

In uw' TDienſt/ bp dag' en magten

Beſig zijn : maar Ach Zelaag !

'k WDas nauw uit uw Godhepts handen/ -

Ofik bzak die liefde banden/

Als een ongehoo?ſaam dwaas.

3.

'k Tiep / O Jefu! van Udwalen/

Gin mijn bleeſluſt te behalen -

Än een ſondig blinkend niet:

'k Ben gants afgekeert van 't even

Spao? / en heb mp dwaas begeven

KLot mün epgenziel verdziet.

- '. 4. Cºtt
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4.

En mog hoop ik ſond' op ſonden/

TDie mijn ſtriemen / builen/ vonden/

HWAaken ongeneeſlik groot:

MPaar is 't epnd van a mijn boošhept/

Sal niet deſe goddelooshept /

Ilap verſellen/ tot de Toot?

- - ---- 5.

Jeſu! mogt ik wederkercn/

En mijn 's herten plage leeren

Rennen / Met geweel en traal :

Mogt' ik mp in dzoefhept ſchannen/

Ennet herten leet berauen/

GPm tot U weer heen gAGUle Y

TDoet mp ſo mijn ſondig woelen

zlèet een ſuiv're dzoefhept voelen/

Dat ik van mijn boſen Weg

Plieden mag/ en die verlateu/

So mijn oudeboelen haten/

TDat ik mp haar' TDienſt ontſeg.

7.

IHeem mp/ Leer/ dan an als vader/

ÄLaat ik uit uw' volhepts ader/

JDog een liefde kug ontfaan:

ZDeem mp Jeſu / als Berloren/

Eens bevzit van Pel en toren/

Peder in UW' Gulfic gal.
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5. - '

E E N . ON BE KE ER DE

s o E - K T

GE E STE LY K
L E V E N.

Stem: Als een uitgeſtorte.

- I.

O Fontepne van het Leven!

232on van algenoegſaamhept

Bol genaad' en 3alighept! -

Leere Jeſu wou je geven/

TDat ik 't leven/ dooz de ſond'

Gants verloren/ Weder Vond.

2.

Itonnen doden ſien noghoren/

ZSijn ſp van haarſinnen bloot/

Ben met regt dan levend' doot/

Jn mijnſonden blint geboren
Itanik ſon nogſterren ſien / )

Gun uit 't duiſt're heen te bliell.

3- -

"h Ptan nog voelen nogte ſmalien

't Soete van het levens woogt/

TD.at en hert en ziel doozb002t:

*k Yian niet werken / mog genalien

Pyeere Jeſu tot Uw' (C)3001/

WDijl il: bp de doden woon.

4. -

Heere Last ik eenmaa merken
TDees' mijn jammerljke ſtaat/

Endit dodelüke quaat:
Weß

-
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MDek mp op en ſcheur de zerken/

TDat ik Uit het nare graf : 3

Wijs'/ en leg Ulijn doodt kleet af. -

- %.

WPaarom ſal ik bp de doden -

In deſwarte donkerhept /

Ban uw Ligt ſijn aſgeſchept ?

Sulje niet Uw' Geeſteg Boden :

Ban den Hemel ſenden meer/

TDie unijn ziel verstag Weer

Jeſu! trek mp/ Geef mp voeten/ “,

TDat ik met uw' erfdeel gaan

iDag/ op's levens ſmalle baan.

Schenk mp ook eenst grote Goet/ en . .

Salig deel/ dat gp berept

Booz uw' volk in d'Eeuwighept. »

6. –,

S U GT IN GE
- O M D E

N A ME E s Us
KRA GT TE ONDERVINDEN.

Steln: Pſ 1oo.

I d

Soete Jeſu / Levens Bon!

En Eeuwig glams-rik Hemel ſon!

Ach! dat Gp eens in volle kragt -

Wº N ein TDaat an mp volbyagt!

uº ºn Datangº „n»
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2.

TUw' Naam is enkel zalighept/

Poo! d'Uitverkoo!'ne toeberept/ .

Schuhfdam uw Naam ook in mün hert/

TDatili doo? U geſalige Wert.

HWAijn Naam iš sondär en Godd'loog/

HAijn daden grouw'itk/ erg/en boos/

PLÄat dan Uw'Naam mijn ſchulden / ?eer/ -2

Bedeklien/ tot Uw' Names Eer.

4- -

GEn denk maar aam Uw' Naam en daad/

TDie trooſt-rijk iš / en vol genaad'/ -

ZSo wogt mijn Naam die Sondaar is/

TDooz uwe Naame heplig wiš.

$.

Gp ſaligt die Kampſalig ſijn/

ÄÄÄÄnvün
Gp dat Uw' Naam in Eeuwighept

MDan 't ſalig Volk mag ºn verbzept.

Maak mp/ ÖÄ maker vºp

Dan ſchult en ſmet/ en heerſchappp

TPerſonden/ dat ik Vinde ſtof

Ceſingen/ Uwen Naam zy of
3 - -- - - - *.. -



ook nuttig voor Bekeerde. II

D F. DR. I E AM PT EN

V A N

J E S U S
– roT N UT r E v AN E EN

N A TUI R L IN G.

Steln: Pſ CO.

- * I»

Eſalfde Chziſte/ Dzede Poſt!

Ach! geef mijn zieleen Ware d0?ſt/

Gun Al/ in Alleš engeheel

(Te kieſen tot mijn enig TDeel.

-- ---- - - - - - - - .. 2.

Geſalfde Leeraar/ en P20pheet/

TDie al mijn ’s herten dwaaShept Weet/

Ach! Leer mp 's Zeines paten ſpoo/

En voer mp eens de wollten dooz.

3.

- CD Prieſter/ TDie wnet offerbloet

r TDes werelts ſonden hebt gebOet/ - -

Bevºijt oolt eeng mijn ziel van 't quaat/

GEn ſchenk mp 't Zeylighepts GeWAat. --

- 4.

Ep weeſt mijnvoozſpzaak en mijn 250g/

TDzaagt voo mijn Ceuw'ge Weſtaut ſo?g /

Perwerv’/ en ſend mp uwen Geeſt /

(Tot Leptsman/ in het Glori Feeſt.

5.

GD Lºoning! die der Zellen wagt/

Dan TDuivel/ TDoodt hebt t'onderbºagt!
- - IZ 2 - Per
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Meerbeek in mp het ſnood gewelt/

TDat ſig uw' Wille legen et.

KDwingt my tot uw' Gehoozſaamhept/

TDat il in onderdanighept

Uw' will en wetten Zepliglijk f -

Gmhels en hier en Eeuwiglijk. ,

7.

HAaak van miju hert Uw' epgen (Chzoon/

GEn ſteeds ſo in mijn herte Woon/ -

TDat iſt in l/Pen CBp in MP/

Gp mijn en ik de uwe º -

Wiegeer! en ſtier mp nauw' MBill

TDät iß in uw' beſcherming' ſtil

Mag ruſten / tot een Zaal'ger thd -

Ap Eeuwig in uw ſchoot verblüd.

8.

zeis no e erre,
O M I N

C H R I S T US
GEvoNDEN TE SYN.

CPf: Als een uitgeſtorte:

I.

Ch! Mat kan 't mijn ziele baten/

Pfik alles weet en ken/

Zsa il buiten Jeſus ben:

äryº' iſt Eer of Zooge ſtaaten/

- "t Baat
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't Baat mün arme ziele miet/

So ik Jeſus niet geniet.

- - 2. -

LHoop ik op eenzalig ſterven/

CPfeen ſaal'ge Heerlikhept/

Doog des Heeren volk berept:

Ach! dit alles moet ik derven/

So mijn hert op 't Pepl verbant

Diet in Jeſus is gegront. - " -

-- 3. -

Jeſu/ Jeſu! Gp Alleene -

zont mijn ziel uit alle noot

Tedden/ja/ Van Jel en doot : ::

Geeft dan/ dat ik anders geene -

ZDeffens U/ op aarde meer/

(Tot mijn Zepl/en (Crooſt begeer.

4

Schenk mp doo? Uw' Goethept 't leven/

TDoo? uw' läruiš bl0et angebzagt /

Kult mp uit des Satans magt:

Ach! laat ik U 't herte geven/

GEn unaak gp 't van ſonden repn/

Pºeplig/ teder/ ende klepn.

$.

MPoont Gp Eenig in mijn herte

Dooz t gelove/dat min ziel

U / ö Jeſu/ regt beviel :

TPzüft uit 't hert/ al wat mp ſmerte/

Tezuk/ en kommer baren ſou /

En bzeng' mp/ in d'ondertrouW,

6.

Dat ik mp an U verbinde/

CDm alleen voo? U te zijn/

En U Ä ÄÄ mijn:

eere Seſu! laat Mp VilldeLeere Jeſ P I? 3 't Goe
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*t Goede/ daar gp dooz genaad' -

Aluw' volk met Oberland. -

9.

B E D E - S A N G :

O M H E T.

LEVEN DES GELOOFS.

Stem: Pſ 10o. -

I -

Ehova/ trek mijn hert van 't ſtof/

„J En al/ wat Werelts is eens of/

Op dat ik van Veen ander luſt/

Als uw Gebodt mag ſijn bewuſt.
2.

G Jeſu! weeſt eens All in Al/

(Terwijl ik in dit ſönden TPal

Gnnſwerv'/ Geeft dat iſt in den ſtrik

TDes Satans niet geheel verſtik'.

3.

Ach! maak mp van trouwlooshept v?P/

En van des werelts ſlavernp/ -

Beſtier / en lept mijn herten ſin

(Tot U / dat ilt U enigmin.

- 4. - - ..?

ZSiet op mijn ſitten ende ſtaan/

En laat iſt in nw' wegen Maan / - -

CDntledigt mp van 't ſondig hart / -

1Dan alle raump / endzuk/ en ſmart.

J.

WW Goede Geeſ leer my uw' will' - -

Enwebehagen darf ſi/ -- * - *

A3c-
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23edaart/en welberaan 't verbont

CDmhelſen mag/ 0p ſtollt.

Ptom Jeſu! repk uw regterhant/

GEn meem mijn ziel U tot een pant/

TPat ik mp eens ö Salig Deel!

An U opdzagen mag geheel.

7.

toun dan/mijn Maker/ Heer/ en Godt/

ALaat ik U. kieſen tot mijn lodt/

GEn miette vgeed' ſijn/ eer iſt ſmaak

Uw' Gunſt'/en Eeuwig binnen raak.

N

I Ö.

z 1 E L E w E N s C H
o M "T

S T ERV EN
-

Pan deš Zemels ſaligheen:

- ſº 4

- - T E LE E R E N.

ZStem: Ach was ſol ich Sundaar:

J.

Ve des PLeveng! Leer mp ſterben

Eerik eeuwig ſterven moet/

En verſmooz in d' Hellen gloet:

Sterv' ik niet an ſonden/Älterve

JNooit een ſaal'ger Heerlikhept/

Dooz uw' kinderen berept.

2.

Doe mp ſien/ dat ik mog lebe

TDoot/ in ſonden / afgeſmeen
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Jeſu! ach! woud Gp mp geven/ * - -

Dat ik als een ſchuldenaar/

JNJg verſoelling' Wierd geWaar.

--*

- 3. 9 - -

H1Nogt' ik mooit met ſoeken ruſten/

Eerik U koos tot mijn goet/ -

En een woming' vooz't gemoet. . . .“

GP laat ilt mp eeng verluſten

An het geplrijk Zemels Goedt/

TD.at UW' Voll ten leven vocdt.

4.

JLeer my ook unün dagen tellen/

TPat ik ieder uir/en dag/

- Effen reek'ning' houden mag: - -

Op dat ik eens ſonder quel/ en

Doefhept/ doo: uw Bloet en Geeſt

Pieps'/ ma't ?eplig Eeuwig Feeſt.

11.

KINDERGESANG
Stem: Pſ 6.

- Is

CÄ Jeſu/ maak mün ſonden

Alleen in uwe wonden/

(Tot ſuiv're witte ſnieuw :

Pºef mp uit ’t ſtof om hoge/ ,

Auſiet mp met medogen ;

LiegtVeerdigt/ maakt mp nieuw. - - -

2.

In uwem ſchoot / ö Heere!

Jºeemt up/en wilt mp leere/ -

Als Gpgebiet/te gaan . A
– - UR

.
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-

In uwe weren wegen/

TDanſal ik Eeuwig ſegen

Ban uwe yant ontfaan.

I 2. !

ZIELE WENS CH.

- - 2.

Uwe Gunſte doet mp erve/

Stem: Albeſittend Ligten Vader:

HÄ Jeſu/ ſlaat uw' ogen

En uw Goddelijk medogen

IDu op Up/ een WDUrUlke meer:

Fiepnigt mp van al mhm ſoliden

In uwbloet/ want in uw' wonden

zau ik ſuiver Wogden weer,

Soete Jeſu/ eer ik ſterve/ - -

Bengt mp in uw' Hepl verbont/

MitÄ HLaat mijn ſinnen

Suiver uvmen TDienſt bemimmen:

Wtuſt mp met uw' liefdemont.

- 3.

Hºepligt mp/ en maak mijn herte

So onrepu/ bevzijt van ſmerte/

CPnruſt/ noeiten en verdziet:

G)! laat uwe Geeſt met ſtromen

JDu van boven neder lionen/

Cot gemeſing' van mün liet,
- :

-

- - - - 4.

Jeſu! leert mp uwe wegen/

En uw' wetten/ dat ik ſegen

- Dan uw' hant ontfangen mag. -

?F .
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Ach! Dernieuw mijn gantſche leven -

JPauw' woogt/ dat ik op 't even

Pat/mün gangen houden mag.

5.

Ach! laat ik Uteder vzeſen

Stadig / en gehoo?ſaam Weſen;

KTrek mijn hert na boven/ Heer!

CDm uw' G2oote Paam volveerdig - - - -

Kegt te prüfen die dog weerdig

Blijft vooz Eeuwig lofen eer.

- I 3.

B E D E

o MO -

HERT-VERANDERINGE.

Stem: Schoon bloemgewas.

-

G“ mp/ ö Godt/ doo: uw' genaad'

Een repn en heplig hert/ -

Läopt uit mp al het ſondig quaad'/

Het welk vooy Eeuwigſmert:

Ach! laat mijn duiſt're zielen 00g

Liegt Zeplig ſijn verligt./

TDatik bedenk ’t geen Gp onhoog/

Uw' Erfdeel hebt geſtigt. -

2.

Schenk mp uw Geeſt / dat ſig mijn Wil

S02gvuldig an uw' wer

tan onderwerpen dat il ſtil

Zeel vlütig daar op let/
- -

* 8- --

GB Hey
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O Heplant Jeſus/maak mijn tong'

ſiegt Pepliglyk berept

(Tot uwen lof/ dat ik eens ſong"

In ſaal'ge Ceuwighept.

Z»

JReemt jdelhept/ en vleeſchesluſt

Geheelijk uit mijn hert

Lºerfoznn mp/ dat ik tot mijn ruſt

- All kieſe/ vzp van ſmert: - - - - - -

Jeſu / weeſt Gp mijn Middelaar/

S02g voog mijn zielen ſtaad'/

So ſalik vºp/ van 't Hels gepaar/

Steeds roemen uw' genaad'.

- I4-

Ko RTEz U GT IN GE,

Stein: Op myn ziel.

1.

AÄ Zions Ptoning!

M. JDeemt een miertje tot uw' ſchoot/

JNa uw' goethept Overgroot:

Ach! maak in mijn hert uw' UDoning/

Buigt mijn wil/ geeft dat nijn hert/

U/ CD Peer/ gehepligt wert.

- - 2- -

* Schenk mp ligt/ dat ik uw' Wegen

tan beſchonwen Zepliglijk/

Pier/ en dan 0olt Eeuwiglijk:

Jeſu / maak münziel genegen

Cot uw' Woogt/ en Zepligt mp/

TDat iſt Eenwig bp U 3p.

- - - - - - 3 Doet
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- Z»

Doet al vzoeg mijn lippen roemen

Van uw' lof/en doet mp gaan

Door uw' Geeſt/ op 's evens baan:

Heere, laat ik U eens noemen

Dorg' en Middelaar voo! mp/

CD! TDan juicht mijn tongeblp.

I 5.

K IN DE R-G E S ANG

Stem: O Heer wilt my dog Geven:

GPf: Pſ. 9.

I.

GÄ dat ik l mag kennen/

JEn vzoeg am U gewemmen/

Liegeer mijn gamtſche Luft

Heer Jeſu/ maak mijn ogen/

An d'aard. mog vaſt/ OIm hoge

Fiegt Hemels tot nijn ruſt.

2.

TDzaag mp ook in nw' Armen/

Uit Goethept en ontfarmen/

Sog voög mßm leven/ Peer/

Bewaart mp vooz de ſonden/

En doet mp vzoeg verkonden

Uw' Gzote Paam/ en Eer,

: - - 16. ZIE
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d - I 6.

z 1 EL E z U GT,

O M )

V E R SO E NT

". E NI - 5

GE H E Y L I GT

f T E W OR DE N. #

Steum : Liebſter Emmanuël:

GPf: Al wat men doet:

.

I.

K°Ä Jeſu/ kon/ ep neen mijn ſondigherte/

konn/trekhet net geweituit's Satans magt/

Pervont het/ dat ik quijn in zielen ſümerte/

Cot dat Uw balſem 't weer geheel verſagt: -

Ach! geef mp voeten/

Gm U t”ontmoeten/

HMet tranen/ ſugten/en een ziel gellagt.

2. -

Ptom/ Kepnigt Gp mijn ziel/ dat ik genegen

HENaglopen op lw Hoge Hennes baan «",

Derlog my van mijn boos' en ſuode wegen/

MPaar op ik heb trouwlooſelik gegaall :

Ach! laat uw' wonden/

JDu all' mijn ſonden - .

Geneſen/ doe mp Zeplig voo Llſtaan.
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Z.

Geefluſt / ö toning Jeſus! dat mijn ſinnen

Pan d’aard' 0m h0ge nu getrokken 3ijn:

Laat ik l vieriglijk/ en ſuiver mimmen/

En doo geloof U Zeplig noemeu mijn:

Atom maakt uw' UDoning"/
-

CD Sions koming! „ . . .

In 't herr/ en weeſt mijn zielen medicijn,

„---- - - - - - - 4- - - -

Gegeerlenſtier mp/ na uw Wilen wetten/ /

TDat ik U enig kieſe tot mijn Heer

TD0e 1mp met eerbiet 0p uw' WPenken letten/

En leggen mp gehooſaam voo? U neer.

Ach! wilt mp geven/

Hier ſo te leven!

TDat ik eeug Eeuwigzing'/ Uw' JPaam 3p der.

17.

G E E ST E LY K

L I G T.

Stem: Onſe Vader.

º

e

f.

O Jeſu! uwe Heerlikhept!

Duirt nu/en in der Leuwighept:

MBijl GBp de ſelve altijt zijt

Dan Eeuwighept/en in de tit:

Ach! doe minogen open Peer

Dat ik eens anſie en begeer.

:

2 Net
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2.

ºet Heplig) ſalig/ Heerlijk ligt./

So dierbaar voo het ziels geſigt:

Ach! laat uw Godthepts held're glauts

IMßn hert beſtralen/ dat ik gants -

Än uwe ſchoonhept alles vind 7

MDat dat ook maar mijn hert beſind.

Ach! Geeft mp dan ei herten Dogl

TBätenkesſergeonhöj - ----

Tºat afgekeert van 't ſondig niet/

Alleen op uwe Gunſteſiet: -- -- --

Dat ih/ Wat werelts is/ vooz bp

JMag ſien/ als ſchadelik vooz mp.

- 4.«

Pºoge Godt! maak gp my klepn/

Gotmoedig/ Heylig en ook repn -

Dan herten datik met mijn ruſt.

GPp uwen TDienſt mag ſijn beluſt:

Peer mp van alle ſonden af/ .

En van des werelts id'le kaf.
- 5.

Geeft/ dat ik tot een Eeuwig goet

Mag heylig nepgen müngemoet;

Dereenigt mp met U/ ö geer! -

TDatik apregtelük begeer .

Doo? U televen Zepliglhlt

?ier/ et hier Manaals Eeuwigjk.

- 13. GE
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18.

G e D AG T EN

ov E R E EN . . e

G O D LO SE
vo or 'r

t

O OR D E E L.

HºeÄ ſal dienTDagdesGodeelsvoo't
M tW

Ban 't Goddeloſe rot/omſet met blirenns ligt/

en weſen; Alg de Godt des Zemels op de wol

EUR

Signederſet/ om al’t gewemel van de volken. *

Berbaaſt tontmoeten. -

Straksſend deKigterb?eeſ"lijkalseen donderſtem/

Sijn woot op aard' / dat 't hert in ſchzoeven

maalt bellennt/

Derſchijnt ten CDogdeel! om 't bedzeven quaatteh0

rel /

MDells en met onuitblušb'revlam van Helento

rell

- Gp mu ſult boeten.

Ä rüſt den Sondaar/opdesktonings Goot

gebiet /

eſ goog / daar hp des Kigtersvlammend'ogen

et/

Seer ſchlag (alš een blirem vier) op hemsa
* - - - I.
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f

t

EENÄ anſtonds voo?'t ?elverdienend' quaat de

plagen . . . . . . .

Dan Satans handen:
- :::::

Ä ſtaat den ſpotter Goddeloog metſchgikom

ſet/ . . . . . . . . . - -

En wagt albevendº d' uitſpaak Vall die douder

MBet/, - - - - - -

Gaat weg/ vervloekte van mün Anſchijn/ gaat

verſinken/
-

Cºn Äºne in den Afgront gaits verdzin

fiel

Met kleppertanden.

Daar ſetdien Doemeling der Engelrepenſaan/
En 't Volk/ hier dug veragt/ ten Zemel vzolijk

gaall : "

TDaar h00zt hp 't groot gejuich der Eetuw'ger vzeug

de galmen/ - - -

Ban 't Peplig volk/ dat Godt verheerelikt met

Pſalmen

(Terwpl hp ſchzeeuwen

Moet duiſent/duiſentAch! enWee!en eind'loos

TIEEE.

CDp 't bzullen van diem Godten Seraphinen Heer;

TDieÄ # zijn UP2aak-Pytool/ en Wraumſchap§

ONDLL

Dm g' uit tegieten op her hooft van iederſonder/

D002 duiſent Eeuwen.

Ä opent ſig den put des afgrontsmethaar
T00k /

En dekt het ſchepſel/ zo rampſalig indenſmook /

Dat hp verdwijnt / en eeuwig noet ziju handen

Wzillgel/

Z Cºl!
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En in een naar geluit hertbgekend' jammer ſingen

Ju bitter ſchzepen.

* g“ Kigter! dzukt mp dit met kragt op

't fºr

2sevpt mn Siel van dees ſo outonsor
ſmert; - -

Ach ſtelm dooz uw' krups-bloet vºp van Helen

Oet

TPat ik eens mag in Glori blinken met de choren

* Der Engel repen.

D E.
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D E S ES DE SO OR TE

V A N

GE S ANGE N,
A LL E EN V Q Q R

G EL O V I G E.

I.

D P D E

't SAMENKOMSTE

D E R.

V R O M E N.

Stenn: Hoe ſchoonligt ons de Morgen-ſter.

I.

Tº Salig/ Heilig. Hemels EPeer!

ºter zijn wp tzaam vergadert weer/

Ach! wag het in verlangen!

*-* Gun uwe gunſten Zalighept/

TDie Gp den Dzomen hebt berept/

JlMet eerbiette Ontfallgen.

GP Heer// daal neer/

WPilt ong laven/ / met uw' gaben

„ Bam genade/

Tat wp ſingen vzorgTknº

2. 2. Leg
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2e

Teg indzuk op ons herten oºgl

Trek Sielen lichaam beidom hoog

Cotuwen Chzoon/ ö toning!

Rom Ieſu kom/ epſend uw ligt./

En leertons IZepliglük onSpligt) -

ſaaakt in ons hert W. woning/

JLeef daar // ſweef daar/ -

TPatong ſimmen// U beminnen/

CEnna boven -

Steigrenom Uw' Kaam teloven.

3.

D Jeſu! Geefons hert enſtof/

Gnnenkel vooz en tot uw' lof

Pan't Zeplige te galmen:

Pervult ons hert met uwe gunſ'/

En leer ong nu die Saal'ge hunſtl

Hlaet liederenen Pſalmen.

TDat wp// gants blp

PU mu roemen// en 00li n0eMell

Guſen toning /

Die in d' zemel hout ſijn Woming'.

4.

Geefelk een kruimpje ma ſijn ſtaatl

GEn overſtozt met uw' genaad

En invlöet ons van boven /

Ptoj weons op geefherten tong'l

Ach! dat nuieder vzolik ſong'/

GPns toning is teloven.

Ptom dan/ / nu Van

T9'Hemelneder/ſchenk ons weder

’s Geeſtes ſtromen/

TDat Wop ſingen regt als V20Men.

-

- -

r v
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- 2. -

O P H E T.

o F

T H E E-D R IN KEN.

Op een eygene Melodie.

I. - - '

SÄ aller ſaligheden!

tonn uit d'Jeunel nu beneden/ - - -

PLaat een d?opje goethept neer:

’t WPater w0zt ons hier geſchonken

(Tot verquikking’: maak ons dzonken /

Uit uw geplfontein/ ö Heer! ..

TLaat uw waat’ren/) ons doen ſchaat’ren/

En van blijtſchap Zeplig klaat’ren/

(Cot UW'....... WJeerlijkhept.

ITaat uw“ waat’ren/ ons doen ſchaat’ren/

En van blptſchap Zeplig klaat’ren

(Cot uw'....... Heerlijkhept.

2.

Spzing/ ontſpºing/ ö Bzon van 't Leven!

MPilt ong 't levend' MDater geven/

(Tot verquikking' van ons hert:

Send uw' koren/ Moſt en W9ijnen/

TDat wp im uw' min verdwijnen/

TPaar Gp in verheerlikt wert,

Z 3 HLaat
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Taat ons ſingen/ / dat het klingen

Maag in't oo der Hemelingen

eſuß...... .3p de HLof.

PLÄat ong ſingen//dat het klingen

HlAag in 't ooz der Zenmelingen;

Jeſus....... 3P de Lof.

Z

Plaats U bp ons/ Gote toming/

HDeem in ieders hert uw' WDoming'

En vervult het metuw' Geeſt:

Atoun/en wilt bp ons verbepden/

En in Eeuwigheyt niet ſcheiden/

Doertons in uw Dzeugde Feeſt.

Geef ons kragten // Om te Wagte11/

GEn bp dagen/ en bp wagten

Gp nw'....... Salighept.

Geef ong kragten/ / om te wagten.

En bp dagen/ en bp nagten/

Opuw'....... Salghept.

h
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3.

O P H E T

S C H E I D EN

V A N DE

t? SAMENKOMSTE

D E R.

V R O M E N.
Stem: Hoe ſchoon ligt ons:

I.

Gfzy uw' Paam in Eeuwighept

Doo uwe Gunſt'/ mp toegelept/

D Jeſu/ Sions Ptoning!

Gp geeft mp enkel roemens ſtof/

AchT geef ook hert/ zozal uw' Lof

1Seelſoeter als de honing/

JDog zijn/l op Uniºn

(Tong enkeele fl ik ſal queelen/

En weer galmen/

GEn U loven eer met Pſalmen.
2.

Perſoent mijn ſonden menigbout/

En uwe Gunſt' mp niet onthout / -Il2aar Zepligt al. mijn ſp?ehen: k

G Ieſu! wilt nog Leeraar 3jn/

En doo: uw' Geeſteg Medicijn/

Geneſen mhm gebzehen.

Lept mp// Heer ".
4
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In uw' Wegen// maak genegen

IZarten ſinnen/

OmU Eeuwiglühtemimen.

Z

MPp ſcheiden/ Heere Jeſu! blpf

2Bp ons en in ons hert beklpf/ -

HMet Ligt/ met Jepl/ met Leven: -

Geef/ dat wp met ong' herten t’ſaaln/

JNog ſtadig roemen uwen JPaam

Gm U de Eerte geven. C»

CD TDam/ / ſull' Wo' an/ - - - - -

't Epnd eens komen // daar de Pºomen/

Eeuwig ſingen/ - - - -- -

Ein van eukelblütſchap ſpingen. v

4 -

GEEFT MY WEDER

V R E U G DE

H E Y L S.

Op een aangename Melodie.

J.

Cºplb?on/ die Uw' volle ſtromen

litgiet over Sions MDzomen/

Ach! waar zijn Uw' Saligheen? -

Ach! waar/ Ach! waarzjninw' Gaven /

Daar GP mp met pleegt te laven/ Ach

- ? - ch!
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Ach! mjn Schat! waar gaat gp heen?

Saluw' goethept/ en uw' F
TDie Gp an uw' Erfvolk toelept

JPiet Meer.......voo? mp zijn.

2.

Ach! maar/ Ach! waarzin uw Fleſſchen
CDUm mijn Zielen dogſt teleſſchen:

Ach! MPaar iš uw' Medicjn? .

Äs uw' liefeljke balſem. - - -

JDu verkeert in bitt'ren Alſem;

Ach! WPaar is uw' zemel wijn!

Gº Mijn koning! is nvö’ WDoning

Alitgeleegt van melken honing

D00? Uün. ......guijnend hert.

3.

Sult Gp/ſult gp ſteeds vertoevens

Sonder mp te laten pzoeven/

't Pette van Uw' zepligdom:

Sal Uw' hert vol mededögen

Gver mp niet ſijn bewogen/

Gm namp te kijken om?

Sullen d'Armen/ volontfarmen/

Jºopt mijn koude ziel verwarmen/

Jeſu/.... ... ach! Wat reen?

- 4

Jš 't mijn/ is’t mijn trepn van ſonden;

TDie U hebben vaſt gebonden/

TDat gp niet eens op mp ſiet ?

Heeft mijn hert/ tot ſtof gemegen/ - -

JMP berooft van uwen ſegen/

En gewo?pen in 't verdiet?

Ach! verſchoon mp 1 en vertoon mp

Dan uw.wonden dat iſ ſchoon zp

- Snuw'...... ag
* - 5 5. Maakt
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J.

IAaak mijn/ Unaak mijn boſe daden

Als ſcharlaken/ uit genaden

WPitter/ als de witte ſnieuw :

Schenk uw'/ ſchenk uw' Geeſt ban boven/

TDat ik voo? U / doo? geloov' ein

Boete mag gamts W0gden JPieuw:

TDoet my kommen als de vzomen

(Tot de duir geplengde ſtromen

Pan Uw'...... ofºn.

Mtom dan Jeſu/ tom danneder/

Gun mp luſt ein kragten weder/

TDat ik U gehoogſaam dien:

Doet mp weder bljtſchap horen/

TDat iſt juichen mag als voren/

GEn uw' lieflijk anſchijn ſien:

HLaat uw' ſtralen op mp dalen/

TPat ik mag mijn hert ophalen

In uw'.......ſaligheen.

7.

Peplant Jeſus/ laat mßm leben

AUw' gehoo?ſaam ſijnÄ
(Ceder/ Zepliglik en klePn: „

TDoet mp vºp van 't ſondig hinken

In dit krom geſlagte blinken

Als een ligt van ſonden repn:

Taat mp vinden 't geen ik in den

Jaimeng tijt wel eer beminde/

Gm voo....... U ſºn.

PLeer mp/ leer mp 't ſalig ſingen

Dan Ulof/ voog alle dingen/

TPaar ik eertjts luſt in vond.

MPek mijn hert op in uw' liefde/

TDie unün ziel wel eer doo.griefdel
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G Jehova Lebens Byon!

Doe mp paren/ Unet de ſcharen

Pan uw' Zeplig volk/ dat haren

ILuſt in....... U vold0et.

9.

Jeplant/ Aiddelaar en toning/

WDeeſt mijn leptsman tot de WDoning

Dan Uw' Gzote HLMajeſtept:

ſiigt op deſe aard' unün gangen/

En wiltepnd'lijk mp omtfangen

In uw' ſchoot en Vºeerlijkhept:

Peer der Peeren/ wilt mp leeren/

Pier en Eeuwig Ute Eeren

In deš....... Hemels Hof.

5.

EEN GELO VIGE ZIELE

ON DER HET"

G E SiG T E
V A N

GODSHOOGHEY T.

Stem: Als een uitgeſtorte balſem:

I. -

Va Godten toning/

Aller ſchepſ"len eenig geer!

TDie ik ſchuldig bende Eer.

CD Jehova! die uw' WDoning

WZebt gegr0nt in d' Eeuwighept/

Pol van glamts en Majeſtept.
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2

Uw' Gntſacheljke Luiſier/ --

Taoet mp met een klePrº getmoet

pligvallen Ute voet:

oo uw ligt Bliet al het duiſter

Uit mijn hert ſo dat mijn oog

Bemelwaart M ſiet om hoog.

3.

GPch! ik heb mp ſelfs verloren

In't beſchouwen am Uw. Glants

TDie mßn Sie beſchºttert gants:

"h Peb U ö mijn Godt/ verkoren

Cotmijn Heplen Eenwig goet/

TDat mp vzolijk juichen doet.

- 4

"lt Poel mijn herte ſig bewegen

(Tot uw TDienſt en Hepl'ge WPet/

TPaar het teer is opgeſet:

'k 2Ben methaat en MBalging' tegelt

Al Watſondig ig vervult /

En het geen uw Oog miet dult.

$.

"k2sen gewillig L teloven/

Emmhn hert is met uw nuin

Gepligljk genomen in: - -

CDſk vlieg tot Wl ma boven/ -

GEn verſang vam ſtof em aard'

Eeng met Ute 3Hu gepaart.

6

'k MPens U ſtadig am te kleven

Sonderooit op 's MBereits baal

Danuw' TDienſt weer afte Waalt

Teaardan Heer/ mhm gamtſche leben

Haoet tot um' gehooſaamhept

Geuwiglijk ſijn toeberePt.

«. . -
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7.

Jeſu 't ſijn alleen uw' wonden/

Die mp veplig vzank en vzp

Stellen van de ſlavernp

Pan de Werelt/ ein bau ſonden;

kom dan Jeplant / geef mp kragt./

TDatik ſtadig op uº MBagt.

IDeeunt mijn hert / wilt mp bewarn

Än uw' Gunſt/ d002 uw' genaad/

Cot beveſting' van mijn ſtaat:

º; dat# Ä d'Ä.Äs Hof/

00? " Chzoon in sºgenn O

Blekkeloog ſal ſingen lof.

6. -

Z I E L E W E N SCH

V A E NN E

G E L O V I GE,
OM GE BRU I K "T". E

M O G E N M. A K E N

V A N

GODSD EUGDEN

voLMAAKTHEDEN.
Op een eygene Melodie.

I.

Lliſterrijk ſijn al uw' TPeugden

Booz eenziell die 't oog net veUgden CD

P
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Gp Uſlaat/ ö Zeplig leer!

C9 Dogt ik uw' glamts beſchouwen/

Endaar op mün oog eenshouwen /

'k Sonk wel/ als een Miertje, neee

WPant uw' WPeſen/ Poog gep?eſel .

Js in luiſter opgereſen -

Tot in .. : . . . . . Zeuwighept.

In uw' Some) Sijt Gp ſchone/

GP Jehova, op uw' Chzoom en/

Pol van . . . . . . . Peerljkhept.

2.

Eeuwig, en van Groot Vermoge,

Alom Werkſaam, Heylig, Hoge,

Onverand'rlyk iš uw' Paam/

Wys, Genadig, en Regeveerdig,

Goedertieren: s Alweerdig

Is ö Godt/ uw' Roemen Faam,

Onwaardeerlyk engamts Heerlyk

Sijt Gp/en alleen begeerlijk

Doo uw' . . . . . . . Heplig volk:

In uw' Shoue/ zijt Gp ſchone/

G Jehova, op uw Chzoon en/

Pol van . . . . . . . ?eerlükhept.

- 3

Uw' Oneyndig Eeuwig weſen

Plaat mp Zeplig U doen vzeſen/

Eu bewerken tot mijn pligt:

Om mijn Eeuwig zielen voozdeel

Igierte ſoeken; tot uw oodeel

HAp eens vp ſpzeekt voo het ligt./

IPet nw' ſcharen/ die dan paren

l)ert en tongen/ om 0p ſºlaren

te . . . . . . . galnien lof.

In uw Some Sht gp ſchone/

GP Jehova, op uw' (Chloon en/

Pol van . . . . . . . Peerlilhept.

4. Mogt
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- 4»

Ilºogt uw'Alwys Godd'ljkoge,

(Trekken't hert van d'aardom hoge/

Gm maukeurig 't quaat te vlien:

Ä mijn oog ſteeds op uw' wegen

eer Omſigtig / dat ik tegen

Wl niet ſondig'/maar dien:

TDoet mp letten/ op uw' wetten/

En op Plmijn ogen ſetten/

KTeer en . . . . . . . ?epligljk.

Im uw Some/ Sijt Gyſchone/

D Jehova, op uw (Chzoom en/

Pol van . . . . . . . Leerljkhept.

J.

TDat Gp hier, en ſteed§ bp Allen

Tegenwoordig zit/ doe vällen

All mijn Atheiſterp:

Wºef an der plaats nßm handen -

Wºeylig tot Ill/ dat ik van den ..

Sonden trepn mag wozden v?p:

MDaar ik ſweve/ laat mijn leben

sÄ Uw' ogenÄÄn
S1/ 0 . . . . . . . ?eplig 4

In uw' Some/ Bßt Gp ſchone/

CP Jehova, op uw“ Chzoon en/

Pol Van 0 0 0 0 e 4 o. ºybr.

Onafhankelyke Koning!

Leer mp dat ik van uw WDoming

Alleš afwagten begeer:

All mijn werken / doen en laten/

Js van AU in alle ſtaten:

" Geeft/ dat ik mp tot U keer/

Gln in 't werken/ op te merken/

TDat Gp Impalleen moet ſterken/

TD00? UW' . . . . . . . Geeſtes tragt. Z



Ix4 Geſängen alleen -

Än uw Some Sßr Gp ſchone
@ Jehova, op. uw' Chzoon en/

3D0 Van • • • • • • • Heerlükhept.

I. RUST E.

- 7.

Sßt Gp voo? mp Onbegryplyk, :

G vergum mp / dat ik dieplijk 3 :

Im verwond'ring nederſink! . . . . . . . .

TDoe mp ſo mp ſelfS verlieſen :

SIn uw' Grootheyt, em verkieſen/

§ U geen ander dink: . . . . . . - - -

PLaat/ ik ſtoſ en aſch/uw' lofen -

GDubegriplhlhept ſteeds roemen /

S0 / OIN a e a e d e «d ePndelijk. -

In uw Some 3it Gp ſchone/

GP Jehova, 0p UW' (Ch?00m en/

Pol Val . . . . . . . ºrgaben

Algenoegſaam vooz uw kindren

Sht Sp/ Heer/ wilt dan verhind'ren/

Datik butten U niet ſoek: - - - - - -

Jaaar in uw' Genoegſaamheden

Map voo Eeuwig ſtel te p?eden/

TDgt mijn Ziele ſig verkloek/

Gmte halen van Uw' Zalen/

Alles wat in 't hert kam dalen/ -

Cot unin . . . . . . . SalighePt.

Im uw Some / Süt Gp ſchone/

GD Jehova! op uw (Chzoon ell /

Pol Van . . . . . . . Lºeerlijkhept.

- 9.

JLaat uw' Alvermogend' Armen -

ILAp voo? 't Eeuwig quaat beſcharumen/

Eu in mp der ſonden kragt –- -

– TDwing
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Gants verbºeken/ bzeek mijn herte/

TPwing het/dat ik vzy vanſmerte/

Sp tot uwe Gunſt gebzagt:

Stemp Peplig / ja gamts Peplig/

lºier/en dooz uw' Almagt vepſig

Eeuwig voo . . . . . . . Uw' Thzoon

In uw'Sone/ Sßt gp ſchone

@! Jehova, op. uw Choon en/

Bol van . . . . . . . Leerlikhept.

IO.

Peer uw' Daam is altjt even

Onveranderlik, wilt geven/

TDat ik veplig op U leun/

TD0e mp onbeweeg'lik bouwen

GPp uw' WBoogt/ en ſteeds vertrouwen

CPp nw' Soon dien vaſten ſteun;

MBilt (Jeer) weſen/ ſteeds ma deſein

Eeuwig Unijnen Godt gepgeſen/

CPnver . . . . . . . änderlik:

In uw' Some/ Sijt Gp ſchone/ "A

GP! Jehova, op uw Choon en/

Dol van . . . . . . . Heerlikhept.

- II.

Heyligt mp dooz 's Geeſtes klaarhept/

C9 Jehova! in uw' WPaarhept/

TDat ik d' Hemel weg betrèed/

Doe mp 't ſondigen vergeten/

TDat ik eenmaal Zeplig heeten

iMag/ gelijk Gp Zeplig heet:

TPoe mp beven/ en mijn leven

Schikken tot uw' Dienſt gants even/

Zeplig . . . . . . . WZepliglik :

In uw Some/ztjt Gp ſchone/

P i Jehova, OpÄ" en/

Q Al . . . . . . . LET kPf, -- P

- ? t P . 12. Rig



146 Geſangen alleen

- I 2

Rigter van Regtvaarde Wrake,

MGilt mijn reekning effen naken

Än het kruis-bloet van uw' Soon;

Jeſu weeſt mijn Crouwe Bºge/

Tot voldoening/ en daagt ſo?ge -

Dooz mp/ bp uw' Dader Chzoan/

Maak regtvaardig/ mp helwaardig

TDie U hebb' getergt booaardig -

TPooz mijn . . . . . . . ſoudem trePn?

In uw Soue/ züt Gº ſchone, -

GP Jehova, op uw Choon en/

Pol van . . . . . . . Leerlükhept.

II. RUST E.

I R.

CD Genadenryke Vader! 3

Schenk mp uit uw' volheptader

Uwe Gunſt/ſ00 trooſterk!

'k Ben ontbloot engauts elendig /

TPaarom bid ik Jeer Gnendig!

HWAaak mp Bedelaar eens rhk :

Taat uw' Goetheyt, die in 't bloet lept

Dan uw' ſoon/ uw' volle ſoethept

JAp eens . . . . . . ? fulaken doen: ,

SÄu uw Sone/ Sht gp ſchone/

GP Jehova, op Uw' (Th2oon en/

Dol van . . . . . . . Peerlükhept.

- I4.

Barremhertig vol meed'lijden

Sijt Gp/ voa Uw' volk/ met lijden

Elend / angſt en moot/ belaan:

Ikoun dan Zeplvozſt/ laat uw' herte

Pol medogen/ mp van ſinerten -

PZank ein V2P / doen henen gaal: TD3t

- A
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TDat mijn ſonden/ in de wonden -

Dan uw' Soon/ gants ſijn verſlonden/

TDoo? Barm . . . . . . . hertighept.

Än uw' Sone/ Zijt GP ſchone/

G Jehova, op uw (Chzoom en/

WDol Van O 9 * * « d'o Peerljkhept.

I .

Seer Liefhebbend' is uw' Roemen

Naam, ö Heer/ vooz die U noemen -

WZaren vader/ dooz het Lam: -

GPpent dan uw' ingewanden

Booz mp/ dat mhm hert eens banden

Mag in uweliefde blam:

IDepg mijn ſinnen/ Ute mimmen/

(Cotik Eeuwig rake binnen -

Än uw' . . . . . . . Pepligdorn;

Zn uw' Some/ Zßt CBp ſchone/

CP Jehova, op uw“ Ch?oon en/

Pol van . . . . . . . Heerljlhept.

16.

Goet, ja enkel Goedertieren -

Zijt Gp/ Heer/ voo! die U hier/ en

Eeuwig dienen ſonder epnd; - - - - - -

TPaal dan meer/ wilt metontfarmen

Goedertieren mp olnarmen/

HWAet uw' ſalige gemepnt:

TDoet mp ſmaken/en genaken

(Cot uw' Goetheyt, dat ik rake

In uw' . . . . . . . Tiefde ſchoot.

In uw' Sone) Sijt Gp ſchone/

GP Jehova, op uw' Thzoon en/

Pol van . . . . . . . Zeerljkhept.

17.

Zs uw' Naam en roem lankmoedig?

GP Perdaag/ mp Sondaar / g0edigaag/ MPS Fs Too
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Doo uw Goddelk gedut; -

Heer verſchoon mp aamhn leben/

DGoogtaan Zeplig U gegeben

Sijn/ bevzht van ſonden ſchult.

PLäat mijn wegen ſijn genegen

Hmuw' Lankmoet ſteedste ſegel/

In der . . . . . . . Eeuwigbept.
In uw Some Sht GHP ſchone /

D! Jehova, op. uw Chzoom enl

Pol van . . . . . . . erºbert.
I

CD! Jehova der Heyrſcharen!

Meilt uw deugden openbaren

An mijn hert / dat ik U ken;

Maat uw Goddelike ſtralen

Feylig in mün herte dalen

TDät ik mp gehoo?ſaam Wen

Ute vzeſen/ on ua deſen/

Eeuwig voo uw' Chzoonte Weſen/

KLot müU . . . . . . . ſalighept/

Zn uw Some Süt Gy.ſchºe

GP Jehova, op uw' Sh?oon en/

Dol van . . . . . . . ?eerlikhept.
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- 7. - - -

EEN KLEYN GELOV IGE

w E N s c H T

GE HOOR SAAM

V O O R D E N

H E E R. E

T E LE VE N.

Op een eygene Melodie.

I.

Konwel aller dierbaarheden/

WDilt uw' ?epl an mp beſteden/

TDie U voo? mijn Zeplant ken:

Schenk mp/ ſchenk mp ligten leven/

tragt en luſt/ om l te gewen

PLof/ die ik U ſchuldig ben.

Pºeer der Heeren/ Wilt mp leeren

Eeuwig uwen JRaan te Eeren/ ..

WHeplig . . . . . . . Zepliglik.

Bºeer der Heeren/ wilt mp leeren

Eeuwig uwen Daam te Eeren/

Lºeplig . . . . . . . ?epliglik.

2.

Tigt des WDereltš/ laat uw' ſtralen

JLieflik lieflik op mp dalen/

TDat ik uwe ſchoonhept merkt/

Sterke Godt/ wllt mp verſterkem

Än mijn ſwahhept/ dat ik werken

Pag dooz uwen arm ſo ſterk,

kt 3 - Leer
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Meer der Heeren/ wit mp leeren

Eeuwig uwen Daam te Eeren/

Peplig . . . . . . . ?eplglik.

Peer; E.

3.

Albeſtierder/ wilt mp ſchenken/

Stadig op uw' TDienſt te denken /

TDie alleen ſo ſalig iš.

Ach! regeer nijn tong en reden/

TPat Gp van mp regt beleden

Sijn moogt/ im dees' WDildernis.

PHeer der Zeeren/ wilt mp leeren

Eeuwig uwen IDaan te Eeren /

UZeplig. . . . . . . ?epliglik. .

leer: E. - -4. - A

Schik mijn MDeg/ enal min handel

JPauw' wetten/ dat mijn Wandel

HU mag ſijn behaagelik :

Maak mp klepn/ gehoozſaam: Peplig/

TD.at mijn ſtaat in Ugants beplig

Sijn mag / tot den laaſten ſnik.

Heer der geeren/ wilt mp leeren/

Eeuwig uwen HDaamte Eeren/

WZeplig e e e o o. 0 «. Zepliglik. - - - -

WZeer: G. --

- J.

MBilt mp tot den doode gelepdenf -

GEn opnemen/ als ik ſchep.de/ -- - -

In uw' volle Zeerlikhept:

TDoe mp vzolik vzolik kommen

(Tot nw' Zion/ daar de vzonen

Singen lof in Eeuboighept.

Peer der Heeren/ wit mp leeren

L)Ägº NGGINN CFerelt/

ZEPlV . . . . . . . i ikt. -P?eer: E. Hºeplig S. BE

- -



voor Gelovige. 1yr

BescH oU w IN GE

v« s

J E S U S

H E E R L 1 K H E Y T.

Stem: Liebſter Emmanuël:

Gf: Al wat men doet:

T.

A* Tiefſte Jeſu! Ach! UÄ PCuiſter

Jš onuitſpzeeltelik/ en Jemel ſchoon:

TPaal neer/ en trek mijn hert eens uit het duiſter/

TDooz 's Geeſtes kragttot uw' Genaden SChzool:

CD Poſt van 't leven!

Ach! wilt mp geven!

Teat ik eens Eeuwig voo Uw' anſchijn woon
s 2.

Uw'ſchoonheptsglamtskammet geenduiſent tongen

Derbzept ſijn/ van het volk/ dat Jeplig hiet:

Schoon All' uw kind'rent’ſamen Eeuwigſongen!

Sp pziſen mog uw Haam naar Waarde niet:

Gp woomt in 't Hoge/ -

TDuš kam geen 0ge -

P regt beſchouwen/ſchoon het verre ſiet.

dt 4 3. Uw'
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3.

Uw' vlek'loos lofis voo haar hert enkeelen
Te Gzootſ dies ſingt uw'Polkin's zemels Hof/

Iſèet tieinmaal duiſent Engelen die quelen

jg Eeuwig Eeuwig/ 3p Hodtlof

THaar d' Eeuw'ge galmen/ -- ***

En vzeugde pſalmen/

Geduirig haar verſchaffen nieuwe ſtof.

4.

Ach! Jeſu ach! woud Gp mßnzieleenstrekken

ëan d'aard/ tot an het ſterrendak om Hoºg. …
Ach dompelt in uw Bloetmünſondens Vlekkel.

Hernieuvot verandert bepd' mijn hert en oogl

TD.at ook uw' ſtralen/ -

CEens op mp dalen /„

TDat van d'aard' ten Hemel Henen Ploog.

5. -

Perligt/em zepligt mp datº beſchº -

Äetal uw hindren uwe leerºhe./
Emmingeſgt op uwe ſchoonbept houWe/

Cot dat iſ hepig uweniof verbepd.

Ach! doe mp komen/

ilNet alle vzomen / * - -

In Salensſtadt/ als ik van d'aarde ſchepd.



-sº voor Gelovige. 13

" . . . . .

C H R IST E N

D U I S T E R,

- EN IN ’T «

L I G T.

Stem: Pſ 77.

1. Deel.

DeGelovige klaagtoverſyne Geeſtcloosheyt.
I -

LÄ Feſu! mag het weſen/

WDilt mijn kranke zielgeneſen/

WPek mp op/ geef weder ſtof/

TDat ik ſinge tot uw” lof.

Maat mp dog miet langer dolen

In des werelts duiſt're holen:

JlMaar ſend Gp uw' Geeſtes ligt/

En bewerkt mp totmünpligt.
2.

'k 2Ben gantgafgekeert van 't even

Pat/ enheb mpdwaag begeven

(Tot mijn 's herten ſiiode luſt/

Die mp mu/ helaas! ontruſt:

Laat mp doo min dwaazugtlepden/

Leer: en van uw Dienſt afſchepden --

- Pt 5 ºkkeer
- ** - -U

-
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-

.

'k Pteer mijn voeten/ van het ſpoo/

TDat de vzome wand'len dooz.

- 3. -

Jeſu/ ach! de booſe Werelt/

Heeft metal haarſchoon beperelt/

GEn geſuikert roet/ mjn hert

Än haar ſtrikken gants verwert:

CDokkan ik mijn gepl'ge pligten - -

JPiet meer vieriglik verrigteu/

Als ik ſal an 't werken gaan/

Schßnt een Berg voo: mp te ſtaan.

4.

't Bidden/ daar ik met vermaken/

Eerthts ligt kontoe geraken/

Is mp nu denſwaarſten laſt/

MDülmijn hert an 't ſtofis vaſt:

"k tan miet overſonden ſchzepen/

3Dog uw Gunſt' met tranen vlepen/

't Zert/ ö Heer! is als een ſteen/ -

Sonder ſugten of geween.

$. -

MBilik uwe wond'ren ſpeuren/

Gm mijn hert eens op te beuren/

Ach! uw' woogt is kragtelooš/

Gp mijn hert/ ſo ergen boos:

Mediteeren/ dat het leven

Eerthts an mijn hert kon geben /

Is mp nu onmoog'lik werk/

MDant mijn hert es. buiten 't perk?

All' uw' Crouwe Hemels boden/

Schoon ſp mp ſeer lieflik noden/

Ptonnen tot uw ſoete unin

JPiet bewegen mijnen ſin;

"k Sitter meder als een TBove/

Ende kragt van't ongelove - "

s & Salt



voor Gelovige. tſf.

Sluitmün hert voo alles toe

Cotik werde mat en moe.
7.

't Samenſp?eken van de vzomen

Schünt niet an mijn hert te komen/

Ss het Jeſus/ wat ellt roemt/

En Wat ellt bemiulik noemt.

- Sk Helaas/ben gamts afkeerig/

Pan al 't ſoete/ en begeerig/ -

z- Gmmaar ſtilen ſtom tezjn/

ZDogtang ſonder ſºn of pijn.

Äeſus is mp miet begeerlik/ -

Als een ſchat/ ſo omwaardeerlik/

't Herte gaat niet tot zem uit/

Als deziele van ſijn 25zuit:

Godt TDzieënig is miet zoge/

WPamt mün donkre zielen oge

Ziet mog Heerlikhept mog ſchoon/

An des Hemels gepl'ge Chzoon.

- 9.

WDilik ook mſn hert beſchouwen/

Endaar op min oog eens houwen/

't Is Zelaas! vooz mute ſoek/

Als een wel verſegelt Boek: - -

eſu / ach! waar ik nnp wende/ -

§ het ronsom vol elenden/

Ach! hoe naar is dan mijn ſtaat?

TPuiſter dodig enkel quaat.

- -

-

. z. Decl.
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2. Deel.

- .

- - .

De Gelovige beklaagt de oorſaken van ſyne
duiſterniſſe.

Oe

Eſu/kom dan/ heb medogen!

En verligt mhn duiſt're Ogen/

ZDat ik 'thert ter degeſpeur/

En het ſondig quaat betreur:

@T HÄogt ik mp mederleggen/

GEn uw' Majeſtept eens ſeggen

hoe il van dešlevensbaan

25en trouvolooſ'lik afgegaall

/

I 1 .

'ktzebuw Gunſt' en ſalgheden

JPiet geſchat en regt beleden/
'k Jeb münherte niet bewaart/

Heäar in uwem TDienſt geſpaart

"h Ben dooz luihept/ loom/en traaghept

Sonder Ziels opregte graaghept/

Peanuw' wegen afgetreet/

"izebgeſogt 't geen is beneen.
12

Jeſu hebuw die Erwenden
Fiet geſogt om van de ſonden

epte ſijn: maar 'kheb de magt

Teer vpanden klepn geagt:

'k Heb geruft op eigenhragten/

Gßngeleeft ma mün gedagten;

Tºie dogenkeldwaasHept 3ßn/

En vermengelt nuet femün.
I

Heere/ ſijn dit miet de ºben

Pat je vau mp bent getreden/
- En
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GEn mp nu hier laat alleen/

Sonder uwe hulp' te leen:

Gp/ die Peplig in uw' wegen/

Wiepn/ en ſuiver ſijt/ moet tegen

HWAP gekant ſijn/ wl uw' oog

't Minſte quaat ſiet vanom hoog.

I4.

Ach! waarſalik henen vlugten/

JAet mijn herteloſe ſugten?.

Jeſu/ſal 'k mp tot uw' ſchoot/

JPiet begeven in mijn noot?

Ja/ Ach! ja; Gp zijt Zet Heere!

TDie mp moet mijn dwaashept leeren

Liegt bewenen/ dat ik blp

Cot Uw' ſoenbloetheneu vlp.

3. Deel.

De Gelovige biät ernſtig omig engenade

I 5.

Eſu/ HWAiddelaar/ en Ptoning!

Ep vergun mp tot uw' WDoning“

Eenste komen / met mijn hert/

TDat het weer geſupvert wert:

Vºeere! toon mp mhmeſonden/

En't gewigte van Uw' wonden/

TDie wel duiſent/ en nog meer

Gyouwelen aſſoººººr -

I

Ach! vertoon nu eens te gader

Aluw' Blget an uwen Pader/

TDat hp daar in / als hp plag/

MBelbehagen nennen mag:

Plept en Bid ö Trouwe Boge!

Dilt nu voo mün welſtallt ſ02gen/ TD.at

,
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TPat je dog van Eeuwighept/

GPok an mp hebt toegeſept.

17.

G! je kont mp niet verlaten/

En wat ſou het U ook baten?

Als je mutm tooznigheen

Sepdet/ ziele ga Ilu heen.

CD! Gp ſoud in mijn verderben/

?t Miuſte voozdeel dog mieterven/

TPaarom/help mp liever weer/

GPp dat ik l ſing' # Eer.

Ö,

k Hebbevinding van Vlw' Trouwe/

TDie U dog nooit kam berouwen/

Joe je mp in Mimmens tht/

Met uw' gunſte hebt verblijt.

TD.at ſalump mog hope geben /

TDat je mp / ſchier doodt/ het leven

Sult op 't HPieuwe latenſien/

En uw' vollegunſte bien.

19.

GPoken heb ik nooit geleſen/

TDat je jemant hebt verweſen/

Dam die/ nnaar uw' hulpe ſogt/

GEn ſijn noden voo! U bzogt:

Magdalena Wiert Van ſonden

En den Doozdenaar ontbonden.

CD! Sou ikt dan ſonder ’t ſien

Pan U trooſt weer van U vlien?

4. Deel.
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- 4 Deel.

De Gelovigegebruiktallerleypleytreden, om
ligten genade te verwerven.

2O.

Eſuluw' Maam Genadig/ - *x

* Ilºedelüdig) en WPeldadig? -

s’t voo U alleen/ ofook

oo een Rietje? dat in krook/

ZLegt gekneuſt doo harde Menden/

Die het dzepgente verſlinden:

Deen: Fetis dog ook vooz mp/ -

Die mu angſtig legen ip,
2. I.

IDu/je bent van al uw' lßden

Gants ontſlagen/ in den Blijden

Schoot van uwen Baders Thzoon/

Weet je nn miet dat ik woon/

MDog als Joſeph in de Boejen?

Sou ſºll dann an mp niet moejen/ .

'kWPeet/dat dit met uw' genaad/

Gnverand'rlik niet beſtaat.

22.

Bad je ſelfs niet moeten klagen/

Als je op der aard' moeſt' dzägen

§ UPerelts ſonden: 'kſoumiſſchien

TDenken/ j' had geen medelieu:

LRaar nu hebje teed're herten

ILeeren kennen in haarſmerten,

Enje weet ook Jeſus! Zoe/

JlMÜne ziel nu ište moe.

23.

WPaarom woud' gp alſe poeben

Pan het bitt're ziel bedzoeven Se!
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f

Selver ſmaken ? was het niet/

TDat je dooz bevinding' ſiet?

IHoe je met mijnziel moeſt handlen/

SDu ik in het duiſt're wand'le/

Gm een regte Medicijn

MDooz mijn quaal te konnen zijnt.

24.

ook waart apfelfs nie dufer/
En des ſatang wzeede kluiſter/

Jeſu! ach! dooy deſe laſt!

Benje voo! mijn plaag' gepaſt:

LHier in konje mededogen

Wºebben met min blinde ogen!

WDiſlje ook in duiſterniſ"

Sönder Gunſte waard gewis.

2 J.

# / kunje mp vergeten;

eet je miet/hoe gp geheten

MDogt van jeder/ die U roemt/

GEn uw' JPame Jeſus moemt:

Maar hoe konje Jeſus weſen/

Als je mp miet woud' geneſen?

Saligmaken is van 't quaat

Pºp te ſtellen dooz gemaad'.

26.

Ach/ dit MDenſch ikte verwerben

Saligmaker! Eerik ſterve /

TDatje ook het Hoogſte Goet

MPederbzagt in mijn getnoet:

LBeer! dan ſoud' ik U nogpziſen /

GEn voo! *tſaal'gen Eer beweiſen /

Saal'ge Jeſu! kom dan neer

Maak mp ſalig tot uw' Eer.

27.
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27.

'k Sou beſwßken in mijn hopen/

Gºm tot uwen Thzoon te lopen/

Als ik ook niet was gewig/

TPat U werk ook Leeraar is:

Leer je wüſen? Peen: die dwalen/

G! Danſalik wüshept halen/

MDßlik ſinneloos en dom/

Swerv' in uwe wegen om.

28.

GEn Hoe konje Pzieſters daden!

Heer verrigten ? ſo mijn quaden/

Gzouw'len/ſonden en gebzek/

TDooz uw' bloet miet wogt bedekt:

MPaarje Ptoning ? als mijn herte

JPiet van ſondenz kragt/ en ſmerte

(Cot uw' TDienſt gehepligt waar?

Met uw' uitverkoog'ne ſchaar.

29.

2Ben je elk een volle Bogge/

Ep wat heb ik dante ſozge

Jeſu! Gp ſultal mijn moot

Gamts vervullen uit uw' ſchoot :

Schenk dan volhept van genade /

Milt mijn ziel eens regt verſade/

Dat ik tot uw' Heerlijkhept

KToegeruſt 3p / en berept.

5. Deel.

De Gelovige Ziel wort Gemoedigt, en Ver

heerlykt Godt.

3O.

'k WDil mijn Hooft om hoge ſieken/

Met veel duiſendengen Ze
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eſu Jeſu / Gp allepn!

Ä mp van unün boošhept rePn.

Gp hebt Goddelyke plaſſen

Uitgeſtozt/ om mpte Waſſchen:

TSagt ik/ dat het an Il ſchogt/

CD !ik deed” Ubu" bl0et te k0zt.

3I.

Soud' ik niet met blütſchap hopen/

En half-vliegend' henen lopen?

JDa Getzemane? in 't Hof/

TPaar ik vinde roemens ſtof?

TPaar hebt Gp de Perſſ" getreden/

Jeſu! en voo unp geleden/

TPaar hebt GP / d002 angſt eu ſtrijt

Hlap van Zel en doot bebzijt.

2.
32.

TPaar dan/ Jeſu! is mijn leven/

'k MPil het Ugants overgeben; . . .

Schikt mp / maakt mp maar berept/

(Tot uvm' TDienſt/ en Zeerßkhept:

Geef mp nU der Heimelingen -

(Conge/ 'k hebbe ſtof te zingen/

Jeſus/ Jeſus is alleen

ILMiddelaar! en anders geen.

33.

3WPaak op ſtem/muſijk / en ſuaren

Plaat / Wp t'ſamen lieflijk paren

Jeſus is alleen de Heer!

TDie iſt ſchuldig ben de Eer:

Jeſus neemt mp all' de ſchulden/

Laat Oms toning Jeſus hulden / -

Singt/ ein juicht/ hier is nu ſtof/

Jeſus / Jeſug/ is de lof.

10. BE



voor Gelovige. 16;

-

TPark Llw' gedult niet tarte,

J, 2.

10.

B E DE-S ANG

V O O R E E N \

SUKKELENDE ZIELE
ON DER DE

LA ST DE R SO N DE N.

Stem: Hoe ſchoonligt ons de Morgen-ſter.

I.

O Seſu! kan 't U van nw' hert!

WPat GP mp laat alleen in ſtnert

HMet ſonden ommedzagen! ,

Ach!. Siet dog hoe mijn arm gemoet

ZPlaatzban trooſt nu tot haar goet/

ladet Kieſen/ t mare lilagen!

Anſiet // min liet/

MDat Ppamiden// mp anranden/

lºoe ſp woeden/

TDatik 't Hert niet kam behoeden.

2.

Mºnhert is vuil/ engants omrepu/ -

JLºhn leven is een ſonden trepn/ ',

Lün voet guitgewehen:

E. iom ö Jeſu! met uw 2Bloet/

En overſiroom eens mijn genoet/

E.ºek amngebieken: ,
Ach ſchzijf//Ten wzijf/

Llwe WDetten//en geſetten

Ill mijn harte/

3, Per
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3.

Perbeek in mp der ſonden magt/

TPoo d'armen van uw'Eeuw'ge kragt

Teat ik mp eens opheffe

52a Bovenſ met een bide tong/

En vzolijk nog victorp ſong' -

In mijn vpandte treffen:

kom Heer / / ſlaat neer/

MDat ſig tegen//uwe Wegen/

MPilopſtellen/ -

Ach! wilt datterneder vellen

4.

CD! Jeſu/ laat ik gamts bevzit

Panºſonden/ nu en t'aller tüt/

Uw' Daam roemrugtig maken;

Derheft mjn hert van't ſondig ſtof/

Emſcherpt mjn tonge tot uw' Lofl

Soſaſ iſt minimer ſtaken

Uw' Daan / / en JFaam

(Ce vereeren// en Vermeeren

Uwe Deugden/

Izieren in des Jemels vzeugden.

II. EEN
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I I.

EEN SUKKELENDE ZIELE,

B I D T OM

VERSEKERINGE
V A N S Y N

S T A A T.

Stem: Pſ: 42.

- I d

Eſu! kond' ſk tot U komen

JlMet mijn armen krank gemoet/

TDat ik wierde angenomen/

En U koſe tot mijn goet:

G WDijn Jeplant!, ſiet dog meer

GPp een wurm/ en miertje teer:

Liepnigt mp dooz uw' genade/

TDat ik ſinge v?0eg en ſpade.

2.

Heere/ mogt ik eemmaalweeten/

GPfik in uw' Gunſte was/

'k Sou mijn dgoefhept al vergeten/

GEn verdwijnen laten ras:

JWPaar ik Arme ſukkelaar!

MDzeeg' dat ik in 't Yels gevaar/

Afgeſchepden van de vzomenf

MDog op 't epnd' ſalommekomen.

Z

Jeſu! Gun mp dan uw' goethept/

Send alleen een ſtraaltje neer/

º iftÄ UWeÄ ?

Maak/ en noem Plmünen leer;

IL 3 Ach
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Ach! omhels' mijn bange ziel/

Gzipt ſe/meemt ſe tot U TDiel/

Jeſu! neemt mp met autfarmen

Än uw Godhepts liefde armen.
4

Ach! mijn Zeplant ſend uw' ſtralen

ILief'lijk in mhn duiſterniſſ"/

MDilt mijn ziele tot uw' halen -

In uw' ſchoot/ die lieflük is.

GP TDan/ſing' ik v?p van ſmerr

HINet mijn lippen toug' en hert:

Pioning Jeſus! Uwen JPame

Sp gepzeſen eeuwig/ Amen.

I 2.

DE KLAGENDE zIELE

MoED EiöosHEYT.
ZStem: Soete Jeſu ſuivre ſoetheyt.

I.

L## Jeſu/hao? mijn klagen /

En mijn dzoebig naar geſteen!

5Reem om uwent wil behagen

In mün tranen en geween:

Zoo!je niet/hoe mijn geſugt

WZelmel h00g gaat all de lugt ?

2.

*k YLeg hier/ als een MAoedeloſe/

Sonderhoop en ſonder raad/

GVerdwarſt van al het boſe/

TPat up ſchept van uw' geuaad': SQ
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So dat iſt niet kam belaan

Cot uw' (Ch300n regthemen gaan.

3.

2Bid' ik Ach! ik denk/ ’t ſijn woozden/

TDie uw'toren ſtehen aan/

En Gp kunt geen Bidders horen/

TDie niet ned'zig v00? U ſtaan/

En dit ſlaat mp/ ö mijn Zeer/

Seer bedzoeft ter aarden neer.

4.

'k TDenk/ dat gp uw' liefdeſtralen

Gp mijn vuil en ſondig hert

JPimmermeer ſult laten dalen /

TDat het weer geneſen wert:

Gun dat ik dooz wzeev'lig quaadt

Lºeb verwo?pen uwen raadt.

5.

Schoon Gp nnp met liefde banden

(Trekkein wilt tot Uwell ſch00t/

En mp grüpen bp der hand/ ein

Tukken uit mijn diepe M00t:

Ach! ik kam mijn hooft nog 00g

JPiet eens ſlaan tot Klom hoog.

6.

'k ºeb geenluſt als in mün treuren/

En in moedelooste zün / - -

'k tan ook mergens up opbettren

Uit mijn innig ziel gequün:

GP ik vzeſe/dat ik ſterf/

En uw' Gunſt' voo? Eeuwig derf.

7. -

Pheere Jeſu! volontfarmen?

Stet eens ma een WDurmken om/

Gzipt mp in Uw' liefdensarmen/

TDat ik weder tot U kom :

J. 4 GEn
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- GEn verhef mijn arnie geeſt

Jeſu! tot uvo'viº feeſt.

Ach! iſt kam LU nimmer ſoeken!

TLiefſte Jeſu! ſo Gp niet

Met uw' Pepl mp wilt verkloeken

In mijn moedeloos verdziet:

Wiepkt mp dan uw'ſcepter/ Heer/

TDat il: mp regt tot uw' keer.

9.

Liigt mp op / die meer gebogen

DLegg' van alle kragt outbloot /

(Toon uw' Godd'lijk mededogen/

Bºeing mp weder tot uw' ſchoot/

CD TDan geefje ruinne ſtof/

CPnn te roenen uwen lof!

3.
EEN GODSALIGE BEKLAAGT

BE scHoUwT
S Y N E

W ERE LTS-GES INTHEY T.

Stem: Pſ 8.

- Pf: Luſt enig hart ontleegt:

I. -

O Jeſn/ ach! mhm hert is in de werelt/

Enjankt geſtaag na al het ſchoon beperelt/

Saloºpt Bºkans van uw' gemeinſchap af

Ci Wocd ſig ſimleloog met aard/ eu iaf/ TD

*- 2. TPA!!
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2.

TDan wepd mjnoogalom in d'idelhedem/

TPan wil mijnvoet op ruime paden treden/

Mijntong' / als een gamts onbedwing'likquaad/

Z§ tomelooš/ en rept ſchier geen genaad'.

- 3.

TDan welt mju hert eens op een hoop gedagten/

TDie mp ontruſten/ en geheel verkragten:

TDan ſchiet de werelt vimnig phlen uit/

TDie mp ſteeds geven in uw' werk een ſtuft.

4.

TDeeg hepren/ Heere! ſijn 't die mp omringen/

En al het goede van mhm hert ontwzingen/

GEn ſo uw goethept mp geen hulpe biet/

2Blüfik elendig in ditziel verdziet.

$.

Gp Jeſu! die de Pozſt van 't Hepr des Heeren

Genaamt zijt/ kont mp in den o0?log leeren

En ſtrpden/ em verwimmen d00? uw' kragt/

TDat dit gebzoet tor onder 3P geb?agt.

6

Ptom Hepr-Dozſt)trek mijnhert metkragtmaboven /

TDat ik mijn werk unaak / om uw' Maam teloven/

TBan ſal ik v?p van dees' gevaarlijkheen/

IWAhn weg met bljtſchap / als de Jelden treen.

7.

GP Jeſu! weeſt gp in mijn herte toning/

En maakt dat gamts U tot een ſuiv're woming/

Doert Gp in 't hert ook eenig heerſchappp/

Buigt mp/ dat ik U Pºwerpen 3P.

Beſtraal mijn ziele met uw" glamts / en ligtet

Mijn voetſpoo!/ dat mijn pat alleen gerigtet

Jºag ſijn tot Heerlijkhept van uwe JPaam/

(Lot dat ik kom’/ daar d' Zepl'ge ſijnte ſaam.

-
IL 5 14. EEN
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I4.

EEN CHRISTEN TwYFELENDE

A N S Y N E

GENADENSTAAT.

Stem: Hoe ſchoonligt ons:

I«. -

O Sonne der geregtighept!

* heb uwe komſtal lang verbept/ \

Ei laat uw ſtralen ueder

Op my die in het duiſter ſwerb'/

En alle ligt des trooſtes derb'/

Gedzeven heen en Weder:

Ach Heer! // Send' meer/
's jemes ſtralen / Laat die dalelt

GPm mijn ſinnen/

TPat ik ſie/ of ik U mimme.
2.

Ik ben intwüfel ofGp mp

Hebt van des Satans ſlºernp

Derloſt/ om U te eeren : ,

Aſchjonik weet dat Gp mün hert

FSÄn epndeloſe dzukenſmert

2Bevzijt hebt ma begeren.

Haaar of// ik ſtof

Pjd te roemen // en U noemen

kam mijn 2B03Mel

CD dat is mog al mün ſo?ge.

3.

Dan denk ik Heer! datik U min /

En met mhm gamtſche ziei beſin/

JPaar
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IWAaar ach! dan moet ik klagen /

TDatal mijn werk geen waarhept ig/

Pm datik 's Geeſtes klaarhept mis/

GPm 't hert regt uit te vzagen:

CD leer// mp Peer/

CPfuw' goethept/ / die gp toelept

An de vzomen/

(Tot nuijn ziel regt iš gekounen.

4.

Ach! ſend uw' glanš-ril Lºeplig ligt!

TDat ik mijn oogen ziels geſigt

Lag 0p Unijn herte ſetten:

GEn merken/ of uw' liefdens kragt

Js in minduiſt're ziel gebzagt /

Ach! doet mp daar op letten:

CD TDan//ſal 'k Van/

TDood / en leven oozdeel gevell/

En U uiten/ - -

MDat ik van mp ſelfs beſluite.

%.

JPaar on dat ik in twijfel leef/

ZSo ſugt ik tot U Peere/ geef

So 'k mog in ſonden doot bein/

TDat Jeſus mag min leven zhn/

GPp dat ik v?p van Hel en pijn/

P002 CEeuwig in uw' ſch00t ben.

JlMaat iš/ I gewis

’t Zert genegen // tot uw' wegen /

ILaat ilt ’t weeten/

TDat ik U. mju Zeplant º

kom dan ö Heplant Jeſus kom

E weeſt mptot een Budegom/

Derleeut my Uw' genade/

Leert mp uw' wegen veplig gaan/

En in uw'ſaalge TDienſt te ſtaan / -
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Gehooſaam bzoeg en ſpade:

Lºeer! maak// ik ſmaalt

Uwe goethept//en uw' ſoethept/

TDat ik boven/

GEenmaal uwen Haan mag loben.

I 5.

EEN VERSEKER DE

VERHEERLYKT

Stem: Als een uitgeſtorte:

s

H° hoe vzolijk zm die tpden/

TDie ik unu in volle V2eUgt

IMag beleven met gemeugt!

Teat Gp 't herte wilt verblüden

HWAet üw' Godd'lijk/ſalig goet/

TDat mijn lippen ſingen d0et.

2.

Eenwig/ Eeuwigſalik ſingen/

Jeſu! uwen Haam 3p lof

IHier/ en in het Hemels lºof!

'k Sal in U van vzeugd' opſpzingen/

Zert/ en tong'/ nu oberlaan/

Sal op harp en cpter ſlaan:

3.

Gp ö Jeſu! Gp ſijt koming!

Gp alleen/en niemant meer/

TPaarom ſingt nu Jeſus Eer:

Gp 3jt al uw' volk een woning'/

Bei
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Deilig vooz den ſtozm en vloet/

Ja/ vooz d'Zellen nare gloet.

- 4»

Jeſu! Gp alleen hebt wonden/

Btruiš-bloet ſtriemen/ Zepl gewaat

(Tot gemeſing van Unijn quaat:

TDuiſent/ duiſent/ duiſentſonden

Epndeloos! ja al 't gebzek

M90zt vooy Eeuwig gants bedekt.

$.

Jeſu! Gp ſijt meer geſonken

Dooz mp doem'ling in der Bel/

En ſtelt mp duš ſonder quel:

Gp zijt an het kruiš geklonken

Dooz mp/ en roept Zalighept

Z§ l Eeuwiglijk berept.

6.

Toemt mu Jeſus Ziong ſcharen/

Äp trok mp uit Satang nagt/

TDie ſijn doodt ter onderbzagt:

Pºſt Hem/ ºp išopgevaren

(Tot ſijn Paderg ſiegter-hant/

TPaar ?P uu bewaart mijn pallt.

7.

Zeſu! Gp hebt mp gegeben

't Zepl/ als Gp dooz liefdevlam

Gants mijn herte tot l nam

Geeft nu kragt/ ſo ſalik leven

Pzier/ en Eeuwig tot uw' Eer/

JDa mijn luſten ziels begeer.

8.

Zing/ ö Ting/ mijn ziel uw' Minnaa

Sing Yem Eeuwig overlupt/

(Tot/ het graf uw' ogen ſlupt:

Schouwt uw Neplant/en verwinnaar Azi

er
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74 Lyier is ſtof/ hef op uw hert/

Singt / dat Jeſus Heerlük Wert.

16.

B E E D E.

O M DE -

DAGEN van OUTS.
Op een eygen Melodie.

I.

Ch! hoe Heuchlik/ Ach! hoe IHeuchlik!

AÄ Jeſus! eur Geneuchljk/

Js het ma bp U te zijn!

TDaal da:n/ daal dan/ daal dan meder/

Geeft unp d'oude bljtſchap weder/

TDie mp was tot medicijn:

Uw' ontfarmen/ en Omarmen/

Jeſu / kam mtjn ziel verwarmen

Lieflijk . . . . . . . in Ubo' min.

Uw' omtfarmen/en omarmen/

Jeſu/ hau münziel verwarmen/

ÄLieflijk . . . . . . . in Uw' Uill.

2

PLaat mp/ laat mp/kaat mp p?oeven/

d'Hemel wijn/ en ſteeds vertoeven

Än uw' min en liefde ſchoot:

Ptom omhels mp / en vermaak mp/

TDat ik in uw' liefde ſmaak blp/

't S0ete / dat ik eerſt genoot:

CD TDan leef ik/ em dan ſweef ik/

Zn uw ſchoot en vzolük geef iſt Uw'

W)
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Uw' JPaam . . . . . . . Heerlüfthept.

GP TDam leef ik / en dan ſweef iſt

In uw ſchoot/ en vzoljk geef ik

Uw' JNaam . . . . . . . Heerlüfthept.

17.

DE GE LO V I GE

VE R HE ER LY KT

GODT, es ZUGT

H E Y L I G T E L E V E N.

Stem: Op myn ziel vait IlU

T.

Ggt” ik Heplig uw' genaad'/en

All' uw goed’ren/ Hemels Neer!

Koemen vzolijk tot uw' Eer: -

Gp hebt mp met Pepl beladen/

All' uw' wond'ren/ mp berept/

Hoepen/ Godt 3p d' Peerlijkhept.

2.

JESU/ Ach! wendt Gp uw'ogen

(Cot een Miertje, dat gamts teer/

An de gront in 't ſtof lag neer?

2Bloed uw' hert in mededogen

Albeminnaar! over mp?

JLeert mp/ waarom dit du§ 3p.

3.

TPog ik weet / dat d'enkel reden

Komm’lend' ingewanden zijn/

Jeſu! dat Gp ſiet op mün: Z?

- Z
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zeu/ geef dan/ dat ikte vºeden

Gants in diep verwondering/

Altijt U daar lof vooz ſing'.

4.

Ach! MAogt' ik dan voo? U leben!

Äu en ook tot aller tºt

Team / ö dan/.ſoud' ik verblüt

CEeuwig PU de Eere geben/

äoemen lof ö Jeſu! Leer

Singen ſtadig tot uw' Eer. -

$.

2Buigt mijn hert) wilt alle ſonden

iſt mp dphven / dat mijn 3iel/

Soete Jeſu! U geviel:

Ptomen waſch mp in Uw' Wonden/

zepligt / Hepligt/ ºepligt mP/

Tèatik Eeuwig voo U3P.

I 8.

DE W O N D E R E N

D E R

GENADE IN 'T HERTE
V A N E E N

G E L O V I G E.

Stem: Hoe ſchoonligt: -

- I.

O Jeſu! als ik mog gedenk

An 't overgrote Ziel geſchenk

Booz mp/ ſo onwaardeerlült! #

JL
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g"

Hoedat ik eens met bljder toſ'

Antjuichen was en vzolkſong/

Llw Daam/ ö Godt/ is ºeerliſh!

Dat kan/ / t hert van

Alle kommer// en beſommer

GPverladen/

JDog wel eens in bljdſchap baden.

2.

Gp quaamt ö Godt! uit d' Henkel neer/

En ſaagt op mp/ een miertje teer/

„JLet d'invloet van genade!

Uw' Geeſt omdekte mp mijn ſchult/

MBaar metik Uw' Godhepts gedult

Getergt had bzoeg en ſpade:

Äk ſag// Poe 'k lag/

Als teſmoren// ondertoren/

WZel en vloeken/

TPaar Gp mp met woud' beſoeken.

). 3.

't Waš Gzouwljk/ al wat an mijn hert

Sig op deed'/ 'k MDaß een klomp verwert

Dan Etter / ſtriemen / wonden!

'k Was Goddeloos en gants onrepn/

Gewo?pen op de vlakke plepn/

Gewentelt in mn ſonden/

'k Sonk meer/ / ö Jeer! -

In mijn booshept//em godd'loosheºt/

Ja nuiju leveln/

WPiert mp bang in angſt en beven.

4. -

SCoen ſag ik Uwe Majeſtept/

En Gadeloſe Heerlijkhept

(Tot in mijn ziels ſiralen!

'k Sag U ö Jeſu! PLevens 25zon/

Seer glang-rhk/ als de HWAoggen-ſon/

„. 't duiſt're herte d
.

Mün
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Hajn hert// onewert

Uit de werelt/wiert beperekt/

iMet uw' ſchoonhept/

Die gants luiſtryk vooz W Choon lept. >

5

SIk Kiep met tranen vzolük uit!

* MDelf voo! mijn ziel een ſoet geluft -

WPas/ duiſent maal Alweerdig! ö - - - -

Alweerdig Heer! ts uve Maatm!

In Alle landen wogt uw Faaln -

Geſongen ſeer volveerdig

Juicht dau// ſingt bau

Gmſentouing/f die ſju MDonfug“/

In unjn herte

JPam/ endzeef'er uit mijn ſalerre.

6.

Haßm hert/ ö Jeſu! was im brandt

ean liefde vlann an alle kant/

Gewillig. Ute pºüſer:

Jltriepte hulp tot uwen lof

Äl wat ſig reptop aard en ſtof/

Gm uw' lofte bewüfen:

HAijn geeſt // was meeſt /

MDol van vzeugde//em verheugde

Sig van binnen/

Ju Äu Herteljk te mimmen.

7 º

G zeer! waarom ſaagt Gp opmp?

Engaat veel duiſenden voo bp ?

G 't is uw' enk'le liefde!

«'t Is uwe Goethept epndeloos!

O Jeſu! die een wurm berkooš/ ,

En't herte ſo dooygriefde.

IHoe ſal// ik all'

Uw' genaden//en weldaden -

Pt On
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- tonnen ºdemen/
'k Sal U Eeuwig daar vooz Koemen,

8

Ach! gaafje dan/ ö Jeſu! luſt/

En hert/ dat ik was toegeruft/

CPm gants voo? U televen!

MDag mu mijn hert en tong berept/

Ikſepdeſ Godtzp d'Heerijkhept/

D00? Eeuwig NU gegeben:

CD ſing/ / en ſpzing

In den Heere// Geeft Jenn Eere/

Al Wat hoben /

Jeſus heeft geleert te loven.

9.

GP TDziemaal ſalig / en mog Uneer/

Sing” ik vooz Eeuwig/ Godt zu d'Eer/

Bp all' der Englen choren :

Beeft Jeſu / dat ik ook op aard"

HLAhn hert verheffe Jemelwaard/

Gm't regt Muſijk te horen:

GP Lioemt// en moennt

Jeſum Zeere // geeft Pem Eere/

TDie beneden/

: Sijuen lof mu hebt beleden.

I O.

O Jeſu! wanmeer kommt diendag
TDat ik eeng Bºuiloft houden nag/

In d'Eeuwge Zeme 3aaº

DTMDanneer ſalik ſonder epnd /

25p d'Uitverkoorene gemePnd'/

lain hert eens regt ophalen!

2Bp 't Lam/ dat quam/

Dm ſijn even/ mp te geven/

G. Noe Heerlik: •» - -

Sijt Gp Lam Godsen begeerlüh' -

EM 2 11. Geeſt
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II.

Geeft dau/ ö Jeſu! hert enſtof/

So ſing' ik enkel tot uw' lof/

Alweerdig Hoog gep?eſen . „

Sp Eeuwig uwen Haamlö Heer!

Ein duiſent duiſentmaal 3p d'Eer

U Epndeloos beweſen:

GP Sing/ / en ſp?illg

In den Heere/ Geeft dem Eere

Al wat Boven

Jeſus heeft geleert teloven.

19.
D E, GO D

- vERHEERLYKENDE
Z I E L E.

Stem: Liebſter Emmanuël:

1. -

L° al wat adem heeft/ ach! looft den Heere?

Singt vzolhlt alle / die den Heere vgeeſt:

A2p geeft mp al mijn luſt en ziels begere/

ºp is het die min kranke zielgeneeſt:

HMijn Zeſus liefde

JURijn hert doo?griefde/

Als llt bena'uwt/ en bang Was in den geeſt.

2.

Gp hebt verſoent mijn ſchulden/ en mijn ſonden/

Ein Werpt ſe gants in 't diepe van de zee/

Alw'2Bloet / ö Heplant Jeſus! en uw' wonden

Zebt GP geplengt/ enuitgeſtozt tot vzee,

" - RAf
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ITaat nu mijn leven/

l Sßn gegeven/

Dat ik gehoozſaam Umjn hert beſtee.

3.

Gp ſchenkt mp 's Paders Gunſt' en ſijn gemadGpſijt min Bozge bp zijn HeinelÄ e/

*ÄÄÄÄl II. H IN "Iºabphept 9

Ach! laat mijn herte Pyept woon

JDu Vºp van ſmerte/

Llw Paam verheffen/ heereljkenſchoon.
4. v,

Al wat mpuſ sinnw' Gunſ' tevinden/

GP 3üt mün (Trooſter in mijn ongeval:

tam danlö Jeſu! müne ziels beminde!

HAet dinbloet van uw' Geeſteg ſtromen all'

So ſalik ſingen/

En Volljk ſpzingen/

En juichen ſtadig met een blp geſchal.

5. -

kom Hemel/ aard'/en al wat leeft beneden/

kom ooft en pºüſt met mp/ ſingt Jeſus lof

kom wilt eenparig tot ſijn Cempel treeden/

Weergalmt/ en ſuicht/ Gp hebt dog altjt ſtof.

Looft/ looft dienkoning!

Wtuiel vooz ſijn woning'/

En buigt U meder vooz ſijn Hemels zof.

6.

Ach! had ik duiſent/duiſent duiſent tongen!

Ik ſong Wºel duiſentmaal mijn Jeſus Daaln

Ss epndelooš en Heerlijk/ ſchoon ik ſonge/

iBoo? Eeuwig/ 't MPastewepnigvoozſijn Faam.

läom Eng'len ſcharen!

WDilt Net Ump paren/

En laat ons Jeſus pyhſen alte ſaam,

jlº 3 7, CD
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ZoſalikEpndeloos Uw. ºeerlükhey
Jea 't voozſchgift/ van der Engelegen loven/

Enſingen ruſeloos in Eeuwighept. - -

zon daal danneder/

ZSo ſing' ik weder/

Hººijn Jeſus of/ 3p mu van elk verbzept.

7.

G Jeſu! konn/enſchen um Geº boven/

2 O.

L O F S A N G

V O OR DE

K IN DER E N
Z I O N S.

Stem: Gyb cin Almoes:

I.

Eſu/ ach! Uw' Daam is Jeerljk/

En uw' Koennig d’herten luſt

Doo? Uw' Zeplig volk begeerlik/

TPaar haar zielen Repl in ruſt:

All wat ooft haar tong' kam roemen

Is Uluiſterhk te moennen:

" Jee...re Jeſus / U... We min

ee... re Jeſus/l...wennin

Sal...mijn herte/ Sal...mhm herte

HAet uvo' lief... de nennen in /

Met uw' lief... de nennen in.

2

Gp hebt Sion ’t Pepl gegeven/

En Vooz Eeuwig nu berept TD.at

- a
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Dat uw' volk in blütſchap leven

Ftan/ en ſingen dankbaarhept:

Gp verkoſt haar van het quade/

En verbulthaar Net genade:

En...kel ſalig is...het g0et:

- En...kel ſalig iß...het goet:

Teat...uw'kindren/ TPat...uw' kind'ren/

Eeuwig vzo... lijft ſingen doet/ -

Eeuwig b?0...ljk ſingen d0et. . . ,

Z

Mtom/ ö geplant/ daal ook meder

In mijn donk're duiſt're ziel/

TDat ik Peplig/ klepnen teder/

U ook tot mijn luft gebiel.

(Trek ö Seſn! hert enoge

(Tot uw Zemelwaart om hoge/

TDoet. ...mp komen Cot. . .uw' Ch?00n/

TDoet.., mp kommen C0t... uw' KTh?00n;

JMet... de vzoumen/ Met...de bz0Neu

Dat ik Eeuwig... bp U WBoon/

TDat ik Eeuwig...bp U MDoon.

4»

JLeert mp uwe Maam te pziſen

Mºepliglijk/ met hert/ en mont/

TDat ik U mag lof bewiſen

Jºu en ook tot aller ſtont:

(Trek mijn herte gamts naboven/

TPat ilt U geſtadig lobe;

JLeer... mp ſingeu met. ...uw' ſchaarf

ILeer... Ä met...uw' ſchaar/

Pe. ...mels toning/ Je... melg tQuing

CEeuwig hier... en ook hier Maar/

Eeuwig hier/... en ook hier naar.

M 4 - 21. JE
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2 I.

E S

O F.

Op een eygene Melodie.

J S U -

H E E R LY K HEYTS
L -

I.

LÄ onš/ Laat on tºſamen ſingen/

En van bljtſchap Pepligſpingen/
Juichen galmen in den Heer! k

Äutchet/juichet alle ſcharen -

Ban de vgonnen / Wilt nu paren -

(DLong en ſtemmen tot Gods Eer:

Jeſus tuning // Peeft ſijn woming'/

En ſijn Maaun/ ſo ſoet als honing/

In des . . . . . . . Zemels (Thzoom.

Heſus koning/ Peeft ſijn woming'/

En ſijn JPaam/ ſo ſoet alg honing

Sn des . . . . . . . Hemels Chzoon.
2.

Jeſus moet dem Hemel ſteilnen/

Algenpoſt / en dempels dzeunen

Pau het Engelen geſang/

d'Cem roept luit-kees tot den and'ren/

JLaat ots / laat ong met malkand’ren

Maken 't Zeplige geklang:

Aeplig / Heplig// TDziemaal Zeplig/

CellVotg ſalig/ Eeuwig veplig/

Juicht haar . . . . . . . Eing'en tang'.

epig/Peplig// TDziennaa Zeplig7

Geiwig ſalig Eeuwig veplig

Ijicht häar , . . . . . . Eng'len tong'.

* . . . 3. Luk
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ILuiſtert/ Cuiſtert met uw' oren

Siel/om haar làuſijk te horen/

Hef uwhert na's ?emes Thang/

MDekop/ wek op/ al üw' ſinnen

GPm dien toning ook te minnen/

Heereljk in ſemels glamts;

Spert uw' keele// laat die quele/

Sonder dat het ooit vervele/

Jeſus . . . . . . . ?eerljkhept.

Spert uw' keeleſ/ laat die quele/

Sonder dat het ooit vervele

Jeſus . . . . . . . ?eerlijkhept.

4.

Jeſus! Jeſus! Heer der vzomen !

i0Um nU / kom mu/ ei wilt komen

HW2et uW" glanš-rijk ſalig ligt:

Send nul ſend mu/ 's Geeſtes ſtralen

TDatik tot uw' Hemels zalen

Wenden mag mijn ziels geſigt:

Bzon van 't leven// wilt mp geven

Stadig in uw ſchoot teſweven/

Pºeplig . . . . . . . Pepligljk.

2Bºon van 't even// wilt mp gepen

Stadig in uw ſchoot te ſweven/

Lºeplig . . . . . . . Zepliglijk.

-. 5.

Heerljk/ Peerljk/ TDziemaal Heerlijk/

Eeuwig glanº-rük/ en begeerliſt

Süt gp Jeſus/ Godeg Soon:

Laa dänfaat danajel

Pan der aard'/ en van den Hemel/

Loftoe bengen/ vooz Uw' Thoon.

Bp 3üt UBaardig // dät elk vaardig

Hºng'/ wie ist er ſo regt-aardig
- Jeſus, . . . . . . L gelijk.

JWR 5 GP
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Gp 3ßt MBaardig//dat elk vaardig

Song'/ wie iš 'er ſo regt-aardig

Jeſus . « « « 4 * 9 "gy.

Sing/ ö ſing met Jenneltonen/

CD làijn ziel/ tot dat gp women

Sult bp 't Zeplig/ Peplig zaat:

Sla op Cpter/ ſla op ſnaren/ -

(Lot dat gp ten Hemel varen -

Sult / daar 't alles Pepligſlaat: -

G dan roemik//en daar moem iſt

Jeſus vlekkeloos/ en Äeerlijk/

Salig . . . . . . . ſaliglijk

#Ä #// Äm ſt -

eſus vlekheloog en Deerlijk/ +

Salig . . . . . . . ſaligljk.

22 •

HET VROLYKEN SALIGOPSTAAN

V A N D E S

HEEREN LIEVELINGEN.

O koning Jeſus!ach hoeheuchljkſalhet weſen!

Är mijn dootgebeent'verwekt ult’tna“

re graf!

Als fk mit mijnen ſlaap/ſo langgewenſt/ verreſen

Salſijn/enleggengants unßnſondigdoot-kleetaf/

TDan ſtaik vzolijk / en verhef dees'bepd"mijnogen!

En ſie U / lieve Heplant/ op uw' wolken-ftoel/

Strakskomteenſuelle Bood'der Engelen gevlogen

EnWßſtmp'tſaligvolk/datomhaarkoningÄ
- -

-
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)

TPaar konnik/ Jeſu! En Gp wagt maarop mijn

kommen/

TDaar ſta ik edelmoedig/ am uw' Kegterhamt/

Pan't Goddeloſerot geſchepden/ bp de vzomen/

L CerWijl mijn herte veedſ inliefdevlammen bzamt.

TPaar ſit ik op den Chzoon met Iſraels geſlagten/

Alskoningineen Pzieſtersblinkend'Hep-gewaat/

TPaar benik nu gereet on met geſuchte wagten/

TDat Gp met mp/ ö Jeſu! mit ter Bguiloft gaat.

TPaarklinktdie Henelftem/dieherten zieldoozboren/

Geſegende/ be-érft uw' Paders tonit grijk/

WPaartöeik gunſtigblvoo d'Eeuwenhebverkoren/

Gaat in/en ſingt uw' Pader Zeplig mu Puſik«

TDaar doetſigd'lzemelop/ emal der Eng'lenſcharen

Derheffenhaar geroep ong' btoming 3p de Eer;

TPaarſtelfkmp/en.wilmethaarvoo Eeuwigparen/

*Ä äoning Jeſus 3p v00? Eeuwig

TPaar ſink iſt in verwondering' en U10etberdWºjllen

In 't Eeuwig ſalig ligt/ dat mp geheel beſtraal

TPaar# ilt d' gemel melk/ en ſuiv're Godhepts

Wille!! :

Änd ikmethet MTambooz EeuwigAvoid

UlfRat.

TPaar ſing' ik overluit/ den taming 3p gegeben

TDe Zeerlijkhept/ ?p geeft mp emdeloſe ſtof/

TDus kam ik vzolijk in miju Jeſus liefdeſweven /

e,º Eeuwig/ Ceuwig/ Ceuwig 3P Godt

Of. -

DE
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DE SEVEN DE SOORTE
V AN - - -

G E S ANGE N,
Behelſende eenebeknopteuitbreidinge over

ieder Hooft-ſtuk van de voornaamſte

GoDDELYKE w AARHEDEN,

Byſonder, ſo als die in ordre begrepen ſijn, in het

nuttige, en klareCatechizatie boekje,genaamt het

kortuittrekſel, uithetgrotere Catechiſatie Boek,

van den Ecrw. H. Klug-kiſtmyngeliefdeCol

lega. Nuttig om in oefeningen, ofbyan

deregelegentheden,van Bekeerdeen On

bekeerde beyde Gebruikten Geſongen

te worden. Met deopſchriftenaf

delinge van ieder Hooft-ſtuk.

1. Hooft-ſtuk.

Van de Kenniſſe Gods uit de Natuir.

Stem: Pſalm 25.

I.

H° des Vºemes en der Aarde/

Geeft mp ligt/ dat ik U ken/

En uw Hooghept ſchat ma WPaarde/

So Als ik het ſchuldig ben.

Ziel en lichaam/ en haar bant/

gemel/ ſon en Daan bewijſen /

TDat uw' Goddelijlie hant

In uw' Werken is te p?ijſen.

2.

IYeere Jeſu! ſend uw' ſtralen/

Datuw'Hoge zeerlijkhept

In münduiſ're zieſmag dalen/

Datik ook uw' lof verbzept ILeert
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Leert mp dooz uw' Geeſteg ligt/

So uw' JlMajeſtept beſchouwen/

TDat ik Zeplig mijn geſigt

Mag op uwe werken houwen.

2. Hooft-ſtuk.

Van de H. Schriftuire.

Stem: Pſ 23.

[Eere ſend uw' Geeſtes klaarheyt/

Il TDat ik net een Peplig oogz Mag beſchouwen uwe WPaarhept /

Deergedaalt uit d' Hemel Hoog:

TD0e mp als volmaakt/ en klaar/

IPertelijk uw' woozt erkennen/

TDat ik mp an Ugantš/ maar

TDeſen regel/ mag gewemmen.
2»

Geeft mp Pepliglikte beven/

HWAet een Godd'lijk diep ontſag

Doo uw waarhept dat münleven

U / ö Heer! behagen mag:

Jeſu / gun mp luſt en liragt

In 't doo?ſoeken van uw' werten

TDat ik daar in dagen nagt

HWAag al Unijn genoegen ſetten. - -

3. Hooftſtuk.

Van de Gods-dienſt.

Stem: Pſ, 77. -

I. -

Lºº my Heer! U regt te veeſem

En ma 't vooſch:ift van uw' wet

U alleen gehoozſaam weſen/ -

JUZaalut mg teder en geſet -

s
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In mßn wandel datº mp/

Als een Chºiſten mag bewüſen/

C9m van 't ſondig leben vºp/

zeplig uwen JPaame pzÜſen.

2.

TPoet mp valſche paden müde
Die haar wandelaars met dzaf

Poeden en haar Zielter zjdelt

Danuw gunſte lepden af:

TPoet mp langs een ſuiv're Weg
Han verloch'ming "thepl bekomen/

Totikmet mhn godg-dieuſt ſegl

ÄDati U dien met de Poulen.

4. Hooft-ſtuk.

Van Gods Wcfen.

Stem: Pſ 23.

I.

Hebegrip'ljk is uw' Weſen....
Eeuwig/ algenoogſaa. Leer!

Hºogt ik my voo? Un deſen/

Aſs een MBurmke legger:

TDjmpſouw Hooghept ſºll
TDat ik mag mp ſelfs Verlieſen

Ju mün Niet; entº vlien

Djuw' làajeſtept te kieſel
2.

Gpperweſenaar! mhn weeſen

js van U alleen ach geef

TDjih U maar emig veeſen . .
Iſèag ſo lang iſt hier nog leef

Haaak mp doo uU gded geeſt

Geeſtehk en los van d'aardef

Teat iſt heplig onbevzeeſ,

magroemen in U vaardt.

Hooi
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d

Piet moet ſien maar ſegs gelove.

5. Hooft-ſtuk.

Van Gods Volmaakthedenen Namen.

SteUl: Pſ. 25.

I.

H°. Godt/ die All in Allen/

Doo um TPeugdenzt alleen/

Cn uw' Godd'lijk welgevalien

Schept/ in uw glants omgemeen!

TDeel mp 00k een dOnk're ſtraal

In münduiſt're ziele mede/

TDat ik een mijn hert ophaal

In 't geſigt van zaligheden.

- 2.

Leerlijk zijt Gp dooz uw' Hamen

An uw' voll geopenbaart/

In uw Soon/ in wien uw' Faamen

ILuiſter regt wert opgeklaart:

Jeſu/ſend uw' Geeſtes ligt /

Fiepmigt mp dooz bloeten wonden/

TDat ik mag doo? 't ſoet geſigt

Ball uw' TDeugt/ uw' TBeugt verkonden.

6. Hooft-ſtuk.

Van de H. Dric-eenheyt.

Stem: Pſ. 25.

- I.

E°Ä en TDzie-eenig Ptoning!

UDonderlik voo! ons geſigt:

Pader/ Soon/ em Geeſt uw' Woming'

Js in 't on-toeganklijk ligt:

Äder ſtipje van uw' glamts

Koept tnp ſondig ſtof on hoge

TDat ik enkel blinde thans

2. Peeß
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2.

Weeſ mün Bader/ Heer gepgeſen!

Jeſu! weeſt mijn Diddelaar/

MBit ö Geeſt mün Lepts-man weſen.

Hier/ en Eeuwig ook hier maar

TDoe uup met verwondering'

U beſchouwen / ende roemen

TDat ik U vooz alle ding -

Eeuwiglik mag Jeerlijk noemen.

7. Hooft-ſtuk.

Van Gods Beſluiten in 't gemeen.

Stem: Pſ. 25. * -

H. - -

An 't begin hebt Gp/ ö leere!

MDat in Hemel / aard'/en zee

Sal geſchieden/ tot uw' Eere

Paſtgeſtelt: ſiet op mp mee /

Gants elendig/ buigt Unijn wil:

TPat ik uw' beſluit mag roemen/

GEn inet onderwerping' ſtll/

Altijt wijs/ en Zeplig noenlen.

2.

Gun mp Zeplig opperweeſen!

't Epnde van U wil en raat

Mate ſpeuren/ orm te vzeeſen

Uwe naame vzoeg en ſpaad'/

Maakt mp lüdſaam/ als gp ſlaat/

En tot uwen lof genegen/

Als gp na uw' grote raad

Schpnſel geeft op al unſn Wegen.

- -

8. Hooft
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8. Hooft-ſtuk.

Van het Beſluit der Verkieſinge en Verwer

pinge in het byſonder.

Steln: Pſ. 25.

/

I.

Guverepne Bogſten koning/

Allerſchepſ’len Enig Zeer!

Gp verkieſt tot uwe WDoning'

TDees' en Geen; en werpt ter meer/

"t Goddeloſe groot getal/

TDat geheel in ſonden dood lept

TDat uw' hant regtveerdig ſal

Gamts verderven in haar ſinoodhept.

2.

Jeſu! ſchenk mpmaar 't geloof/ en

Geeſt'lijk leven/ dat iſt leer/

CPfuw' Goddelijke ogeu

Sijn geſlagen op mp meer:

WZepligt unp in uw' gebodt/

TDat iſt daar dooz mag bewpſen

TPat Gp enig zijt mijn Godt/

MDegens uw' beſluit te prpſen.

9. Hooft-ſtuk.

Van de Scheppinge.

Steum: Pſ. 25.

I.

°t Foot Gewemel der Heprſcharen

Dan den zenel/ äard'fen 't ſtof:
Peerlük ſchepper openbaren/

TDat Gp weerdig zijt ons' lof:
- P WegTDM ZU F? f Äl
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Alles maakt' uw' hant uit niet

Binnen 't perk van wepnig dagen/

Eu waar dat uw' oog ook ſiet/

Schept Gp in uw' Werk behagen!

2.

CD Mijn ſchepper! heb unedogen/

Liepnigt mp van 't ſondig quaat/

Jeſu! ſalft mijn blinde ogen -

Bzeng mp Zepliglijk in ſtaat/

Datik in uWu' Werken ſtof

Dinden mag / om Ute laven/

(Trek mijn hert van d'aard ook of

(Cot uw' Heerlijkhept ma boven.

10. Hooft-ſtuk.

Van de Menſche.

Stem: Pſalm 23.

I.

HÄ Ephebt mp Uit der aarde

Enuit enkel mietig ſtof/

Als Gp zielen lichaam Päarde

D00ztgeb?agt/ tot uwen lof.

Jeſu! ſchept mp JNieuw en vp /

TDat ſig zielen lichaam Bepde

Buigen voo lw Peerſchappp/

En uw' Peerlijkhept verbzepde.

2.

ILeert up / dat ik U Ulag kennen/

25p uw Hooghept als een miet/

En ſo mp all l gewenmen/

TDat ik U. mijn Bader hiet:

TDoet mp met een ſtage vliſt /

Doo! mijn Ed'le ziele werken/

TDat ik eens ma deſe tijt

KC0t lvlieg/ unet arend§ vlerken.

V

11. Hooft
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II. Hooft-ſtuk.

Van Gods Voorſienigheyt.

Stem: Pſ 25.

I.,

O Getrouwe Menſchen zoeder!

En Beſo?ger van 't heel Al

TDie mp dageljlig het Voeder

Coerepkt in dit ſonden dal:

Ach! Bewerkt mp tot mijn pligt/

Gn Hegeer mijn gamtſche leben /

TDat mijn daden ſijn gerigt/

CDm U enig d'Eerte geven.

2

Geeft/dat ik mpgants opdage/

An uw Goddelijk beſtier/

Om Uenig te behagen /

In het Geen ik werke hier:

JLaak mp ook/ wanmeer ik lijd

Gnderwo?pen; en volveerdig

Als uw' hant mp weer verbljd/

CPUm teſingen/ Godt is weerdig.

5N 2 12. Hooſt
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12. Hooft-ſtuk.

Van de Staat der twee eerſte Menſchen

voor den Val, en van het Verbont

der Werken.

Steum: Pſ. 25.

- I.

Ch! hoe ſalig was de menſche

Pooytgebzagt in 't Paradis!

TDie na'sZemels Zeplig wenſchen

Uitriep, Godt 3p Eer en pzijs.

IHeer/ Gp hadt uw' liefdebamt

An ſiju herte vaſt gebonden/

TDat hp 't Werk van herten halt

Deed'/ om uw' lofte verkouden.

2.

LHeere! dus was ik oolt Heerlik/

PYonkte net uw' beelt en glants/

JURaar helaas! nu ben ik deerlijlt

En van l geweken gants:

Jeſu! ſchenkt ump 't Godd'jk beelt/

TDoo! uw' bloet en Geeſt van boven/

TDat mijn herten tonge queelt/

Oln uw' Peerlükhept teloven.

13. Hooft-ſtuk.

Van de Sonde der twee Eerſte Menſchen,

en deſſelfs Gevolgen.

Stem: Pſ. 23.

IN

Ch! Zoe valt dit Heerlijk wonder/

Doo trouwloošhept plotz ter neer/ I)

't Hep
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't Peplig Paar valt plots ter onder

En ontrekt ſig van haar Peer:

GP TDie ſnode ſatans ſtrik/ -

IHeeft de MDüſte ſelfs bedzogen/ " -;

TD.at ſp im een ogenblik

Koepen/ Ach! waar ſtjn ons' ogen! :

2.

Ik ben maakt/ engamts beladen

CPverheert van ſchult en ſmet/

Sa omtelbaar zielen quaden

Pebben nu mijn zielomſet!

Jeſu/ Ach! TDuš is mijn ſtaat

Even MDalg'lijk; laat uw' WDonden

ILAp mog ſuiv'ren doo? genaad'/

TDat ik repn mag ſijn bevonden.

“

14. Hooft-ſtuk.

Van de Sonde, en deſſelfs Gevolgen. in

Alle Nakomelingen van Adam en Eva,

Stem: Pr: 2ſ

I -

Eer/ ik ben in ſchult geboren/

GEn van Uwe GUUſt' geſchept

ZSwerv' ik/ als een gamts verloren

In mijn epgen MDalglükhept.

'k Heb met denken / wooºt en daat /

Tèziemaal doodt en Jel verwozven/

"t 23en total het ſondig qUaat

3Deerdig/ maar tot TDeugt verdozven.

2. -

IHeere Jeſu! laat uw Wonden

HURp van ſchulten Heerſchappp

Jºyner grouwelen enſonden

JDu genadig unaken v?p:

- - JR 3 - TP0et
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TPoet my tot uw Bloet en Geeſt

zenen vlieden/onn gelade

TDatik eens in 't Peplig JFeeſt

U mag p?hſen) voeg en ſpade.

1ſ. Hooft-ſtuk.

Van de Mogelykheyt van Verloſſinge

dog op Conditic van Voldoeninge aan

Gods Geregtigheyt.

Stem: Pſ2 F.

d

TPat Gp weer hebt aamgeweſen

MPaar de wegten leben lept!

5Piemant kan van Zel en doot

d'Arme ziele weer bevzijden/

TPan Gp / die uit angſt en noot

tont in uwen ſchoot verblijden.

2.

't As alleen uw THierbre Sone!

FÄie dooz't pden op den pzig

Pavoldoeming / vooz uw'Chroom/en

HMajeſtept/ mp doemling Wßſt.

Atom dam Jeſu! Weeft mün Bog'/

CEn 2Betaal vo0 at mhm ſolide/

TDzaag ſo vooz mhn MPelſtant ſog'!

TPatil blp uſw. lof verkonde.

I.

EÄ zp Uw' Maam gepzeſen
zeere der Barm er

16, Hooft

>
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.

s

16. Hooft-ftuk.

Van de Vereyſte Conditien in Sulk Een,

Die aan Gods Geregtigheyt ſal genoeg

docn. -

Stem: Pſ 25.

I -

Al "er iemant mp beſchermen ?

Dan uw Gamſchap/ Zeplig leer!

GEn dooz Goddelijk ontfermen

Hlap met U verſoehen weer?

’t HLRoet een Godt van Eeuw'ge kragt /

En gelijk een menſche weſen/

TDie Van too?n/ en ſatans magt /

TDoo? voldOening' kall geneſen.

2 .

Gpent Jeer! mijn blinde oge/

TPat ik ſulk een Middelaar

Boog mp ſoeken mag om hoge/

TDie mp red Uit mijn gepaar:

Jeſu! TDüfmp tot uw ſchoot/

Dat ik alles unag vergeten/

En tot U alleen in noot

Felieden/ en U / Zeplant/ heten.

17. Hooft-ſtuk.

Van het Verbondt der Verlofſinge of de

Raadt des Vredes tuſſchende Vader en Soon.

Stem: Pſ 25.

I.

EÄ diepe gronden

Dan een Goddelüke min!
JA 4 Sijn



2OO Geſangen over de

Sijn 'er Heer! bp U bevonden

TPaar ſig't Schepſel Eeuwig/ in

Moet verlieſen Datuw' Soon

Dau den Zemel daaltop aarde/

Om een wurmke vooz Uw' (Thzoom -

(Coe te byengen Eeuw'ge waarde.

2

Goddelijke Liaad van vzeede!

TDaar her duir geſagte Lam

Poo! den Sondaar/ in ſijn ſteede

ILjd / en al ſijn ſchulden maln:

Jeſu/ Ach! maak mp geſint/

GPm mju ſchulden llte geben /

TDat Gp van mp moogt bemint

Sijn/en il mag v00? U level,

18. Hooft-ſtuk.

Van de Vereyſte Voorwaarden, Dieinde

Sone Gods gevonden worden, Om aan

's Vadcrs Geregtigheyt te Voldoen.

Stem: Pf 25.

I.

Eſu! Zeplig Godt/ en làenſche

TDie het. Alles hebt vervult/

MDat een ſterveling HEAag wenſche

Cot voldoening van ſijn ſchult:

CD CEWUllmantel! UW' Bl0et

„kian ontelb're ſonden waſſchen:

Cn alleen het Hoogſte Gset/

An uw' Zepig voll toepäſſen.

2. tom
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2.

tom dan Peplant! daal nu neder/

Schenk mp uw' geregtighept

TDat ik voo Uhlepn/en feder

Leven mag in Heplighept -

Ach! Meeſt Gp mſm Enig goet

TDat ik U geſtadig Koeme7

En leens vöo mijn gemoet -

Dagmhn Godt/ en Zeplant noeme

19. Hooft-ſtuk.

Van des Soons GodsGoddelyke Natuire,

door ſyns Vaders Eeuwige Generatie.

Stem: Pf: 1 11.

I.

O Joſu/ Ach! Uw' Daam en Koen!

Äg Wonderlük/Als iſt Unoem)

Poog all' de Heuvelen geboren:

GP ſijt des Paders Een'ge Soon /

TDie 't Wot gegunt voo ſtjnen Thzoon

In ſuiv're liefde-vlamte gloren.
2»

Ach neemt mp ook als Pader aan/

Endoet mp met uw' kind'ren gaan

Met Eerbiet tot Uw'opper-woming':

Datik l met een diep ontſag/

CEerbiedigen/ en vzeſen mag /

CD Jeerljk/ en ontſag'ljk Ptoning.

JN 5 29. Hooft



LOZ. Gefangen over de .

20. Hooft-ftuk. -- -

Van des Middelaars Menſchelyke Natuire»

door de Ontfangeniſſe van den H.Geeſt»
ende Geboorte uit Maria.

Stem: Pſ 111.

I.

MÄ Gp ö Jeſu! dat ſig d'aard'

So gunſtig met den Zemelpaard/

TDoo: uw geboote hier benedet?

Teaar Gp in diepe medzighept/

In kribb en ſai wogtmeergelept/

3Da 't Goddeloſe Gzoš Vertreden.

2«

Haaar Jeſu? Ach! wat baat het mp/

CPfuw" Geboozt' op. aarde 3P ?

Als Ginnin hert niet wot geboren/

zont danſ ö geplant/ in mp Woon/

En maak mijn hert Ll tot een Chzoom/

TDat ik mag Ugants toebehoren.

21. Hooft-ſtuk.

Van des Middelaars NamenJeſus Chriſtus,

Stem: Pſ 111.

»

O Saligmaker! maalt mP VP

Dan Sonden/ en de ſaverip

Des ſatans/ TDie mp wil verſinden:

Ach Schenk mpook uw Yoogſte Goet

TDat Spaan al uw Eerfvolk doet

Pooz Eeuwig in den Zeniel vinden.
– 2. Salft
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2.

Salft Up met uwen Hepl'gen Geeſt /

CPp dat GP regt van UnP geb?eeſt

Gehoo?ſaamt ſijn moogt/en gehepligt:

Derwerv' mp uw' genaad'em kragt/

TDat ik Op 't regte ſp002 gebzagt

JMag ſijn/en Eeuwigljk bevepligt“

->,

22. Hooſt-ſtuk.

Van der Gelovigen Eernaam, Chriſtenen.

Stem: Pf. 11 1.

I •

IJeer! Unijn Daam iš Chziſten/ maar

So ik niet tot uw' ſaal'ge ſchaar

Getelt ben/ſal het mp miet baten/

Geeft mp im waarhept JPaam en daat

En ſalft mp ſo doo? uw' geuaad'/

TDat ik / Wat ſondig ig/ mag haten.

2

- GEn treden op der Zepl'gen weg /

(Tot dat ik met mhn MDaudel ſeg/

TDat iſt een Chziſten ben geheten:

Laat ik met Uö Jeſu! zu
Pereenigt/ en l moemen mijn/

ZSo ſalik nooit mijn JDaan vergeten.

3.

JWMaak my een Leeraar en Pzopheet/

TDie niet/ als maar van Äeſus weet/

Gln die geſtadiglhk te roemen:

ÄLaat iſt als Prieſter mp geheel

An U Opdzagen/ tot mijn deel/

TAch! mogt'ilt innün deel regt u0emen.

#
4. Salft
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4

Salft mp tot koning dat ik Irlag

Äerſchappy doo ºwgeſagf
Igºhnſonden altemaal Dell :

Äunt mp een Edelmoedig hert/

Tºatik/wanneer 't m}nur Wert

Zu U mp Eeuwig mag verbljden.

23. Hooft-ſtuk.

Van des Middelaars Drie AmPte"

Stem: Pſ. 1 11

Jeſu Prophetis Ampt.
I»

AÄ Gote Leeraar! geeft mp ligt

Emonderwüſt mp Va mijn pligt)

Dat ik U wegen regt Äg teillleU

Peert mp inwendig doº uw' kragt /

Äatik uw gamtſche Teienſt betragt

Emmy geheel aan gewemme.

Jeſu Prieſters Ampt.

2.

G Pzieſter! ſtotum offer-bloet

Op mijn onrepnl vuil gem0et /

TPÄthet regt mag geſuº Weſen:

MZidt vooz mp bpuW" eaders Ch?00M/

En mijn gebzeken ſo vert001 /

TDjiäte regt mag ſijn gefe
- jeſu Koninglyke Ampt.

Z

Tºwingt mp: ökonnglº ſtil/

HAp buig gehoozſaam Wº uw' Wil/

Dj die jveerdigte betragen
Tzsefcherremt my doo uw gelept/ G

-

!!
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En waakt mp Pepliglijk berept/

Gnn Uwe komſte 0p te wagten.

24. Hooft-ſtuk. -"

Van de Staat des Middelaars Vernederinge.

Stem: Pſ. 1 1 1.

Jeſu geboorte.

I.

R daalt / ö Godt! uit 's Hemels ThzoomA-JEnſtelt U als een wurm ten toon/ h?0on/

Booz 't volk/dat blind lept in haarſonden/
CEen kribbe Wag, uw' Ledikant

Uw' wieg in 't ſtro/ voo uwe mand/

In ſlegte doelten opgewonden.

Jeſu lyden in 't gemeyn.
- 2.

Gp liſt geduldig hoon en ſpot/

Dan 't Goddeloſe ſondig rot

TDer Phariſeen en ſchgift-Meleerden/

Elli ſmaat en laſtert/ wat hp kan/

En d0et U ſmert op ſUnerten an

O Zeplant Äeſuš / Heer der Jeeren.

Jeſu byſonder lyden.

- - 3.

Gp Wert moogdadig op eenhout

JL2et nagelen / ſo melligVOut /

Geklonken/ als een Goddeloſe/

GP d!aagt de vloelten voo? Uw' zaadt

TPat Peplig heet/ om haar van 't quaadt

(Cerepnigen/ en van het boſe.

Jeſu Doodt en Begraveniſſe.

- 4. -

Gp ſterft / ö LJeplant ſelfs den doodt/

Ei daalt ter Ncer in d'aarden ſch00dt



2O6 Geſangen over de

Ja bent in 't mare grafgeſonken/

Op dat Uw' voll van ſatang Ulagt

2Bevzijt/ wogt in uw' ſchoot gebzagt

TPaarg' in uw' liefde Woºden d?Onken.

Nuttigheyt.

5.

G Dogſ des levens/ laat uw' TDoodt

HAijn ziel verloſſen uit den moodt/

Op dat ik Eeuwig vooz l lebe: -

Ach! laat uw' kruis en Peplig 2Bloet/

An volle fragt an mijn gemoet

Jet ſalig deel der "prº gebe.

Dernedert mp/ook unaakt mp klepn/

En doo: uw' Jeplig lpden repn/

CDUm an mijn ſonden regt teſterven:

ZSend uw' verwo?ven Geeſt op mp/

TPat die mp tot der doot gelp/

En Eeuwig doe uw' Gunſt' beerven.

2ſ. Hooft-ſtuk.

Van de Staat des Middelaars Verhoginge.

Stem: Pſ 111.

Jeſu opſtandinge.

I.

O Zeſu! Gp ſijt opgeſtaan/

Ein van des kerkers magt ontſlaan/

En hebt uw' quiting' Bzief bekomen:

Geeft/ dat ik Küs’ uit 't ſonden graf

Ei al müu doot gewaat legaf/

GPm llte roemen met de vzonen,

jeſä
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Jeſu Hemelvaart.
2

Gp vaart ten Jemel vzolijk op

INet 't offer-bloet/ tot d'Hoogſte top

Dan Peerlhkhept/ bp uwen Dader:

Derheft mijn hert uit ſtofen aard'

Entrek het tot Al Zemelwaard/

TDaar d'Eng'len choren ſijn te gader.

Jeſu fitten der Regter-hant.

3.

Gp ſit an 's Paders ſiegter-hant/

En erft het duir beloofde pant

Dan Eeuwige Triumph en kronen/

ZSit daar vooz mp/ ö Jeſu! Maak

TDat ik eens vooz uw' Th2oon genaak

Ein Eeuwiglijk bp U mag women.

26. Hooft-ſtuk.

Van des Middelaars Volmaakte Voldoeninge

aan Gods Geregtigheyt. Enhoe HydeSa

ligheyt daar door verworven heeft.

ZStenn: Pſ. 1 I 1.

.“

–– I • -

W O Jeſu/ Gp hebt 't al voldaanj

En doet uvm' kindren Zeplig gaan

TDoo! uw' verdienſten tot het leven:

Ach! bengt ook Uw' genaden kragt

Eens op mijn hert/ en geeft mp magt ,

GPm ſteeds ua boven heen teſweven.

2«.

Uw' volhept / die is Gadeloos/

Ach! dat iſt die dann ook verkoog'/

GPm gamts mijn zielte overladen: -

Staat in münplaatzen piept mp Pºp/
-
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@p dat ik Eeuwig ſalig blp . .

Japmag metuwe Gunſt verſaden

27. Hooft-ſtuk.

VandeToepaſſinge der VerworveneZaligheyt,

door des Middelaars Verhoginge.

ZStem: Pſ. 1 11.

I.

G# bzemgt/ ö Jeſu! al nw' Goet

Gelukkig toe an elks gem0et/

Pan die Gydooz uw bloet gekogt hebt
Än's Meaders vierſchaar plept GP vºp/

Enſaligt haar van HeerſchaPPPl

T2ie Gyniet angſt ſo läng geſogt hebt.
2.

Gp ſuivert 't hert onrepn en quaad/

En ſchenkt hier vollig üw' genaadl

Enna dees' tit het ſalig leven!

ÄchGuntmpook dees'zaligbeptl

Gp dat mün hert en tong' berept

Haag ſijn/om U de Eerte geben.

28. Hooft-ſtuk.

Van de Kerke.

Stern: Pſ 1 : 1.

I. -

Exote Koning/ van Rw' kerk /

't MDas altiten ook mog Uw' Werlt/

CPm uwe hudde te Vergad’ren:

HLRaakt mp een Ilit van die gelteent'/ -

TDie
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TDie hier welſtrfſt/ dog als 't gebeent'/

Derwekt wogt/ tot ?aar h00ft ſal nad’ren,

2.

2Bind mp dooz uwen liefdens bant

Am U/ en gript mp bp der hant/

GP Jeſu! dat ik nimmer valle:

Derenigt ump ſo met uw' volk

In ſuiv're min / tot dat een wolk

Gng voert daar Gp zijt Al in Allen.

Z»

Geeft mp/ dat ik met al die leen

Mag Zeplig tot uw' (Tempel treen/

GPm ligten levente ontfangen:

Send uwen Geeſt uit d' Joogte neer/

TDat die nnp Zeplige/ en leer

(Te ſingen/ met Uw' volk geſangen.

29. Hooft-ſtuk. -

Van het Genaden Verbond, en van deſſelfs

Verſcheydene Bedelingen.

Stem: Pſ 1 11.

I«.

HÄ zalig is het Nepl verbomt!

TDat Gp in Chziſtus hebt gegrout/

GP Heer! om 't leven uit te langen:

Gp epſcht van mp Uw' groot beding'/

Geloof en hertveranderillg'/

CEerik uvo' Gunſte kan Ontfangen.

2.

Perligt mp/ buigt mijn wil ein ſin/

TDatik ’t verbont mag will'gen in

Om voog U enkelijk te leven:

MDeeſt Gp dan ook my,Godt en leer/

-

Die
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TDie my bewerkt/ dat ik regt leer/

IMünziel en lichaam Ute gewen.

30. Hooftſuk.

Van het Gelove.

Stenn: Pſ 111.

- I.

Ch Jeſu! dat het U gebiel/

-

't Geloofteplanten in mijn ziel

5

Gm LU Gauts Peplig an te kleven:

Geeft ligt/ datik uw Pooghept ken/

En hoe ik ſelfsvloek-weerdig ben/ >

JMet duiſent ſonden omnie geben. -

- 2.

Doe mpuw' volle dierbaarhept

25eſchouwen/ dat mijn hert berept

Mag ſijn/ on tot uw' bloet telopen:

Ach! laat if al / wat agter is

Dergeten als maar dzek en mis/

Om uwe Gunſt' om niette kopen.

Z. .

C9 Jeſu! geeft mp hänten mont/ -

TDat ik omhelsuvs Heplverbout/

Op dat ik Vall nijn grouwel daden

Gmtſlagen/ engehepligt 3p/ -

Endoo? W’ konings Heerſchappp/

Mag wand'len in uw' weg en paden.

4.

MPerkt gp geloofdoo? uwen Geeſt/

Endoet mp uit mijn MDandel meeſt/

En Werken / inijn geloof betonen:

Eſ mag hetzin/ verſekert mp/
Set ool tu' Geeſtes zegel bp/

Ja kom Pants in Mijnherte wollen.

'

-- 3. Hooft



Goddelyke Waarheden. 2 II

3 I. Hooft-ſtuk. .

Van de Anvankclyke Vernieuwinge, Envan
de Goede Werken

Stem: Pſ 111.

I» - " - ,

-RÄ mp uit 't duiſter tot uw ligt/

CD Jeſu! en geeft mp geſigt/

CDm Zepliglijk uw' wette kennen:

Bernieuw/en wederbaar mijn geeſt/

TDat ik dooz hert-verand'ring meeſt/

Ja Mants mp mag an Uw' gewennen.

2. - - -

't Berſtant is duiſter/ en mijn wil

JH wederſtrevig/ ſonder ſtil - - -- -

Sig Peer na uw' belept te voegen:

JPijn 00gdeel is gamts aberregt/

UJet ſchat mog hoog/ het geen is ſlegt

En aards: ja ſoekt in 't ſtof genoegen.

- 3« -

JAijn ledematen gants verheert/ .

Sijn niet tot uwen TDienſt geleert/

JlMaar werken in het ſolldig epgen:

GP Jeſu! ſend uw' ſtralen meer/ - -

GEn geeft mp ware WDijshept weer

MPilt ook mijn wil gamts tot U 1epgen.

4.

Geeft/ dat ik uwe Gunſt' alleen

Begeerlijk ſchat/ en anders geen

Behalven U / kles' tot mijn Heere:

Ach! ſchenk mp hert/enluſt en kragt/

TDat iſt unet zielen lichaam tragt

Ce werten tot uw' TDienſten Eere.

GP 2. – 5. Werkt
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$.

Werkt in mp/ "t geen l Welbehaagt /

Hlaaakt mp een boom/ die vzugten dzaagt /

Gelovig / Zeplig/ in min Wandel:

25ewerkt mp doo uw' ?epl'ge Geeſt /

TDat ik met eerbiet/ Onbevzeeſt

U dienen mag in al mijn handel.

„d 32. Hooft-ſtuk.

Van de Regtveerdigmakinge, en deſſelfs

Heylſame Vrugten.

Stem: Pſ 111.

I.

G Kigter/ dat ik voo? U kniel

HWAet mijn omrepn bevlekte ziel/

En al mijn ſchulden ront belpde:

'k Jeb uwe WBet vertreden/ Heer!

En leg hier nu als MDalglijk meer:

WDie ſal mp van uw' toom bevzijden?

2.

TDe ſatan/ Wet/ en ſonde ſepr/

HWAet unin gewiſſen/ dat münfept

Poo? Eeuwig mp ſal doen verſinken;

En ach! haar dzepgen is met reen/

MBijl ik de ongeregtigheen

Gewent ben ſtadig in te dzinken.

3. -

CD Jeſu! weeſt mijn Advocaat/

En plept voo! mijn verloren ſtaat/

2Bp 's Jemels Kigter om gemaden:

JMeeult Gp mijn ſchulden willig aan

Endoet mp vooz den Bierſchaar ſtaan

Met uw'geregtigheen beladen.

- 4. Geeſt
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4.

Geeft/ dat ik Il omhelſen mag/

TPoo! 't waar geloof/ ſo ſaldien dag

Pan Pºpſpgaak mp geboren weſen:

Ach! treed geheel in mijne ſteed'/

En gun mp uwes Geeſtes vzeed'

So zal mijn ziele ſijn geneſen.

33. Hooft-ſtuk.

Van de Heyligmakinge, en Bewaringe.

Stem: Pſalm 1 1 1.

J.

O Jeſu/ kom/ Berligt mp gamts

TPooz uw' genaad” en Geeſtes glamts

CPm U regt Zepligte beſchouwen :

Igerfoºm mp ſchik mp/om voo!taan/

Holveerdig in uw' WPegte gaan

So ſalik aluw' Wetten houwen.
4 2.

Ach! Yepligt Heyligt/ Pepligt mp/

TDat ik van all’ mijn ſolldell V2P /

Gehoozſaam / Zeplig U mag vzeſen.

Laat indzukſ eerbiet/ medzighept

Eens op mün herte zjn gelegt

Izier/ en öok Eeuwigljk na deſen.

3

Geeft Gy mp 't leven/ en bewaartl

TDat ik miet weder mag Ontaart/

Pan uwe wetten mp afſchepde:

Doet mp alleen dooz uwe kragt

Poogt treden/ tot ilt eens geb?agt

Zal ſijn/ daar ik uw' lof verbepde, -

GP 3 34. Hooft;
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-

« -–

34. Hooft-ſtuk.

Van de Wet in 't gemeen.

Stem: Pf 111.

- I.

WD' Met iš Zeplig/ MDjs/ em goet/

Liigt naar dat V00?ſchzift mijn gem0et/

CD Jeſu! dat ik mieten dwale/

TDoet mp mijn ſonden daar in ſien/

GPp dat ik tot Uw' bloet mag blien/

Gln leven v00 Unijn Ziel te halen.

2.

IIaat ik bp U het epnd' der Wet

GP Jeſu! vinden/ dat ik let/

Gnn U maar enig te begeren:

O TDan ſoud' ik ten leven zijn

Geb?agt / en bºp van hel eupijn/

D00? Eeuwig uwen lof vermeren.

3ſ. Hooft-ſtuk.

Van de Tyn Geboden in 't byſonder.

SteUM: Pſ 111.

De Wetgevinge.

. .Neeſelijke Godt! Gp geeft

Uw' MDet met dond'ren/ dat elk beeft/

Ach! doet mp Heplig voo? U beven:

Schzift Uwe MDet gantg in miju hert/

TDat ik daar doo: gehepligt wert/

Oln regt geg00zſaalulijk televen.

1. Gebod.

IDeeſt Gp alleen untju Godt en Peer

TPat ik behalven U/ geen neer

mp
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JAp onderwerp / of ool begeere: -

TD0et mp veragten / al Wat mp

25engt onder vzeemde Heerſchappp

CPm U/ ö Godt! alleen te Eeren.

2. Gebod.

IDeemtal/ wat bleeſchlük is van mp/

TDat iſt in Geeſt en Waarheyt vzp

Danaard'/ en ſtof/ Uw' Maam mag Eeren/

JPeemt alle beelden uit Unijn hert/

En maakt dat het gehepligt wert/

Gln 't Beelt van Zeſnste begeren,

3. Gebod.

Geeft / dat ik met een diep 0ntfag/

Uw' JDaam verhef en Pepl’gen mag/

GEn niet tot jdelhept mišbzuilten:

JLeg indzuk op mijn hert en oog/

TDat ik met iver ſtreef OM H00g /

Dm eens in d'Engepoozt teſlutken. -

4. Gebod. -

Geeft Heer! dat ik met kragt en luſt

Liegt geplig Sabbath houd en Liuſt/

Panal mjn grouwelen en quade

Ach! mogt ik d' Eeuw'ge Sabbath hier

Beginnen dat mijn hert eens ſchier -

Danſonden/juichte vzöeg en ſpade.

5. Gebod.

Teert mp/dat ik mjn Gud'reu bepd'

HWAet lijfen ziel gehoozſaalmhepd -

2Betonen mag/ terwül ik leWe: .. –

Plaat ik ook/ die mijn mind're ſijn/

Än Maartjept en niet ſiegs in ſchijn/

In deugt een Zeplig vo0beelt geve.
6. Gebod.

MPeert doodſlag/ MDaalluſt mit en haat

Gants uit unju hert/ dat ſtiki een qUR.at/
CP 4 HPiet
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HPiet im mijn boeſen mag oprijſen / . . -

Geeft/ dat ik al/ Wat 't leven an

HUAijn Even-menſch bevozd’ren kan/

Geſtadig hert'ljk mag bewiſen.

7. Gebod.

G Jeſu! repnigt Gp mijn ziel -

En lichaam ſo het U geviel

2Bevzijt nnp van ontugtigheden:

TDoet mp met Peplighept bekleet/

TDoo? 't letten/ op 't geen Gp mp heet

Gehoogſaam d' Jemel-weg betreden.

8. Gebod.

Ach! laat mp niemants epgendom

Gntrovell / Ulaar met liefdeom

Clks welſtant ſo?gen met gebeden:

Ach! laat ik ook methulp en raad

Bevozderen mijn Maaſtens ſtaat/

(Terwijl ik hier nogben beneden.

9. Gebod.

Bewaart mijn tong' voog al"t bedzog/

TDat ik mijn JPaaſtens Eere/ nog

Shu JNaam niet mag boogaardig ſchende/ --

Geeft/ dat ik nooit den leugen mag/ -

Maar Waarhept bzengen an den dag/

In alles/ waar il: mp ook wende.

ro. Gebod.

Bewaart mijn zielen lichaam Heer!

TDat ik eens anders mooit begeer/

Ofgem het ſijn dooz liſt ontwende:

JDepgt ſo / ö Jeer/ mijn gantſe wil/

TDat iſt uw wet mag houden ſtil/

Geh003ſaamljk tot an den Ende.

A Beſluit.

Geeft luſt/ ö Godt doo: uwen Geeſt/

TDat ik in uw' geboden meeſt

-

JLRag
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Mag ſcheppen al mijn ziels behagen/

2Bewaart mp / dat ik niet van 't pat/

JER.ag tredeu/ tot ik in den ſtat

Ban ſaal'ge ruſtſal ſijn gedzagen.

36. Hooft-ſtuk.

Van het Gebedt in 't gemeen.

- Stem: Pſalm 119.

I.

G° dat ik U Alleen/ Alweerdig Beer /

Anbid/ en mp leg meder voo? uw' Voeten/

CPm UWe Majeſtept gedugt met Eer

En indzuk/ regt ootmoedigljk te groeten /

Doet mp doo Chziſtus tot uw' Tempel gaan/

GPp dat ik U behaaglik mag ontmoeten.

2.

JWHaakt mp Gelovig/ dat ik iv'rig mag

Anhoudend' tot U treden met mijn herte

CPn U teſmeken net een diep ontſag/

TDat ik bevzijt mag ſijn van alle ſmerte:

ZSend uwen Geeſt met d'invloet van Genaad'/

TDat die voo! unp mag bidden in mijn herte.

--

37. Hooft-ſuk.

Van het Volmaakſte Gebedt Des Heeren,

in 't byſonder.

Stem: Pſ. 1 19.

Anſprake.

I.

Jeſu / Gp leert ’t bidden an uw' Polſt/

TDielZeplig totuw'Chzoonvan hertennad’ren/

Gp ſijt haar Siel/ doo: uwen Geeſt / een Tolk/

TDat ſp UW' Bader noemen haren Dader! .

-- CP 5 - Haakk
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IMaakt mp ook eens tot uwen Gunſtgenoot

ZSo bid tl regt / enÄ U an als Bader.

I CCC.

Ach! Zepligt mp/ en geeft mp ruime ſtof/

CDm uwe Daam die Weerdig is/te p?ſen/

Trekt mp van d'aard / en alle ſchepflen of/

GPm Zemel-Waart ma boven op te rüſen/

So ſalik met een hert/ en blpdetong/ .

Plw' JNaam vºbºpº º U Eerbewiſen.

2. CCC.

Derbzept uw' toningrijk alom op aard'

En laat ili/ als een 0nderdaan/ U beſen/

(Cot dat Gp al uw' volk te ſaam vergaart

Än d' Zelmel/ daar GP W02t vanhaar gepgeſell;

Geeft mp/ dat ik U hier ſo dienen mag/

TDatik eenF b003 Ähoonmagvzolük weſen

COC3. G

Ach! Pioning Jeſus/ mpnem MBille buig/

TPat fli U mag gants onderwo?pen weſen/

Geeft/dat ik enig uit uw' bogſten ſuig

LJet zielen voetſel/ dat ik wozd' geneſen:

Ach! laat il: mp geheel na uwen MPil

Liegt ſchiklieu/ Onl uw' grote Maalm te Ugeeſell,

4. Bede.

Geeft mp het bzoodt van mijn beſchepden TDiel/

TDat ik niet ſo?g' onlmutt'lijk voo! den mo?gen/

JlMaar fteeds Eerbiedig voo? Unederkniel/

En ſugt / dat Gy/ ö Jeſu! vooz mp ſo?get:

TDaalt Gp ook ſelve neder van uvo' (Thzoon /

Iſlaet uw' genaad enÄr ö (Trouwe 2Bo?ge.

$. ÜCC1C.

Gun my dat ik min naaſtens ſchulden mag

G2uptſchelden/en wilt Gp nnp öok vergeven/

Dat ik eens mogt' doo? uw' geladen krägt

ºerloſt ſijn/ en regt Peplig voo! U leven/

E reinigt mp / ö Jeſu!ti uw' AFloet/ *

: TPat ik Weyepligt/ l mag Eere geven, 6. Be
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6. Bede,

Bewaart mp voo verſoeking'/en geeft kragt/

Gm vaſt te ſtaau voo all' die ſnode ſtrikken

TDes Satans die münziel met Yelſche magt

Soekt in ſijn net boosaardigte verſtikken:

Perloſt mp gamts van al mijns herten quaat/

GPp dat ik juich/ Ä ogenbliliken.

- C11Ul1t.

TPoet mp nw' konings magten Heerlükhept

Erkennen / en verheffen vz0eg en ſpade/

Als ik mijn hert heb voo? Il uitgebzept/

Perhoogt mp dan uit enkele genade/

TDat ik met Amen mijn gebedt beſluit

JPauwen Wil/ En mp daar met berade.

38. Hooft-ſtuk.

Van de Inwendige Verſegelinge, En van de

Sacramenten in 't gemeen.

Stem: Pſ 119.

I.

g II Gerft uw Gunſtgenoten herten hant/

Panuwe Gunſt'/enlaat uw“ Geeſt getuigen/

TDat Gp haar crfdeel/ en haar Geuwig paut

BeWaart/ dat het mooit vallen ſal in duigen.

Gunt Ump / ö Jeſu! oolt dit zalig TDeel/

TDat ik mp Zepliglijk mag voo? U buigen.
A 2.

Gp Geeft uw' kind'ren woozt en Sacrament/

Gmhaar het gepl van Sion an te tonen/

Ach! Daakt nnp ook/ ö Jeſu! eens belient/

TDat Gp als Heplant in mijn hert wilt women:

Beleert mp/ſet uw' ſeeg'len op mijn hert

En wie mp Eeuwig met uw' ?epl belrollen.

- - - 39. Hooft
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39. Hooft-ſtuk.

Van de H. Doop in 't byſonder.

Stem: Pſ 111.

- I.

kt ben/ ö Heer! gedoopt in 't waterbat

GEn an U / ö Berbond' Godts/ opged?agen /

Ach! maakt mijn ziel dooz 't bloet van JeſUš nat:

GPp dat ik U eens Jeplig mag behagen :

TDelgt all' mijn ſonden/en mijnſmetten uit/

Dat ik U dien/ gehoogſaaun all' mijn dagen.

2

Ik heb belooft/ uw' Zeplig repn Gebodt

JNaulteuriglijſt te ſullen onderhouden/

En dat Gp mp ſoud' weſentot een Godt

Beloofden/en bekragtigden mijn CDud’ren:

JWPaar Heer! ik ben trouwloos/bekragtigt Unp

So ſal iſt ſtadig uwe wet beſchouwen.

40. Hooft-ſtuk.

Van het H. Avond-maal. -

Stem: Pſ. 1 19.

- I.

Gº modigt/ en outhaalt uw' Zeplig 3aad/

GP Jeſu! als 't is an uw' TPiſch geſeten/

Ach! mogt' ik ook een läruimtje van getaad'

IWAet uwe kind’ren an uw' (Tafel eeten:

All was het maar een bzorken/ mog ſo klepn/

Jk ſou mp ſekerlijk gelukkig heten.

2.

GJeſu / Hemels/ voetſaam/ Zeplig bzoodt:

TB0et eens mijn zielen montter degen open/

TDat il voo mijn gebzek en zielen moodt

Mogt' ook eens melf en ſuiv're WijnenÄ
TDall
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CD TDanſoud' ik met enkel luſt en vzeugt

Gants vºrig in uw wegenpaden lopen.

41. Hooft-ſtuk.

Van de Weerdige en Onweerdige Avond

maal Gangers.

Stem: Pſ 1 19.

H.

Et CSzote Gzog der WPereltlingen denkt

GPp bzoot en WDijn/te ſijnuw'TPisgenoten:

Maar Peer! ’t ſijn Zeplige/ an wien Gp ſchenkt

Uw' Gunſt/ en ſult d’onhepligen verſtoten:

Geeft mp dan Jeer/ het MDare bzuilofts kleet/

TDat ik mag eeten met uw' 2Bontgenoten.

2»

4 Geeft mp dannu het ſien van al mßm ſchult

HWAet herte leet/ om mp voo? lte ſchamen/

- En laat mijn ziel met zugten Opgepult

JPa Uw gemaad begerig/ nu beramen

(Te vlieden/ om an Ute ſweeren trouvo /

Op dat mijn Zielen lüfzp vo03 U t’ſamen.

42. Hooſt-ſtuk.

VandeWeeringederOnweerdigeAvond-maal

Gangers, door Woorten Kerken-Tugt.

Stem: Pſ. 1 19.

I .

II Geeft/ ölzoning/ an uº limegten laſt/

On uit uw' Zepligdom het ſnood' teſluiten/

En Wilt dat Vanden Sie uw zeyniet paſt
TP002 kerken tugt gewo?pen ſijn daar buiten:

Op dat een Goddeloos Uw' volk niet mag -

Inhaar verbont genootſchap booſlik Äs
2. Za
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- 2. •

CD Teſu! Gun mp dan uw' Pepl gewaat/

Tat iſt behoo! tot 't klepn getal der Pomen/

TPat Heplig an Uw' Konde Cafel ſtaat/

En van Pl Eeuwigſal ſijn angenomen.

25erept mp koning! döo: uw Gºote kragt./

Teat ik eens regt gehepligt tot U kome.

43. Hooft-ſtuk.

Van de Staat Äller Menſchen nahaar Doot.

Stem: Pſ 119.

- I.

Lºs mp/ ö Godt/ het ſterven/ eer ik ſterf/

En doet mp ſtadig mijnen tht uitkopen/

Op dat ik ſtervende) voo? Eeuwigerv'

Het ſalig Goet/dat uwe kind'ren hopen/

IDeemt mp het ſnode pak der ſonden af/ - -

Op dat ik Zeplig mijnen Weg mag lopen.
2.

Meeſt Gy/ ö Jeſu/mu mijn levens kragt /

Dat ik nietmeer/ maarGp/ in mp moogtlebenſ

TDat ik/ vanneer het eens ſal wozden nagt/

HERijm ziel gewillig an U overgeven:

CD THanſal mp het ſterven zalig zijn/

Ais il mogt' Eeuwig in uw' ſchoot herleben.

>

44. Hooft-ſtuk.

Van Aller Menſchen Opſtandinge.

ZSteln: 19. Geboden. -

I. --

Ch! Heer/ uvm MDonderlijke werken

Sün onbegrüplik voo? 'r verſtaut/

Als Gp eens ſult der graven zerken

*CPnſluiten/ dooz uw äegter-hant.

- - - -
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2.

Ik ſaleens wederonn verrpſen/

- Den laaſten Dag; of tot nun vzeugt

Df tot een Eeuwig maar afgrjſen/

Als een veragter van de TPeugt.

3.

Ach! doet mp/ Heer/uit 't graf der ſonden

- Eens opſtaan/ doo? verandering'/

So ſalik/ Jeſu/ doo: uw' wonden/

Derrpſen in verwondering'/

- 4.«

Met al de grote ſchaar der vzomen/

TDie Eeuwig met een blpde toon/

Eens voo uw' anſchijn ſullen ksmen/

En ſingen lof voog uwen SThzoon.

$.

Berept mp/ Jeſu/ eer die dagen

CPntwalien/ Ach! weeſt Gp mijn Boyg'/

Laat ik l Peplig hier behagen/

TDat ik nooit vooz uw'toren ſog'.

4y. Hooft-ſtuk.

Van het Laaſte Algemeyne Oordeel.

ZStem: 10. Geboden.

- I.

Dzeeſelijke Godt/ en toning/

TDie op de wollten U begeeft/

Ach/ weeſt mijn ziel hier tot een woning'/

CPp dat mijn ziele daar niet beeft.

2.

Gp ſult het rot der Goddeloſen

TDaar ſtellen an uw’ſlinker-hant/

Ach! red my hier dan van het boſe /

Dp dat uw toon daar net ontbzamt.

-
Z.

- - -

Ach!
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Ach! repnigt hier min ärt en daden/

TDoo! uw' geſegent ſalig Bloet/

GPp dat ik daar met Geuw'ge quaden/

Piet mederſink in d'Zellen gloet.

4.

telt mp/ ö Jeſu / bp de v?omen

*Ä 't waar geloof in uwe gunſt'

GPp dat ik daar niet voo! uw' komen

WAag ſchzikken/ en voo: uw' ougunſt.

5.

GP Jeſu/ Jeſu / toom medogen!

Bevzijt mp/ weeſt mijn Middelaar/

Gp dat ik eens opſla mijn 0gen

Derblijt vooz 't oodeel/ met uw'ſchaar.

46. Hooft-ſtuk.

Van het Eeuwige Leven.

Stem: 10. Geboden.

- I.

O Salig/Eeuwig/ Peerk leven!

Dat Gp/ ö Peer! Uw' Dolk berept/

Cn op haar epnd' ook eens ſult geven/

(Cot volle vzeugt en Salighept.

2.

CD CEeuwig/ ſalig/ wegte ſinken!

Jn Goddelijke liefde gloet!

CD Eeuwig v?olijk wijn te dzinken

(Tot overladtng van 't gemoet.

3

O Jeſu! ſchenk mp hier het leven/

TH002 uwe goethept nog op aard'/

So ſulje mp ook eenmaal geben

Metuw'gemeent' te ſijn gepaart.

2, T90et
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- 4.

TDoet mp uw' lof op aarde roemen

En ſeggen/ Eer ſponſen Godt!

So ſalik Eeuwiglijk U noemen/

JlMiju Goet/ mijn Godt/ mjn deelen Lok.

47. Hooft-ſtuk.

Van de Eeuwige Verdoemeniſſe.

ZSteln: 10. Geboden.

I»

O*Ä mare ſlagen!

Booz Eeuwig/ Eeuwig in de Zel!

- Met onuitſpzekelijke plagen

Cekerinen/ in een Eeuw'ge quel!
2.

Bevzijt mp/ Heer / doo? uw' genade/

En waſcht unp van mijn grouw'len all'

GPp dat ik in 't omepndig quade

JPiet onvoogſiens ter meder val.

- 3.

Kom Jeſu / laat uw Bloet uitbluſſen

Der Zellen blam/ op dat ik mag -

PU Hier / en CEeuwig ſalig kuſſen: - --

En vinden den Perloſſings dag. H

:

º 4
8. O Jes
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48.

O Jeruſalem, roemt den

H E E R E:

O Zion. looft uwen

G O D T.

Stenn: Hoog, om hoog myn ziel na boven.

I»

Acker an / valt nu an 't loben

Jeſus keurelingen t’ſaam/

Laat Uw' hert/ gekeert na boven/

l?eylig ſingen Jeſus Maam:

Ei ſpan eenparigan/

HLaatjuichen/ die maar kan/

Maak mu groot TDien Heer / TDienheer der Heeren:

Llw' tong/ G Zionsſchaar/

Sing' volük hier en eens hier maar.

2.

Goot en Magtig is uw' koming/

Eeuwig duirt ſijn IlMajeſiept;

GPP dan/ buig U voo! ſijn WBoning'/

Koemt ſijn Maam en Heerlijkhept:

G?00t is Emmanuel!

Juicht Zion ſonder quel

Llw.koning; juichet den Heer der Heeren

Singal wat adem heeft/

Sing Jeſus/en zem d'Eere geeft,

„ .

3. Co
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3.

Coming Jeſus/ is im Luiſter

HJoogom Hoog gebaren op/

Gp dat ºp / gamts v?p van 't duiſter/

Gipſen ſou tot d'Hoogſte top/

(Tot 's Baders Kegter-hant

In Glants/om 't Eeuwig Pamt

IDu an 't dziemaal ſalig bolk te ſchenken:

Geef/ Zion/ Jeſus Eer

IHepig; MDant ºp is dog uw' ?eer.

- 4»

U/ ö Zion/ is 't gegeven

In een enkel liefde gloet

Salig vooy Godts Chzoon televen/

Doo! uw' konings epgen bloet:

Juicht dan/ hier is mu ſtof/

ZSinguwen koning of;

MPalit zy is alleen dien Heer der Heeren?

Itom alle TDie Godt Vyeeſt /

Sing hier en in het Eeuwig Feeſt.

P2 LYK
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* . .

- . . )

LY K-T R AN EN,

Geſtort over het drocvig, ontydig, dog za

lig overlyden, van den ſeer Eerwaarden,

Hoog-geleerden, en Godſaligen Heer,

SICCO TJADEN,
In ſyn leven, Getrouw, Iverig, en God

vrugtig Dienaar in de Gemcente

JE S U C H R IST I

in de boven

P : E K E L - A.

Overleden den 28. Maart; enter aarden

beſtelt den 1. April 1726. In het 33ſte

jaar ſyns Ouderdoms.

S ’t niet 1 of 't groot gewelf van Zi

Ä - ons Tempel ſcheur? - -

ÄEn's Hemels Prieſter-volk/ in Kouw

- JeWaden treurt?

Ofzerken Poſien/enomwzikb're TDzempelsdzeunen?

JAUÄ ſteuil/ ell Pplaar/ out 't Gebouw te

eUlien/ -

MPoºt neer geſlagen.

SÄ ach! mepn! TPien weergaloſen Zemcl

Die 3ulen ſtut/en Lepſtervan des toningsvolk!

Die Zeit op Salems Auir/ Baſiiinen Galm/ eu

MDagter/

---- - * MDot
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Motdoo de bidſe Doot/ eensſaags in'tbloejen;

agter

- 't Heel All gedagen.

(Treur Gyomingen! TDaar legt TDie Trouw'/en

( Gulde HEAont!

. Wiepkhalſt dit ligt; Maar 'tis omniet: 't wogt Lt

geg0nt

sº Zomig van ſijn (Cong; maar (Cranen inte

lligen/ -

Wantd'Zemelſlaatditlang gewenſte Datinduigen/

(Te G20ot v002 d'aarde.

1P2aagt Pekel-Al/waarmude water Fleſſchen zijn?

° ers tranen? Neen: maar’tvogt van

ertepijn -

TDaar inteſaamºlen: Ach! herroep'Elias wagen!

JUNjn Bader! Dader! Ach! maar ſiet nu Teoof/

voo? 't klagen/

LYem TDie U baarde. -

* Äu am Crooſt/ en Paderlooš/ Gy

erft

um IHoeder/ ſchat/ en Leeraar; maar Pp

erft

U) ſijn/en uwes Paders Erfgemaam/uw'koning!

TDieÄ vooz Zem/ en U /ſal ſijn een vaſte WDo

Iling”LN In d' Eeuw'gezalen.

º hoog dan hert/ en oog/ ei ruſtin't wijsbe

ept
P

Dan d' Opper Jeer; 'tig dog om niet/ een TDoot

beſch?ept

Do ſalig: volg ſijn les/ en voetſpoo ſo maboven

TDoo! 's Jemelshulp; ſo ſal U Godt bp Zenu in't

loben

't Perlieg betalen. '

HAaar Ach! Mietreft dees' bang' ennareſlagſo

- ſwaar? P 3 Alsº



230 - Lyk-tranen.

Als TDie outbloot van vzient/ en 25zoeder/ maaſt

de Baar/

Haar Än ſcheuren) enbeknelthaarhanden Wzin

gel!

So dat de ſugten/ doodenklokken Gallenmdzingen

(Cot an de WBolken. -

IHogwashetklaag-lietmiettenepnd geſongen; of

TDe Fes ö alte ſtreng! vervult met IDieuwe

ſt

«oºr hermen't hart: MDieſaldedzoefhept me

en?

So epndeloos! dat ſelf geen Eeuwendie vergeten/

Bp al de vollten.

TPaar legt die vloepb're mont/ TPaar legt TPat

kout gebeent'!

ZHoeven/mogeen Pzonk/en PCuiſterſijnsgemeent':

TDieÄan Die de Glants van't Repligever

QONDE

Die zielen lichaam / voog ſijn koming miet ver

ſchoonde/

In bidden/ waken.

TDie met een Jemel-ſtem in ieders oren klong/

°Ä Soudaars tot ſijn Konings Eet-3aal

0ng: \

TDie ſ vuil der ſonden wiſtteſchouwen/ endevlek

el

Sn truis-blaet van het Lam voo Eeuwigtebe

dekken;

TDie altjt blaakten

Än Jeſus liefde gloet/ TDie tot ſijn luſt mietſogt

*. Ä ºp maar ſijn's Heeren laſt/ en Werk

Z0J! ;

Die doo ſijn fluit-kunft ſo?geloſe wakker maakte/

So Ä een Wereltlingſefs't geplvan Zionſmaak

: Ik ſluit mijn reden:- - - ſl j SÜu
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ſ

Sün Paam en Luiſter/ enſijn Dadenſijnalom

Als pen/ en tongen; ja de Hemel heeft dees'

blom/

In glamts en bloep nu böben rüpelh genoten -

Iſèet zemel-vogt en dauw ook rüh'Üh obe

HAaar Gp beneden/

"F hetſchepſel/ an ſijn Schepper/

fD

1eanzeinwozt Coegeſongen indessen

ºp paat en juicht/ eu ſingt in Ceuw'ge

rg0ten.

TDie dg

elg Hof.

Vzeugde

galinen vs. -

23p e Äm dat Lºpmureeds verheerelühtmetPſal

- men /

Ptom dan voo? 't laaſte.

Maetherte leet/enius nºgeenºſ Ä
jeeuw doefhept ſoektmet Yemna't l2epl

verbonk/ -

CotÄhem, die Glants-rük sin's
Bemels

choren
Perſeiſenmoogtbpd Egº der Eerſt-geboren

laet ſpoeten haaſte,

Moeſtus raptim poſuit. Y

WILHELMUS SCHORTINGHUIS.

Eccleſ te Weender.

BLAD
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GE S ANGE N,
V A N De

E, E R S T E SO OR T E.

Klddet omde Vredevan Jeruſalem. Pag. 1.

2. §R Lof Jeſu Chriſtiover ſyn 3 Ampten. 9

Z Morgen-Geſang. I L

4 * Geſang voor den Eeten. I2.

5 Geſang na den Eeten. 13

6 Geſang op het Coffy en Thee drinken. I4

7 Avond-Geſang. 16

8 Geſang voor een Publyke Oefeninge. 17

9 Geſang na een Publyke Oefeninge. 18

1o Geſang voor een Oefeninge. I9

1 t Geſang na een Oefeninge. 2O

12 Geſang voor een particuliere Oefeninge. 2I.

13 Geſang na cen particuliere Oefeninge. 22

Gefangen van de Tweede Soorte.

IBÄ en ſugtinge voor een onkundige

om ligten genade. 23

2 Belydeniſſe en Zugt van een verſtandige, omge

heyligde kenniſſe. 2 $

3 Belydeniſſe en Zugt van een Sorgeloſe, om in

druk over ſyn ſtaat. 27

4 Belydeniſſe en Zugt voor een Borgeryke. 30

T Bedevan een natuirlyk menſch,om van ſyne bedrie

gelyke ſteunſelsontdekten verloſt te worden 32

6 Fen onkundige, pleytende voor ſyn onweten

heyt. - Zſ

- 7 Be



F7 Belydeniſſe en Zugtinge overdebedriegeryvan't
harte. - 37

8 Belydeniſſe van allerley Uitvlugten, enzugtom

er van ontflagen te worden. 4G

9 Belydeniſſe van een Onbekeerde, die fig verheft

en regtveerdigt byde gebreken der Heyligen. 42

1o Beydeniſſe en Zügt över de Bedriegery van 't
- herte. 45.

11 Een Natuireling belyten bidt, angaande ſyn ver

keerde begrippen van 't Chriſtendom. 46

12 Voor een valſche Betrouwer. 48

13 Voor een Onherborene, Die ſyn ſtaat weygert

- Open teleggen. - - , F 1

14 Belydeniſſe en Zugtingevan een Onbekeerde, mis

bruikende Gods befluiten tot ſorgeloosheyt. 4

15 Een verſtandige, ruſtende opeygen wysheyt. 56

16 Een Onbekeerde, die ſyne bekeringe uitſtelt. 58

17 Een onverſchillige, Die ſignergens over bekom

IIlert. 61

18 Voor een Onbekeerde, Die ſig inheelt, dat hy

den Hemel begeert. 63

Geſängen van de Derde Soorte.

- 1 Eºn Toeſtemmende zugt omgeſgt van ſou

den. 66

2 Vooreen Toeſtemmende, wenſchende Geeſtelyk

ligt. 67

3 Bede van een Toeſtenſmende, om bedaartheyt

en indruk over ſyn ſtaat. 69

4 Voor een Werkſame Toeſtemmer. 71

5 Belydeniſſe en Sugtinge van een Toeſtemmende,

om van alle Hinderpalen bevryt te worden. 72

6 ZugtingenomGefigt van Jeſu noodlakelykheit. 74

7 Zugtinge om verſoeninge van ſonden. _ _75.

P 5 - 8 Zie
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§ Ziele zugt, om voor Jeſus te leven. 76

9 Ziels begeerte, om Jeſus in ſyne Dierbaarheyt

te anſchouwen. 77

1o Wenſch, om tot Jeſus te komen. 78

11 Belydeniſlevanſondenenzugt omverſoeninge. 79

Geſängen van de Wierde Soorte.

I E“ Overtuigdebeſchouwt Jeſus gewilligheyt,

en ſyneygenttaagheyt, in eencſamenſprake

tuſſchen Jeſus en de ziele. 83

2 Klagten van een overtuigde ziele. 92

3 Een verlegen Sondaaronder’tgeſigtvanſonden,

Satans Magten Hel 94

4 Een overtuigde wenſcht niet naby, maar geheel

een Chriſtente weſen. 96

5 Voor een overtuigde, die nu weer geruſthenen

gaat. 98

6 Nare toeſtant van een overtuigde, die tot.de we

relt is weder gekeert. ICI

Geſängen van de Vyfde Soorte.

1 D Ede om het genaden werk des H. Geeſteste

onderwinden. 103

2 Ziele wens, om wysheytenwerkſaamheyt. 106

3 Een onherborene begeert vernieuwt, en veran

dert te worden. 108

4 Ziele zugt om bekeringe. IIG

5 Een onbekeerde ſoekt Geeſtelyk leven. 112

6 Zugtinge, om de Naam Jeſus inkragtteonder-

winden. 113

7 De 3 Ampten van Chriſtus, tot nutte van een
natuireling. 1 I .

Z Ziels
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3 Ziels begeerte,ominChriſtus gevondentezyn. 116

9 Bede-ſang om ?t leven des geloofs. 1 18

1o Ziele-Wenſch, om 't ſterven te leeren. 119
I 1 Kinder-geſang. I 20

12 Ziele-Wenſch. I 2.

13 Bede om Hert-veranderinge. I 22,

44 Korte zugtinge. I 23

15 Kinder-geſang. I 24

16 Ziele-zugt, öm verſoent en geheyligt te wor

den. I 25.

17 Wenſch om geeſtelyk ligt. 1 26

1 8 Gedagten over een Goddeloſe voor het oor

deel. 128

Geſängen van de Sesde Soorte.

I P de Samenkomſt der vromen. 13 I

2. Op Het Coffy en Thee drinken. 33

3 Op het ſcheyden van de ſamenkomſte der vro
IICIl. 135

4 Geeft my weder de vreugde uwes Heils. 136

5 Een Gelovige ziele onder het Geſgte van Gods

Hoogheit - 39

6 Ziele Wenſch van een Gelovige om gebruikte

mogen maken van Gods Deugden envolmaakt

heden. 14 I

7 Een klein Gelovige wenſcht gehoorſaam voor

den Heere te leven. I49

8 Beſchouwinge van Jeſus Heerlykheid. 15 I

9 De ſtaat van een Chriſten in 't duiſter en in 't

ligt. 15 3

1o Bede-ſang van een ſukkelende ziele, onder de

laſt der ſonden. 163

1 1 Een ſukkelende bid om verſekeringe van ſyn

ſtaat. 165.

12 Een klagende ziele in Moedeloosheyt. 166

13 Een
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13 Een Godſalige beſchouwten beklaagt ſyn we.

relts-geſintheyt. 168

14 EenChriſten,twyfelende an ſyngenaden ſtaat. 170

1 . Een verſekerde Verheerlykt Godt. 172

16 Bede om de dagen van Outs. 17

17 Een Gelovige verheerlykt Godt, en Zugt om

Heyligte leven. 17

18 Wonderen der genade, in 't hert van een gelo

vige. -, 176

19 De God Verheerlykende ziele. 1 80

2o Lofſang over de kinderen Zions. 182

21 Jeſus Heerlykheyts Lof. 184

22 Het vrolyk en ſalig opſtaan van des Heeren Lie

velingen. 186

Geſängen van de SevendeSoorte, o

ver de Goddelyke Waarheden.

Hooft-ſtUrk.

I An de kenniſſe Gods uit de natuir. 138

2. Van de Heylige Schriftuire. 189

3 Van de Godsdienſt. 189

4 Van Gods Weſen. 190

y Van Gods volmaakthedenen Namen. I91

6 Van de Heylige Drie-êenheyt. - 19l

7 Van Gods heſluit in ’t gemeen. - 192

8 Van het Beſluit der verkieſinge en der verwer

pinge in het byſonder. . 193

9 Van de Scheppinge. 193

I o Van den Menſche. 194

11 Van Gods voorfienigheyt. 19.

12 Van de ſtaat der twee eerſte Menſchen voor den

val. - 196

13 Van de Sonde der twee eerſte Menſchen, en

deſſelfs gevolgen. - - - - 196

14 Van
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14 Van de ſonde en deſſelfs gevolgen in alle Nako

melingen van Adam en Eva. 197

15 Van de Mogelykheyt der verlofſinge, dog op

Conditie van voldoeninge, an Gods Geregtig

... heyt. - 198

16 Van de vereyſte Conditien in fulk een, die an

-- Gods Geregtigheyt ſal genoeg doen. 199

17 Van het verbond der verlofſinge, Opderaaddes

vredes tuſſchen de Vader en Soon. 199

18 Van de vereyſte Voorwaarden, Die in deSone

Gods gevonden worden, om an 's VadersGe

regtigheytte voldoen. 2OO

19 Van des Soons Gods Goddelyke natuire. door
ſyns Vaders Eeuwige Generatie. 2OI

2o Van des Middelaars Menſchelyke Natuire, door.

de ontfangeniſſe van den H. Geeſt, en de ge

º, boorte uit Maria. 2O2.

21 Van des Middelaars Namen Jeſus Chriſtus. 2o2

22 Van der Gelovige Eernaam Chriſtenen. 2o3.

23 Van des Middelaars 3 Ampten. 2O4

24 Van deſtaat van des Middelaars vernederinge. 205

25 Van de ſtaat van des Middelaars verhoginge. 206

26 Van des Middelaars volmaakte Voldoeninge

an Gods Geregtigheyt , En hoe hy, als de

vernederde, daar door de zaligheyt verworven

heeft. 207

27 Van de Toepaſſinge der verworvene zaligheyt,

door des Middelaars Verhoginge. 2o8

28 Van de Kerke. 2c8

29 Van het genaden verbond, en deſſelfs verſchey

dene bedelinge. 2O9

3o Van het Gelove. - 2 IO

- 31 Van de Anvankelyke Vernieuwinge, en van de

goede werken. 2 II

32 Van de Regtveerdigmakinge, en deſſelfs Heyl
ſame vrugten. 2 IX.

33 Van
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33 Van de Heyligmakinge, en van de Bewaringe. 213

34 Van de Wet in 't gemeen. 2 14

35 Van de 10 Geboden in 't byſonder. 214

36 Van het Gebet in gemeen. 217

37 Van het volmaakſte gebet des Heeren in 't by

ſonder. 217

38 Van de inwendige Verſegelinge, en van de Sa

cramenten in 't gemeen. 219

39 Van de H. Doop in 't byſonder. 22O

4o Van het H. Avondmaal. 22o

41 Van de Weerdige en Onweerdige Avond-maal

gangers. 22l

42 Van de Weringe der Onweerdige Avond-maal

gangers, door 't Woort en Kerken tugt. 221 *

43 Van de ſtaat aller menſchen nahare doodt. 222 !

44 Van aller Menſchen Opſtandinge. 222

45 Van het Laaſte Algemeyue Oordcel. 223

46 Van het Eeuwige leven. 224

47 Van de Eeuwige Verdoemeniſſe. 22%

48 O Jeruſalem, roemt den Heere: OZion, looft

uwen Godt. 226 *

Lyk-tranen geſtort over het ſaligoverlyden, van den *

Eerw. en nu ſaligen Heer Sicco Tjaden. 228 *

BLAD
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D E R

GE SANGEN,Na de Order van het

A: «' B: C.

NB De Gezangen, die met een * getekent ſtaan,

zyn over de Goddelyke Waarheden.

- A.

* Ch! Gzote Teeraar Geeft nnp ligt. 2o4

- Ach Heer! uw' wonderlijke werken. 222

h Heer! uw' Goethept is totan den He

ITIL. IT,

Ach! dat ik mp eens gamts ontbloot. 4$.

Ach! hoeſwervik/ als een blinde. 67

Ach! Hoe heuchlik Ach hoeheuchlök. 174

* Ach! Hoezalig was de Menſche. 196

* Ach! Hoe valt dit Heerlük Wonder. 196

* Ach! Jeſu/ dat het l geviel. 2. IO

Ach! Liefſte Jeſu/ Ach! uw' groteluiſter. 151

Ach! mogtik mhm hertontfluiten. 92

Ach! MDat kan 't mijn ziele baten. I 16

Ach! wat benik vol elenden. 69

Allerliefſte Sions bioning. I 23

Alles is vol van uw' luiſter. 77

Als ik in ſonden lag. IOL

Als ik mijn hert eens open ſag. 6r

Als ik mp rontsonn beſchouwe. 48

Alwijs en Zeplig zijn uw' wegen. - 23

Alwijſe Godt die atºr 36

2Gzongquel aller dierbaarheden. I49

C. Cont
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C.

«Tom Jeſu / maak mijn ſonden. 123

Com ö Jeſu/ Sionsenug - 76

TBaal meer ö Godt u ’s Hemels (Thzoon. 17

* GEenigen TDzie-énig läoning“ - - 19

* Eeuwigzp Uw' Maan gepzeſen. : 198

* Epndeloſe diepe gronden. - 199

Epndeloos zijt Gp gaºs Peerlijk. 83 -
e f - - - -

* Geeft dat ik U alleen alweerdig Heer. 217

Geeft mp ö Godt doo uw' genaad. I 22,

- Geeft dat ik U mag kennen. I24.

* Geeft Wiigter dat ik voo? U kniel. 2, IB

Geſalfde Chriſte Dzede Dogſt. - 115

* Gp byengt/ ö Jeſu/al uw Goet, 2o8

* Gp daalt/ ö Godt uit 's Hennels Chzoon. 20

Gp dondert an mijn oren. 58

* Gp Geeft o koming an Uw' Knegten laſt. 221

* Gp Geeft uw' Gunſtgenoten herten hant. 219

* GP nodigt en onthaalt uw' Zeplig zaat. 20

* 't Goot gewemel der Depºſcharen. I93

– GZote Godt/ die in ulijn leven. 30

Gºote Schepper/ die mp 't leven' IIO

Gzote Dogſt van 't º deš Zeeren. 94

’s Hemels Evangeli Boden. 40

* Jeer des Hemels en der aarden. 188

Heere Jeſu/ All in allen. 51

LJeere Jeſu / ach! mijn herte. 7.

Peere Jeſu / ſlaat uw' ogen. 12 t

Peer / hoe vzolijk zijn die tijden. 172

* Peer / Gp hebt mp uit der aarde. I94

* Heer/ ik ben in ſchult geboren. 197

?eer/ ik ben nabp gekommen. - 96

A Heer/
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Heer/ ik mepn/ dat al mijn luſtig.

Wºeere/ m0gt het l behagen.

WZeere/ mogt' ik tot ll keren.

WZeere/ mogt' ik Ueens ſeggen.

* Peere ſend uw' Geeſtes klaarhept.

Heer uw' JPaam moet ſiju gepzeſen,

Lºeer uw' JPaam 3p of gegeven.

Weer/ wp ſijn hier t’ſaalm gekomen.

Weilbzon die uw' volle ſtronnen.

63

27

32

J4

189

I3

16

19

136

* Het grote gros der MDereltlingen denkt. 22 I

* Poe zalig is het Jeplverbomt.

IHoevgeeſlijk ſal de dag des oozdeels.

* zoge God die All in *a.

Jehova trek mhm hert van 't ſtof.

Jeſu/ Ach! Uw' JPaam is Heerlßk.

* Jeſu/ Zeplig God en Menſche.

Jeſu/ kom mp eens ontmoeten.

# Kond' ik tot U komen.

eſu/ ſend uw' geeſtes ſtralen.

Jeſu/ MBilt mijn hart eens Haalen.

2O9

128

191

1 18

182

2OO

103

16y

2.

74

* Ik ben/ ö Meer/ gedoopt in't Waterbat. 220

Ik ben verpligt uw' Paan te püſen. 25.

Zs 't niet of't groot gewa 228

Atom/Jeſu/kom/ep Än mijn ſondigherte. 125

Taat ons / laat ous t' ſamen ſingen.

* Leert my Heer/ U regt te vzeſen.

* PLeert mp/ ö Godt/ het ſterven/ eer

Tiefſte Jeſu/ hoog mijn klagen.

PLiefſte Jeſu / mag her weſen.

Lofzpuw' JPaam in Eeuwighept.

184

19o

ik ſterf. 222

166

133

I 35.

Looft alwatadeun heeft/ ach! looft deu Deere. 180

PLooft den Heer vooz ſijn weldaden.

ILuiſterrijk ſijn al Uw'Foºm.

2O

141

M. HWAaakt
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M *

* maakt Gp ö Jeſu dat ſig d'aard'. ºe:
HUAaakt mp ö Jeſu los van d'aard.

HPAju ziel/ hoe zalig ſcheen die dag.

HLRogt' il: Zeplig uw' genaad'/en

HLRogt' ik ’t hert eensgen leggen.

GP JFonteyne van het leven!

* D Getrouve HMenſchen Hoeder!

* CD Gzote koning van uw' kterk!

CD Peer / dat ik belpden kom. *

CD Heer/ Gy' geeft mp weder ſtof.

* D Heer / mijn Daam igs Chriſten.

O Hemels wijshept mogt mijn ziel.

GP Jeſu/ Ach! MDat Heerlijkhept.

G Jeſu/ Ach! mijn hert is inde werelt.

* GP Jeſu / Ach! uw' Maam en Lioem.

GP Jeſu/ als ik mog gedenkt.

* GB Jeſu/ Gp hebt 'tal voldaan.

* CD Äeſu / Gp ſijt opgeſtaan.

GP Jeſu/ kan 't U van uw' hert.

* EP Jeſu/kom verligt mp gamts.

* G SIeſu/ Gp leert 't bidden an uw' volk.

GD Jeſu/ uwe Heerlijkhept. -

GD SÄeſu/ſend uw' Geeſt nu neer.

GP Iſraels Godt uw' Haam zy dank

O Foning Jeſus / ach! hoe Zeuchlik ſal.

* Dnbegrijp'lüſt is uw' weſen. -

CDnepndig zalig / Heerlük Peer.

GPpperwijshept Hoogſte Leeraar.

GP zaligmaker maak mp v?p.

* CD Pyeeſelijke Godt/ en koning.

* D Dzeeſelijke Godt / Gp geeft.

* G Dzeeſelijke mare ſlagen.

D Zalig Zeplig Zemels Peer.

* D Salig Eeuwig Heerlükleven.

-35

. . .

17.

II2

19.

2o8

37

2O3

I4

165

2o

176

2o7

206

163

2 I 3

2 17

1 26

22.

II

186

I 9O

7r

IO6

2. O2

223

2 I 4

22

1 31

224

GP Zog
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-

-

.

G Zoete Jeſu levens Byou.

CD Sonne der gereggy

* Koept mp uit 't duiſterºt uw ligt.

Sag ik hoe mijn hert affierig.

* Sal 'er iemant mp beſchermeul.

Schep mp/ ö Jeer/ een nieuwen Geeſt.

Send/ nu/uwº Geeſtes ſtralen neer.

'k Sie dooz uw' ligt ö toning.

'k Sie doo? 's Hemels Joge Goethept.

* Souverepne Dogſten toning. - -

Sp?ing-byon aller zaghºrn

* Uw wet is heplig wüsn g0et.

* Dan 't begin hebt Gp / ö Heere.

Poyſt des levens leer mp ſterven.

Dzeeſelijke God en "Äg.

WPacker an / balt nu an t loVeU.

WDie kan/ die 't G2oot belang Van ſoll.

MDie ooit ſijn hert en oog tot treuren.

113

17o

211

42

199

Io8

79

66

72

193

I33

2 I4

19.

I 19

139

226

inleid.

MDie kam uw' Daam en Lioenl/ ö Siong. 2

I

E Y N D E.
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REgisTER van enige Nederduitch“ Boeken die by

JuRJEN SPANDAw Gedrukt ofte bekomen Zyl

In QUAR TO. -

BÄ ſiedeljke Godsdienſt.zdel.en 25zieven»

Djtöver de Efezen! 3delen.

Hellenbroek over t Höoglied 12delen.

Ä–– Jeſaias/ 4 delen. -

Knibbe over de Catechismus.
jenſtein 2Beſchouwinge Van Zion.

Marcks Godgeleerdheid: -

Outrein over de Catechismus

Van der Kemp over De Catechismus -

Wjzius over het Geloofle Gebed des Heerell.

–TDe Derboliden.

In O CT A V O.

Alberthoma Leere der WPaarheid.

Ä jot littrehſel van de Leereder WDgarheid.

–jeÄögarheden van de Genade PLeer.

Brakels Geeſtelük Leeuen
(Trappen van het Geeſtelijk Leeven.

Brown Chziſtus de MBeglde MPaarheid/enhet Leven.

25undeltjen Uitgekipte Geeſteljke GezaugeU.

Gjieere der UBaarheld/ 3d dzukt.

Frankens Godgeleerdheid/ 3 delen.

Kern der Godgeleerdheld

Hellenbroek Doozbeeld der Göddelijke Paarheden

Marcks Godgeleerdheid. -

Molenaar over de Catechismus.

Njus (Sara) Andagig leer.
ÖjteSchetšder Goddelüke WPaarheden.

Ödenburg over het Geldof

Schortinghuis 2Sevindelijke Gezangen.

js kleindere Catechºza
Tjaden Derbogen leeven Woo! den Zeere.

Vjhuizen over de Catechismusl ºde dzult.

E II 52 TD E.
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