
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
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https://books.google.nl/books?id=cYYWjc9g3kUC&hl=nl
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HALELUJAH!
Uytgegalmt in III. Deelen. | |

Beſtaande het I. Deel,

. eenige gezangen des Hooge Lied salomons,

7 of-tuitingen en Eerzangen aan Koning JF s US.

1 - 1 vangen van JES U vernederinge en verhoogingen

- Het II. Deel, s

Des Heeren Gods handelingen omtrent ſyne Lievelingen, van

het begin tot het Eynde: Waar in voorkomen, ſoo wel

de Klaag-als Triumph-Liederen, veroorſaakt door

haar verſcheiden Geſtaltens,

- Het I II. Deel,

Eenige Geeſtelyke Uytſpanningen op voorvallende

Gelegentheden.

Zamen geſteit door -

- I S A A K A BR A H A M S EN,

Krank-bezoekker binnen Vliſſingen.

3Pen bpfben Pruh.

Zºnbe het berbe Beel/ boo! ben Mutheur ſelfg/ nog met

(begangen bernteerbert, ®p nieuhng gero?rigeert.

BEeſ, 5 t_19. Sprekende, onder malkanderen met Pſalmen,

# en de Lof-zangen, en de Geeſtelyke Liedekens: zin

- , gende, ende pſalmende den Heere
we in aw” Herte,

se

#.ze

Te M 1 D DE L B U R G, . . .

bruät bp Gabriël Clement, 25ork-arºucher en

ier verkooper, moonenbe hr ben?Hangenbelft/
bn be 65200te Iſlºarſit/ 1731.
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OPDRAGT.
Aan alle Zang-lievende Zioniten;

er

"

Maar bv7onder

Aan des Heeren Lievelingen, binnen

V L IS S I N GE N.

gen Gods, Aanme, kets waardig is het

gene ons den Zang-lievenden Zanger

Iſraëls zegd: Pſal. 1 18: 15. In de Ten

T" ten der Rechtveerdigen is een ſtemme des

Gejuygs ende des Heyls. Waar door hy te kennen

geeft. hoe byzonder dat Gods Gunſtgenoten zyn

opgenomen met haar in God te verluſtigen, met

Pſalmen en Lof-zangen, toonende alzoo de Pligt

van een Kind Gods, het welk den Apoſtel beveſtigd,

als hy zegd: Coloſſ. 3: 16. Leerd en vermaandmal

kanderen, met Pſalmen ende Lof-zangen ende Geeſt

lyke Liedekens, zingende den Heere met aangenaam

heid in u Herte.

Het is dan uytermaten dienſtig, in de Zamen-kom

ſten der Vromen, in plaatſe van malkanderen te

ontſtigten, met vuyle Liederen der Wereldlingen,

of met ſyns Naaſten Naam en Faam te bekladden,

't welk maar al te veel geſchied in deſe bedroefde

Eeuw. Het was te wenſchen ! dat men dan dien

Tyd uytkoos, om zig te verblyden in het Werk der

Engelen: En dat met Pſalmen en de Lof-zangen,

ende Geeſtlyke Liedekens; 't welk een zoet Mid

del is, om Zwakke op te wekken, Flaauwe te ver

ſterken, en Treurige te verquikken. Ja in watge

ſtalte zig onſe Ziele bevind, is het Geſang der Lie

deren Zions uytermaaten dienſtig, ſoo wel voor

Jeſu Lammeren als voor ſyne Schapen, 't welk ſys
* A 2 ſong



O P D R A GT. }

ſoo wel zwakke als ſterke, meenigmaal hebben moe- | |

ten bekennen, en nog bekennen, dat ſy veelmaals, 't

inſonderheyd in de Zamenkomſten, door het zin- |!

gen van Liederen, in God en ſyne beminnelykheid |

zyn opgetogen; ſelfs ſoo, dat ſy met de Kerke

moeſten uyrroepen: Jeſ. 61 : 1e. Ik ben ſeer vro- | |

lyk in den Heere, myne Ziele verheugd haar in my- |
men God. . w 1

Dewyl ook de Ziele veeltyds word bezet met | |

zwarte Wolken, waar door de zoete Zonneſtra- | |

len van Gods Liefde, worden verhindert door te”

ſchieten: Zoo recommanderen wy aan ſulke in 't

beſonder de Liederen Zions; als zynde ſeer dien

ftig om de zwarte Wolken te verdunnen, en een

Weg te baanen, waar door de aangename Stralen ,

van Gods Liefde weder konnen door flikkeren. l,

Het Spreekwoord van een der Ouden, wannees

onder hen zwarte Dampen begonnen op te ryzen,' ,

, was: laat ons zingen tot ſpyt van den Duyvel! zoo zeg :

ik ook : laat ons zingen tot ſpyt van den Duyvel en ſy* |:

ne Adrenten! Ja, wanneer de Wereldlingen haar 1

vermaken met haare dertele Liederen, laten wy dan ?

ook toonen dat wy eenen blymoedigenGeeſt hebben; | |

om alſoo te toonen dat het geen melancolique Gee- | |

ſten zyn, die God dienen, maar vry wat meer Stoffe

tot vreugde hebben, dan ſy, die ydel met den

Mond juychen. e

Het gene my bewoog deſe weinige Gezangen in 't

Druk te brengen, was niet by gebrek van aangename 4

Liederen; het zy verre: want ik bekenne dat er zulke F

zoete en zinryke Gezangen van den Eerw. en Godz.

3. Lodenſtein, de Hr D. Montanus, Uylenbroek, nef-||

fens de Geeſtelyke Gezangen, en meer andere, in |

het Licht zyn, als ymand kan opſtellen; dit we- 3

derhield my ook geweldig, om deſe myne Rymen W

in het Licht te brengen: Maar van verſcheide Vro-f

men daar toe verzogt ſynde, als mede de Zoetig
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heyd, en Hulpe die ik van den Heere in het Digten

', genoot , bewogen my, deſe Gezangen in het Licht

te brengen, als merkende daar uyt, dat het den

Heere behagen zoude, dat dit gering Werk in het

Licht quam. -

Maar, nadien wy in het volbrengen van alle onſe

| Pligten zeer gebrekkelyk zyn, voornamentlyk in 't

'| zingen van Geeſtelyke Liederen; ſoo vinde ik my

ook verpligt, UL. en ook my ſelve, ſoo kort als

mogelyk is, de Regelen waar na onſen Zang moet

gerigt zyn, met dit klein nogtans vol en zinryk

Versje voor te ſtellen ;

Noteert in 't zingen dat,

Wanneer, wie, waar, hoe, wat.

I. Wanneer men zingen zal; dat is: niet alleen

als men Luſt heeft tot zingen, maar altoos, het

; eenzaam, het zy in het openbaar, waartoe ons

, a/avid aanzet, Pſal. 92: 1. zeggende: Het is goed

dat men uwen Name love, en dat men U Pſalm

4 zinge, 6 Alderhoogſte ! Maar men mogt vragen:

wanneer David ? ſoo zegt hy: Dat men in den Mor

genſtond uwe goedertierenheid verkondige, en uwege

iſ arouwigheid in de Nagtwake. Dag en Nagt, wil

5 David zeggen,

# . II. Wie men zingd; dit moet ons tot Eerbied op

3 wekken: want David ſegd, Pſalm. 3o: 5. Pſalm

zingd den Heere. Het is dan JEHO VAH alleen,

g' die men zingen moet, Pſal. 33: 1. Gy. Rechtveer

agen, ſingt vrolyk in # EH0 VAH! Dit beveſtigt

Paulus, Col. 3 ; 16. En ook Epheſ 5: 19e -

" III. Waar men zingen zal; op alle gelegen Plaat

# 1en: dit leerd ons denſelven Zanger Iſraëls, Pſal.

# 1 19: 54, alwaar hy tot den Heere zegd: Uwe Inzet

tingen zyn myn Gezangen geweeſt, ter Plaatſe myner

, Vreemdelingſchappen. Dat is: aan alle Plaatſen wa

, ren des Heeren. Getuigeniſſen ſyne Gezangen, *#
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dat men dat ſoo practiſeerden in de Ambagts-win- -

kels, daar men ſomtyds het Geklank van onkuy

ſche en ergerlyke Gezangen hoord, waar door God

onteerd, en die voorby gaan ontſtigt worden,

IV. Noteert ook dit noodige: hoe men zingen

moet. Het is niet genoeg dat de Mond zinge, maar

den Apoſtel wil ook, dat men met het Herte zingen

zal, Col. 3: 16 En dat beſtaat inſonderheid hier in:

1. dat men opmerkt op de Stoffe die men zingd,

2. dat men met de Melody ſyne Herts-togten op

wekt tot het geen men zingd. 3 dat men zinge als

in de tegenwoordigheid van God, die ons ziet , ja

zelfs de Geheimen van onſc Herten. Eindelyk en

ten 4 dat men met den Zang vermenge de Begeerte

tot God, om het geen men van nooden heeft.

V. Wat men ook zingen zal, dat leerd ons Pau

lus, als hy zegd: met Pſalmen ende Lof-zangen,

ende Geeſtlyke Liedekens. En al wat buyten die zyn,

is gantſch ongeoorlooft.
-

Uytdeſe korte Voorſtellingen vloeid ook een On

derrigting tot verbetering in onten Zang. Te weten:

I. Dat wv ons moeten wagten - om dit ons zin

gen met geen Wereldſche Liederen te vermengen,

zingende de eene tyd een Werelds, en dan weder

een Geeſtelyk Lied; welke maniere op Maaltyden

en Gezelſchappen gebruykt word , wanneer den

Wyn oneerbiedige en ydele Vreugde baard,

J 1. Moeten wy ons wagten, dat wy in 't zingen

malkanderen noit toelachen; welke Gebeerden de

Wereldlingen, ſooſy meenen, 't beſt paſſen in haar

ydele Wreugde: dog ons Gezang vereiſcht Eerbied.

I II, Moeten wy ons wagten, van dat haaſtig en
wakker zingen, waar door onſe# VGra

flaauwen, den Mede-zanger geſteuyt, de Zoetigheid

geſtraind, en de Eerbied verloren word.

, 1V. Eindelyk moeten wy ons ook wagten van dat

harde ſchreeuwen, waar door men zigonte:
- - is 1003ARE



OP D RA G T.'

" • maakt, om het Herte tot den Zang te leiden, en

alzoo de zoetigheid verlieſt; Want de zoetſte Melo

dy, is de beſte Zang om ons tot het Innige te leiden,

In het verkieſen der Voyſen heb ik my bediend van

de zoetſte, aangenaamſte en bekendſte, die heden

daags in groot gebruik zyn onder des Heeren Lieve

lingen; wel weetende, dat de Zoetigheid der Me

lody het Gezang ſmakelyk maakt: daarom hebbe ik

geen vremde Voyſen verkooren, maar wyſe den be

ſcheiden. Zanger tor de Voyſen der Liederen van

den voornoemden J. Lodeſteyn, en de Geeſtlyke Ge

zangen, buiten welke ik niet meer dan een of twee

Voyſen gebruikt hebbe Ook heb ik de Stoffen my

ner Geſangen gevoegd na de Voyſen, voegende tot

ligte of zware Stoffen, na haare noodwendigheid,

ook ligte of zware Voyſen.

Den Titel myner Geſangen is tweevoudig, ge

lyk gy kond zien, het is een Halelujah! en dat wel

Zions Halelujah ? ik noem het Halelujah, om dat

het meeſte myner Gezangen zyn Lof-zangen aan

God. Ik noem het Zions Halelujah, omdat hier in

Zions Intreſt legt opgewonden, en om hier door

ook den Zioniten haaren Pligt aan te toonen, te we

ten, datſc Halelujah aan God moeten geven; Want

dit betaamd den Zioniten byzonderlyk.

Aangaande de maniere myner Gezangen heb ik

de Stoffe voorgeſteld in dry Deelen, om dat de
Stoffe het alſoo vereiſchte: 'Want het eerſte Deel

behelſd de Geſangen des Bruydegoms, het tweede

Deel de Geſangen der Bruyd, maar het derde Deel

cenige Geeſtlyke Uytſpanningen, op voorvallende

Geleegentheden.

Ook heb ik in de Gczangen van het Hooge-Lied

my zoo digt by de Letter van het Woord gehouden

als doenlyk is, om dat ik oordeele dat Gods Geeſt

den beſten Spreker is. Ik heb ook de Voyſen tot de

zelven ontleend van Pſalmen, om daar door in den
- A € Zanger

#
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Zanger de al te groote naaſtigheid in 't zingen te ver

hinderen, 't welk de ſoetigheid van deſe Stoffe

Zoude wegnemen.

Dit alles ncolk nodig geoordeeld, U myne dier

barc en gewenſchte Mede-ſtryders, kortelyk voor

te ſtellen: om daar door aan te toonen, hoe wy God

met onſen Zang konnen verheerlyken, tot wy zul

len gebragt zyu in die Plaatſe! daar wy tot den Lof

Gods geen Awakke Middelen meer nodig hebben,

maar daar wy voor God en ſynen Throon, het He

mels Halelujah ! op een Geeſtelyke Voyſe zingen

zullen tot in alle Eeuwigheden.

Dit wenſcht en bid voor Uwen hem,

-

uwen Dienſtverpligten Vriend, en

In Vliſſingen, ſoo ik hope, Broeder in Chriſto,

een ºf wes. IsAAK ABRAHAMSEN.

àààààààààààààààààà

#######
Inhoud van het I. DEEL

Ij. De Gezangen des Hooge Lied Sa

lomons.

II. # De Lof-tuitingen aan Jeſus

III, De Gezangen van Jeſu Vernederie

ge en Verhoogenge.

Pſal. 45; 2°

Mijn Herte geeft een goede Rede op: Ik zegge mijwe

# uyt van# Koning, mijne 7*nge “

- is een Peene eenes veerdigen ookrywert:
e

1- *
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• 2 - se De Geeſtelyke

BRUYLoFTS-GEZANGEN,
Uyt het

gHooGE LIED SALoMoNs,

A erbiaat in fijne zagl. # . -

Tuſſchen den Bruydegom Jeſus, en ſyne

geloovige Brurd.

I. l 1 e D. Cap. 1.

De mismaakte Geſtalte der Bruyd, met

haar verlangen na haaren Bruydegom.

stem: iPſalm 6. Wilt my niet ſtraffen Heere

I • Bruyd.

### #uſtºmp # be 'tuſſen/

i ſlate fal be liefbe bluſſen?

jgaetſhuigjeg ban fijn ſlaonb;

#ijn 4Pip aangename !

gië mp een fietſh begliame/

## #ie mp berquihhen hond,

| |2. |Ino name boog gep?eſen

2ſig ſPlp mp ſal uueſen; -

&#! «Een ſelp uptgeſtopt:

*=#º apaaromilluj ook beminnell

&Pg jaaaagben / Il meruotnnen

# #liefde , bie b'Allme boogb.

3 afrekt ong/ mp fullen t'3ame/

ſil ! nalopen bequame;

apr #toning heeft mp goeb /

ſtrºp

Pag. 't -



2 - Zions Halelujah!

: âIBp 3ullen alteurale

2 - 49ng berblijben 5eet.3oet,

4. âBp 5ullen ook niet 3elben /

- Hiluo uptneememb' Liefd' meſben; -

ga ineerber alg ben ſlPijn: --

4Doh hebben De 49prechten r ne. -

e' - Ill lief ! en Dat telt rechtfli / - T

jl het b?anòrilb liefde fijn.

- . 5 gft ben 3uart / bog lieflijfie / *

: dºn zalemgipogterg rijhel T.

gelijk alg fiebarg dient/

'- 211g Salomong boºbijne /

24H nu nog lieff'lijk ſchijne;

jlâijn liefſte mp nog ſtenb

6 alPilt mp beg niet aanſchoubben/

5 ºog op mijn uuo Qog bouwden/

- 3dPant iſt ben. 3u)art geheel, ...

dPe Son heeft mp befcijeenen /

Haijn 45lang bte ig betûtprenen:

't Scheen bat bit uwag mn 1 Deel.

7. Jllijn ſlâoeberg hind'ren alle/

RIBte uparen in getalſe

dPntſtchen tegen mp;

Ép hebben ſomber niiiine /

HIEen ge;et tot (goeb'rinne /

#Bain ben #Bijngaard baat bp.

8. JPog iſ, heb mijn albijngaarbe

5Piet onberijolub na uJaarbe.

# #h beb bie niet gehoed

#eg7 mijn lief! maat gp meibet /

- 49aar gp be ſitubbe letbet/

qin uube Schaapieg boeb. 's a

9. ?Ig! waarom 5oub iſt meſen / .

dſbautſch oberbeht bp Defen / .

2lig een bie haar oerſterkt; ' .

(@Let plaatſe ban uuo lºoeberg / - . .

2llujaat dat ubue i30tberg/

w

:

*

19aat
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aat #ubbe teebg opqnecht,lº R U IS T E

Jeſus. 10. gitbien gp 't wiſo beſchouwen/

49 ſchoonſt'! onbet be lºgoumen /

2oo gaat upt op het Spoo? /

. - . 2thmaar be 3 chapen treden/

eEn mepb uun ſtºepten meben/

25p b'l)erb'ren in haar ſtijoog.

11. Pijn IPgienbin / ik gelijke

II bp HPeerden in 't úijſte -

12an 19 tarao 3eer ſnel;

&Pie boog fijn'ſBageng treben/

G#n treltiten bie ſoo itleben /

%ja loopen benen ubel.

12. Illup'lieffelijſte iDangen/

2ijn ook in uuJe Spangen

#zeer lieffelijſt en 3der.

illuj talg en Beerel-ſnoeren/

3Pat beeb mijn liefde boeren /

ſlot ll met b?eugbe goeb,

13. f3p fullen u niet &pangen

12an fijnen 45oub' omhangen /

jl het Zilbere &tipjeg al /

&Pp bat qp foo moogt treben /

?Ilg 'g ftoningg Pagterg beben/

#l2et cieraab in getal.

* *

Bruyd, 14 ºermijl ben honing heben/
2lan Lafel tg getreben/

2lan ffine (qIafel ronb. . . . . . . . . .

al mijn ſParbug verheben/

en 3oeten reuhe groen / 4.

5'gg liefelijk in ben gzomb.

,,E3: ## naïrrn aangename /
#g mijn lief 5eer hequamie /

een ſlaapt tuſſchen mijn 25ogſt.

# &Ipprug pan toaarbe/

3n ºngebt âwijngaarbe:
w”,

',

z

-
-

iſ ºffin

-
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ſleijn lief Haafb mijnen oogſt,

Jeſus, 16. Ziet gp 3ijbfchoon 12,ienbinne/

Ziet gp 3ijd ſchoon in minne/

ilm Ghogen 3ijn bol GBlantg:

«Belijk bet Puiben ſPogen/

&Pieſp tot ſtupgheib pougen /

Zoo 3ijn ubu Qogen galltg.

Bruyd. 17. ga gp 3pb ſchoone mebe /

ePoit groent onſe 25ebſtebe

12an 5oete 19:ugten fijn:

49nſ 25aſhen 3ijn ban (Lebet /

GPnſ GBalberpen ubeber

«Poſt ban ſlipp2eſſen 3pn.

I I. L I E D. Cap. 2.

De waardigheid des Bruydegoms en
Bruyds.

5tem: Onſe Vader in Hemelryk.

Jeſus. 1.'I: ben een rioog ban Zaton goeb/

«Een 3Lelij ber & Balen 50ct/ .

«Beijh een Help ſchoon inſchijnl

aPie altijd onber &Poogneu 3ijn/.

2Elſoo ig mijn 1egienbinne meeb''

dPuber be &#ogt'ren ban be &teeb'.

Bruyd. 2, gelijk een appel boom ſchoon bloedb)
gember 'g ieoubg #oomen lieflijk groeib?

ſzoo ig mijn liefſte aangellaan /

d2mber be &ollen al te 5aam /

#h heb luſt in fijn &cljabuuo goeb/

Eéijn 122ugt ig mijn behemelt 3oet.

3. #p boeromp in het âBijn-lieupg biet/

5ijn 3Liefbe bie tg mijn 25aniet... .

oſºp omberſteun Çöp-lieben mp / .

#ſlëet uube ſfleſſen ban na-bp / . . .

#eerquä mp met uwe Appel-blank/ 3，9allf
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areant ik ben nu ban 3Liefbe htanſt.

4. #ijn ſinhet leann onber:'t lºoofb 3p/

&ijn regter teamb omhelſe nup.

Jeſes.## 3meer u gangterguan zalem/

âBie 3ijd bp fibeen of lieinben tem :

aPat gp be Liefo niet IBahfier maakt /

GLot batfe boo? HLuſt baat toe raafit.

Bruyd. 5. gaat ig uiijn?Liefſteng &temboo,maar j .

5ſet bem! ſep Homt nut ſp?ingen baat /

GEn hupp'ſen op be25ergen al /

Göppingenbe op Ibeubel en Paſ.

#ſlâijn Liefſten ig gelijk een ſiljee /

GPfalg een dºelg ber lºerten mee.
R U S T E. a

6. 2íet agter onſe ſl2uut ºp ſtaat/

#tijät upt be 19enſterd tot mijn baat/

25linkt boo! be GIraalp met een G5lantg/

iſlaijn 3Lief antimoogb mp heel en gantg:

Jeſus. Staat op en komt bog / mijn 123ienbfu f.

JHaijn Schoone! Homt bog tot mp in, * *

7. #Bant 3iet beſBintet ig boogbp /

JPe 39lag-regen ook ober 5p:

JDe 23loemen uuogben nu ge5ien /

dPe2ang-tijbbie gemaakt bp bien

aBe &tem ber @Logtel-bupbe mee /

alPogb in het Lamb gehoopt met 19;ee.

8. De 19pge boom bermahelijſt/

“ſbeeft jonge Bijgen ſmakelijft:

3Pe ſlPijnſtolt geeft reuft aangenaam /

«En jonge SPguifjeg 3eer bequaam.

&taat op 197ienbin/ en komt bog aan /

GEp umambelt met mp op be 39aau

9. Hſaijn 3Puiu 3ijnb' in bet itlopen. Steen/

dºen ſtepi berborgen plaatg / alleen:

HIRijn Puſb / toon m'uuo' ſºebaantegoeb/

3Laat mp jun' Sötemine joogen 50et /

T9ant ubo &temme ig 5oet b902 mp /

*

l
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«En um Bebaant” ooh lief'lijk 3p.

1o Bangn oog de Boſſen hierm en loog /

3Pie ben ſlPnngaarb berbernen boog:

3JBant jonge Pupfieg omer al/I

Zijn uptgeſchoten in getal.

Bruyd. Jºlaijn Liefſt tg mijn en ik ben 5ijn/

dPie ouber HIrip'n mepbet fijn.

1 1. (GLof bat bien Pau' aanſtomen 3al/

&#n be &cijabitumen blfenen al.

#eer om / mijn liefſt ! 3ijn alg een ſtijce /

Of alſ een HBclp ber (perten mee,

dPp 23etherg 23ergen alternaal:

G#p baf ubu (9uſpe tot mp baal.

I II. L I E D. Cap 3.

'De Bruyd zoekt haaren Bruydegom ,
en vind Hem.

Érem: 9ſalm 1oo Gy Volkeren des Aardryks al.

Bruyd. 1. I lºt 3ogt 'g 32agtg op mijn TLeger-ſteel

lgem ! bie mijn Ziel lief babbe mee /

*#h 3ogt ben, maar ih uomb lºgem niet;

'QPie#3epb iſt in mijn 3maar berb?iet:

2 3 à 5al opſtaan - en in be &tab

oſbaan / foeken in Straten en Pab /

19em ! bie mijn ziele lief heeft; 3iet *

#ſt 5ogt ſpem / maar ik bomb Ipem niet.

3. PellBagrerg ban be Stab te gaat

3Bonbeu mp; ik b?aagbe haar:

lhebt gp hem niet geſien/ 3eg mp)

dPie mijner Zielen 122eugbe 3p.

4. 'R HIBag een mennig ban haar gegaan /

oºm bomb mijn TLieſten op. De 33aan;

## ſhielb ſpem foo baſt alg ik homo'/

Ht TIiet ſeem niet gaan l boe th them bonb'.

5, gh leib hem in mijng ſlºotberg lºupg/

&#ot ſm be 2.5innen-hamer hup;#/
Z papie -
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âPer gemer bie mp ſjab gebaatb!

EPaar leib ik mijn lief in bermaatb:

6. gh 3uleer im Pogterg ban Zalem/

aPie 3ijb bn ſibeen of lºpinben tem:

3Pat gp be Liefo' niet 3Dahäer maakt /

(@Lot Datſe ":#### toe taaht.

E.

Maagd. 7. Die komt paar op uit beipoeſtijn/

3Pie bog alg ſtooft-pplaren 5pn l

23eraakt met ſlaperije en HPierook/ .

dEn alle ſtruib'mlerg HPoeber ooſt

8. ziet Sal'mong 55ebo’ig toel bemaatb/

3èan Seſtig ſpelben mijo bermaard /

3Dan b'ſpelben 43ſraelg 3eer useerb / -

dſbeleerd ten Borlog met haar Zubeetb:

9. &#ſh houo fijn #meern aan b'Ugeupe mel/

3Ban morgeng ben ?acht ſchrift 3eer fel.

3Pug heeft gemaakt nu &Salomon /

«Een higerg nam Ilhout upt 3Libanon,

1o. UPe ſpplaren feer ſchoon in ſchijn /

& Bie maakte hp ban Silber fijn;

39e 25innen-bloer bie umag ban G5oub /

&Paar beſe ſtoetg op ſtomb geboub.

11 19et ganiſch 19erijemelte om hoog/

ſ?aé ooh met iPurper obertoog:

Hºet 25innenſt mag beſpreib 3eer goeb/

HI2et Tiiefb' ban #aleing (Pggterg 3oet,

12, 25efcij0uun ap &#ogterg Ziong ſchooll/

SPen honing &ai'mon met een lºtgoon/

lºp ijab bie ban fijn' #Poeber mel/

GTen Pag' ban 't 253uiloftg 1Breugben-ſpel

IV L I E D. Cap. 4.

Eerzang des Bruidegoms aan ſyne Bruyd.

Z&tem : 3°alm 42. Als een Hert gejaagt o Heere

Jeſus, 1.Z# gp 3ijd ſchoon mijn lezienbimme /

4,5p 3ijd ſchoon / litu' ºogen álaat.

Zijn

-n



Zions Halelujah!

2ijn alg Der Puiu ſchoon in neſtine/

GIriſſchen uun 1elegten boogunaat.

ſluj laapr alg een ſitubbe-ſºept /

3Pie op €5tſ'jabg 25ergen mepb/

«En ſcheeren foo te gelijhe/

dºet 85rag ban be 25ergen rijke,

2. Illume &Lamben bie 3pn mebe

'ºlg geſchoore &chapen tein /

&Pphomemb' upt be ſeaſchſtebe/

2ºlg een reine ſtubbe allein.

&Pie al t'5aamen terugtbaar zijn /

G5ebeube @Lujeelingen fijn?

ſBaar geen #jong'loog ig te bimbe /

Zoo 3fjn uun & Zauben/ 25eminbe!

3. Illume toobe Lippen toone /

lgaar alg &charlaken-ſnoer t'5aam /

- Im Spgaſte 1 o mijn 3 bchoolle!

2#g feer lief en aangenaam

G5elijſt alſ een ſtufi feet goeb/

32an een €52anaat appel foet/

&Luſſchen uuo Blegten reine /

gig ben &laap um'g lºoofbg alleine,

4. Ulm (ealg ig alg Babibg &Loogen/

dPie gebmumb ig / en bercierb

ſtºet ſlBapentuigen baar boogen/

dPie baat op gehangen upierb?

UPaat buiſenb ſtonbaſT'n aan 3ijn /

12an ber ſpelben Schilben fijn: l

Zoo ig umen (Balg nerheben/

G5antſch bercierb en ſchoon boogumeben,

5. Illm' tubee 23orſten 3ijn ook beiben/

2llgtmee ſlPelpen ban een fabee/ :

&Die onber lelpen meiben /

G#n bernagten baar in byee.

&Lot bien Pag! aanhomen 3al/

GÈn De Schab'mem blieben al /

&ot ben ſtiltth' 23erg 3al iä treben/ &#n
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&#n ben dBierook beubel mebt. - - -

6. 45eheel 3ijb gp ſchoon lezienbinne/

GBeen gebrek hebt gp o 23nipb!

homt tot mp bien ſh beminne t

ſtount ban Libanon / gaat upt. . . .

£iet bat! ben top-2imana / -

Abrntrél bermong ook 5eer ſpaf ,

12an Den 3Leeuwin nooonſt op aarben W

3Ball be ang" Der Lupaarben.

- * : : U. S T E ', zº s

: : : : - -

,

7 ſ5p hebt mp het hert genome

maijnt 25tupb/ o &ufter ſoet/

opp hebt mijn hert ingenome

iſlaet een uumer 4Pogen goed.

#ſart een lieten ban um' galg/ -

3a met brugben bol getal# J. , ,

tiwo tiptnement liefd iſ, ſchooner '

in

• / .

• -

3 ſlaijn 25gupb/ o ! &binſter mijn hypone.

8. Vlum' uitneemeno liefb' berheben/

25eter tg alg ben 31eijn 3pt: Tan,SPen reuh uumer Plp geben ſ

zoeter geur alg ſpecerp, ' , -- --

o zºjuijb! Inm' lippen zeer 3oetſ -
zº? tuipen dan een lºoning ulorb/ -

ga be reuhe ban uun itleeren/ *

ſticht alg Hibanon bol reren . . . .

9. Reijn giſter/ o 23,uib alleine /

op pb een beſloten geoff

een net5egelbe fonteine/ --

een beſloten meelſ' boo! 't ſtof. -

ſloo ſcheutig een parabijgl. , ,

- 1ean €52anaat app'len tot ſpijg/

, meetebel brengt aangename/ -

€ppmug / met 3Parblig te 3ame. . .

E#nwaarten/

---

#####,

-

Eig een parabt)g op aarDen / ’ - >

va", - Siº
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mijn lief gantſch en geheel.”
s# 25oonten van HBierook/ 9

'Aloë en naïrrije obſ: f. *

matet alg Sutterijen geuren/ -

ſlâijne lieffie ig te Heuren. . . . .

Bruyd iſ ºp fontein ber Gouen reine? -

ut oan Lebeitb' iſ?ater mel/ is

' 't ſloeib tipt Libanon alleine

d@ntasani, Bob?ben HBinb ſeer feit iſ

zuiben ſlaine boogunaapo 't lºof mijn?

apäf mutblotti specerp fijnſ -

apat mijn tief in ſijn bof quanne !

en at ſijn Brugt aangename. " ..
*------ ' t . - ----- --+

' V.. L I E D. Cap. 5. ::

Hetnaar Geklag van de Bruyd, over haren

vervreemden Bruydegem # Als mede des Bruydegems

Volmaaktheden geroemd door de Bruyd.

âtemme: van de Thien Geboden.'

ef: Reveille vous, &c.

Jeſus."I", ben iii tnijnen ºpof gehonnen l.

6 meijne &uſter 1 o mijn 23;upb/s,

gh hebb mijne maitrij gepluktgenomen/

, 5 àet mijne &ptcerpen upt. . . . . . . -

#'k éeb mijn Goning en Wºoning-raten

«5egeten/ h heb gebrouiten goed iſ ,

#Rijn dºelſt en HPijn/ heb 'h niet gelaten /

Get byienden / blinkt / ubogb bgenhen, 3oete

Bruyd. 3. #lt ſtep naar mijn herte bie uuaafstel

#ijn liefſtaig ſteun / Die klopte 4 mag:

Sport opent dattube / mijn bolmaakte /

geijn &uſter / mijn bgienbinne / tag,

4 maant oog mijn lºgoftiëgantſchen gaber

dºeheel berouild met RPaum in Bragt/

mijn baar-ſofiſten (ustſtaat mijn "?íjn
“ ,

#
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zijn bot bruppelen van ten aagt.

,,En heb mijn aoh uptgrtog alleine/ .
lgoe fal fit ben meer trehhen aan/

'# #eb mijn 19detent gemaſſen reine/,

Zal ift bie ineer be3oet*len gaan ,

- ; 6. âRafjn liefſte ging boen meber benen ,

Sºn troh ban 't gat bet UPeut fijn teamb/

& Pat bebe mijn deert broebig ſtenen?

&Pieg mierb ontroert mijn gingemann.

7, 3 fi ſtond op hem te boen open !

Teijn liganben buipten ban maïrrb' 3oet/

#2an bloepenb iſ airtij mijn iBºngerg bgopen

d?p b'bann-baben beg ſlotg 3eer goeb.

8. ?ºlg ik mijn liefſte open bete.

iſlaſjn liefſte bie mag meggegaan

42m bat ſit meigerbe ſijn bebe | | : .

3a ben hem buiten laten ſtaan, zº

-9. Bijn&Zieigingupt ban meeg'fijnſprehen)

# 3ogt hem maar ik bonb jen met 7

# riep hem bog bp mag gewoeken:

P antimoogb mp niet in 't oerbyiet. -

vºor tae ſlaagt erg bet &tab bie omginge/

Die bonben en ſloegen mp ſeer ſtraf/

: #la bermonben mpſonberlinge/ -

GEn namen## af.

1:: 3ft 3 meer tt &alemgebogters heben/

# glº biºn. De ººiefſte mp: ,,, .
at 3ult gp feggen (mat boo, reden?) u

bat ik 3eer hrault banliefde 3p

Maagden: dat gum iſ meer alg een andere

"ºf Erboonſ onbert: Eenminſtein:"
3，9at iſ nun lief meer alg een amber?

- ; Dat gp ong# be3uuoot allein. -

Bruid. 3. Hajjn liefſt ig blank en roobna 'tieben)

- #oo. Dat bp te zonniere boubt,

25obat tien pup m:boog bergeben

. •

$ 3 %

* * .
. 4. -
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&ijn boofb íg van bigt en fijn goub, .

4. #ijn ºnair-iohhen bie 5ijnfeet ſchoone/

gbeer met gehtulb en liefelijk t.

ogelijk het ſmart bereiaben toont / .

5oo 5ijn fijn bait-lohhen gelijft. -

W - 15. Sijn oogen 5ijn alg buibe oogen /

, Veie bij be mater-ſiroomen 3ijnt

geet itaella gemaſſen en gebgoogen/

Astaan in #tagheng ber ſtingen fijne

16. &bijn 119angen 5ijn alg & pecerijen /

Belg woelrieftenbe (Looynheng 5oet / .

r: Sfjn lippen 3ijn alg be Lelien /

#pie b?uipen ban een glaſtrijen bloeb

17, Aijn banden 3ijn alſ ºbouben ſiingen/

G5ebulb met @Lurhoeig en betciet / | |

Abijn 2öuph alg #boom 5omberſingel

- Dantſch obertoog alg met &apbier.

18. &bijn Schinkelen 3ijn aig HPijlareni

Dan iſlaarmerſteen gegrond op Bout.

#5ijn geſtalt alg Libanon maren "

#oerhoo!en alg ber ſteb'real bout- &

, , 12 &ijn gehemelt id Soet gemeine /

't gië begeerlijk mat tg aan hem/ ,

#stilh een ig mijn lief en 123ienb reinre:

ºp UPoqterguan geruſalem. . . . . .

. , VI- L I E D. Cap. 6

Den Bruydegom ontdekt hem weerd43

ſyn Bruyd, en pryſt haare geſtalte. , tºt

#stem: iPſalm 146 of: Roſemond die laggedoken

Maagden. 1 'Aat iéuun lief oog gaan tiebe iſ,

-- W# ſchoonſt onbet###

v daar heen heeft hp bog nu heben/

bijn Manſchijn gement allein? , 2

op bat mr oog al te saamt - mºet

4".
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meet u gaan 3oeſten begiſaam. ' t .

Bruyd, 2 meijn lief tg in 't Hºof gegane /

(Iot be bebb' ban bpetetp : : : . . .

#meepb in 't Leof in b'effene bane /

GEn bet3amelb be Lelp -

laſjn Liaf is mijn 7 en ik ben fijn:

RPie voetb onder Nielp fijn. - ,

Jeſus 3 ºp 3ijn ſchoone mijn 19,ienbinne/

65elijà (Eljirfa liefſtlijft - - --

lg geruſalem in minnel . -

ga gp 5ijn gamtfcb ſchriftfielijſt: -

“Beijh ſlag opbeng in 't IBelb)

ſlaet 25anteren melgeſtelb. - .

4. iBenouan mp oog af um oogen/

3TBant ſp boen mp gemeld aan / .

&Poo! uuo min mogb ift beubogen/

ſtyn leair tg ook ſchoon uoogtaeit / .

2dig een hubbe Göeiten teet/

&Ple 't grag & Biſeabg af ſcheere *

5. Illume 6 auben Die 3ijn mebe

2lig geſchope &bchapen rein/ -

& Pie ophount upt be maſthſtebe /

'ºlg een reine hubb' allein / e

dPie al t 3ame byugtbaar 3ijn /

G5ebenbe ttmeelingen fijn.

6. Ulbot HBaugen bie 5ijn ſchoone /

'Bulg ſtºranaten 3oet in min/

aPie tuſſchen uun olegten tooneſ

t RPaat 3ijn 3eſtig ſtoningin /

s## al /

GR n 30n0et getal
za maag R U ST E

, 7: «Een eenig tg mijn volmaaktet

\" Lijne UPupoe gantiſch bermaard/ -- .

, 2. I Lot die eenheid ſp geraakte:

,

*####!
,

, ... # #g een 3itſu're Duif berkoop tºt ,,

, 5. - 2 ºf 3 - * . . 39an- fºrs
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32an haat ſlâoeber rein gebool. , ºffs

8. #g be a Pogters baat beſchoumen/ .

A5ullen ſp ban al te ſaam/ . . . . rºy

#aar uoo, geluhfalig bouwen/ ºf

GEn roemen onbelaan: * *

: mºet be lºtoningen al /

«En 23prmijnen in getal. is

9 ſête ig ſp ote baat komt toone / .
Abchoon gelijſt be Dageraad? ve

€5elijk als de ſlaane ſchoonel

Zufoer alg be Zonne ſtaat/

ga ooſt geheel ſch?fhh,lijft hier / -

3lig ſlag orbelig met 25anier. * *

io. Ga ook ben tft afgetrebe/

(ILot ben #Poten lºof bp bien /

* Om be groene ſegugten ſticbe /

«En dit alleſ te besten", - . ''

49f be upijnſtoh cierlijk bloeit/ -

&#n 453anaat uitbot en g?oeib

11: ſter bat ift baat op eeug lette /

Of eet ik het ook uitſt meeb !

«Bing mijn ziel baat baarbig 3ette

€9p be HIPageng ook met b3eto'/

iBan mijn urpmillig Bolh unel/

2 Baar op in ging rijden ſnel 2.

12- 49 ! Stilamite heet woeber-/.

#teerb Dog uneber nu boogtaen/ 3'

&Pp bat top u aan3ien teüet/ .

2Bat 5iet gp Åulamijt aan? , , #

&p is aig een tepe fcboon/ --

2tig twee beſten baart vertoon. "

Eerzang des Bruydegoms aan ſyne Brºyd

# sl n 77. Ik heb myn ſtem opgeheven

eſus, i. ET Be ſchoon zijn uun gangen ºneveſ

' . . in uw kgeman aan met vlºot,

w

#
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GBp 393incen Pogtetg (eer 3oet / 5

ºlmer ſeetip omb:aaping goeb / . . .

3g alg heteng hoſtelijke / -

# Ban een ſtoliftenaar 5eer rijſies,

un #abel een 25ther ronb / .

aat geen baat h ontberen honb• - -

2 Qlig een tarum'boop utm 2öuph toont !

ſlPel be3et met leip ſchoone:

Tlume 25ogſten tg ooh mee ",

2lig tubee ſlâelpen ban een ſtijee.

1 luj fºalg alg #boogen toon en/

4Poh 5ijn um 42ogen berhoogen /

Etig 1Bijnerſ, t'Haeſbon baar in :

23p be 19oogte 25atb?abiti,

3 llume 32euſe ig aluoogen!

Göelijſt alg Libanoing toogen /

& Pie 3iet na Palmaſcug klaar !

500 tg ooh uun ºeug eenpaar.

uun boofb ig alg ſtatinel goebig ). -

tilun Gºairbane alg Purper bloebig /

kar ſtoning. Die ig en 5p / - * * *

3tig gebomb' op## - - - - - -

R U ST

4 hoe ſchoon zijn op hoe lieflijke 1
- ### in.#n th 1.

Elm lengt alſ een iPalm-boom ſchoou: -
Ulum', 2502ſt alg bguift?dſſen tooii?

2 ºf 3eto th 3al bog nu tieben / .

Op Don Palm-boom nu hlilumen bebeul

«En ſpin taliſten groen belaau/ . .

&Pie 5al ift al g?ijpeu aan. g

'. Aboo 3al Dan ubu 25orſten toone /

à Puifl?og aan b' (Dijnſtok ſcijogne:

3Pe reuſ umer Beuſe goeb/ #

#Zal 3ijn alg ?ºppelen 5oet

## alg#
lijn 25eminorn trtog;tgt mijn 4e &Doenbe
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gºat 'h it op ſtrate bombſ -

- Doenbe be tippen 3eer ſnel / | | >

UPet ſlapenbe ſpgeheil mel.

Bruyd- 0. 3H ben mijng liefſten alleine

Abijne liefd is tot mp reine .

ſtom mijn lief gaan bup in 't Bels

29ernagt op Boppen bermeib . -

Maat onſ oog bloeg ong opmaſte/ i

een tot Den Heijnbergen nahel

eën 3ien of be uPijnſtoh bloeib / * *

Cn De Jonge Pguiftjeng g?oeib,

7. 49f €5ganaten botten ſchootie/

UPaar 3aſ ik u mijn liefde toone ,
&Pe dPuÜalin# rettH beguaam / .

dPaat 3ijn beel bgugten t'5aam

ietluj en oub aan onſe beuren /

* GEb'le ºgugten han men heuren :

&P ! mijn stief bol lief'lijhheib,

'h heb Die boog u ueg geleib.

v 1 11. L I E D. Cav. 8. -

Het verlangendes Bruyds na haren Bruy" |

degom in den Vleeſche- ve

Abtein: Lofzang Maria. Myn ziel maakt groot, e

iyd, 1. ſ5 bat: gp mp nu Ubaatb 1 ,

"O# |
Supgenb mijngilaoeberg 2oonſitill -

-mas

#h knſten met mijn rºomb:

3een 3oub' oeragten bogſtt-, ,, -

# 2 gh youb u breng'n in opeeb',

* ºf zºu 't pupg mijng moeberg niets'l

en 3oub nip leeren late 1 : -
H#' iſ º zº

t . pecerpe - . --

en 't jap van de Gºlanaten. " *
, Er - * *,-, a. Affin



,"

3 &ijn ſlinkerbano 3eet bgoebjºv

zº# mijn ſºoofb goe0/ . . . . .

# onderſteunt mºtºrbes ' ,
Abijn 5oete regter teamb/ # # :-. *

2lig 3ijnb' een liefd panb: . . .

Omhelſt mijn lief in byebe.

4. #k 3mert u &Pogterg al 2

iBan Zalein in getal /

UPat gp be liefb niet trekket / .

5 Bog ouft niet mahher maaht /

&Iot ſp boo! luft daar raakt !

&#n ſoo ban 3elfg baat ubelaſtet.

Jeſus. 5. Bie tg ſp bie Daar rag /

Opklimt nu op bit pag/ * . * .

«En homt upt be Ilboeſtpne? '

APte baat nu lieflijk leumb/

«En op jaar liefſte ſteunb/

RPie Homt alg te boogſchijne.

Bruyd. 6. ©mber b'28ppelboom #ort/ . . .

x

beb 'h u opgelucht goeb /

dPaar heeft ubu Eleoeber reille / '

làet finett u boogtgebgagt/

UI boogtgebgagt met âtagt |

GEn u gebaard alleine. 3 -

7. Gig! 3et mp ooit 3eer baſt/

€5elijk een zegel paſt # : : : :

OPp uunen 'ºrm en Berte/ - , ,

ſºant beſe Liefb' ig ſterft/ , zu. A

€5elijk alg beg boobg perâ / | | | |

GEn maahr 3oet al be finerte, º zº

:8. ga begen pber 3oet/ | | | | | |

# hart alſ het graf boet/ . : :

aat holen ſomber teeren/ - : n

Zijn buur'ge holen gloeb/ -

& Pte altoog Duuren goed/ - ' '

het 3pn blammen brg ºneertn. - 2

b. Deelma: « / . . . in.

g



g3 Ziofs Halelujah!

Gen30ub' beeg ſtefoe rijh/t.

2oh niet uptbluſſen mebe/ - º zº

# be ſiebieren al/ . : : : ',

aat niet berbyinhen3aij : zº,

&Peeg liefo: Die blijft in vebe.
R U S I: E ,

1 o all gaf pmanb al 't goeb / .

Zeijng leupg met oberbloeb/ .

19oog Deſe iiefbe reine / :.' ; r;

#ſlaen 3oub hem gantg en gaat / .

dPoh beragten boogmaat / u. -

&Peeg liefo' iſ 't aſ alleine, :

-

:

11 ilBp hebben nog boogmaatſ

«Een kleine 35uſter baat / | | | |

gºn ſ'heeft geen 2öogſteu teber)

3l3at 5al men met haar boen/ .

3in bien bag alg men hoen ,

19an haar 3al ſugeiten meber ? , ,

Jeſus. 12. Aboo ſp een iſlatuur ig ſterk iſ

Ben 3al een iPaleig merk -

13an &ilber op baat bouuaen: " -

ſlaaar íg f’ een Beure ſchoon/ .
iſlāet ſleber-planhen toon: - -

Zal intenſe ban omboumen. , ,, ,

Bruid. 13. #h ben een muur allein/ -

«En mijn 23ogſten rein/ . . . . .

2ijn alg. De dLeopeng mebe/ - ; ;-,

JPoen buag ift aangenaam /s : . * *

n fijn Oogen bequaalu 3.

lg een bie binbet b?ebe . :s : ea

«Een IBijngaard babb Salºmon

Sete ſtonbute 25aël bamon/ .a - 3

#p gaf ook 3onberdinge) : 2 - is

Slan b'boeberg ben MBijngaarb / .

Tate byagt be @zugten maato - 7

Del enb &oiluetlingen : -#

is aleen mijngaan om tigt/
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gg boog mijn aangeſigt/ - - - T

Jee buſſenb geijberſingen/ ºf 9

Zijn boo? It Soal'mon fijn / -

iſiëaat tubee bomberb bie 5ijn/ >

Boog D'Leoeberg bie 197ugt bgingen,

16 ſP gp bemoonſter rein/ :

SPer Joben in 't gemelu : - ; 9.

&Pe Ber-geſeſien letten , , " , ,

&Pp ume ſtem eenpaar ! * * * *

SDortſe imp hooren hlaat :

'k Zal baar mijn ſPog toe 5etten. ,, ,

17.,2lgfiomt bog haaſtelijk/ .

Bijn' ?Liefſt” en meeſt gelijft

«Een ſibee ſeer ſnel en baarbig / .

69f alg een IDelp Der Bett/ -

€2p 25ergen ouermere: -

- UPet &pecerijen maatbig. -

Einde van het Lied der Liederen, ofte het

Hooge-Lied Salomons. -

Volgd nu de Loftuitinge en Eerge

zangen aan Koning Jeſus -

Loftuitinge aan Emanuël over ſyne
Goddelyke Volmaaktheden, .

stem: O! Minnelykſt Emanuël.

. ? ?II aam Gebouaij / .
O## boeſen -,

# 3Leuengbyon 7 bier en biet nal

Heijn fontein uptgelefeit/ - - - - ,

Cºp 3ijn alleen - - - - - -

meijn luſt en anberg geen 3 -

&Pie mp berquikt## - - -

#"p, 3pD - gin - - - -

tele mpſoo tot ben ſlapen kºpbl.

- -

: *
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&Poo! um Bolöoeling taner as, f, zº

«ºp aleen mp mel - - -

heet heil Çimanuel/ 1 : ,,

«En met cieraab niet kleine 1 .

3. 49! ſkatebaet gp g?uote ſBogſt /

ſpie ig u gelijk te agten ? t

##n ban hoºlik: Emſt/ # #
Cn beetlt met ggoote Hragten!) -

G9 iſ 2ichael! , . "

'Betſlaat bie 3ijn rebel/

en bie um beeil beragten. ,,

1 &P ! ggoote ºeeer ber (heerlijhijeſb/

€2 ! beer be bettſcharen/ .

iſlaſjn hert en 3ielg begeerlijkheid /

iſionb ift u lof berftlaten /

ſaet hert en monb/

# berten biepe gronb

ub' ift uum lof beumaren.

5. 45p 3ijb een ſportſte allein

er ſtoningen bet ?latbe / -

n heerſt ook ober haar gemein/ . f

#ſlaet uum' Scepter in maatoe / -.

# batſ’ al b?oet / - -

aat neber buigen moet / . - . i-,

#oog uun &cepter bermaatbe

6 €5p;ijon Alpbal en b'49mmegba/

ape eerſt eube be laatſte ! "

aaie 5ijd en blijft altijd 5eer ſpa4 ? ..

# ſtaan 65obe be naaſte / |

mijn reqtteſt * * *

&Ze toonen tot mijn beſt: *

ik ben ban nooit de laatſte. ,

7 €5p 5ijd bar uptgebluſte 25eelb/

deeg teaberg HPeſen icboone / .

aete mp hebt boog uun theeſt geteelb/

en mp verbienn een atoomtel ºf a .

GBp 5 jb gett 50st. * . . . . . . . . . . . . . -

'Matt
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ºfan# gemoeb: . . . . .

een ſchenkt mp 't al ten loont.... , ,

8. # #oning gp 5ijn momberlijkh

gn um Seaben berijeben/ -

#eit op bog toont befonderlijk ex

Gianbte woo! am4Boogb benen/ #

mm mortbºren al. - -

23e mijft gp met getal. " - #

#lan bief die boon ti leben. - --

, alg! gefu uunen 5àaam (g ſtaab/

m: hun bie Hragt uptſpreken / -

ºp 3ijb boo, mp bog raab en baab / .

#h bie ben in gebleſse/ -- -

Cºöp 3ijb mp 't al -

aaie imp ooh mijſen 3al/ : v.

#lig ik ben afgeboefte ---

io. 49! ſterke 65ob bie boo! uun kragt/

tone''t alleſ, oberrebet . . . . .

ga brak oof al be boofe magt ! ! "
* Poen gp ſoo bloebig ſitebe/ t- --

en bebt allein . . . t .

496et ubu Zion rein / * * * *

### e -l 1 - 3pb Baber ber ſtentuigjepb

UPie 't# beeft geſchapen) ,

“En hebt ook boo?## *

aPug gemaakt tot uuo Schapen: -

GBp 3ijn o beet! * * * *
'5', zº

#ele one man ziong terrif "

*###t. - --l 2. 5ijn mp nog ten byebe

oo? 5ulheim een bie' uityg 3oe ſt- - -

#2a 5onb' alg ik bp befein/ " # .

#n maar hun oren" ,

aan gamtich bab oberrett'ſ "
# #n waat bognoit geneſen. *

YR t J Q,



gº's zi:Halelujahl
* S IT E. : : : :'. - . .

13 Hºe loofb mijn ziel etmanuel /.

##lit pºtjſen hem met beugben- ; *

Bet ſaleſobp langen/ T. " "

íjn bettjeg ppingb iſ r

# ik mijn ºonſtig singenb'/

#Rijn ziel mil hem ombangen. ... .

14 ſDat 5al #ft u#aan ban/ .

2 ºkt arme nietſen kleikel in

# miſ mijn berts-togten inſpan T

om u te lonen reine 7 . . .

#Beemb# Dog aan / , :: * : '

'Eig het maar kan beſtaan/ .

HPet ume ſiefb alleine. . . . .

11. #gl_ih en Han niet 5uijgen bog

er aan mijn koning berbebenſ

ſtºfjn tong en monogal ſpºeften nog /

ºn hem #loftuiting genen7 - -

#oo lang ik leef T., ' . -
eſſºn hier beneben 3meef/ .

zal 'h roemen baar beneben. , ,

16. Rig! maar ik heel berſſonben gaat/

in utm ſchoonhepn mijn koning/

ººit na te ſporen ig booruvaat ". -

##t ºf - 1 :

rigoonhepb pgaaſb 3: 1.

#elijk de zonneſtraalb': # .

tium min iſ alſº ben honing. ,,

17.## gp alleen/ -

v#n mijn lºeiſter ſchoone," ,

ºp 3ijn mijn ioning andere geen fºrs

ºp#ijn mp ook een kroonet -

SPat gp eeng neber quam / .

«En leibºmp tot uunthoone. "
8. - - - - - -

18. Sh menſch wil " "nºniesena

-, " " :s

-

-

e

t",
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Ceng te 3ijn opgetogen f: ,, : 1 -

# liefben blam/ mant bie map bgingt/ .

oe 3oub' ift 3pn beuoge tº : ' E

n tranen bloeb/k, j: tt ,, ! ! ! ###

JPi Ilt### 3oet - , . 3,

e 3oub' mp tot pogen. . f: # :

19. Alle ſh fijn gangen eens naſpoop/

2 in 't Eyeiligbom perhoogen/ , 5

een 3ien alg boo, be traaljen boog/ -

&oo ben ik alg berioogen?, 7 e .

ſBant ſijnen glalig / | | | | | | | -

-- ---3 eerrukt mp heel en gantg/ ----,

1Rantitefo komt mn baar booyen, A -

, zo, 2 #33on gp 5pb ſeer ſchoon in glantg/Illuj ſtralen neberſchijnenj w

-

dip ſchenkt mp ooit een ſiefben krang/

Pie nooit en 3ad berquijnen/ ' .

“ GP byeugben bgon / - -

CBp 3ijb ſchoon alg be ſºon / . A. t

tium glang 5al nooit berbuijnen. ... .

21 Ag! mijn ziel hier te rijhe ſtof/ -

42m nun (geiland te prijſen / | | | | | |

gla waar ik eeng in 's hemelg lºoft tº

maar ſomb mijn betijen tijſen : ,

#n breugben 5ang/ 7 º 1 º 4

ſºft ſluigte 1net gekiang / 5 . . . . . . :: ,

«En 'h goun hem eer betuijſen. ,, ! :s

22. Ga bp (g mijn 23ſoeb-23Jupbegom

Bat Yuit ik ineer begeeren ? : T. -

Elle fit maar bibb en liefſte hom/ints ºf

Taijn beeo' boet hem betteeren/ 1, 6, 7 riº.

# liefben gloeb j \ ºffi - 1 itfift! ' ,,u

lg gemelg blammen 3oet/ | | fi, tºt

5?iet halº berg blanninen heeren. 1 iitiſ E

23. ?Ilg ik nun bolbeibſtuit booggrenbf3: -

# bepellent n"
Picg nuenſt iä bijel"-atº:

.”
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n bit 50et glaert te Beilen/ - :: * *

'º is 'goubitjier fn/ g: ' . . . . :

teerb 5pn boog uuni:nin / : : : *

ſpant 't ig een belſ bet beilenfº : ”

25 lig ik eenig na mijn lebenig tijb .

##### : 3

A aan bat iſlieper s '

bier namaals eeng3al ſtranden/ | #”

&Pan 3al ik reill i g” : - - - - -

ſlap berheugen allein / . . . . . .

Zomber beg aarbfche banben/ | | | | |

Eerzang aan Koning Jeſus is
Haliderende opſ we perſoneele Cier-hamer.

stem: Gezwinde Bode van de min

efte: O! Ziel door onruſt van Gods Zoon.

1 A B! #Jeſu ik ben gantſch berpligt. º

49m te leben regtſ : : : : : : :

%lg ono, uun heilig aangeſigt/ 's
30 Dant ik ben um isnrgt) gº..! ::

«ºp ipb 't alſ ik ben niet ! . . . . . ."

G5elijk ſtof/ alg gp 5iet / / gantſch Rieinfº

19op! uum ?lange5igt onrein/ 5 : “

GBp 5ijb meer gebienn t f: o mijn 3oeten iPylenb!

Bet een bett 3eer blp ! » er iſ tº L'

areant gp 't alleen meerbig 5p. . - .

2. 49 geſu milt mp alg #Propheet in de

#Leeren umen raa6) , 'r. if it ºf'

ga leerb nup bat ik niet en weet / and ºttº is
Op! mijn toeberlaat / - is 3 tºt 3,

€5p 3ijb oog / mijn leeraar / .a 33 g! "

i?lebiht mut uns mit hiaat / 1 en 5oet/ſ.

oºy muttneigen mijn gemoen / # # # ...

'k Zal u genen loflºt al ben ik maar dat -

zegt men om een ; . . . . . . Zº : 1 -

O?



€9! mijn voeten 35 uibtgoni, ; * er 5

3 'ga mn 3ijb ooit een 39gieſter tein) 1: * * .

RPie een ſPffertjanb' 's it. ' t . . . . . .

eBeofferb hebt t 't ubag bpp niet klein /

dP ! mijn 3oet lºeilanb! | | 4

lgoe bierbaar ºf en hoe ſchoon - º -

/ eenpaar º

* * * * * *
-

-- , ze

, een

3daag bien prijé / en bien loont!

'juſt-offer boor maar 1 , ' t . - .'t 30Bag een

«Bp mijn 39?ieſter 3oet ! heb geoffert goeb / . . .

ièoor mijn 3onben al/ . : : : A

II Hom toe lof met geſchal. ,' * * * *

, -. *# bol ban Pajeſtept/ | | |

tluj scepter ig meeb', - - - -

gheib / -

, e - na

ofen &cepter ban regtinati

3Pol nau 3oeten een la -

'Alluj 19aſeig en ſponing | -

#g ſeer ſchoon / &! #toning // bol glang/ .' .

Paat ſcheirht gp een ſlºtline-frang / " , .

«Poh geeft op ten toon / 'g gemelg goube itgoon/ * *

G#n een nieuupen tlaatn/ | | | | | | |

GPp biein Hjitten keut fteen t'5aam.

5. ſo! Liefſter gp 3po blank en roob

KPieb'25antere braagb/ 3 % '

25open tien buiſenb gp 3ijb gtoot / . .

SPie mijn £ſel behaagb; '

gºp 5ie 3toaapbſ um 25anier . .

2lig een# ſtrijdbaar hiet / / 3ijb gp.

12ol man (2emelg heerſchappp: l.

opp bie 5ege-pyaalb/ met eer onbepaald;

A

ke

, Qoſi 3pb# ô tºelb! * -

debet áſ 5eer unijb bermeſbº , “ ,

6. ſpp 3ijb een erfgenaam ban aſ/ -

* * 1/2ant gij hebt berbſenb/ | | . . . . . .

eep trooſt imp bog in bit boobg-bal ] . . . o

#ſlaaah mp tot uuo #gieub/

eBeef mptoog / eer ik ſterf 2 , -

:ſſe gevoel 'g gemelg erfg! en g0eb/ - - -za



1ſt Zioris Halelujah! :

TLaat bat ſmaken mijn gemorb/ - R. , t.

2Ilg ik u beqitaant l heb mijn ſtrfgenaam / .

&oo heb ik het al /

bat mijn ziel bernoegen 5al.
R U IS TE

7. ga boog het begbonbg leuubelijſt

Zijb gp be 253upbegon /

eep maaât nup tot uuo 23Jupb 3eet rijſt

ſlàet ſchatten rollboun lº - ºf

ô! #ijn lief , gp 3ijb ſchoon / -

ga gp b?aagt 'g Bentelé Wigoon / / allein/

21ſg een 23jnpbrgum,5eer rein/ . . . :

5Beemb mp bp bet bamb/ ! Ieib mp in bleu banb/

ſlBaaht mp tot Muje 35?lipb/ * *

GEn blijft al bie boelen upt. - - - * .

8. 45p 3ijb mijn boofb / mijn ºgte ſlaan !

'it 25en met u getroubnb.) . .

'h Sta met u in 't Berbonb/ nu ban -

#Laat ik 3ijn gebouwb/ t'. . . . . .

?Ig! uuo liefb' / eni um min -

g3 mp bog een begin / / ban 122eugb: ... -

, 't gig ben oorſprong van mijn jeugd / .

6! #ijn egte paub // boo! bie miune-banb -

23lijf ih b'uule teerſ - | | : : : : : :

Scijfet op mp uuu ſtralen meet. , ,

9 ſe gefu! gp 3pt, alg een 3Lam, 2 :

t2ol 3agtinoebigheib / ' , ' t . . . . .

eBelijſt een mooſel &chaapje tam . . . . . . .

âPie in 't graſig uurt0 / . * * . .

ô! app mag / alg niet meerb , ºf:: -

“Allg een ſchaap boogbte't ſcheerbl/ gantáſtom /

3Booſti unaart gp toun en tom l 1 e , . . .

2Ilſbroeg gpueel boont t nogtangunaatb gp ſchoot

ô! ſlaijin liefſte hert/ , ,, z;

€5p bie ujaarb in ſtift berumerb.

1o 't #g monter. Dat ik nu hien 3ing

en bie mag een ſtalli/ - - - - - - - - -

-ei.' - ''' ' ſ Baſſº

-

--

* * *
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2Bag ook een berber 5onbeling . . . . . . . . .

“Die baar meſben quain - -' ,

& In het ſpoo? / bp inp Heib / - ' -

Jaie mp byinfit/ ble mp meib// 3eet ſbet a

25p be mater bekent bloeb t

2. In het groene grag / / en bp 't 5mpber plag/

3Paat in 't minſani groen

3Paar meib mp mijn IBerber Hoen.

1 1. HTaijn leerber iſ mijn gºeeſter meeb'I - ,

319at menſch ih mug meer?

2lg ! bat ik maar fijn buille beeb'

#ſlaaar ſh rebelleer/ . . - - -

ſPant fh nogſ late ſtaan / - - - - - - - -

&bijn bebri / fijn betmaan / 3eer goeb. - 3

2tg! bat boetſeer mijn gemoeb/T. , ,

OP! mijn IBeeſter ziet // leerb mp um gebieb | |

gLaat ih uuo Boogſchgift . . . . . . . . . . .
52u####or 1 • i

12. ?lg! holib' iſt eeng met bjeugben-3alig Jºſlu0en bnaarben Hof - ge 5alig

Ulpt klinken met een 5oete âlanâ / ,

'h Pinbe rijhe ſtof; - * * . .

#tomb ik maar met mijn ſtem - ,

ſioemen u / mogt ff 5unem / / in 't biep/

"Daar be 3oete beehieng Hep! ,

% in bat meper fijn / / baat geen gronben 35n/

Gijp laat ih baat nog

&lmahen uude bolbelb bog.

'De Zeegepralende Bruyd in haar Ziel

Breydegom, ſpelende op ſyn perſoneele Schoonheden.

&tem: Als een uytgeſtorten Balſem.

1 kWW#l mijn liefſte nu gaan 3ingen

#13et mijn tong en met mijn

'k Zal hem 3ing upt 'g herten g?onb)

'h 319ff hen eet en prijſ toebgingen/ . . . ...



18 Zions Halelujahl

geant tip iſ het al in alf . . . . . ; -

apat mijn ziel vermaken 5al, . . .

, ## bab ſä nu foobert &ongen - º

34ſ: 't ijaſt wat op mijn trooſt g/ * * * *
'ſ, zout daar mee juicben gewuig l.., . . . . . .

b' Eng'Ien behb'tje.nl mei gezongen / | | | |

zga ſp galmb en juichte eenſ,... . * . .. - -

#g! mijn ziel 'tuat u veel inter, in
3 buig bieu Hinegt uptuerhoogen :

seie oe ſeaber belminuſ ,,,,,, ..." *, * .

't #g fijn eenig atroetel-hſub 1 . . . . . . . .

staat ook ban hem ig gt500gen . . . . . .

op een wonderbare wijf! ... : : : -

òf naijn ziet geef #sſu# prijf, :: : :

4. ga mijn lief ble ig mijn 25!oebet / !

apºt mat miſ ik menſchen meer? '

gilg bp ig mijn 253oeber tºt/ ; · · · ·

#a1g bp mijn trouwen hoeveel ' .

#e mp jurt voor al het quaat t .

ga mijn eenig toeverlaat, . ,, ! ::::: .

dé bet mag brel te geringe : : : : : : : :

seat hp een itmegt 30ub 3ijn rein / . . .

3Boo! be goben maar allein /
5 maaat bp nogt 5íjn ſomberlinge t : : : : : :

't peil en 3Ligt ber Igelbenen regt / . . . . -

º

##tºn mag het ºerbºut Elt - ; ; ; - - 's

6. ibet eerbonn ber ºolh'ren mebe/ - ; ,,

geag mijn #efng / bp allerijl
# #g mijn 3Lief en anberg geen /

#mijn voeten blººt,,, S " -
#jeugbel menſch en urolijäbtib / "

#ſe imp alg een teerber welb, . - - -

7. ºp ig maarjeib 1 weg en ieben J"

gele mp wijſt ben meg eenpaat / | | - 7

dºen mp leib ten leben tilaan / . -

cºn bie ooh ig baat bentoon

Reijuct zkkn mtbitunt is * mits -



RBieg mijn Ziel miſt. bgolijf 3ijn. : : : : : : :

's - g : # # # , .

8. ?II ben ik boſ etterbuileu/ : : :

:

} -

'h Gºeb een zielen-medicijn/ , " -

dPie geneeſt mp ban mijn pijn / . . . . . .

&Pie mp ook boet beilig ſchuilen . . . . . . . . . .

“Puber fijmen 19leugel 30ct / : ' - - - -

2lig een troubben (Boeber boet. * * * * * *

, 2lig baat mag een groote klobe / . 3

GZuiſſchen mp en mijnen booſ .

«En bat be lºel mag mijn lot /

«En ooſt be 45opbijn geſchobe

3eoo, beg leeeren aanſchijn klaar ,

dPoe mag bp mijn ſlâibbelaat. -

1o. #p bie heeft perſoent mijn &onben . . .'

apoo! fijn bierbaar bitter 23loeb / - is

«En beeft foo boog mp geboet!

#n hem binb iſ 3oete g?onben/ -

@m ban breugb' op te ſp?ing' / | | | |

G#n hem ooh met 3tieb'ren 3ing'. | | |

1 1, 'g Lebeng-byoob mag bp alleüle | | | | t

&Pie mijn 3iele ſpijſt en boeo / : . . .

GEn mp ſoo bet mo?ben boet/

&Poh 't HBater beg lebeng tetne/

RBie mijn flaauuJe ziel ogenht / -

en bie mijn Ziel 't alleg ſchenfit.

12. 't Genig heil 3eer ſoet en ſchoollel 5,

g mijn ſtoning al boog inp/ .

lg een Bo?ſt in heerſchappp / 5 . .

gegaagt mijn 3Liefſt een ſpeerel-àtoone

2tig beerſcher in #ſraeli º

JRijn ziel looft «Emanuel, -

13. 6 ſlaiju ſlaan! Die iſ mijn Rafiet/

«En mijn leaker iſ mijn ſlaan /

RPieg huil ik hem ſingen. Dan /

ºp te boog mp ook een nahet IJ,

ſet ben iPanet boog# ſchul0; .

3
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én leeb boo, mp met gebulb. . * . . .

14. Aſg 'h heb inigbaan boo! mijn 1Babetſ
&ou ig ijp mijn ?tboocaat ' . G

dPie ban uleitet boo! mijn quaat / -

€20h ig bp noo! mp nog nabet} . . .

ſjn 23ong en mijn 65oël/ . * . ...

R 00ft mijn &#manuel, - - - - - -

15. ?lIg een opgeſchoten Spglüte / . . . -

TIpt een afgehottuben tronk/ " ,

g Inijn# bie cierlijk blonk /

et G5e5ang upil ſh beſluite /

2an mijn gefug bp ig 't al /

&Pie Inijn uienſch betbullen 5al.

'De Schoonheid des Bruydegoms, geroemd

van een Gelovige Ziele, ofte aan fagt op de figuur

lyke Cieruanen des Bruydegoms.

&Loon: Gelukkig Bruylofts Feeſt.

49fte: Alleen alweerdig God. .

» Oºg: 25guigegolu -

Göp# #)ajeſteit# tg I

300 5eet aangenaam gebeel en gantg'

in ſchoonheid bijnht geijn set zonnen glantis 7

ô! #toning uube 3oet al meerbigheib #

& Pie ſtraalb bog ober al upt met beſcheib/

oo Dat mpin Ziel nu met bermbombering /

3Lof en ſter nu ook moet toebring.

2. &#elijſt ben 4Pijnſtoft bloeib /

en De jonge Jaguifjeſ groeib/

#co iſ mijn liefſte en ift te game 3oet/

#p ig ben 4Dijnſtoft/ iſt be ſtanhe goeb / .

l2et u30gtel-5ap 3eer 3oet en aangenaam / . .

3Par boet imp groep'n en bloepen 3eet bequaatn/ .

goleg trek ik alg een cºntje 't 5oete nat /

G5elijft een rankie bat ben 31eijnſioh wat, . . .

3. #ft ben ook nu terſtond e an
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Op mijn lief baſt gegsonof ; . : : : :

bp ig en# mijn baſte foubament / -

45oo bat mijn ziel geen ander grond en henb /

#ft ſta boo; liefd 3eer baſt op hem gebouuub /

een boo, geloof blijf th ſtaan in 't benouuub / .

&ot ſpijt pan ſonben/ be boob / butuel en bel/

23lijf ih ſtaan baſt op mijn &#manuel. . . . .

4. #leijn hemel-honing p?aalb - - -

G5elijſt. De Zonne ſtraalb / - T

# beie Zonne bet gerechtigheib :

Die ober mp fijn 5oete ſtralen b?eib /

een treft ben bauun op uan mij 1 50mben al / .

JPie iſf 't bie mijn 3ieſ ooit beſtralen 5al.

42p bat be 3oete &pecerp upibloep/

G#n al mijn beugben ciet fijn 50ubeu bloep's

5: ºp iſ. Die ſlaorgenſter/ 's

&#n ſchiet fijn ſtralen ber/

ºp blinfit en fſonhert aan het firmatment/ .

3in fijne ſterft bp ſijn ſtralen: 3eilb /

lºp ig. Die &ter upt #acab tuijt bermaatb

UPie ong Berſtanb in 't buiſtere berhlaarb /

&#rt aan ong berhonbigt ben Dageraad /

Ban 45obeg belt/ unaar in onſ peugo beſtaat,

6 liep ig mijn 25?uiloftg hleeb

RPat lang ig enbe bgeet /

&Pie. Daar bebekt mijn naahtbelb gantg en gaat /

&#n mp Doet rein ſtaan hoog nuijn iBabet klaar /

2ºl ben ik 3ubart bog ben ik iteffelijk

'alg ik gehleeb 5p met bit peil hleeb vijf ſ

«Een 3uoarte 51el bedekt met 't toitte giſeeb reſu/

&Pat Doet mij ſtaan boo! mijnen (5oo alleius ,

7• Deij (3elnelg goube ſtrooit -'

&Pie ophing tot een 3Loont . . .

'Die ## mijn Booglooper boo? mp gehaaib/

&#n ig ſoo boog 1tip in b'afgronb gebaald: --

ºp oberboon het aſ/ en liep ten enb / -

#p iſ 't bie mw bie aws; "uitnl •

- : - 4
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en iſ booſ, mp gegaan in 't leeftigbomf

«9In bo02 mp oeft te 5ijn een 23upbegoiu. -

8. #2et een moord in beſluipt / " w

#k ben beg houſugg 23aub/ *

&ale eeng 3al ſtaan aan fijne regter-hamb / .

2ºlg 'g honingg 26juib in befen mitme-baub !

n 't fijnſte bouw van Pphit hoſtelijh/ .

et 'g honingg 25ogbuur-hleco 3eer lieffelijk/

a met geſlihte kleebºren toebereid

Zal iſt tot mijnen honing 3ijn geleib,

Triumph of Zegen-Zang over de dierbare

Schatten des B, uidegoms.

&tenl: Van Sulamite.;

1, T&#hebab uptberhogen

Bol byengbel ligt en glang / -## gantg berloo.gen . - - is

mber beg Baberg too?en -

ambaart gn mijn borg/ mijn ureugbeglang en luiſter

&Pfe mp ttoh uit het Duiſter /

giën gaf mp 't Leben/

#a nam d'oomfaait uan 't beben ! .. -

#ijn eetloſſet/ mijn leerloſſer iſ mijn berloſſer

#oog berheben *

2. 2lig ih tot 45ob 5al trebe / : : : : -

GBp 3ijb be meg allein/ , , er

dPre RBeut ber &chapen mebe -

Sºhn Heib nlp foo in ugebet : : : s

El 3ijn in onrein / gp bekt nog onſe & onben/ -

GPoo, um' bierbate #Bouben/ # # 1 : 1 -

gÈn leib ong nabet : - . . . . . .

#ot uur en ouſen ſeater hen

ºliefſte 2öyotber / liefſte 23;oeber/ liefſte 35,oeberſ

6! &ging absr. - ' , ,

3-# De riooſen groepen / . . . . .

#mijn Xief tºenam voor - ; - - - - - - -
dººrn -



een alg be Lelp bloepen : : : : : :

een AEpecern uptoloepen : -

## bp bercieto met ſchoonheid hoog berijeben/ -

h wil hem tere genen/ , # : - - - - -

SIRijn Liefte ig t'5anue

GMeijh Lelp bequatne/

2ºlg een ſtooſe / alg een ſtooſe / alg een ſtooſe:

?langename

4- ſpelijk be Flaſtrije reine -

3Bol liefelijke geut / - . - -

2 g mijn 3Liefſte alleine /

Z&ijn geur ig bnp niet kleine / 's

2lig een fontein/ ban 5uibet mater me.be/

24H boogb' gantſch ouerrebe

3Poo? 3oete minne/ -

aaie mp homt ouerminnel

Gbp 3ijb ſcijgone / gp 3ijb ſchoolle / gp 3ijb ſchoone

iſiein ban binnen.

5. #ſa alg be ſleber-boomen *

zeer ſchoon en cfer'lijk g?oepb

'Aan reine mater ſtroomen/ - - '

(goe 3ou 'h mijn luſt intoomen) * ---- --

#lig b'elijf-boomt 5eer goed uoo! meticijne/ .

SPte mijn quaal boet berömijnen/

&#en 2300nl ban leben was - ,

JPie 3oete 122ngten geben !

# bie &pgupte / ig bie &p?upte / (g bie &pymptel

lg betijeben. - F.

6. Sla een 2 opheet beg Heeren . . . . .

# mijn lief en mijn legienb . . . .

n buil bie moet ik leeren / - 's a s

lg 'h hp hem unil berheeren / -

# mijſe raar en monbet biepe gronbenſ -

Abíjn ſchoone foete bonben # . -

2Ban eruunighebenij -

3H3ie Han bog baar in treben?

op mijn Kirſſit/ gr mijn liefſte/ gruynzeſte
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zijb mijn b?ebe. * * * * * * *

7. €5elijk b'boekſteen alg gnonben/ - - -

zeie 't gantſch Görboum maſt boub/ - - -

#boo ig mijn boofo bebonben /

b.boehſteen tot beſet ſtonden /

een frontament van fijn bierbare Leben/

eep bien steen moet 't al treden!

liep ig alleine /

#ijn ſpoekſteen in 't gemeine /

jnenn #Seminbe/ mijn 25emtnbe/ mijn 25emiube

3Zuiber reine -

8. gh 5al fijn lof upthlinken/

ſlºet ſlaeſobp-gehlang /

op ! mogt ih eeuunig ſinhen

## b'@ceaan berbpinhen/

& ik nooit eeuwig minnen mijn liefſte ſchoont

#p bie mp ſcbr.nht een higoone / -

lºp ig bie 333onne

#feng liefb nooit ig begonne/

bºelptberkooyen/ bluptuerhoogen/ b'uptuerhooten

#tlare zonne.

Halelujah Zege-zang, over des Bruyde

goms inwige Herten-liefde, en on-maſpearlyke
' Schoonheid, A

getem: Hoog om hoog myn Ziel na boven

I S-A# bot ſchoon ig mijn 25etutube

Bol oau giantg en beerlijheid/

ºgg mijn #eſtig mijn beſtubel

zei mijn ziel 5eer lief'lijft weib

& 2 oete 253upbegonn! -

ô 2 bete 36jupbegonu!

3eoi oan 3oete liefoe / liefot/ liefbt /

ô zoete 232upbegon / ## . -

dſbp 3fib m'altijbuillehorn *

T 2. ij wat mijn ziel kan begreren/ - talen'
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1Binb ik in mijn koning 3oet/ | | | | | |

&fjn liefde doet berteeren , > . . . . .

iſleijn ziel alg bet planninen gloeb/ - . : 1,3

ô#toning! gp 3ijb 't al / - , , - . . . .

>

ô#toning! gp 3ijb 't al / , . . . : ::

'Bol ban 3oete liefde j liefde / liefde:

6 #toning! gp 3ijb 't alf . . . . ºf .

U Pie mijn Ziel bermaken 3al. . . i ..."

3. 't #g al 3oete minne byeitgbe *

*UPie ſoo in mijn ziel uptblinht/ - "

&ijne ſtraal infjn bett berbeugbe/ T

&Doen ik mijn 25sminb' ontfing / - , ..."

ô Zoete minne-ſtraal ! | |

6 Zoete minime-ſtraal ! . . . :

iBol ban 3oete liefde / ſiefbe/ liefbe: 3

ô Zoete minne-ſtraal! l

UPie mijn lief in mp laat baal.

4. 'g ſlBerelbg troon en hroon ſchijnb ſchoone / .

bp Seſtig niet inet al / -

't Iſainſte 39eer' aan #eſu ſittoone /

&Dat Dog altijb buuten 3al/ .

ſPijn lief íg 't al in al/

#ijn 3Lief tg 't aſ in al/

bºol van liefde/ liefbe / liefbe/

ſlâijn 3Lief ig 't al in al/

JPie 't ooit eeuunig blpben 3al. . .

5. b”?llgenoegſaam rijhe ſchatten /

Dfe be5it mijn hoogſte 45oeb j

'Rºl kan ik fijn hepſ niet batten/

A500 han tft nog ſmahen 30et/

&ijn al genoegſaamheib / .

&ijn algenoegſaamheib /

neol ban 3oete liefbe / iiefbe/ liefde/

Abijn algenoegſaamheib -

&Pie mijn lief m'heeft toegeſefb, is

6. ?lI Die boenſchelijke ſtralen/ -

zelinhº en staan in zeſtig uptt #paſa,
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Rºeie fijn liefd in mp laat dalent : : : :

«En maaht mp ooit tot fijn 253upb ; ' .

2ül 't menſchelijke goeb/

'AI 't menſchelijhe goeb/ * * * *

'Bol ban 3oete iiefbe / liefbe / ſiefbe/ - zº

2ll 't menſchelijke goeb/

apie mijn Ziel ooh leben Doet. . .

7. Ai mat ſh ooh kan bebenhell

gg mijn lief mijn toeberlaat/

meenſch iſt meer het 3oub mp hrenken/

319ant in hem het al beſtaat /

#et algenoegfaam goeb/

et algenorgſaam goeb /

geoi oan 5oete liefbe / ticfbe/ liefde/

Liget algenorgſaam goeb /

#eeft mijn 3Lief in operbloeb.

8. 'tgeuunig (geil en 'g bemelg 'troone /

#g mijn honing bp alleen -

'g gemelg Bjeugb en 45lang 3eer ſchoonel

g bp hem en anberg geen/

ſtaiju ,Liefſte tg mijn ſtrang /

#laſjn liefſte ig mijn ſtrang /

aeol ban 3oete liefde/ liefbe / liefbe /

gafjn 3Liefſte ig mijn Hrang /

#Boſ ban 3octe ſtralen glang.

9. 52ſeig en kan mijn ziel bermafien /

(ſºf het moet mijn fºtoning 3ijn/ -

ſhomb ik maar het mijn ber3ahen/

'h zou ban hebb' een biroone fijn/

ambant mijn 25eminb' ig rijh/

geaut mijn 25emino ig rijft /

3eoi oan 5oete liefde i liefbe/ liefbe/

mBaut umijn 25eminbe ig rijft ! -

RPie mp geeft fijn minne blijft,

1o. #tig ſft aan mijn lief gebinhe /

't Scbijn5 bat mp bet ºerte b?echt / .

's #ou wel in ſijn liefde 3tuhen/

:

'.

|
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ga ook binnen upt be becil, ' .
Tºsijn liefb g alg ben u?ijn / | | &

3ijn liefe tº alg ben ſlàijn/e,,, ! - ºp

- 3eol ban 3orte itefbe/ iefbel liefbel -

75ijn liefd 1g als ben ilbijut, zie :

Gºeie ſmijn ijert boet naolijſt,5ijll... , ºf

it iig een 2Supbegonn berbehen !

ga mijn tiefſ mijn menſchil mijn luſtl
'H #f th: 3al / tft moet gen icbell) 3'

ſep bie mp met liefde huftſ, : * :

op #annbegom mijn orientºſ & &
ô! #3;unbegon mijn ogieub/ , t.

3Pol uan zoete liefdeſ iitfoel liefde / .

ô! 23Jupbegom mijn ogienb?

op alleen jijp waaro gebienb. :

:
2

12 ºp bat ik eens hono upthlinken !

'# #toningg lof na maarbigbrio / .........?

#aar ººk 5otto nog meel eerbet ſinken/

2 in ben glang en heerlijkheinl , t

T &ijn glang ig bien en ſchoon/ , 5
Äijn glang tg biep en ſchoonl, # #59

1eoi aan boete hefoef liefoe liefoel :

5ijn glang ig biep en ſchoon / is 5

Bol oan peerlen ig fijn troon. . . .

Lofzang over Jeſus Deugden, gepreſen
- door een biddende Ziele, zynde »

k * * * de Navolging Chriſti.

Stem: Hoe ſchoon ligt ons de Morgen-ſter.

ofte: Ryſt op myn Ziel gy hebt nu ſtof

1. O3eft mijn bolmaakt patrooil.
O &#n praalt met uwue beugben ſchoon!

dºpjpb percietb ſoo reine / * *

iëet beugden 3oet en liefelijk/ . »
# ### gp rijſil . --

i3 g? cij.00n alleine/. . . . . .
' - -- - - - h - -- -- maant
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3ſ?aakt mp / / alg gp/
-t

zº

6! 25eminöe // mijn beſïnbe/) uptgeleſen

Cp laat ik bol beugben meſen. radiº /

2, 49 geſu/ uume liefb íg 3oet,

Sºllig reine matet-beſten bloeb j . . ,

3Die kan utu liefo' uptbluſſen ? :

, 't zijn minne ſtroomen 5uinet rein/

, daar ineen gpong heinino allein/
't zijn 3oete initme hufſen ! ! !

ſBaakt mp ſtil, alg gp /

f g

- - --

ô 25emln.be// mijn #nnen º: , t tleſaal
eep laat ſâ ooiiſefte meſen, w geleſaal

3. 49 geſu bol ban neo'righeib/

3 Pfe een geringen manbel leio 16t; c.

g gp op aarb' quaun unoonieh . »

; €5antſch tiebrig maarb t'aliet tijb

&Pin 'g 19aberg uuiſ te boen met olijb/.

Opiaatb' alg 'g Iſlèenſchen 2oue/

#aaflf mp / / alg gp / . .

ô ! 25eunfnbe/ / tuijn beſtubeft urtgasſen /

Gp laat iſt foo met 3jg boeſen.

4. 49 geſuf bol #ambelof
RPie uunen milfoo neberleſo

€9mber beg 19aberg buille/

-- -- En hebt betaalb mijn ſchuiten alſ -----

& Sale beele maren in getal, 's al - ,

p bnaarb alg in Lain ſtilſt

ſ2aañt mp lig alg gp /

r - -
e A

9 v. ,,

8! #tminbell mijn beſinbe// uitgeleſen/
er laat ik gehoorſaam worden

5. 49 geſui bol ban bgebe'5oet/

* * * * *

ººit mp bengebigb hebt eet goed f 5 :
Blaet uuben Baber mebe/

GEp ſtopt uuo operb in 't berte tnijn/

©p. Dat ift ook meebfaam mag 3ijn / .

30Bilt mp bog oberrebe;

" , gaaaht mp // alg gp)

* * r

. . . . . . . *
- - - *

a 1 Gºmeza
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b! 25emiube 1 mijn beſimbe/l uptgeleſen/

'Pºlſat ilt foo bleebfaem meſen

& @ 3eſu 1 gp maart bol 5agtmoeb/

3Banneer beg Bajerg too?ne gloeb

s

heilig 3ijn gp beuonben?,

tav is guam neberbranden/

GÖp bgoegb foo nuilſig mijne ſchulb / , ,

«Balitſch lijbfaam maarb gp met gebulb/

SPoen gp quam in bïe banben: .

. ººk aaht mp 1 / ald, gp /Up #' . .'

& 25euninbe/ / mijn brſinbe/ / uptgeleſen/

oºk laat ik 5agtmoebig uueſen.

L7a 42 #efiti ºp uwaarb gantſch opregt /

&#eheel bolmaakt maart gp en regi/T

Iſiegt unaren uude baben / . *

,4Been homme ſtomme megen quaat,

Berltoog gp o mijn toeberiaat/ # # #

«Bp maar0 regt ſnum paden / . “
naast mij) als

- gp/

ol,73eminbe/ / mijn beſInbe// upſgeleſen /
dºp# IËion opregt meſen ,,,, ,

# 42 3eſu/ bol van beſligheib / .

spie umen heil'gen 19leugel byeid ' .

49ber mijn monſter 3onben: - - -

, boe3liluet en hoe tein 3ijb gpſ :

#on dat geen 3onb' in u en ºp 7

maaaht mpſ alg gn / . . . . . .
ô! 25eminbe/ #ite// uptgeleſen/

&#p laat ik ſoo heilig uueſen.
t Boſ mebelijden maart gp teet

ſpber beg menſch elenbe?

ſen - - - -

9 42 geſu/ gp ijn 25arimbertig Reet/

, 3 J's,

ºp hebt u innerlijk ontfermb/

eo compaſſp maart gp erbermb/ .

GR8 Glg * >

ozaminnell#nen ingaan,er



4g Zions Halelujah! *

ep laat ik barmbettig boeien. . .''
Jo. 2 gefitſ bol van puet rein / . '

& Bie altijb beeſig maart allein/

19ol 3oete beeſigtjebent - - -

deeg atuontº laat en 'g maolgenſ bloeg/

ſºp boen uun 39ligt aan 45ob opbloeg/ -

\ 'g####" ; . .

aaht inp/ / alg gp - - - - - -

. o 25emmbejj mijn beſïnbe/l tiptgeleſen/

ºp laat if ſoo pu'tig meſen. . . . . .

R U ST E. . . . . .

\' it. @ geſuſ got ban maatigheib?

gºp waarb ſoo maartg met beſcheibti

## al uur doen en laten / : «

eober in ſpijs en blank te gaan! -

ſlaaatig in fileeren 6chttaam / .

## maten; * *

, . . #aaft mp/ / alg gp | - * *

37 55eminoeff mijn beſintell uptgºleſal/cººp laat tft fon matig meſen. , ' a

12. 42 geſu/ gp maarb Huig alleinl

ºp maatö gantſcij onbeuleht en rein/ *

52oit bab gp pb'le militief - .

illum'##louhte noit na quaab/

het minſte geil onhuife 5aab * *

Gättam noit in u ban binne? - 's

ſlaaaht mp/l alg gp! . . ... ...
! .# / mijn beſInbe/l uitgeleſen/

, GEp ſaat ih alg gp Huig meſen. ... ...,

t 3. @P geſu / gp maarb gantſch berblijb)

n bient um eaber foo met olijtl

ltijd uol 3oete Beugben: ,

&oo opgetgogen in utu (Bob ! ! !

Hilaet uſeugd en bijbſchap in uw lotl

#Raet al bie 5oete betigben? * * *

- - - - - ## mp / / al# gp ! . . . .

###tslf urgaiſal.

k
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;

G#p laat ift 5oo berblij0 uueſen. ?

14 ſe geſu! gp maarb Heemelg mee/

&Pie altijd gemelujaarg ging tree/

JPool Igemelg mebiteeten:

ſteemeig maatb gp in al ubo pligt/

gemelg mag 't al bat gp berrigt/

#emelg mag uuo berkeeten; »

iſlaaaht mp / / alg gp / ,

ô 25eminbe // mijn beſïnbe/ / uptgeleſenſºr

GEp laat if ſoo gemelg meſen. -

15. 49 %Jeſu! bol ban HBijgheib 3oet/

&Pfe baar berligtet mijn 65emoet - --

Hilaer ſlPijgſheid hoog berheben !

GBp 3ijb beg Baberg l9ijgheib bog/ 5

oën moijſt mp fijnen 119iſie nog /

3MBilt mp bog ſl9ijgheib geben;

ſlaaaht mp / / alg gp

ô! 25eminbe// mijn beſin.be // uptgeleſenſ -

&#p laat ſit aſg gp ubijg meſen, -

16 42 #Jeſu ! Hragtig 2öibber ſchoon/ -

dPie altijb lag boo?'g 19aberg (Lij?oon/

25p Dage en bp magten/ -

GBp bab met importuniteit ! V.

aaoen gp um ziel ten ſpemel leib / .

illum bibben mag met kragten;

ſlaaaht mp / / alg gp / - .

ô! 25eminbe // mijn beſimbe // upfgeleſen ?

&#p laat ih een 23iboer meſen. -

17 49 geſu! um berloochening)

SPfe gp alg 'g menſchen Zoon aanging /

&Die mag boog mp ſter ſchoone /

GBp hebt berloochenb al het ubo / à

ºa waſ ik nu niet meer ſoo ſchuur /
49m. Die pligt te betoone;

ſlaaaht mp / / alg gp / ,,' '

6 ! 23eminbe/ / mijn beſin.be/l uptgeleſen 7

GEp laat ik vaardig: boeſelle 7 s 613

* * * * - 15a



41- Zions Halelujah!

18. ſp geſu! gp maato geeffelijk. l +

ga gp upaarb bog oan GBeeſte rijk/
3Pate 't al 3oet oortb2ogte ' s . . .

ijpt 't aartſch trok ijp het benuelg goehl

3ean't ſpemelg maakt gp 't aardſche 50ct/

aſpit unag het bat: gp 30gte ; za &

illaaaht mp // alg gP / , ' . . . . . .

&# 33eminbe/l mijn beſinnelſ uptgeleſen/

eritaat iſ 500 ſbeeſt lijſt meſen

19 ô geſu! hoe getrouuu en maat:

ſaaarb gp ten eiube toe eenpaat / .

oºit hebt ſoo trouum geſtreden / .

gºp uiaarb ooit trouuu in uuo?ben tegt /

‘Allg # 1Baber uptoerhoogen knegt

Zoo uuaarb gp troutu bellebell; - - - -

ſlaaaht mp/j al# gp/ - : ' - -

ST seminnelſ mijn beſinbell uptgelefent

* ºp laat ik foo getroum uueſen -

zo. 4P geſu ik beſluit het al . . . . . .

Haet juichen en met blp geſtball -

Haan uïn bolumaakte beugden /

&Pp bat ik in bien 49ceaan ,

32an uube betigben mogte gaan/

&#n babigen tnet b3eugüen /

#nuarner! %5etuinb€ / / 1 InU2 // Il eſen/

g:p laat th-alg gp bog u0efen , -

Einde van de Lof-tuitingen en Eer-zangen

aan Koning Jeſus.

Volgen nu de Gezingen van Jeſuverne
deringe en Verhooginge. en Eerſt

G#s zööN"BELooff5,

Ziende op de klaarſte Prophetyén van den

: AMeſſias in het Oude Teſtament, Den beloovenden

Vader word ſprekende#. : -

- - - f -ee (UZoon :
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|

&Loon: O Zalig Heilig Bethlehem.

I. UPierbaar onberbanbeling!

{Pie ik aanging met mijnen Zoone /

«En elſchte ban hem bit behing /

Pat bp beneben 30ube tooone. -

Gen. 2, dºet Zaab ber Broume 3af met magt

3:15.3Peg Serpentg ſtop geheel bertreben/ T - 1

«En 5al met een volmaakte hragt) : 1.

lgen ooit geheelíjft oberreben - - - - - -

Gen. 3 UPe &cepter 3al uit 3uba 'g @Lhroon 1

49: 32iet upijften/ nog haar beerſchappien / s

1o. (&#ot ik 5al 3emben mijnen &oon

UPfe ban met magt haar 5al gebíen.

Dan. 4. @Poft heb ik mp een tijb beraan/

9:24,69m upt te roepen mijn beminbe/

Zebentig ſlBeiten 5al baar gaan

&Dan 3al be JBoob hem fel berſituben,

Hag. ; 5. Bentueeben (Lempel moet er ſtaan /

2:1o &#er ik mijn Zoon 5al neber 3enben/

49m boo! imp in ein upt te gaan

«En mijnen (Joogen af te memben.

Mich 6. @Le 25ethlehem in «Ephrata/

5: 1. Paar 3al ben ſleiogman in verſchijnen/

49In buel te bueiben boog en na

Lºet ººſrael/ en al be &ijnen -

Jeſa. 7 Pe IBaagb 3al 5ujanger mo?ben boel

7:14 «En baren ook ben 3Loſſer reine / -

GÈn noemen ook finanuel 1

3Pant bp 5al 3ijn G5ob / ſlàenſch alleine

Gen 8. De iBolh'ren al ber ?latbe mijo

22 : «En De Beſſagten al te 5ameſ

1,8. Zullen ge3egenb 3ijn/ berblijb

#n fijnen &abe/ boo, fijn. Haamet,

Jeſa. 9 ſep 5al mijn melbehagen doen

42:1.2lg eenen #negt banjing gegonben/

&#in 5al een xxitaar:#n feet hoen

-



44. Zions Halelujah!

49m untijnen uit te te betHot Deil.

Jeſa. re. jh ful hem ſtellen ook 3eer hlaat/

A2;6.&I en Iigt'ber beïbenen 3etr ſchoonel

dºor een eerbomb beg bollig booguaat

«En geuen 23apthet beun te loont."

- 1. R U S T E

Hof 11, tipt Egppten 3al ik mijn soort

11:1 ſtoepen na mijn goeb melbehagen ! -

dam in be Srab #Pa5'retij te ou00m : -
G'n ſoo te ſmeroen al fijn# VN- t

Jeſa 2 gh 5at bood hem ooit laten gaan

4o:3 ee stem begrioepenb' in bilboeſtijne/

&Bie nup bereiben 3al een 25aan : -

dem ai beschab'men te oerbonijnen

Jeſa 13 ºp 5al in balilea'# #anbi
8:23 «En aan bie Gºrenſen mijn idººl leeren / .

dºen ooit aan Zebulon be haut -

zal een ligt ſchijnen ºm hier ººit,
Jeſa. 14. Poh 5al hp met fijn HIBomb'ren al

35: &ijn 3Leer beoeftigen met kragten,

5,6.#iraheien in groot getal - - -

zal bp al boen met groote magten, .
Jeſa. 25.# 3aſ een blijde 25ootſchap bgoeb .

61:i,Groebrengen aan geblohen betten/

2,3 pp 5al 3ſteren log-lating goed )

'” #lan bie gevangen fijn bol ſujetten:

Zach 16, 23innen geruſalem baar in /

9:9 zal hp fijn ingang boen niet rijben/

Gilg ſtoning op een &#5elin i...,
Asoo bat baat #ion 3al berblijben.

Cant, 17. Sla boog het #serbombg-buudelijk

4:9 zal in zijn een stupbegom ſchoone !

dam ziong #inberen al gelijk

#et een geptereld #troon te ſtrooien:
Pſal ",8. gh 5al hem ook met banen goed'

45:8 zaloen boven fijn meerbº-genooten/

Giig niet een ejeugben ®lp 3oet
3-5 e Zal
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17, ga nagelen ben ongelutent

zal bp 3ijn geheel overgoten.

Deut 19 #ijn ubelhehagen uJijg en bpoeb . .

18: Zal hp ooh alg #92opbeet betHonben/

15. «En ſpreken alg mijn 25obe goed

Ban Ziong 5altgheben gronden,

Pſal. 2c. &ijn lichaam en fijn ziel t'3aan

11o: Zal hp opofferen bertjebent I

4. ?Ilg 19,ieſter 3al bp bog eeng ſtaan *

&Pim #zion te uberben het ſleben.

J 1. R U S T E.

Pſal. 21. Een honinkrijh met @Blo:p ſchoon

2: Zal ik hem ſchenken 30mber ijino'ren /

6, 7 49m baar te 3itten op ben Lij?oon /

JEn te regeren Ziong tºt inb'ren

Pſal 22. Be ſlaan beg Biebeg ſchoon in ſchijn/

41 : 49p mien bat ijp bertrouuuen ſteloe/

1o. UPie 3al ooit fijn Berraber 3ijn !

QEn berHopen hem oin belbe.

Zach. 23. &p 3ullen voegen met be Schaal

11 : «Een 3Loon ban bertig Zilberlingen/

12:13 GEn brengen hem in b'H32ieſter-3aal

49m baat boog hem foo om te bgingen.

Zach, 24. Poh 5aſ mijn â€upaarb bien Lºerbet ſlaan
13:7&oo bat be Schapen 3tillen bijhe/ ººk

&#n 5oehen mijn Zumaatb te ontgaan -

QEn blugten ſoo alle gelijke,

Jeſa. 15. Sja alg een Tamifeer ſtil en ſtom

53:7,ieoo? het Bianfcijfjn beg & cheerberg goebig /

Soo 5al ijp alg 2,5loru-233upbegoun - -

&ijn ſlāonb niet openen Demoebig.

Jeſa. 26 &p 3ullen hem met ſmaabbeſo fel

5o:6. ſbeeſſ'Ien f beſpotten en beſpuigen/

lgem berſtooten alſ een ſiebel

3Ja brengen boo! balſche Betupgen,

Pſal. 27. Seijn ligamben lentren ooh met een

22: Pie 3ullen ſp geheel bûogbogen/
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GÉn ploegen ook met haare boogen.

Pſal. ; 29. Get Lof bat 3uilen ſp boog haat/

22: Iſlaet al haar ſlimme looſe uonbent

19- Gbaan bmerpen ober fijn ſbebpaab

«En toon en haar alg meebe lºonben.

Pfal. 19. Göalle met Ebih t'3aam betmengt

69: Zullen f” hem geben in fijn ſijben /

22 «En ſeggen ſoo bp G5ob gebenht "

JPat bp hem ban unel 3al bepgijben.

Jeſa. 3o. IËp 3al ooh bibben in ben noob

53: Poo? alle bie hen ſoo berſmaben / .

12. &#n hem ooh bgagten tot ben boob /

&Poo! pijnen ſinerten/ ouerladen.

I II R U S -

Jeſa. 31 ſleijn too?en alg ber (2ellen (Bloeb

53: Bie 3al bp in ſijn Ziele byagen /

11. 42p bat bp boo? be &onben boet

G#n 5al ooh bitter moeten hlagen.

Pſal.. 32. Poh 3al bp op ben ſlBeg eenpaat)

11o: Ilpt ſlaatab'g 25ehe haaſt boel b?inken/

. GÉn beffen 't lipoofb om boog bou3ujaat -

UPan 5al ſjp nooit meer neber3inken

Pſal. 33 &ijn 23eenen al / foo Hlein alg g?00t

34: â€ullen nog nooit boogben berbyohen !

21. Jºl?aar met een Lance ſcherp en bloot,

Zal fijn &#ijbe uno!ben boogſtohen. -

Jeſa. · 34 ?llgfijn ziel ban fijn lichaam ſcheib/ .

53:9 #alſpin 't Parabijg berſchijnen.

gEn 't Lichaam in een Braf geleib

dPat 3al baar ook niet in berbubijnen.

Pſal. 35. @Len berben bage 5al bp mig

16: 1Perrijſen upt het CBraf benebe /

1o. GEn komt upt be G5ebaugenig

?llá 49bertminnaar met be byebe.

Pſal 36. 4Poh 3at bp alg banuaren op

24:7.12an b'?larb° na b'Themel ſchoon in 5eben/

&#n b;iulien ook 453anaten-3op
2/Aaan



1eoo! maatab'g 28th bier beurbe: a
Pſal. 37 ean baar ºp fijn bell'gen G5eeft t

33: alfsenben op fijn tºp gehogie / | |

19. 42p bie ſoo 3aſ ijp alDetuleeſt * * **

#ijn gaoen 3end op dat f' hem 5ogteta

Pſal. T38 apan 3al ik hem niet gloºp bga-3

11o: apoen 3itten in mijn ſhoningrijſte f: * *

i. Gian mijne regter hand feer ſpa : : ::

apaar hp ook nooit upt en 5al upijften.

pſal. #5 #aat 3al hp beerſchen met bemoet '

1 no: @ber 2ion met bertnaheil - 2 -

1, dºot aan ben Dag beg «Bogbeelg goeb

zal ban alg 252oeber tot haar naliein. '

Zo ô zion Ioofd bog beſen 1Pogſt -

aſpilt hem ook prijſen met 45e5angen /

#n geeft hem roem tipt wollen bogſt /

#a milt met herten hen omvanueui -

'T GODS ZOON GEBOREN,

Ofte Aandagt op de Geboorte Chriſti,

Haluderende op Luca 2 : 1o, 11- Sy'c."

stem: O Kers-nagt.

I.E# up mijn 25eintube/ -

ja hom mp na bier ouberminbe .

dan upt te galmen itunen lofl.

meant gp 5ij5 upt ſpaleig 3eet ſchootie-f

geeber gehomen om te moonen/ -

#Pieg nimb ik opetuloebig ſtof,

2, o Babet t moord ban unnen ſlaoubt

gig enkel maarheid in ben g: onbe/

ãºte op belooft bab in uw moogº
#bat gefug meenſch upt alaenſch 3oub'boeſen

apieg toorn uun 32ame uptgelelen/

e## 19geb2e #3ll en HangºuttuJagten ººgtoe
NP 4 ar ſlºot

- - - - -

- "
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& Zot ong gekomen hier benebe ? .

5àtt 3ingt men daar een ºpernelg toon /

«tere 3p 45oo in be ſeetnet boben

agreo on der Aaro bleg miſt hem lopen.
3Bant bp ge5onben heeft fijn &oon.

4-, ſhu tg ben vlauut ooit weggenomen/

dPp dat ook glaphet foube homen/

2ül in Die Lentem ban bien Sem /

3a al be 3ujaare 49ffertjanben

* GEn al be &Schab'men beelerbanden

* *

â€ijn afgeſchaft boo? geſu ſteml.

5 ſe bierbaar beſt oan zung âinb'ren/

ºl miſ iſ ingen ſomber btub'ren/ .

3l3ant gp het alleen ineerbig 3ijb / . .

ô! HIBat ig bit een heilig 113onbet

JPie Dog bemeſen ig bp5onber

?Aan Ziong #inberen verblijt. .

6. Zij0 uuellehont ô &#eſu ſchoone!

3Pie bug berliet ubu'g iBaberg th?9onel

OPnl Zion uun beminbe 25?upb;

itoin geſuf-hom oog in mijn lºerte !

&#n unaſcijt inp ban mijn buple ſmette /

#ſa boerpt al bie 19erraaberg upt -

7 ?lg gefu fit ben gantg berloopen

&oo gp niet in mp uperb gebooyen ' ,

qEn in mp uup Gyebaante ſtopt / * *

GEp Iſtoming booo boog uune ſlºonben

#ſl2ijn ober g?oote ſtoute &onben/

UDaar boog mijn Ziel betraben mogB.

8. ſ9 3oete 3Jeſu milt gp unoone

69p ?latben alg beg menſchen &oone/

3laaar gp berkieſt boo? al mijn leert /

4Pm baat uop ſlBooning in te maken/

&#n ook altijd tot mp te malien

3Banneer ik meeſt beſprongen merb.

9 #it ben tn &onben al ontfangen/

“Ha ooit geboogen en gepangen . . .

#3ft

h
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,

312et ketenen bet bupſternig ! 5

maaar boot mijn 3eſu gebooſt' ttine

krijgt mijn ſonbig' geboorte alieille '

eten cierlijk 19eil-Hieeo gebuig- , -”

1o Göeloofd 3ijb gp ô liebe babet! -

ô! 2ülgenoegſaam beit &p?ing-abet : :

19oo! uume g?oote G5abe 30et,

aPat gp uun zoon quam uebet 3enbelt

GPm uuben & Looyen af te upenDen / . . .

GEn geuen mp bat erref goeb. --

iſ gelooft 5ijd gp ô &aligmaker! .

zºete boog uuo Zion 3ijd een ilPalier / ,

«En bebt be âBenfcbijeib aangebaan

(ſem foo beneden te berfheeren /

«En alg een fitnegt ben &LU?oon t'onbeeten

©m alg een 25o:ge in te ſtaan

12 belooft 3ij5 gp ô 45eeft bet b?eugben !

«Bp bie in 2ion ſtopt beel beugben/ -

«En bebt bien &aligmahet uuel v.

qEen Lichaam toebereid allelne/ .

GEn heiligen bie ſlaaget teine / ,

#Soo Dat ſp baatb Emanuele

- GoDs ZooN in 't HOF JE, ,

Alwaar hy ſprekenae word ingevoerd, ſoe

tot ſyn Vader als tot ſyne Diſcipelen, ſpelende

op eenige woorden van Matt. 26. en Luc. 22.

&tem: Hoe werkje dus Leeuwerke

de I? 't leofie daar mijn innert

Zeer begon te betineeren /

aPaar ſh leeb' in het Bert ? -

&Poo; 'g Baberg Liefo' t'onbeeren /

& In 't Igof 3al ih bertreben

Zºatang ſtop met mijn ſoort/
eerlijk abam "E&#ben

$ 3Perſoogen
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3Perlooren bab fijn goed -

2, eu komt be gantfcbe #el

stie tegen mp te bganben/

gÉn 'g 19aberg too?en fel / -

2lig 3ubare ſpelſche banden / ,

#Put homen al bte plagen/

&eie ik alg ſlâſbbelaat /

1Boo! Zion moeſte ügagen

€9p 45olgatha boogubaat,

3. Hl)ijn ziel bol angſt en pijn

gig gamtfcb beboefb tot 't ſterben/

CBun bat ik 't 5oet aanſchijn

3Pan mijnen Bob moet betben ;

ô ! 5 àaare buiſterniſſe

aPie mijn ziel treuren boet/

Zoo 3oete €5ob te miſſen - - -

oEn ook fijn buipe 3oet.

4. ô Baber mp ig bang -

JPut bat D'Ulut tg gehomen /

GPm beſen ſlag t'ontfang

3Paar boor bat th 3al ſchgonnen /

#leijn 23ſoeb ig alg geronne

âPat ban mijn lichaam oliet/

apoen gp maar bab begonnen/ - - - -

#lap t'omberſteunen niet:

32an 45obg gramfc

5. gºh moet De# - , ,

ap nu treden /

«En ook met tranen klaar / -

42p off'ren mijn brbrbrn; . . .

# moet ber 2laröen nebet . .'

lg een 1TBoºm in het ſtof/

Bleet ziel en 3Lichaam tebet

âBoyſielen in het lºof -

6. & Baber Han 't beſtaan/

#leet uuo goeb boelbehagen / . . -

zpat bien 25cker 30u gaan

19 an mp alg uurg-geb?agen; * * * *
iſ Anek
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ſaoet bit ban foo geſchieben

& Pat th bie byinhem moet j | | | |

Wºtan ift 't ban niet onblieben . .

Ilm' milig enkel goeb. * * * *

7. âlg! be 3Fiolen al -

12an bobg gramſchap mp byuhhen | |

&#n leib mp in boobg bal/ -- --

2lBaar omber ik moet bukken /

6 313onben! biepe uuonben/ en

ô ſlèonben ban mijn Ipert /

JPie ih b?aag om mijn &onben/

6 #waare bioene ſmert

8. ô IſPijn Piſcip'len broeb

3UPaarom blijft gp foo ſlaapen

SPat ſh u mahen moet ? .

't HDelft niet betaamb Inijn Schapen/

#toub gn geen illurtje maken

12et mp uur | 2etber rein? -

dºoe 30ub' gp u ber3ahen

GÈn lieben mp allein.

9. &taat op laat ong bog gaan/

lºp ig na-bp gehomeu -

Sºoie b'lºanb aan mp 5al ſlaan /

3TBant ſ” hebben 't boorgenomen;

Ziet baat homt b'heele 23enbe

illaet &tohhen & maarben fel /

JPie b'4Puerprieſterg 3emben

3lig tegen een fiebel. -

to ô Gºob berloſt mijn ziel

:

*.

:

º

Ulpt beeg' benaumbe ſure / -

&Pte bog nu neber bieſ,

sºn hoopt dat niet mag buure:
ô! Baber time troume :

JPie gp mp ſmaken liet /

'Laat ift baar op maar boume - ,

2En Dit benauuub betogtet.

-' rODS
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GOD's ZooN GEVANGEN,

Spelende op eenige Woorden van Joh. 19,

&tºt1 : Op myn Zici om God te loven.

"K àning geſug boog berbroen

JPie fijn gouben &cepter o?aagb/

&uo Dat al be boote beben/

G#n ooH boet mbat tjeun betjaagb)

iſ ie ubogo oan ben iPaenſcij gebangen /

2ºlg een X3oofe uJeggeleib/

Atlg of bp bab quaad begangen /

3a beb?eben bab een feit

- 2 ?lig een Schaap (aat bp hem binDen /

«En oof, letben aig een Lant -

3a laat hem geuiſitg binben/

1Ban be 25oof' bt tot jeun qItaln)

IBaar ban bat tyn uiterb ge5ouben

ſleet ber haaſten na Annag /

&#n ban daar ging bp gebonben

12an 2nmag na ſlajaptjag.

3 Poe uiero bp ooit onberbgagen

3Ban be #Leere fijurg ſlâonbg;

HIàaat boen ſp geen Schuld en ſagen

eEn geen quaab in hem en bonb /

3Poen fogten ſp balſch G5etungen /

OPm be it: aarheid boo? baat baat /

4Poh met geweld arom te burgen /

2 in haar ongeregten raab. -

4. 't #atn bat futuer mag ban Schulben

aPat en ſprak ooit niet een ſuboogb/

«En honib 't al geupillig bulben/ .

#l miſben ſn met hen boort/ -

&choon bat D'Igooge-prieſter byaagbe

GBf bp G5obeg &oone mag? <

ſhºaat het 3eſtig niet beljaagbe

- we arm t'atituuoo;tsen op bat pag.
- Me?’ſAaaa
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b'booge-prieſter ſprak met haaſte/ :

23h be5uleet u bp (bno 3iet !

iPgt gp mp oog ſegn noo: 't laaſte

GPfgn &#oog Zoon 5ijb of niet?

, gefiig ſeibe tot bern mrbeel , , & 3

«bp fegt het bat ik het ben/ - ---- -- --

teoſ, 3uit gp ben &oone tebet . . . . . . . . .dPp be iPolken ſien en hen. . - - - - - A

5 b'Booge-prieſter gantiſch ontſtelten/

gscheurt fijn fileeb ooer bit mooibº - '

ºn ſegb g hebt hem hoogen fpgeſien/ ºf

een ſuſh Laffer-upoogb gebuogb/

HIPat behoeben mp te dragen /

3?a ſbetup.gen klaar en bloot/

alPant mop nu ook alle ſagen

aPat bp meerbig mag ben boob.

7 't schijnt men hab boen regt en reben

dem n'onnoofele te ſtaen , -

ſtiaet be euiſten op fijn 3Leben) - #,

ga beſpoumen hem te faan -

ô ſlaat g?utmel ig ooh Defe . . . . . . .

:

aPat men gefug 't foete 3Lam / - :

Gilg een 53oogboenbet oermeſen

GEn met ſlagen op hem quam. -

8. ga ſp behten fijne 42ogen -

GPm te genen ſlagen g?oot'

meant ſp babbett geen mebogen

Hleet hen in fijn 3udaaren nooo / -

ſlaaar ſp riepen met bebagen/ -

392opheteert bog nu ter tijd . . .

31Bie (g 't bie u heeft geſlagen!

#Laat ong ubeten upte gp 3ijd,

9. Soete gefug boe fagtmoebig
3Leeb gp onber 't boofe rot ? , k

dEn hoe uwaarb tip bog foo goebig !

3Paar ſ” u aanbrben beel ſpot -

2tg! hoe lief bab gp u ſchapen . - Dat

:

* - - --
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bat un leeb oien boom en ſmaab/

«En berb?aft Deg UBuiuelg unapen

of n haar o?ijb ban 't hoogſte quaat.

GoDS zoON vEROORDEELD,

Ofte Aandagt over Matth. 27 en joh. 19

&tem: Wonderlyk zyn de Werken,

1. D'Oſanooſ'Ie 3oete 25opge

O# om eeng au0 rg ſchulb

4IBilt b?agen naaume ſogge

een meſen 3eer gebulo/

2ll ig fijn lijben ggoot/

25itter tot aan ben boob /

Aboo ig bp lijbfaam meeb'

3 Cn bol ban 3oete byeeb'.

2 ?lig het begon te bagen

Aboo heeft ben g?oeten ſtaab/

ſtaet al haar booſe laagen)

gºn met baat bugeeben baat/

42ng #eſtig balſch betigt /

2II boot haar quaab berigt/

ºa onber ſchijn ban ſiegt

21Bierb op hem ſchulb gelegb.

3. Iſlâaat 3ubag in 't benoubuen

JPie qItam boen euen in /

G#n habbe ggoot beroutumen

2 a baagt ook al 't GBeunin

een boierp ter ?tarben neer /

GEn 3elb het boet mp 3eer

&Pat ift 't onnooſel XBloeb/

TPug## b ſ

4 Ep bond geen tgoo Mºlenſt
Ober# g?umel baab p n ben

5 àu milt hp 't Belo niet menſchen/

#aar babbetoum ban 't quaab/



&#

ºp milt ben hieſſer ſchoon/

, 9, ºp gaven hem ook ſlagen

v'

aug ig bp heen gegaan

gen heeft ſijn ſeant gaan ſlaan/

2lan fijn iepen bierbaat/ -

49! «Broutuel-baab boogmaar. r

5. Pen boofen ſtaab met liſten

SPte hebben boen ter tijb

&Pe buaarbeib gaan berquiſten)

dBoon haaren booſen nijb/

a hebben hem met haat

etigtet ban het quaab /

GÉn Dat bp boo? fijn 4Leer

#et gantſche Poik berkeer. -

, 6. 3Pant boog haar baiſche bgiften). -

&oo hebben ſp ſeer loog - ,

&ijn ſlBoogben gaan be3iften

- Blaet ſlimme trefthen boog/

n ſp?ahen ooit# & op

Ak
)

eſbeen & Lol geben niet tegt/

«Belfjf bp heeft geſegt. . . - .

7. #a bin heeft ooit geſproken - , ,,

Pat jp 65ong &oone mag/

, Pit quaab moet 3pn gemgohen

#ſlaet ſtraffen op dit pag7 : : : : : :

3 Pug moet bp benen nieg/ | |

3onber meer oberleg / . , ..."

3IPant bp ig meerb ben boob ... ſ

iBoog ſuiken ?Laſter groot - ,

8. #en heeft hem hooren ſprekeu
&Dat mp ben @Lempel mei -

&oub' komen af te behen/

G#n in Drie dagen ſnel

Zoub bp bie ook meer regt

d2p-bouuuen ſoo bp ſegb)

3Paar ueel #aren moeſt 3ijn

49m ble te boumen fijn.

--------
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ſººrt ſtoeben die fel 5ijn / " ,

&#," beben hem ooh b?agen r

«Een boogne troon bol pijn / »

&Co Dat fijn 3Lichaatn bloot

&g: geheel ig aig toob /

1Pan bonen tot beneen/

gig gemonb al fijn leen.

1c. JPug riepen ſp te 3anne : -

3Beg / meg/ fitniſt hem / htuit hem,

ſlBant ijp heeft 45obeg name

€ 5elaſtert met mijn ſtem /

3Pieg moet bp ban een kant

2lig dnuneerbig het harib /

gºn buierb ge5onben b2a

jlaet haaſt na 45olgatha.

GODS ZOON op GOLGATHA,

Haluaerende op Johan. 19.

Aétem: Onnooſ'le reine Dieren.

HoO JPhoebe maare ſtoutme

&Paar in ong gefug iſ 1

ſlâijn Ziel milt bog aanſchoubben

I Bet meeb'-lijben getuig/ \ .

119ílt inerhen op. Dit alPomber /

JPat gefug leeb bu3oliber/

IBp bie mag honing ſchoon .

deoet hier op een ſtruig ten toont

bier fijo G5obg Soon beet ſmaab

Ban fijn 19pa ben quaab / -

't IBelft hem aan 't IBette gaat /

ſlaaar 3efug in 't benoumen /

2öleef nog op ºf ob betrottumen /

&cboon bat bp fmerten groot

3Lijben moeſt tot in den boob.

2 &ijn banden Boeten mebe/

312oeſten boognagelb 3ijn/ - - -

a
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iſ het tip: geſtichte lieden

#làoeſt 3jefug lijben pijn / *

ſlàen reht en tteht met kragten

&ijn 3Lichaam mrt haar magten /

dEn ſpannen bat op 't laout :

Zumber. Dat het haar eeng ruub /

G#n nag'Ien bat ooit mel -

# 13et booie herten fel/

49f hp maar een IA?bel ', -

JPieg Hraaft fijn 3Lichaam tebet/

&#n hangt met 3ubaatte neber /

dBoh ſcheurb fijn teber Bel

dBooy be 3maare 419igte fel.

3. Hººp buietb ooh opgehangen

(ILuſſchen tunee ſlaoogbenaarg/

G#n boen hem foo ontfangen/

UPen ſmaab man be &onbaarg?

25oben het ſtruig berijeben

&tomb ooh 3eer hlaar geſchreben:

3Pit ig be Ch?iffug goeb

UPe ſkoning ber globen bgoeb / .

2ll bie het 3agen aan /

&chubben ben ſtop te 3aan/

qEn ſp?aften onbelaan

#nbien bp ig ſ5obg 2oone

at ijp het nu betoone /

QEn Hoin ban 't ſittuice neer /

t &#n men 5al 't gelooben bueer.

4. ©e ſlâoogbellaarg bie lebei?

OPm haar iſlàigbaben groot/

iſ daar geſitg tegen reben/

#g aangebaan ben boob / .

aPit heeft moeten beltjben ..

b'Geen ſlaoorb'maar in fijn ſijben/

Abeggen.be tot fijn ſtºlaat ; *

âlen lijden om ong 1nigbaab t :

iſ daar berg ſjab #t. migDaan ,



58 Zions Halelujah!

den lijb met omg te 5aan /

49f bn quaab bab begaan /

âPtig uit bier upt oog (eeren/

2 in noob it tot bem heeren/

#geeſt (Bob bib nu ter tijb/

UPat bp u man b'kºelle blijb.

5. ſjoh ſpyah bp in 't benouboen?

ô Beer ! gebenh bog mp/

?IIg gp Homt te aanſchoubben

leet iParabijg 5eer blp/

11Bilt mp oog niet bergeten /

ſBant ik miſ 't ook boel moeten

3Pat ſit 'f ontmaatbig 5p /

zeog um Liefb' bie iggantſch b?p /

ſlaaar gefug bol gena

dPie 3eide tot hem bga/

eſbp ſult ooit heben ga

#In 't Parabijg feet ſchoone

#aet min om baat te moonel

ô! HJBomber bie m'hier ſiet/

JPat b'een heeft en b'ander niet.

R U ST E

6. Pat 3oete Lam moeſt b3initeit/

G#bih met bitter ſjal / -

«En moeſt foo neberſinhen

ſleet ſmerten in 't Poobg-bal/

ga ook al fijn ſhleben/

3 àamen ſp ban fijne Leben/

âBierpen baat obet 't ſlot /

oºn uierb ooh man haar beſpot/

ô 250oſe bo?eebe Paab

Raet leerten obſtinaat

(Le plegen ſulfien quaab /

apaat geſué mag onſchulbig/

aPaar leeb' bp ſoo gebulbig/

dBm ong te b?ijden ſchoon/

Jaoeſt Ijp blagen Deſen boom.
-, 7, 49oºs
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7: @oh riep hp gamtſch berſlagen

ſlot bob fijn 5ater doen,
Jºlaen hoogb hem bitter Hlagen

tipt een benauwd gemoet."

illafjn Bob / mijn gob betijeben

#oe hebt gp mp begeben/

«En mp berlaten meeb'

Jºu hat ift foo bloedig ſtreeb',

iſ daar 't Uiurtje dat mag baat
32m alg ben naſobelaat

&Je lijben pijnen 3buaar /

#og in fijn 3maare pijnen/

#liet Bob fijn pulp niet ſchijnen/

#Pleg heeft hp ook met fitagt

tiptgeroepen 't ig bolb?agt.

8. Pet Abonnen-glang ſeer ſchoone/

*eerbuiſterd op beeg tijb/

Jºit gefug hang5 ten toone /

&Poen ſcheutoen feet berblijb/

't Booghang beg «Iempelg heben

Ban boben tot beneben;

#e Brauen openen groot

#9ele quamen upt ben boob;

SP'e Steenrotſen met een

'Pie ſcheurden groot en fiſeen/

&oo. Dat be booftman alleen

HIRoeft uptroepen bp beſen:

* Pat Hefug moeſtempelen -

3Pe zoone ſpong boogbnaar/

't ſlBelft bp moeſt belijden hiaar,

9 &ijn 25eenen af te 5alllen

&Pog niet berbroken infernij

&choon dat ſe tot hem quamen

A5oo babbe't ſjob beſtierbij

Gaatf” Heem nu boogbp ginge/

3TBaar in bleef ſomberſinge

G5
beleiD 3eer 3oet

"#u
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GEn fijne banbeſingen goed /

ſlàaar daar quain nog een bp

«En nam een Lancp b?p

«En ſtak hem in fijn Zp /

&oo bat 'er ooh uptquaïne/

3TBater en 25loeb te 3ante /

&Dieg hebben f” hem met haat

(Lot ben ſtimb' bemeſen quaab. _ .

1o. maijn £iel alg gp moet ſtrijden

«Bebenht bog dan altijd -

2lan gefug bitter lijden/

«En hoe bp u beb?ijb/

: &oo bat gp niet 5ult 3inften /

jºog in u ſtrijd verbpinhen/

âIBant geſug bierbaat 25loeb

' ' #lan nog noo! ben bal uerboeb t

2II moet gp ban mijn lºert

5Pog lijben bele ſmert /

«En ſou beſprongen uperb /

&#p bemht bog altijd ſpoebig

2ian $3eſu lijden bloebig /

qºn ſtelb hem bog boogunaat

2Ilg tot um «Erempelaat.

SöDs zooN GESTORVEN,

Ofte Aandagt op Jeſaia 53: 12.

5tem : Onnooſel Hert, ò Duyve zonder Gal.

'O mBonbet groot! bie nu ſig bier opboet/

iPat tºuo fijn littub / boog ong ooit ſtraffen

moet /

Ilpt hragt van het bebing / / bat G5ob aanging /

#n ſhoog legebe raad /7 baat hreeg #iefug #Zaab/

Tºn 45ubg 123ebe-taab berhepen / •

3 moet be 250?g &chillû offer geben

5oug Loogue3umaat/ bie tot in d'Haelle*#
* - l
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s

eng geſugbroeg ! jagatſijn beeſt te pant ,,
Stan Bobijn ſeabet goeb, 7 bie hem betijdebºl

seie hem ozijn boomtaan// mant 45ob mag bolbaan

spie hem bijb ooo!taan oan pijne/ -

dºn3al bp ſbob boo, ong verſchijne. -

3 ſpet aantsoen gelo iguoon beſchulb betaalt / .

leet voete 3Lamſ is in biepten gebaalb, -

#ijn boot en ſtraffen al // boog 3eſug baſ/

g haar 2ngel quijt iſ tot beg #Pupbel ſpijt /

g jaar 2 ingel quijt boog 't ſterben -

iëan gefug bie mp 't betl boer eruen. - --

2. #ijn zouden alſ boeu geſugſternen 1meeb',

«Engefug boobſ mp nu ooh leben Derd !
zeſtig een uponberg?oot / bat 3eſu# boob

#g mijn bijotug ſchoon / Ja ſnijniebeng ittoon/

#g mijn bijbing ſchoon boo! 't quabe /

#n geſu boob miſ ik mp babe. - -

,,Toeg puſbelg hop/ig nu geheel oertreen!

ga ook fijn Hragt lig nu geheel berouten/

#uigong peil allein / in 3efug rein/
#n fijn mbomben rood/i igong trooſtfeet goot l

#n fijn mouben toon en bloebigl

âPaar in legb al onf' beugbe goebig

6 apen ſjºemel ſchoon/ ote eetſt geſloten bmag / .

apoo! gefug boobſ ig geopent 3eetrag 1

aBeijefoie open ſtonb', alg met een monol

dem up alg rebelt 1 te verſlinben felt

G9m mp alg rebel te etben/ -

#g geſloten boo! #efug fiecuen
7 ſep boog fijn igoofd/ boen bp nu ſterben30u /

't #cheenbat fijn staond/ mp boennog tuſſen mou/

ô zoete bleehe alaomb / ) mp liepen hond

apoen gp mooi het laatſt /7 uumen (Beeſt uptblaaſt l

vieoen gp boog het laatſt oan 't leben/

#rap ſcheen nog een ſtukje te geben -

8 't ſpeſlagte Lam/'t betſlegen Schaap 5ett30et

3g boob/jaboob/ bief #hem miſſen"#s -

º 5 2
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º! #ammer / jatumer goot / ! mijn Liefig boob?

2! Hihijn hertjen3ulah/Thrijgb een groote atah /

ô! IRijn leertjen3maken teber/

âſlâoet nu mijn liefſte miſſen noeber.

9. #n 'g honinggittuig 5al 'h triumpheren goeb/

Cºu fii fijn boob I th 3ege palen moet/ -

ilàijn gert en ziel berblijb/ , in hem altijb/ .

2Dant bl! ig mijn luſt // bie mijn leertjen huft /

2leant hp tg mijn luſt // mijn leben/
Jilàijn (bert en Ziel unii ik hem geben. s

GODS ZOON BEGRAVEN,

Ziende op Matth. 27: 57 tot 6o.

&tem: Hoe leg ik hier in dees Elende.

I N# ig mijn geſug oberleben/

+-Yſlaijn ſlaan mijn lief/ mijn 193ienbig boob

5 àti tg mijn leeflanb afgeſneben/

spieg moet ik zou me blagen groot / .

GEilaag mijn menſch / mijn luſt / mijn leben/

JPie heeft mp nu geheel begeben.

2. |Bijn ?Lief mag naaumelijkg geſcheibe

49f boen quam baar fijn IPgienben bp/

goſeph en #Picobemug beibe /

«En eifcijten ban 13iſatug b?p

aPat bp baar geſtig milbe geben/

alBant ſp maten boog liefb' gebgeben. -

3 13flatug heeft haar boen geſchonken

bijef Lichaam geſu ban het 'gout/

TBieg maare 5p in liefb berbyonhen)

# bebben gefu ſomber fout/

et haaſt in fijn Linne getoonbeltof u &Specerien baat in gebonben. w

4 ſl2aar ag! mat bulaaſen baab mag beſe

&Baat gefug noit verrotten soub/ | | |

&Patſy met Waitrije uptgeleſen; . . . . en

k
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t

Cºn Aloë hem bijben moub' -

2aar ſp boog Liefbe boogtgebgtuen / 2

Lºebben hem «Eere millen geben. - - - --*

5. «Een oºienb in noop en boob te 5amen 3

3Baren beeg tuee Piſcip'len b?oeb, - - - -

Abon bat ſp baat niet en beſchamen.

&Pm haar liefde te toon en goed / - '

JPieg hebben ſp boo, 't ſaaſt beuleſen '' ''

l#aat toegenegentheib gep?tſen.

6. Poen gefug mag in 't G5gaf geboften/

hebben be booſe ooit gegaan/

«En tot 39flatng ook geſproken -

3l3p 3ijn inbagtig al te 5aan / --

3Pat beeg Berleibet ſn fijn leben . . . . . .

12an opſtaan had geſeiù baat neben -

7. [Bilt Dog bit 45taf nu buel be5etten e

ſl2et ſlBagt tot op ben berben Dag

HIBant fijn daiſcipelen (upilt bog letten) -

&Die 50ub hem ſtelen baat bp lag / .

&Pieg 5oub' De laatſte Duaaling uueſen

1Beel grooter alg b'eerſte bp beſen.

8. Kop hebben boen met haar &olbaten/

het ſbraf betmaatb ber5eegel0 mei |

meant ſp miſbent daar niet bij laten/ 2

#laaat hebben ooit met liſten fel

dPp 3 # ganiſch gemeeſt betbolgen/ -

ligem tot in 't GB gaf upillen beruolgens

9. ?Allg ſh in 't Göraf moet nebetbuiſten

GEn in bat bonher Lºol moet uuoon /

#a alg ik mijn bogen moet luiſten/

5oo trooſt het mp nog dat Bobg Zoon

& Pit Gögaf boog mp heeft 3oet gemaket/

«En heeft boo, mp bet 3uur geſtmafiet.

1o 2tg! 3oete Heſu miſt begauen

#2ijn booſe luſt en ſomben al / -

d9p bat ik niet meer en mag ſlaben? -

#aar ſoo berboeb 3ijn# Den bal /

4
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20Bilt al mijn &ouo in t ſyraf u -

d?' Dat iH nootf en qag# erfinoogen/

GODS ZOON VERRFESEN,

OfZamenſpraak tuſſchen het Geſelſchap - --

der Vrouwen, Chriſtus, Maria, Petrus en jo

- hannes, ziende op Johan. 2o.

&tem: Pholyphemus aan den ſtrande.

9fte: Pſalm 38 en 61.

'tGezel-Z# ong gantſcij 3eer buel betamen/

ſchap- àll te 3ame:

3Pat up met malhamber bloeb/

5àu rag gaan bellen blaue

(@Lot ben 4Bgabe / -

€9m te 3aïben gefug goeb.

Maria. 2. Hl?aar uble 5al ben ſteen afmeeren

Jacobi Çn afHeeten -

19an De Heure ban het ºpgaf/

alPalit blt ig boben olig Hragten
ºn 0ng magten/ v

(42g! bat u'l: eet 0ng buipe gaf. *

Maria 3 J|laaat mp bullfit het ſlºtaf ig open/

Magdel. Hh gaa loopen -

(Lot mij: #eug en mijn ſpeer/

3Pat gaat u nu boog ten 45gabe /

Zonder bgaben/ *

#h 3al balen tot hem meet.

4. ?lg! mijn oberg?oote ſmerte/

#aakt aan 't Iperte / s

'h 25en mijn 3oeten lºgeert quijt/ -

een unie dat hem heeft genomen -
£omber ſchromen

#Beer in titel tot beter tijb. .

5: 'h stºort mijn liefſte bog gaan en!#n oe inochen lijſt g gaan 50eh *

2 MA en stºp
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&Paar bp tg geleib ter meer / . -

in bunht dat ik baat 3ie 3miere

- b'Hºubeniere -- --

, 'h zal hem plagen na mijn beer. -

: : : 6 &egt, dan beet of gp voor 't laatſte 2
bebt met haaſt /

; - #ſlāijnen lºgeere boeg geleib ! -

R 3al hem ban meber halen

pt bie Palen /

2lig gp 't mp maar hebt ge5eib. . . * »

Jeſus. 7. |Baria buiſt bog bemertien | | |

(@Lot betſterheul, '.

3Pan ubu 3ujah (5eloobe teer /

JPatih ja ben uupen leeere

ſlPilt bog leere

&Pat ik ben uub'g Ubert begeer.

Maria. 8, 42 ſtabouni mijn 23eminbe

iſ 2ijn be3inbe/ -

ô! ſlàijn 3oete 252upbegom / | 2

heb ik u biet/ Jeſu ſchoone /

iſlàijne #goone!

«bp 3ijn oog mijn eigenbom. - . . . .

Jeſus. 9. HBilt bog tot mp niet gemaâen/ º

3 àog aanrahent . . - we

ſlPant ik moet nog eerſt boor al ?

&Lot uun en tot mijnen 19aber/ -

- GPien & p2ing-aber

69pbaren ban 't ?larbſche bal. . .

rc• ſlaaar miſt bog nu tag gaan tºcben

ga ooh bebe.

(Lot mijn baienben en Simon / 5 .

&#n 3egb haat ik ben berreſen.

n:## -aat lºeil alg een 22eugben brons

R U S #n

* Maria II. &fmon hoo!/boo!, homt bogbooten

ſ! Je #l?ilt Dog hoorn, AL' sess / -
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2a mijn tijûung l9emel-3oet /

Simon / &imon D0et mp open

'# #eb geroepen /

312ant iH 3buem in 193eugben bloeb,

Simon. 12. ABel mat Homt Daat boog een 500gte/

2Man be poorte -

#loppen / fileunen met 'et haaſt!

ſlap bumht dat ik hooge tamnu'len

Gºnbe tainm'Ien /

't &chijnb ſp fijn geheel berbaaſt:

* Johannes 13 %[h geloof het fijn be iPyoumen !

&Poo? benoubuen

5àu gebgeben tot ong tag /

UPaat moet ietg bp5ollberg meſen /

" , 52u bp befen/

5 àu ſp homen op bit pag.

Simon. 14. HPel #laarp umat homt gp maheli

1ïBat boog &baHen?

Zijn het &ahen tot uum leeb? k

Etount gp Dingen ban getuigte

leier uptrigte?

«ºp geef ong oog nu beſcheeb. ,,

Maria, 15. Simon let oog op mijn reben

dPie ſh heben

Il 3al ſeggen met beſcheib:

't HBag nog bloeg alg ik met ſo?gen

QPeſen iſlaoggen/

eBing naar mijn beet mag geleib. .

: : :: 16. ?lig ik nu ma-bp getaahte

«En genaaiate

Zag th# Uiteer umag boeg/

«En ik ſtonb Doen uuel ter begen

«Bantſch berſlegen/

#ijt! Bert mag bol oberleg. ,

17. ?tig ift bug ſoo treurig been.be

Gºmbe ſteenbe

23uät ſk nebet in het GSjaf/ - e

l

-
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GEn ik ſag een &#ngel 3itte

gn het uitte

tele mp onbetrigting gaf.

18.ſeaar alg ik mp om ging het te

'h &bag mijn lºette

gaebeng mijne zijde ſtaanl

'h zag met berg mijne 4Pogen

&Pnbebgoogen/

ga bp ſp?aft mp felbe aan.

19. 32u 5al ik mp gantiſch bedblijben

t 2illen tijben)

gn mijn 28ſupbegom ſeer 3oet/

3Bant bp nu bog ig betreien

gá 3al moeſen , . . .

e# ###2o. I5ier ig 't einb' ban al on
&#n ong bugten f # 3ugten ,

Ibier (g 't eind van al ong finert/

ſpier iſ nu een lºgemel-htoone /

-

3UBomber ſchoone / 1 i

*, *waſ benin brengt, bermetb. " " + A

sa--- -- - TAKTANT-N, T-TETETE

GoDs ZooN ten HEMEE,

Ofte Halelujah Na-zang, ſpelende 4p

Aátor. 1 : 9, 1o, 11.

ſtoom: De Mey die komt ons by,, zeer bly

Ofte: Daar 's nu de zoete tyd
- 2 • verblyd,

1. E iſ aanuel Bob / Iſlaenſch /) mij
E# tkoning 33upgegonn# boenſcij/

' ,,E## #atuiten!
eet Omn laag. Daar 0 to

h bloog mijn beſland# eeg alatb beneen/

à 5oub mijn 12leug'len ſla /

sºn bereid bie uit en vliegen ſoe ſnel/

- en uim niet eet/l boog dat ik mijn #eer

f-ºm-- Göebone

i
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Göebonben bab uucl. . : " ,

2. Pen gemel quain beneen / / ſoo 't ſcheen/

En nam mijn liepen Pienb upt mijn “Bejigt/

«Een 4Polke neber quam en nam

kate Sonne bie mp altijd bab betligtij -

UPieg boer bp benen opa/

Gep ban 25ethania /

Bol glantg en eere ten hemel boo? / » -

il?et glorp bp reiſt / / fijn &taat tJet bereiſt/

ièol b2etigben oogboog.

, 2lg ! hab ik lºert en @Long/ th 5ong /

si ſof/ fijn eer i ſijn prijſ met ſtemme luſb/

iſ 2ijn bleeſch en 23loeb miſt niet, en 3iet

42f 'f mil of niet), 't moet er oog ebenuel upt /

4H 5al litet 5ubijgetl buant -

làijn lief hie ig mijn 3Pang/ -

JPieg moet ſh uptbetſten 7. #ssesset ſpijt

aan Buſnel en gel/ / en '5onben tebel/
JPie# 3 'A : ºn

4 allijn ziel Hleeft #efug aan f/ noortaan

'# 2al ban hem niet een ſtrootje mijäen af/

2ſt tg mijn iPleefcb nog traag iſ en laag/

36 neem 't ooo! in be ftragt bie m'buipe gaf?

ijn zieltje boub bog baſt ,

au gefug bie u mafcht - , ... *

JP?et ſtroomtjeg 3ltibet en rein en 3oet

#u ben 69ceaan // mijn bºertjen 5al gaan

cº'n babigen gGeb -

5: 9 iſlaenſch! berheft um 9og // om hoog/

25eſchoumb en Juigb um Betland agter maat/ .

ſtijfp, ap / ô Ziel! en 3ingb / / en ſpringb/

#limo lºert en 45eeſt/ berbeugd u ooit eenpaat/

iſlaini geiſl mijn &chat i mijn luſt/ . -

#leijn (L2ooſt / mijn IBenſch / mijn ſtuſt |

gig hoog om hoog berbeuen ſchoon/ .

Sang Elimb bp nu op // b'onteſtbare top/

&ijn (tij?gon (g mijn loon.
-----4 '' A S Innſnha



6. gugb &#ng'Ien biec ig ſtof ! ! tot lof

19an oeſen 3oeten Btoning 25guibegonn /

«ºp maakt met ſtemmen al / / geſchat / ;)

3Berbeugb / berblijb 1 en 3ingb nu ban romtom/

TBant beſen ſtoning ſchoon

ſtijb nu op ſijnen (Lb20on / ( :

#uigb ' fuigb en galmd met beugben 3èet blp /

GB'eeft eer en bank t / met 30eten gehlanſt/

* 5 àu Holnt ſjp u bp. - ,

Einde der Gezangen des Bruydegoms, ofte

des eerſten Deels. -

ZIONS HALELUJAH!
, 1 I. D E E L.

Zynde des Heeren Gods Handelin

gen omtrent ſyne Lievelingen,

Pſal. 33. 1. 2. 3. . .

Gy. Regtveerdige, ſinget vrolyk in den Heere; Lof

betaamt den Opregten. - "

Lovet den Heere met de Harpe, Pſalm-ſinget hem

met de Luite, [ende] het tienſnarig Inſtrument.'

Zinget hem een nieuw Lied; ſpelet wel met vro

lyk geſchal.

:

- Pſal. 1o8: 2, 3, 4

O God, myn Herte is bereid: Ik zal zingen, ende

Pſalm-zingen ook myne Eere.

Waakt op, gy Luyte, ende Harpe, ik zal in den

Dageraad opwaken.

Ik zal u loven onder de Volken, o Heere, ende ik

zal u Pſalm-zingen onder de Natien. , *

e Pſal 134: 33, 34. º

Ik zal den Heere zingen in myn leven : Ik zal my

men God Pſalm-zingen terwyl ik nog ben .

Myne overdenkinge van hem zal zoete zyn: Ik zal

my in den Heere verblyden. ve
D ** . Oº•
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-- Volgen nu de

G E Z A N G E N

- * * Van de

B R U Y D.

Lofzang, over de Schepſelen, ofte der H

Heeren Magt, Wytheid en Goedigheid gepreſen

- &tem: O Zalig heilig Bethlehem.

A#! buijg en goebig ſbeer /

JPie 't al gemaakt hebt boog uun' ftragten/

&#n geſchapen tot Ituner eer / . . -

a iet upt niet gebgagt met magten. -

2. lºlbo mijgheib, ô! mijn Abchepper 50et 4"

RPie blinkt en ſtraalb in al um Ilperhen/

# minſte hituſof en ſpyagje goeb/

eerb uuo HIPijgheib foo men han merken.

3. ô! Schepper bol ban goebigheib/

GBp Schiep het alleg boon be maenſchen/

gin 't schepſel leib uum 3oetigheib/

3Bat 3oub' ong herte meerber menſchen/

4. âBe Abonne ſchoon met baren ſtraal/

#ebt gp beg Paagg ten ligt gegeben/ .

«5p bat De Haenſchen al te maal -

#et bgeugd in bit 3Ligt fouben leben:

5. GBp hebt / ô lºgeer! be plaaane Hlaat

3Peg #Bagtg gegeben tot een ligte/

&Pm ſoo ben Jºlaemſche bog boogbuaar /

JPoo! liefbe aan u te berpligten.

- 6• # b'Gºemel met haar ligten al . . .

# Bertellen ong 6 45ob! um' eere/ -

&De Sterren Ueele in metal

Derhonbigen uto TBijgheib 3eere. - e . . . .

7. ?ºlg men oog u/ 6 reet! geniet
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zgn't sthepſel 'tig ban 3oet alſ ſnel

#oog 3onbet u ig 't &chepfel niet /
gla't ig ban alg een nietje alcine. s

8. het groote 2ll bat mag een# niets

ô maat iſ bit een heilig HPonbet! 2.

#Pat b' eer upt niet gebaagt geeft iet/

- Giot moonbeel ban ben iſlaenſch bp5onbet.

-," 9 ºpoe ig ben ſiaenſch gantſch woonberlijn/

t' 1Pan ijl geſchapen regt om booge /

zpaar b'ambet Schepſelen gelijft /

5 maoeten na b"alarbe 3ijn geboogel

lo, ſeg! bab ik bog een leerte goeb

4pm II nu Lof en ſter te gebell / *

ô! Pat ift Hl honb' p?ijſen 30et 3

jnaet gaonb en leerte gantſch berbeben. -na

- Ziels-zugt over de Elende des Menſchen,
veroorzaakt door den Val. ' .

GZoon: O booſe domme Jeugd.

* O, 25itter 3maaten (9al

iſ Baar in bat ik ſoo biel/ . . . . .

«En miſſen 't al in al | -

Joſeg ig ontbloot mijn ziel , a"

12an b'algenoegfaam' ſpob / : ,

#ſt leg in groote ſmert/ * *

5ëe straf bie íg mijn lot / . . .

gh ben in Sono betuperb.

2. iiaijn ziel mag gamtſch bolmaakt'

I Bet Peugben 3uiber ſchoon/

5àu ben ift ooh 3eet naaht /

dee apoob ig nu mijn loon/

gn mp en íg geen Hragt

Gám te boen 't minſte goeb/ -

“Dieg leg ik in onmagt . -

39ertreben in mijn 25loeb

, 3, mºet wetenſchap 3ett Hlaat -
& 's- à 9ag



Zions Halelujah!

li.

319ag ſh beucern 3eer 3oet.

-

n

GÉn lijden eeuunig pijn

«enoet 3ichten en pijn/ . -

gên henb mijn ſfoo niet meer.

4 ſiegtbeerbig 3onÜet & onb'

âBag iſ in 2Ibam regt)

3 #H hembe (Bob boogmaat

2lſ uCu, mijn hoogſte ºndeo /

Jſlàaar th mag boen ſubijt

<beubehen pau ben beer)

Spieg 5en ik 't alleg quijt /

3 àlt ben th gantſch bermonb' / .

#a alg een dienſtbaat inegt /

«En ben nu gantſch ſubject

Onder De Somben al /

mbien mp (Bob niet boekt 1 -

'H 25lijf eeubuig in bien bal. -

5. %[h mag eeng heilig meeb' w .

#n baaben en in 't IBert / ': " . . .

't HIBag heilig mat ih beeo'/ -

illaaat t tg nu al bermerb/ -

# heb het al berſpeeld / -

li ben een 25ankrotierſ

en heb berloo, boog 25eelb/ | |

'ft 25en meerbig 't helfche iepet.

6. #ft mag een (3emeling

QEn nu een bellemigt

%mbien bat ſpob uur ging

làet mijn ziel in 't Bertgt /

#h 3oub boo? eeuujig 5ijn/

«Een HP2oope boo? be 12el /

GPnber ſbobg too?en fel.

7. %[h leg in g?oot elenb'

«Beſcljetten ban be beugo / -

iPaat ik mijn Bogen menb'/

't Hig ober al onbeugd/ * - -

2Hſh leg omber ben boob / - - - - - --
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een onber alle noob) : " : : '

#maoet ih gebuutig quíjn . . . . .

8. Jeat quaem oan bonaarbp/ -
'H Ibdit 3ijn gelijk be lºgeer / #s

gā baat quain ook nog bp 3

#mafjn moet miſ eben 3rer 1 : : : 5 -

5h oerblah boog ºerbonb/ - , ': º .
ºn luiſterde na dua: ': r; ,

dºen ben ban boen terſtond - ; ;ft Jº

- djemooben beſolaat. , , ! . . . .

- 9 dºen maar de beer terſtoub iſ

grap bab beloft gebaan - ,, ! ! !

#n fijn ſtºemaab-berbomb 3 ºf 4 à

gk mag al lang bergaan/ - ºf * :

naar fijne liefd en troum - e

#ntijnen Breben raab/. &

# # #Pie 5al hem noit betonm' - ,

- zoo lang bruipemel ſtaat: , '

Lofzang over het Genade-Verbond.

gefem: OnſeVader in Hemelryk. "

IsO! 45,oot gebugte ſlaajeſteit / ?

- àlleen noimaakte meernigheibt ,

apte boo! uum âBijgbein bebt beraan/ -

dºen paſt eerbomb om in te gaan | | 3,

- aaaar toonbe gp uw liefjºlijhbeible 2
r de Iſefbe in bet eeuunigheib 8

2 2tig mp baar lagen malgelijft : ..*

neertreenen in onſ ſonnig ſlijft. ,,, is
#oen quam un ong upt liefde hpj. i.

«En 3eſte leeft eeuwig met mp46 g: " »

42 goebhein onmaatbeerlij#1 - 4. 7: s.

de iPijgheid ongronbeerlijft.

3 # ſaaieſteit in onſ mag niet

eat gp op ong ſooneberſiriſ
een stofje en ten #smijt fiſtſn,



zº Ziohs Halelujah!

* Poo! utme (9eiligtjeio onrein / . . o ... .

3Paar lagen up genallen bloot : : : :

'Ril ban het lenen in bent boob . . . . . . .

4 Eaar uube heilig hetb / o leeer/ 'i'

@Pie eiſchte man ben Abonbaat bmeer / .

& Pe Straffen al bat iſ geuig/ | | | |

&Pe ſpel en be herbotmenig / 1, 5

daleg baanb um toojenſebiſhhelijk , ,

(Pber be &onbaarg al gelijft . .

5. Baat gp bou! lime goebigheib ,

Bab tumen &oone toeberetb,

qam te 3ijn een ſlabbelaar goed , zº.

2II ban ben uptoernooien byoeb/ | |

&P 5oete IIaenſchenrliebenbijeib/ , , we

&P 5alig algemeegfaambeibº - , iſ , .

6 ſpet mag u niet genoeg o Eeeen ! #

&Ie gebrn mp uw & ſont ifer tº 15 : - ;

#raast- de grer: » an uupen II -

, maaat gp quault bot naprºfvgek ASV

Sºlàijn Aegon al hun leiden tot hip,2

% beiuhhig ig ijp die geniet "º

Ilme genade tit,'t berbietf it ! ! !O , #

3Pantſtie ong tg genoeg allein/ .

&P 3oete Hragt ban boben tein / fºr 2 g:

geeft beere geeft um Gºteſt aan mpt,

«En buigt mijn uBiſ onbet u op t

8. 42ntbeht bog aan mp uur @rtbomb

Cn ubue liefbe in bein ggonbf ... ? :

d?p bat ik uun mag maken groot tº ,

GLotthät ik 3ijn 5at in ben boob/n en -

GEn na dit lepen eeuuuigiijft :)

JRaet al be logoolue al gelijk. . , ,
* * * * * *

! ! ! @
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De Privilegien van een Bondgenoot,
ontdekt in het Genaden-Verbond.

GIoon: Nadien de Godd'lykheid.

* Ad: "E 3rgentijn

g

#n ooſt ganticij liefelijſt

3g um Berbond gep?eſelt/

Tô Baber 't ig al 5oet -

312at men baar Han Heſen / -

't #g al'5oet boat gp boet, ,, , "rs

2, gn bit Perbonö ool ugecb' ,

Zijo gp tnijn Baber meeb'/

&Pie mp hebt uptoerhoogen /

GBp 5uſt bog 1Baber 5ijn /

5 àooit gaa ih ber100gen /

UDit leerbono toont bat mijn.

3. 6 beet/ In uur eerhont ,
&Paar legb ooä in Den QBronb | | |

Bleijn koning/ mijn 25emiube /.

3,In Dit IBerbonb bietbaar

“Daar han ift in binbe ,

#Rijn zºupbegom boogmaat. -

4. Iſ hier 3ie ik alberme

gaat u men moeten eerſt | | |

3jg mijn &lrooſter alleine/ - --

UPat 3oub ift menfeijen meer

2lg bie geil-fonteine I

3Pietg 5al inp ban onbeet.

5 uun hitnoten al te 5aam '

Zijn mijn 252oeberg teqnaam - -

2 in bit eerbout , o Geert! -

JPit (g mijn bgolijatjeſb

“Dat ik mag perheeren -

4Daar gp uud Pleugel bleib, -

6. ga b'heilig' «Eig'len al y'

3Pie veel 5ijn in getal
, Die iſ in mijn Lierlaatg rtltbe I - "
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L&oo bat ble mp bemaatnl ,
« 32at ik niet migtrebet . * * * * *

teſt bebt gp mp berkſaarD. . . . -

7. #nog 5ie ik hier in ſtraal : j.

vee &chatten alfemaal/ , # . ?

1ean b'ſeemel umen &Ibgoone / | | | |

::Pit eerbomb toont aan mijn ,

'g ſeemelg goube ſhroone / | | |

ièol ſeemel#-3?eerlen fijn ,. '

8 de beer! al 't uun ig mijn

«En bat 5ál alfoog 3ijn . . . . .

5oo lang 't eerbonn 5al blijbeu/ .

«En bat 3al altijd ſtaan " , ,

QIlg gp laat beſchrijben

Zonder ooit te betgaan. ... .

9 de beer maſcht nog mijn & onb'/ .

& Poo! geſu biere toonb' / . -

dep dat ik rein mag meſen -

abelijk een 25onbgenoot/ . .

3Laat ik 3ijn geneſen , , ,

apoo! gefu bitt'ten boot. ' -

1o ſº ieeer! u Babeu al " " ,

25linken bier in getal / | | | | | |

JPit ig en hel gemabe) ... . . .

gh miſ nog nu ter tijb a,

(Lot u homen ſpabel ,

3TBant um @Yehaü” ig mijt. ,

11 GBp maaht uun 13;eeb'-berbond

tean boo, beg Ilberclug grond ,

#n uur en zoon nerhenen/ .

aPaar hebt gp in geſteld. | | | |

eat gp mp3ont genen , ,

aee zaligtjeſö nermelo. " " ,

12. Ali mat ift fian begeer ,

g in Dit IBerbomb Igeer7 | | | |

Y iſ wat mij Han permanen/ ,
#900, 't ittuig Hrijg ik een kloon

? .

- . * Arr a.



II. D E E L, 77

Qlig ſh eeng 3al ranen - - - - is

#3open boo? 'g 1Baberg &Zh?oon.

Het onderſcheid van een Bekeerde, ſoo

als hy was voor en na ſyne bekeeringe- -

getem: O Kers-Nagt.

H•A# ſh gebena beu tijd berleben/
teoe bat ik die bot quan beſteben/

«Belijk een ſonbig ſprerelbling/
# laguerogonnen in mijn &onben

GLot batmp bob te beſet ſtonden

Gilg een rainb in fijn pupé ontſing.
E. 3gh mag gantg Hrom en llon in baben /

GII mat ih beeb 't mag al ten quabel

#h moet 't oerfoepen tot mijn leeb

ſEijn boogig Doen en quabe 3eben

#meet blijdſchap qualu in te obettreben/

kilºot quaab mag ik altijd gereed , ..

3. âI hoogb ih ban ben Igemel ſchoont / --

1ean apotgipaleig en heiligen (Ib30onel * .

3h uomb meer 3oetigheid beneenſ »

of ſpob fijn ielenaatg mp liet lteren

UPat iſ mp tot 45ob 3oub beheeten/ -

steijn ſpert moube in de leerlo heen.

# # ik maar mogte gaan plaiſieren

den al be abelheid ooh bieren/- -

gh mag dan alſ een 1eigj' in 2 ee/ -

gii quan mijn leert mp obettulgenl -

# miloe ſa mijne ziel niet buigen /

l boogb ik roepen mee op twee:

," ga ging gelijk een iPereld poppet . -reet goede moube in meſ wegſchoppel, r

2ää ſtonb gantiſch ſcet op mijn reſpect /

#k bab be meereid ingelujolgen/ -

# ſuſt## be p?aat#" , 5

gat (02 J& mp opgeUJe -- - - 1 p 42 2 6. De 3
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6. Peg meekt og, ulang mijn ziel betruktej
#### £iel Doen#/

lgepb noopt moeb' ,- - - -

######len aanzien ih begeeraef ,,s . -
ººit poel ik 5eer hoog maarbeerde - -

?Al#'# #rmelg htoon en troon 5eer goed."

7. get boub en &fiber mijn luſt fiecibe/

00. Dat het mijn nooit en netbeeſoef i . . * .

herfſret iſ onnut mijn tijd/ w

3# ging met ble geeſaatbe promhen

&#n lag 5oo biep in 5onb gesonhen/ ,

3a broeg een ſjerte bol oan nijn. " - s'

8 ## ging mijn tot be 3onbe 5ette/
©p ſfobe poneel ik niet en letten

#ranen,mijn lichaam mo C -

ſaet alle buile meerelbg#
UPan bogt iſi/ unat## Illl mlfer.

w R U ST E.

9. #no walgg lijh al### mag boo, beſen/
Ahoo ſchoon ben ik nu# /

5àu Dat mp ſbob getrohhen heeft/

3h ben nu alg een ander menſche / .

iſlaijn ziel heeft t al mat 3p han #het
5 geeft ºboo bie altoog eenmig leeft, *

19, ºf p?agt en pgaal ban beſe meetelb

2ll tg ble nog ſoo ſchoon bepeereid/

- Die agt ih nu berl min alg ſtof/

&oen cieraan man be merrelblingen

laet al haar ſchijn en pbel bingen/ -

3Peragt th, alg een pb'Ien lof - - - - -

1 I, All Daf ſh ban te boot hemſnbe/ .

#ºt haat iſ al mat ſh Han pinbe/ "
&Pat tegen Bobeg eere ſtrijd/ , ,,'' * *

#l uiat ik dan te mooie bate/ - " -

#at min ºf nu gantſch bonen mate/

3á ben een ambit ruimſch verbijt, - - - - in
* * - 1， 28
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12, AI,Woat ik nu meng en begeere, 2e tºt

5 g bat ik lieben inogt: ben leertel - 3 5

GEu bat be 3onbe fireeg een firah / | | | | |

ô! Dit tg nu al inijn uerulahen ºf zº -

&Pat ik baat toe maar mogt geraken ... -

dBm 't oberbuintien 't 3oudig gait ,, !

13 Hlaijn oom berſtauü Dat niet# ftan battell /

#g nu bettigt met #elnel ſchatten) , , ... '

5 àu hen ik bob alg mijlien & Bob l . . . . . . .

%á honu' te booten niet beſchouulen/ -

i 2ijll ongeſtalt in bat ben0uuJen/ . . .

1Bant mijn verſtand mag bom) en bot. ,,

14. giaijn buille tot het quaad genegeli/

&Pie heeft unijn 45oo nu gaan benoegen l.

&ot 3ijne milie 5uiber tein

, ſkaet mijn bert en genegentbeben/

SUPie tot betheerbe einben trebe,

&Pie heeft mijn 45ob herſtelb allein. ,,

15. ſlâijn ſbob heeft mp uilſen oetligte .

©m boo? fijn leeplig aangeſigte

&Ze leben met een blp geingen/

2! mag de meerelt nog 5oo ſchoone / . . . . .

#og ig beel beter g'Igemelg figoone . . .

2lig aſ beg meerelog HPoppe goed. - ,

16. Pg Homb th u ô ieaber lobe ! . . . . .

&#elijk be gºngelen daar booen/ ,

Baat het onbreekt imp aan be magt/

-

*,

GEp laat iä eben mel uptgallnen ': : - -

III# boog 3Liebereu en iPſaiſlten / , ,

213ant gp ô (eeer! 3ijt hoog geagt. '

Zions Intreſt, gelegen in de gemeinſchap

met God,

#stem: Onſe Vader in Hemelryk, enz
J , *

1, O)ſ?einbig onbegrijp'lijäbeid !

O Wtoe hoog g," out3aggelijkheid; 90e

4 -
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#oe biep 3ijn al um moegen bloed/ " . . -,

#oe mijn 3ijn al um meer ten goed/ .a

###n hun banen alſ ' -
&Pte billijſt 3ijn in groot getal

2, Ulu ſlBaarheib rijſt7 o nette geel e

2eel booger alg ben l#emel boet; 7

429h # het ſpoorb ban umen mont, /.

2{lg enkel mbaarheid in ben g?onb: -

4 heeft Dat ih bat maar tegt bebgoeb /

3in een opregt en rein gemoet. *

3. #aat iſ een obob too bol van kragt /
2，Daar is een honing meer ban Inagt ?

- 3TBaar tg ten ſpelper in ben noob?

3Daar is een loſſer upt ben boob/

3Paar ig een @Lyooſter in ben nat?
2lig & Boo bie aiſegig in al. r

4. &#p maaht inp bog aan u gement/

&#! #oeſte die mijn leven bent,

#ijn hoog bertreiſ mijn boºg/ mijn pcſſ/

#n uur ben ik altijd 3eer beſl/T'

dleijn loon / mijn &cijilb/:mijn baſte &lot/

dºlèijn boop / mijn eeuuoig beeſ en Lot,

3. ligoe heerlijft ig uuo ſlaajeſteit/

#oe hoog íg trou' 2ülmeerbigbtibl

#oe bietbaar en hoe lieffelijh7

#oe 3oet en hoe beſcheibentlijn

Zijn al uun toegen/ o Gºoo mijn/ -

«En Ilume handelingen fijn, - - - - -

6. 3ig hono ih bie maar regt betſtaan

“Pin bie altijd te boen br;maan/

GP Honb ff bie Bog lopen ſchoon
-0

( * * * * * *
e meer een gestºlen:'E#" , '- - - -

2Bant uube baben heiliglijh w

#ijn ºog prij#uiaarbig aſ gelijk , .
7- 2g nogt ilt u maar Renn n heer/

# nogt ift u maar liepen meerj Tº

ant g!! o Igeet mijn zaligbeſo/ -
eegt.
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Zijb bog mijn beel in eeuwigheib / ºf 3

&#p bat gp um ontbchhen moubf , , ºf a
2lan mijne ziele met eenboub. , - 's G

8. Pg mogt ih uur maar boeien geet! .

ºlfbalen in mijn ziele norer / " .

Slaat ik um blijhen bog maar bomb / | | | |

sºp maaft mpi 3iehe Ziel ge5oub; * * * *

GP Baber ! uuben 25al3em-geur

Abtopt ble bog in mijn ziele beur, . . . .

- R U ST E. -

9. &#p liebe Baber geeft bog mp 2

ſlim arme kinb een hugje blp/ ,

2lbant ook ontſteeht uuo gingemanb

2lig een 5eer 3oeten liefben-biane; - 's -

&P @Leere ingemanben goeb ºº * * *

JPie gp ubel haaſt rommelen boet .

Ioa Haooit bonb ik mijn ziel meet betteetb

&Pan aig gp m'um 3Liefbe bab geleerd /

9

9

&Pfe mp ban foo na bouen trekt / . , al

«En mp tot u mijn Gºob optocht / | | | |

dBan moub ik mp mei leggen meet - tºt

?ºlg een lºonbehen boog in beer. - -

11. Iboe falig ig bp 1 o mijn G5ob! - | | |

JPie u geniet / o hoogſte 3Lot/ . * . *

2UPant ook in uur alleen o Iliaeet! .

2 g bog ong lºeil gelegen 3eer / : ,

&#n in ub.be# 30gt - , . . . *

25eſtaat o Eeeer ong hoogſte €5oeb,
» - ---

,12: nabij ban o neer op hun baſi ſtaan
gEn ban u niet een Stap-meegg gaan !

2ft bettoum op u o ſpob mijn ! , ..

ſºreht boo? um 2lanſchijn geen ſBogbijn!

# Lºaat betligt imp boo? uu0 hlaatheib /

&#n buigt mijn upil tot ubu' uJaarbeib,

13. @P Mºeer ! utme getrouboigbeib/ -

&#n ume 3oet onfeilbaarheib/ * * * :

.3tig gp mp ble ontbrähen miſt

d

--

s

- sr.,

sº

. :

-

#

,

#

* - - --

*

* AA even
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,- Pan mob mijn keert ô keert gefilt/ -

gºp. Dat ik um mogt 5inigen fcboon / *

& Baber ! hell'ge ºbeeſt en £oon. :: 1, ..."

14 «ºp bat ik u ô Baber bog!

ſlot míjnen 1Baber hebben mogt/

“Die mp altijd bog uel beſoggt/

GEn mp boet buoonen in een boºgt /

GBp 3ult mp ooit eeng nemen in /

#ll in ben bemel 't ggoot gebuin.

15 49 3oete #eſul, 363upbegom/

€5p 3ijb mp altijd millehom/ .

&Pg mogf iH u mijn Bibbelaat

'El Dog altijn minnen eenpaat/

t HIPallt ih nog 3eer na u beriatlg/

«En u te miſſen balb mp baug / -

16. B & Lyooſter 3oet Rount Dog in mp

een merpt neer mat u tegen 3p 1

Abpgeib Dog bien 3oeten bleugel llpt/

en maakt in mp een 5oet gelupol

42p. Dat ik altijd buoonen mag

25p u o (Igooſter ! in bien Dag.

17. ô Zalige TPpie-eenigheid/

iBol ban 3oete lieffelijkheid /

Il ſtomt toe alle lofeu bank/

5 àu en mijn gantſche leben lanſt /

GBoh eere ende heerlijkheid - . . .

1Ban nu tot in der eeuunigheib. . . . . . -

Lofzang over de Heiligheid Gods, Na
tuur en Daaden, . . :: er

sloou: Slapen is maar voor den Nagt.
1 •A## beilig/ heilig 25gon / . . . . .

### aanl,g Inſte ſ? - # : " .6 keeer !# elijſt / -

ep bat ik ooij bulls 5p aig ar. - zseſſie
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2, eeilig 3ijb gp nog 8 leerr ! , irg

n uun 3Batuur en meſen 3eet i ... , ,

pt bit## / bloeib 't al allein/ .

ô! (beet! heiligb mp / , ?

Op bat ik ooit heilig ºp alſ gp 3 - 3

3 Beilig 3ijn uu' Daben al / . . . . . .,

SPie gp bemijft in groot getal , , ,

Paat in ooh leib t / uun heiligheid / .

ò leeet! heiligb inp/ . ." ,

Op bat ik ooh heilig 3p alſ gp.

4- 3eilig maatb gp met ont3ag , :

&Poen gp ong gaf uun &abbathbag ! .

#Ban ben begin // toonb gp ubo min / .

ô beer! heiligb mp /

G9p bat ſh ook heilig 3p alg gp.

5. Lyellig maarb gp in uln IBet/

& Paar bp bab gp een eiſch ge3et/

SPat bie bat beeb // 3oub hebben byeeb'

ò l#eet! heiligb mp / -

49p. Dat is ook heilig 5p alg gp. . .

6. "Deilig maarb gp in 't Berbond

2Aan al die geen bie daar in ſtonb/

#eilig en rein t / 3pb gp allein/

ô IBeer ! heiligb nip/

©p dat ik ook heilig 3p alg gp.

7. l3eilig 3ijb gp beerelijſt /

% in utme hierh begeerelijk/

ºant bie baar baalt /7 en lief'lijk ſtraalb/.

ô leeer! heiligb mp/

Op bat ſh ooh heilig 3p alg gp.

8. Heilig 3ijb gp in ubu Aiboomb / #

2dan bie baar nog in treben booſt /

## aan haar, um bepi boogbuaar/

ò beer! heiligb mp / -

€9p. Dat ik ooit heilig 3p alg gp.

9. Reilig in gp ooit nog meeb'

2in 't beplig avondmaal met vuto'ſ -,
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3Pit reinbequaam i / fg aangenaam!" -

d? #eer ! heiligb mp,

Op bat ik ook foo heilig 5p alſ gp. . .

1o betiig maarb gp o (Reer goeb/

Gilg gefug ſtorten moeſt fijn 25loeb/

Om onſe &onb / / merb bp gemonb |

GP Eeeer! heiligb mp / -

Op bat ik ooit geflig 5p alg gp.

1 1. |Beſitg hebt gp u ontbcht

Qlig gp be Ziel upt buſſter trekt /

Illuj heiligbepb/ſ gp ban uptbrepb /

GP (geet! beſligb mp /

GPp bat ik ooit heilig 5p alg gp.

i2. beeilig 3ijb gp in 't bemoeb /

gn 't Geette ban uuo hinberg 5oet !

5aat moont gp bog // baat leeft gp nog /

op eeet! heiligb mp /

é9p bat ih ooh heilig 5p al# gp.

13. 2eilig 3ijb gp t'aller tijbil

Ilun heiligheid bie ſtreht ſeer mijb / . -

dPoſt ig bie Hlaat / / eli tein eenpaat/

e? Ieeer! heiligb inp/

69p öat ik ook heilig 3p alg gp.
14. #eilig 3pb gp boo? altoog / k

eſem te ſtraffen ben &onbaar boog / -

iſiegtbeerbigbepb iglºeiligbepb /

49 ieeet! heiligb mpf

49p bat ik ook heilig 3p alg gp. -

t5. Haeilig 3pb gp ooo, um thtoon/l

3eoo! al be# «Eng’ien ſchoon/ -

Elm leeſligbepb/ / tg maajeſtept /

42 ſeeer! heiligb mp/ -

ſep bat ih ooh heilig 3p alg gp ,

16.9eilig 5uſt gp ook eens 5ijn/

Gºlg gp ten tºonbeel;ult berſchijnl,, 2
Bet heerlijkheibi / en boaarbiggepb/ -

49 #eet ! beiligo Imp/ - - - - - - - -
Aſhua



GBp bat ik ook heilig 5p al# 9P- t 't: ,

----- , - is v e

, Vreugde-zang over Gods Waarheden in

- - ſyn Woord. | | | |

eLoon: Gezwinde Bode van de min,

1. It ſe meaathrin go seert orth

Schoon en aangellaBill ! ,,,,,,,,

me ººit het berigt mijn blind bemocbl

GEn 't maaltt mp bequaam , , . . . . . .

om te minn uule trouw l ... : ,,

#ie ik daar in beſchouw // o Igeet/

GEp laat ik bat bouben teet / .a :

ap Etº'º is aan gebotſt dat ik u mijn 600

Zoub geboo?ſaam 3ijn / . . . n t .

erºp uit geben Hragten mijn , t:

2. © ieeer! in u ſlbaarheid teinl ºf

2ölinſt bpſomberlijft / . . . ., ºr tº a 1 -

Illme (Bolmaaktheben allein tot ſt: ,

#eilig/ uponberlijk ! -

* . * Si in goebbelb en maarbeib }, ’, wº. . . SAS,

#g 5oetheid en hlaarbelb (1 te 3aam

eilig ſchijnt baat tin uun naam/.

uur tºegtueerbigheidji en 25ariabettigheib/

tºeie blinkt bier 5ter ſchoon. # 4 tºt T. # 1

Gilg ble geeft nu eenoudig loon. 's : *

3 eier 3ie in 't eeuunig dLeſtament :

&#n uub troum Berbonb | ; ; ; ;

teat ſtaan 3al altoog ſomber enbl (º

dPat boet gp mp homD / . ' t İ 3.

3Paar 3ie ift b'eºrfnië / . . . . . . .

aaie baar in geſtelt ig / / met 't €5oeb/#

meer3eegelo booſ? #efu 25loeb t ºf

h oerloop, het af t / boog mijn &ouben-bal/

â ârijg 't ueberom ; ; ; ; ; ; ; ;

- & Poo! mijnen 25locb-bgupbegoin,

T2, nog ne ſain uur ſpaarban Maat,
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- SPIt dIn n dat

sº:##" mondas 1 -

3Pat bp íg en 5al 3ijn

Bie, ban mijn / / fel/

#### - we -

hier 5rſt grimp teef 7 mat geſug 3aſtgel

ººſé bp komen al . . . T.

«En bft bebe #efu al. -

5. €p 3oete Baber geeft mp htagt/ .''

Cam bog um ubaarheib

dſe leeren, om uit te betragt

tº: ſºoo alg gp mp sien/ -

'ſtilaaft oog mijn oogen hiaat/

Op bat ik 3ie boo,maar // uun jeſſ/

ſlBaar in bat ik ſtaa 5eer beſI/ :: -1,

ZLaat ik al mijn tijb/ fti uto méoogb oerſlijt/

ſlot bat ift eeng 5al *

&cheiben upt bit & Zranen-bal. -

-

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

Ziel-zugt om te wandelen in deGodde

lyke Waarheden.

#tem: Als een uytgeſtorten Balzem. :

T.K 2m0 h mp nu eeng berblijben

#n 45obg ſlBaarheid en Perbonb/

2 Baar in Bob mp 't alleg 5oub'/ -

SPIt mag 3oet nan alle tijben / ' . . .

ºnaant bit leerb ong zaligheid. -

2ll ban eeuunigheib bereid - '

2. D'tºemel die eeng mag geſlooten

Leeft mijn liefug opgebaan / .

dºen bereid een nieutoe 28aan/ -

#oen ºp fijn 35loeb heeft nergoten T.

ººlg mijnen 25loeb bºmptegom, " E :
2 in bent krijg ik 't al mueerorn , . . . Jº

3s bleet wilt my besoone geven. -
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3Pat ſft onberfoehen homb - . . ::

gIn het ſlBoomb pan uunen monb' / .

69p bat ſk baar in mag leben . . . . . . .

- ## boilie# - - - - -

p geeft mp naar toe begeet ; ...;

'4 ſlBilt mijn hert in 3Liefb boen bganben

&#ot uur ſlaaarheden te 3aam/

#Laat ik bie ſieben begnaam / . . .

TIBant bit 3ijn mijn liene pamben/ -

12erhregen boom gefu 25loeb -

3Paarom ig bet Heemel 3oet ' iſ. # #

5. Laat ih bog mijn gantſche Leben

&chthhen na uuo ſlBaarheib rein)

:
*s

-

:
-

-E'

illun ſlPoogb ig l9aarheib allein/ is,

«Ep laat ik boog utu Iboogb beben/ 1 :

, ſPp bát ik inp b3agen mag - *

19oog uur aanſchijn met ontſage : : :: Tip

6. ô #eet! laat ik ſpoeblg leeren 5

HIme 119aarheib regt uerſtaan / i as

69m bie ban te boen bermaan/ :

oºp laat ik mijn iBoeten herten.

1ean beg 4berelbg meijijijeſo quaab h . .

3Leerb mp (#eer uun mijſe ſtaab , " ;

7. ô Ieeere 1 geeft nup foo een beette

UPat Dog regt begrijpen Han te - --

ijſme HIPaarheben ooit ban/ (f', zº

3 Banneer alg ik leg in fmertel, iſ:

deat th: ban mp dºgooſten honb'. ,, o .

iſlaet de albaarheid van um ſlaonb': "

gang desſelfr. 9

&ten: Nadien de Godde'lykheid,

1 • Alleen lieftallig ſºeer r

- A# liefoe bie## ! !

- épelijk €g Il minſaam jeanet/. 'nºn'
f- - , - -
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TIm” 3Liefd ig enkel 3oet/ * * *

2lig een beil Sping-aber -

Bloeib um Liefoe alg een Bloeb•

2. %[a ooh ban eeuunigheib / .

bab gp een troon bereid , . . . .

« | #n Heſtig mijn beminbe; - º -

leg miſ iä nu: terſtonb / ,

iſleijn Ziel onbermunben/

ſpru uuo Liefo' te doen honb.

3 JPoen ift lag in mijn Zomb /

ſbantſch en geheel gemonb'l : : "

Op 't open 19elb bertreben !

apoeu quam um 'Liefd mp bp/

&#n nam mp boen beben/

gu um Berbomb 3eet blpi L

4 GBp 5omb mp ook um Zoon/

62m in mijn Ziel te moon is tºt

ſleet al fijn 3oete oeugben ? :: ,,

GP Beet uum 5oete miu ! ! . -

12ol ban Leeſt en i22eugbe/ !.

RBie en habb nooit begin. . . . . . .

5 Tim Liefb' ig ſomber enb / . . . .

2,In 't eeumbig (@Leſtament / . .

19ot einbeloofebgebe:

3Bat 5al ik ſprehen theer/

2ijn (Long bie kleeft mebe / *

2Aan mijn gehemelt 5eer. J. * * .

6 Illuj TLiefb'ibie quam mp boo? / .

3Poen ik nog lag berloo, .

- En mijn zouden onreine/ -

* A 35p treft mijn ziel baat uptfasx - V.
3Poo! #Liefbe alleint / t ,

«En maakt mij tot uum 252upb. ... -

7. ſaijm &tijtſben al te 5aainb | |

#Bam gp ooh boeg bequaam / | | | |

aaoo! #eſu biert neonben; i "; * *

Tilm liefde maakt mp rijft t fºtº 2 dſ.
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en neemt weg mijn zouben) :
IIm' liefb'# uten) ,

- ###tºt
#lig jeg ſpemel# iBoon-ſfeeb'l.

oEn heiligb mp nog baat 1

ièan mijn booſe smette)

&Pan boogb ik 3upber klaar.

52og baalb bie in mijn eettel e - ; -

41eel gaan in b'ſºceaan

reanume 3Liefbe reine /

9. Hä mou van nu af aan t

- - - - - -

? -,

t mou babígen mijn/ • -
, 2 ſh -

## eeit fontein / . ,, ,'' ,

& Ban 3oub in vergaab 3ijn.

1o. Blig iſ, eeng na be boob / .

&Pan 3al ik 3egep?alen)

n ubme Liefbe 3oet /

te gp baar laat balen

opp al mm kind'ren goed.

zal zijn in Anah nºg schoot; n -

* * *

4.

- - - - -

r

k

,

r- -- .

-w

Begeerlijkheid na Gods Algenoeg

ſaamheid.

5tem : Hoog om hoog, myn Ziel na boven.

1. 't Raºnig (peil ber liebelingen / .

E# opobg #lfgenoegſaanbepb/

Gjn 45ob aan mijn ziel opſpringen/ -

obob tg mijn 19ermaahlijhheid/

leet algenoegſaam &#oebt.

het algenoegfaam 45oeb / .

'i

äièat 3oub iſ nog menſchen ! wenſ bent buenſchen/

leet algenoegfaam G50eb 1.

#bat ij 't bat mn juptijen boet: *

2. âlg mijn ziel moet bitter Hlagen

42mber Bobeg 3maate band t ,

apan komt een matig gebagail

/
. . .

- ," ,

* * * *

g

*

- 4.

- --

w'.



so Zions Halelujahl

Gºn ſteunb mp aan alle haltt l, -.- - - - - -

#### - 'ſ -

het algemoedfaam G50cd/ - ; - . . .......... . .

4TBat 3oub th nog#l wenſchtml ºpenſchen/

#atºenoºgtaath doetTNT E"
ziaat berquiät mijf bo; Göring ga dan

3- allg mijn ziel tg gantſtij pt ' ze? - ' ,

Jean ig eBob mijn mijft ſtaanſ -

#ie baar ſitehhen tot inſjn haat; . . . . zit

eet algenoegſaam “Boeùl , . . .

Iget algenoegſaam#) . - - - - - » .

Heat youb iſ noguienſchen/tmenſchen/ menſchen/ .

Weet algenoegſaain Gögebdº -, . . . . . . .

#at maakt meer paſ in jnen boet, . . .

###n upthornſ hon binnen/

5oo ſcheen mp be iMaort, tºontnall / , .

#Poen miſt b'upthomſt# inoemt

seie mp boen bijb' ooq, heil bal, , 5

#et algenoegſaain Choen/ | | | | | |

ºp leeromp bie mijſe al?

r

##nºordt " ... .

###"
- - - - - - - - - --

oſbeeft tiptkomſt in operbloeb."

5. Qtig mijn ziel berlieſt fijn âragten / . . .

Sean trooſt €5ob nog aangenaam/ - T: -

offen boet ſoo mijn ziele magten . . . .

eep fijn ſºulpe 3eer bequaalm,

leet algenorgſaam 45oeb/ - - - --

#et algenoegfaam € 50eb / ... . --

3ieat oubº ſh nog urenſchen/menſchen/menſchen/

t algenoegſaam ſpotbi . ,, ... * 3- te

rooft mijn ziel boo! #eſti,23loeb.

6 ſpot alleen boet mp uitblijden/ | |

gºn fijn mijſe banbeling/ . .

3ſbant ſp 3ijn 5oet t'allen tijbenſ 3.

39ol minſaamheid ſouberling; ,
- 2 Jºrt
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#et algenoegſaam “Boent, iſ tºt 3

i# maar n & WTeat 3oub' ſh nog boenfchen / n/menſchen

het algenoegſasin ſpoebº : : : '

gaat boet mp-berblijben 30eft , . . .

T 7. Heat ſpoeb kan mijn ziel bremakettl :

GTi ben ik bier gantiſch berage in. - ; ;

if ®oeb 5al inp Doen getahen? '

ot weg eeneig HPyaal en HPyagt; -

eet al genoegſaain soenl . .

het algengegfaam “Boeb / . . . . . . .

l t3eub' inog uienſchen/wenſchen waarin
#et algenoegſaam Boebºl i ſ

rièfe mp boog het quaab oerboebº + : '.

8. b. Algenoegſaam bemet ſchatten . . . . .
aaie ik al mijn bolijhbepb? , tº -

302ie Han 't# batten? . . . . . .

oEn ooh al be tſbenſcijlijhbelb? 2%'

eet al genoegſaam Goeb l -

-# €5oeb / . !

ſ at youb ik nog menſchen/tuenſchen/tmenſchen/

et algen in Göoeb / : : : ,

g een eindelooſe bloeb. : :

Gods Woorſienigheid, gepreſen door een

vergenoegde Zele: ,,

- &foon: Geſwinde Bode van de Min.

. * O E##betal upt niet

| | &Poo! uun groots tragt/ . . . . .
ººk dPoit onberigon0 GBp 't al nog ſlet/ -- -- ,

ziPaooy ubs ſterke ſlaagt; jij - º

G5p bootſiet 't al/ o jeet!

meant 't geſchieb tºt luiet tett alleſh/
# regeert het algehuettt, u : de

mag

Up' 'I - t! 3- - -

#ººtgevangen."

,”



»z Zions Halelujah!!

*

- --

*.

# # ## ben team van

- te

apoo! uune ieoo:5ienigheid ........., ar,

##zon en na aan en sterren all ,
Göp alfoo regeerti/ . . . ... ... .,, ... Ik

#Dat bie jaar niet bewegen 3al , , ?

Hºog haar benen heern/. . . . . . . . .

ieoo, batigp geeft 2öepel/. ,, ,,ia, ,

##ip uub meſt wel ll altijbla

apan benoegen ſp haar wijt / .s. zº. - ,

dBp beſtiert 't ook al ll op het Maroſche-baV/

Haaar um ſpijgheib 3oet - af ºf |

ºp het al beuoegen boete -

*

'

-

ſtomt oan uube &ambt - ; ; . . . . . .

# mat mn boorkomt bat i330ct : -

6Poh aan alle kantl : - -

GEp laat ik nu eenpaat : : : : : : : : : : : :

#titie zijnſ en banabaar ll. Albert I
3i moet ik mijn woenſcb ontbret / ... ....., ,

'tgig iſ beſt bekend 11 maarom ºp 't mp3enbl

#Laat iä uueſen ſtil . - . . . . . . .

ember umme wijſt uit:
- ; ; ; ; ; -

4 ºp ſpect! luilt nog berhoeben mijn

1200, onbankbaarheib / . . .

"#oeget3ijnl- - - -

# 3JPaat. Dat### wiss A 3 - 3
g, bel## het 5uutlig het 30et ,, -

jaat ih 3ijn meſ gemoeb t/# €5ob ? .

# en nog maar 3ijn mijn lot,

#boog het alatofcht goed geeft ºp 'tmengsett
ambathan ſh nog meer? 't : : : ' '

mean tim menſchen en begrºting: â.:

# # dat ik eeng hanbregt berſtaan

Gilie uuo ſlºegen rugti # : : : : : : : : : :

om innig met# om te gaan : 1.
## - ? # # 3,2

3Die hau bogaſgeiltºn na ? , kijk,''

## ##ate ſtart met olijt ,
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Illume Patent aller tijb? # # .
#ºrs

#aat in al mijn eneugt IJ ſtellen in biebrugb/

iPat ik prijſen mag # # :

illume meijgbeſt jaagt en apag

'Des Doops zoetigheid aan. een Bondge

Kilot fijn Iroetel-hinb blet urbat! 3.

#ooi bºeoopg lert . . . . . . . .

mooi verzegeld. -

(IZoon: Zion lieve Bruyd verkore:

1. In ben ban mijn jonge Haren . " ?ºpgenoom in Boög ieetboubl. ,,,,. E

apoo! mijn Poop quain 4,5ob bethlaten

sijne 3Liefde in ben grond /

#ijg ik nog mag jong en tebet . . .

5aam mp b'tBeer. ,, - - - - -

2 ſeg! ik en han't niet uptſpgehe ?

Iboesoef bat mijn iBabet tg / | | |

aele imp in bie 3oete 2öche ! .

lgeeft gewaſſen rein geuwig;

Eig ſâ boen lag gantfcb bertrebel'

102algelijh: * . * - *

Heeeft mp €bob gewaſſen mebe

ièan mijft flijft. - - - -, # # :

# 't #zijn mijn geſug: biere 3,90nbelt'

geſe mp waſſen 5unbet alaat | | | |

G#n# mijn & onben! ,
-

/ | | | |

3. 't #g 't Sloeb uan mijn ſlaibbelaar !

«En ſoo ben iä rein allettit -

2lig (ijn hinb/ - - - - - - - ; ; ; *

# geld #chooten reine / .

e eBob iminb $ * * * .

# # mag ſh nog ſoo onreine'

2tig ſh mp maar haben han # ## ble ſoete (beil-fonteiſtel , is

v,

mobe gantſch 3uibet ban!

G5 3v: , g #ijg
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*,

$2upber klaar / ag? ; ; ; ; ;

1,

%# 25loeiJ / ; e.

Iſèijn &onben 5allen verbinnen 3

i: 1) ' t . . . . . . . . . . . . . .

mijn Abchulden 5ullen ſinäen ",

&#n bien Bloeb. f: .

5 42uer imp iſ aangeroepe -

doºg heiligen Paniº goebºſ, toek: ,,

ſleijn beloobe Liefd en ſloope

319iſ iH nu optoehhen 3oet /

Qm te buambºlen fu fijn al9egen te :

t'?tſler tijb/ 2 : : : : : : : : :

319ag ik baat maat toe genegen &

«En berblijb. " ; * . .

6. 3H fireeg ooit bien nieutoen Pame

Pat ſh mag teu 'Liepeling / - , .

't £al mp nu niet meer betalgie

dPm te 3ijn een ſlPeerelbling t

'à l'?eb mijn ſpeer. Daar @Ltouug geſuuoggen

#In 't Meerbonoſ , . . . . .

'h ſlaoeb getroubn 3ijn nu al boogen

7. en aan Gbob meberboogen,

JPoog bit beilig ſPater-bab / .

Ooh heeft imp (Bob uptuerhoogen / ºf

69m te manb'Hen ſhl fijn iPad, 4:: ; ; ; ; ; ;

ſlBat 5al ift ben geet uergeſoeni, , .

hooo! al 't goed? iſ. ' t ... ' s

##al ſijn banen gaan vermelden/ +

bellig 3oet 'g , L. tºn, t

8. # ineerſ wilt mijn #irl intet maſſtben
u bien bollen dageaan/ # .

2lan Dien 30ete reine#n , er

gºp (aat## in gaan / fi, , ,

42! matbloeio baat 3oete &troºntjes

* * *

* * * . . . . . . . . . . .

©mber beſe leemti-boomtjeſ: ,, di # .
ſtepli voorwaar,

- - - - - - - - - - - - : * * * *

- - - * fºtº: i. 4 iſ nu 2 - 4 -- iſ

# # # * zieks
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Ziels-bereidinge tot desHeeren Bruylofts

Avondmaal, of de Zegepralende Bruyd, in 6aar

- Bloed-Bruydegom ,

&tem: Of mimnelykſt Emanuel

I • OEi, GBp hebt nup genoob:

iem ter 25;uploft te treden / . . . .

1jlm Liefbe bie ig uponbet ggoot? '

epp bie mp hebt gebetelt / . - .

q#n buaarb gereeb - ; *

dem mp te geben 't itleeb

19an um' ſberegtigibeten. . . . . .

». «Ep gun mp bit Stupſoftß-cieraab/

OPp bat ih boaatb berſcljijme !

«En home met berciero (beubaab

(Lut bie maaltijd ban [Bijne / -

&Pien Zegen bloeb . . - - -

eerquiht mijn flaau Göeimoto/ -

Qig! Honb ik 't alle mijne.

3. #iet 3ie iä hoe tuijn Zonben g?oot

Maijn leefland heeft octuponbet/. . .

# beb hem aangebaan Den Doob /

ier mogh bit mp wethonbet /

leijn Zonden al

532agt mijn Lief iu boobg-bal/

© º: bitt're# b?upbegotn ſ

4. 4P tuijn 3oeten 25loeb-b?upDegoln

mailt mijn beloof opmeahen / .

32p bat ik opmoebig mag hom/

GEp built mp tot u trefiften/

JPie Polbelo ſchoont

#cijenh mn bie oog ten toon /

4Bilt mijn 45ebgehen behhen

5. @f 5oete bemel ſpijg en Planhl
meaat boo, mijn ziel Han leben/

oog ijab iſt bat mijn leven latifa

etii bl/ o Ireet »aat ºm

-
'
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&Bali Ijab in 't al -- --

&Bat ſintju bermähen falf

- 49 Igeer! upilt mp lºl geben.

6. ?II ſchijnb beg merelbg 3Lekkern

iſlàp nog foo 5oet te hinahen . -.

tv te

- -- v

st"Y : - "Als

- ", -

- *

ž00 toonb ban nog beeg #pig aan me, :

19eel aangenamer &ahen; -

âDie ſpijff 3oet ... : : : : : : : : : : : :

JPle boeb mijn Iperte goeb / , is 1, 2

&#n boet inp 't aſieg Hlaſten. , , g

7. l#ier heb ik al mijng leert begeet/.

, ?II mat Inijn Žiel ſtan ſpijſen / | | | #

€5p #efug 3ijb mijn boedſel meer is

ſlBat Hono gp mp betuijſen ? - ; -

?Ilg ih geniet : : : : . . . . . . . . .

aat Borsſel in 't verbiet!

UPan kan mijn lºertje rijſen.

# #oo uiaarfijn als 't gebohen 25,oob
«Beb?ohen uuogb aan ſtihhen / # # # .

zoo baaſt mijn zeſtig in ben boob -

«En lag in belſche ſtriähen/ :

't CBeſſagte Lann . . . * * * *

3Pat mijn &cljuſo op hem mant / . .

JBat 5al mijn 2ºtel berquſhhen. -

9. #helijſt ben uptgeſtorten ſpijn

# geflig 25loeb alleine / . - --

iig ſpater uptgeſtort met pijn / .
&ijn 23ioeb tg ſufber reine / t; ; f..?

3Buo? 'g i9erten-bogſt / ºf - - - 2

qºn 't Haaft be bygoge Borſt / 4 ': -

Glig 't HBaater bet ſfonteine. , , ,

ic. ſboe 3oet 3ijn defe &troomtjeſfab

# 3Pte upt Libanon bloepen/ - * * * *

gºui baleit al in 't laagſte Paſ - 't

... 3 Bit boet be iP2ugten g?oepen/ ,,

• 't Benaben-hrupo ! ! * * * :

*iet uien Dau ſpuiten upt/ : - --

3
- zº is

ſº Test



ga al be 2öloemen bloepen . . . . . .
*-----------

Ongeſtalt van een regt Bis-genoot, over

het gevoe en van ſyne Onwaardigheid: Twee zang

zuſjchen een verquikte en een flaauwe Ziele

&tem: Als een uytgeſtorten Balzem. ,

Verq. Z. 1, A 45! boe5oet íg 'g hennelg-ſpijſe/

- 4 A ſpant 't berquiſit mijn leert en Göeeſt/

apte Spijë min ik albermeeſt/

ſpaar boog Han mijn ziele rijſe /

#n mijng Baberg Liefb en @Itoutu'/

'Pie ih in bie ſpijg beſchoubn'. #

Flaau,Z. 2. ſtonb ik ook foo eeng toetreden /

- (Lot bie 5oete &pijg en JP?allli /

#aar aig ih hom 't ig upt buJanh/

. @m bat 't 45ob gebieb nu heben /

gPaarom moeſt ih treben aan /

q)m te boen mijn ſºobg betmaan. . . .'

Verq. Z. 3. 't Zijn handelingen beg lºgeeren /

ºpie ſBob met be fijne heeft /

abat ſpp b'eene b'inbloed geeft l

#ſlâaar ben amber moet ontbeerell /

- &B'glugebloeibe 123eugbe 3oet/

- &Pit behaagb be l#eere goeb .

Flaau,Z. 4. 319iſt ih of ik ijab G5enabe/

&R 5ou ban berben gaan /

Jaaar ift tunijffel altoog aan/

Daarom bino ift 't gantſch getabe/

&Pm te laten beſe HPligt/

%h ble ben een 5onbig 3Digt. . . . . .

Verq, Z. T 5. Pit en ſtaat niet in uuu Heure!

dPf gp treben built of niet / .

2tig bit 45ob aan u gebieb)

«En alg gp nog regt honb treute/

42per uur bebgehen quaab /

ſiCupijffel niet of 't ig 45emaab, i
ſ- dſ, e Flaau- Z.
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Flaau-Z.,6. of iR treut ober be zonberi/ -

- - fit tje niet na en laat / , . -

* * * * * 'h Luijſſel ban ober ntijn ſtaat / . -

: « Bad ik nog maar htagt gebonden | |

&Legen beeg mijn bloebe @ttaal/ .

#n beg beeren ?lbonbmaal ,

Verq. Z. 7. @m De Zonben na te latenf

G5eeft be lºgeet ſomtijbg geen itragt/ ºf

, b'beer upil hebben. Dat gp Ubagt /

&Bob 3al geben fulh een mate /

Dan itragt tegen uun ſºulaab al /
• 2llg (#p beſt goed binben 5al.

Flaau. Z. 8. 3jft ben ongeboelig mebe/

ſPuber 't brehen ban bet 25goob/

iPan gefug bitteren boon;

leet ig uneinig tijd gelebet

slaat ik aan be @Iafel ging 1

&Poobg / gelijk een ſlBeereloling

Verq. Z. 9 ?lI boelt gp be leeer niet merken/

49mber. Dit ſlāibbel bietbaat/

eſbob en bind hem niet boogbJaat/

ºtan be ſlalbûelen built meriten /

5 nogtang heeft beg leeeren iſlaond/

2Ïan het ſlaibbel u geboub'.

Flaau. Z. 1o. HPat Booybeel 5oud ik ontfangs/

ga ben beeſteſoog en ſteunt -

òaar bp ben ift ook bemoumb/

3TBant 1h en bueet niet hoe lange /

* UPat ſbob hem berbergen 3all,

ſl2egeng mijtir &onben al.

Verp Z . 11. Teit en tg al nog geen reben)

OPm ter ſlâaaltijb niet te gaan t

&Ziet erng maar dat homt ban Daan /

312ilt bit ban belijden heben/

iſlàiſſchien 3al ban $3eſtig hofſt |

(ILot ui alg it up' 23Jupbegonn.

Tlaau, Z, 12. #it mºet; bat tft 3al verswar:kWºn
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leijn (Pogbeel 't meiſa mp bebgoef/ .

i; , topm bat 'h bmeinig mp bepgoef /

25oben bien moet ik bethlaren/

3Pat ik altijd boog 19erbomb I.

éen berbeek met leert en lºonb.

Verq Z. 13. Pit bebyeh moet gp belijden/

ſlâet beroutm boog uupen jeet/

«En ſegt: iBabet/ 't boet mp3eet/

- EPatih ben gegaan ter 3ijben/

qin ſoo um Berbomb berb?ah /

- âſbaar in al mijn ſerugbe ſtah. ..

Flaau. Z. 14. ſtonb' th Heftig bog maar mijne !

'h Zou ban berpen treben toe /

Baat boat 3al ik Dog nti Doe ?

&oo ik baar niet en berſchijne/ .

'kt (Pberttebe 4Bobg 25ebel,

#tom ſh/ ſh ſtom ooh niet bmel,

Verq Z. 15. htomt maar met um buple2onben!

ſlBilt u leggen uoo? H#em meer /

GEn boſſt biüben bat De UPeer / .

Il boil maſſchen in bie ſlPonben/

Ban al uud Göeb?ehen g?oot/

ºerhonbigt Dan 3eſu lºoob.

Flaan. Z 16. 'k Zal ban ebenubel toetteben/

ſtom fit om / ſug. Horn ih om /

ſt: '# #Zal gaan tot dien zo2upbegom /

"Die boot zonbaarg heeft geleben/

G#n geſtopt fijn bierbaat 2öloeb | | |

Boo! een 3eet benauuob Gbemoeb.

Ziels-vreugde, in en door des Heeren

stem: Hemels-ooge, wilt gy dooge.

1'sH# &pijſe // boet mp tijfel

#'m:p#om/

« 'tomt mp meâheu// en ook twijfitn/
Aboe
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zoo bat ik tot #ertig hoin ?

op àlgenoegfaaml/ en ooh gamtſch minſaam/

44 g ble 3oete Spijg en SPganſt/
24g ble 3oete Spijg en 3P2anh. i

2 o't?eer homt noobe ff tot ben 25,oobe /

#sijn 23;uilofg-hino'reu gemig,

opob roept fijne /) tot Den HPijne/

G#n ſteib haar fo0 aan ben UPig;

ep 2ltgenoegſaam // en ook gantſch minſaam /

ggg oeg leeeren 232oob en Albijn/

#g beg (Beeren 25goob en Pijn

f 3Peſe ſmahel / boet mp tafte

GIſ beg ſBerelog 3Lehkernp/ :

't Poet mn upafie / / en oerſafie

't gºigen bat nog tg in inp;

op afgenoegfaam/l, en ook gamtſch minſaam:

gig bie ſmahe lieffelijk / '2 #

gg bie finalie Iteffelijſt -

4. ?II bet mijne) / moet berbuijne

gin bien bollen 49ceaan / - - - - -

"H iſ doet afb?ijbe / / upil ift blijbe . :

«Pp mijn koning baſte ſtaan ? .

de ?ltgenorgſaam / / en ooh gantſch minſaam /

gig mijn ſtoniug / Lººp alleen / * . . . .

#g mijn honing/ lººp alleen , J.

5. '# honingg &tralen/ſ 3iet men balen/

2lan fijn 252uplofg-abonbniaal : - ,

gºeie han bluſſen / 'g honingg "tuſſen ?

&p 3ijn 3oete alternaal; , 3:

© Aligenoegſaam / ! en ooit# minſaatn/

w

zijn be itagjeg ban mijn Lieff &

Zijn be ſtugjeg#
6 gh 5al 5ingen t / ſf: 3ai ſpringen lºs."

mBant tjob maakt met mp fijn 25olub. .

#R 5al galment 1 tft 5al pſalmen/ HT - 2

#het mijn leerr en inet inijn Ilºonb; - * *

* Allgeiloegſaaluif/ en ooit gantſcg ſninſaam, se
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# bit eetbonbg lenmelähl * . . . . .

g bit eerbonbg leuuwelijft : . . *

7. ooh 3al bloepentºl ente g?oepeu/

Raijn ziel boo! bit 3oete mat/ *

oPoſt 3al boeiben ! / til geleiben/ ,

## ieerber in het 32ab; *

GP #digenoegſaam l / en ooagantſch minſaanl/

g bit liefelijk zoet/

g uit liefelijk zoet
3. 'g meereſtig ſtommer ll baatbmaat homimet/

'h thou het met dit bell-banliet/ -

't #angenaame // en bequaltie/ &

reeeft mijn lief mp ooo gefet,
dè Algenoegſaam ! / en 90h gantſch minſaanr!

g beg leeeren 2öntploftg feeſt/ -

* .

g beg ſºeeren 23;uploft#-feeſt. - ; -

9. Bij het reine / lig alleing), 3

gn biercine &pij# en &P?anſt / .

#eſe plaſſen)/ 5ullen maſſen / , , ,

jafjne roobe Zonden blanä; : «

2 Algenoegſaanl, en ooh gautſch minſaam /
zijn die reine 39ſaſſen 3oet / is -

zijn die reine plaſſen 30ct. --

# # #ou met zinnen iſ en betogingen ºº

#n bit mijbe ſleeper 3oet ! # # # #

# mbou moet landent fenbe ſtranden l .

25onen in bie 122eugbe goed' ; 3.

323ilgenoegſaanſ / en ook gantſch minſaam!

zijn die ſorte stroom: alſ . .'
zijn bie foete Astroointje# als - ; K 3 &

------------------+

Na betragtinge van een verzadigdeZiele
door des Heeren Brnyloft. "

&tem: Op myn Ziel om God te loven

1 G# 3Licfo en 3oete Itoiluut / * * *

« #Slimhen beide lieftijlt ! - - - - 2II,5
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?lIg ſh in 't Betuouo beſchoume / - ;

vººr ſtrijg ih ban bein een blijft/ , , ,

't &egel bân 't Berbomb gepreſen/

#adaht mp ſcher dan €5oog trouin/ | | | |

&Paar heb ik ge5ien bp oefen " . . .

&Pat Cºob mp beminnen uuoum. ! -

,2 «Bob beloofde te bergeuen /

2EI mijn Carmozijne zono7 * .

JPaar beloofde 45ob mp 't Leuen/ ,

# bit â¢egel ban 't Herband / ºf

leg uit th, mp maarbig b?agen/ . . .

3ilg 't een Solid-genoot betaamt)

# 4Rag mp nu niet meer oertragent

Gft moet ujanb'len uiaarb bien naant;

3• Pe libeet quam inp baat belonen/

n fijn heilig ?iboilbunaal * * * *

at bp inp 5al leiben boben/ i,

n fijn ſtoninklijke zaal, . "

0e 50lub ift nog honnen lenen/

ben alg een ſlBerelbling ?

&Paar mijn honing hoog berbeben/

BRp maaht tot een leemeling,

4: "Be Beer upil mp #efug ſchenken/
3ºlg hp mn heeft toegeſeſhºf

# 30ub th nog berben beniten

og te plegen eenig feit; N -

3 Bant ik bebb baat afgeſmogen / ,

ſºe dienen. De ſlàerelb quaab/ -

#le ih beſt &pijg oerhooten - g,

&#eb genooten tot mijn baat. - zº

f: #it 3al mp te bereib blpen/ .

ºnt, geen mij. Heleeſch meeſt heinhum/s. .
Be Satan en zal niet bepen,

Elg Die inp maat leoig bint/ * * * * *

Gaaarom mag ih mp mei unagten ' .

#te genen in gebaat. "
ºnaat if 3at verſtituer tragten -

---
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GIe 3ijn bp mijn ſlàibbelaat- * .

## moetelbſ meg Dan éonbe/ .

gh ben nu geheel berpligt !

#u ſh geſu heb gebonbe/

à ſlPilmp bn leem bouben bigt/

'k heb be beer be baub gegeben/

3Pat ih beter leben 3al !

h 3al nu mijn Lief aanhieben/

ot ſpijt ban mijn 2 onben al,

7. &lſt moet uit ooh gaan herhaaubuen/

ſºllig be reine Diertjeg boen/

eep bat ik niet mogt berfſaauboen

iſièaat berquiht 3ijn in bit Gö30en/

a bit ig al mijn begeeten/

t ik maar meer kragt outſing/

om bp geſtig te berheeren /

G5elijk een 12erhoogeling.

8. 'à 25en hier nog maar in Benabei

2 Ik 3al nooit hier baſte ſtaan / -

#?ooit 3al ſh my ſoo eeng babe.

t & In bien bollen 49ceaan /

ot bat ih eenſ aan 5al 5ſtte

25oben in het 252uiloftg-feeſt /

QEn gehleeb 5al 3ijn in 't buitte

25p ben (Baber / &oon en 45eeſt. -

e e e -

Ziels ſchikkinge tot des Heeren Gods

Sabbath, -

&ten: Onnoofel Hert, o Duyve ſonder gal.

* G# bebt/ o Ibeer ! beeſ &egeu toebrreſö / .

49ber mijn ziel gp uwen 1eleugel bgeib/

Aboo bat ik altijb beil / 3n in uur lpeil /

ſlaant gp 3ijt mijn 3Loon/ en mijn Lebeng-hroon/

3dBant gp 3ijt mijn loon alleine / ,

Ooh 3ijt gp mijn 3Lebeng jſfonteine. - 8.

2. 't Hºeeft Ul behaagb/bat iſ genieten*#,
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Illume ſt?aarheib / bie mp trooſt in 't benoabob' / '

«En gp oie 5ijb een Greet / / ban opber ſeer !

«Bp hebt met ontſag/ ingeſtelb een Pag/

«Bp hebt met ontfag bertjeben ' -

2lan inp uuu &Sabbath-bag gegeben. "

3 't 3g illun 23eueif Dat ſft met herten blp

II bſenen 5al 1 op beſen bag miſt GBpt

«Poſt moet iſt 3ijn beteſb/ bol bierigheid /

23h ben laauuu en houb// en baat bp beltoumb

#h ben laauun en hono ô Ipeere!

&#p laat ik uul Beeft niet ontbeere.

4. ſpien ſoeren 4,5eeft/ moet nip bereiben foet/

GBp bat ift Homt met een berheugo Bemoeb /

€9f auberg blijf ik bom / 1 en Ham niet horn /

ga ift aan niet ſtaan i nog beel infnbet gaan)

#a ih hau niet ſtaan / ó Babet ! -

3ï21ſt mp bog tot ül trehlten naber, -

5. De minſte 2 ugt moet al ban boben 3ijn /

2al (h uJat boeit / gp inoet itragt geben mijn/

gh legg in biep Piunagt // op Ul th unagt!

#laaaht mpſoo bequaam / om te ogeef'n uun maatn/

ſlaaaht mp foo bequaan tot 't goebe /

19oo? Leupheib uuilt mp Dog berhoede.

6. &#p baalb en ſtraalbomber uuo HIBoogb feet álaat/

G5eeft fittagt aan hem / bie't leeren 5al eenpaat |

ep dat uup al beoinb'n l / bien ligt met urino / -

2llig een klaar geliub / / ban bat ſoete. âZuib / 's

2llig een ſtaat geluib ban boben / -

GPp dat uup ll te 5amen ſouen.

Ziel-vreugde in de Plgt ºpleginge om- ºf
- rº trent God. - * * * * -

, &tem: 't is lang genoeg geſong van niet. #

M, &#t eenig heil bat mp berb :
- H #g 45oo te min' lijû is

*13 ift baat in mijn tijd berſlijt 2 -

-

-

zoa
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2oo boe ik groot gewin?
## ### daar ſtaa ſh in ſtar bril

2. ?Eig th mijn G5ob mag ſpreken aan:

&In mijn 45ebeb/ . . . . . . . . . . .

Zoo ig 't bat ik ſpobg hulp ontfaan :

alPaar boog fit mogb gered, , ... ...

't peil 't heil // baat ſtaa ik in ſeer beil,

3. ?lig ik goog HIBoogb maat onderſoch

gig mp3eet 3oet j . . . . . . -

#a alg ik leſe bobeg 25oek . . . . .

#Zoo 3unem ih in bien bloe0;

#belt naar# in 3ect utils
2 àtig iſ. De beere geue lof

ſmaet b?eugben 3atig t" * . . .

gg al mijn neugt en 3oete ſtof . . .

&#e 3ingen met gehlalth; .

- , 't leeſt in 't beſlf baar ſfaa ik in ststudiº

5. Rºlg iſ, maar mebiteren 5al

3Pan Göobeg maanl/ . . . . . . . .

't gg 3oet al ben ik in dit bal

##bino het aangenaam;

T #"'t heſiºE# ik in ster bril.

6. 2|lg ik tot ſlPeeſen maar mag gaan

#### lg b l't ?p mat beter alg bepaan/ . . .

ABau## loſſe byeeb'; t

't Eſſº in beſlººt naar ſtaa ſh in 5eet beſt
7# 2lig ik maar in mijn een3aamheib /

#ſaet ſbob mijn ſpeer ?

#T2ag buanb'Ienſ in gemeen3aamheib / .
Pºſt ig al mijn begeer; t

't peſſ/ 't beſt iſ baat ſtaa ih in 5eer bril.

8. #lg ik maar ſpreken mag van Cool

«En dan 3ijn UBoogb/ . -

't #g 3oet mant 't ig mijn eenig lot/

'H ſºou baat boel in gaan b002b ; ,

't geſjºtjeſſ/ baat ſtaa ik in 5tet bril,
li? - 2tig-- -- 9.

|

-
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9, 2ïlg ik mijn goed aan o"rm uptbeel!boe geen ſchaad / * * * w

nt Jefug té mijn Schat geheel /

ſlèaar ſn ik ben ber5aab, -

't Igeſl/ 't heil ºf daar ſtaath in ſeer beſſ.

, 1o. ?Ilg ik mijn 65ob heb / 'h heb het al /

3eat menſen in meer? , '.

* geijn (Bunſt mijn ziel bernoegen 5al/

«En bit ig mijn begeer;

't beliſ 't hellº naar ſtaa ik in feet beſt,

t Den Cieraad des Herten, of de ingeſtorte

Genade ontleedigd.

&tem : 't Zoet Geſelſchap dat met my.

. I.A “B ! hoe ſchoon en liefelijf

- ETA. Zijn bié ſpeugden algelijk / . . .

3Pie 45oö in be Ziel komt planten/ -

't zijn de planten ban fijn leanbt

UPie bercierb aan alle kanten 3 %

«Bobeg #tino rent 't 'g haar paub. . .

2 't leerte bat ig G5obeg Doel!

319aat in bat (Bob ſtopt beboel

gºper al be lºerten-3oliben/

Zelfg ook in be eenfaambeibl

zeſt Beboel maakt 't leert bol 113onben?

Leie het leert tot geſug. Ieib. * -

3 gIn ott eerte ſtopt be ſeeet/ - -

QPoſt 55ehonhineringe teer / , . . . .

69f ſp ooà 5ijn uptoerhoogen / . . . . .

GEn eeumig ban Bob bemſubl e | |

'apan of ſp 3ijn gante berlooten/ -

- Peſen Hoinumet 't al betootn De #

4. 't Bette boet ſbob treurig 5ijn / .

ſlPeenen / ſch?epen aig in pijn/ - ; ;

3eol benaauuuttrein moet het klagen

Om het 45oed. Dat het ontbeerb/s ,,,... -
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a

den het quaan bat het moet opagent ,

UPeſe Sölnert het gerte beerb. - ...*

, 5, gin bit (2ette plant 45ob 't Zaab

19an begeerte na 45emaab t :

't #erte bat begeerb alleine * *

't ſbeeſtelijk en 't gemelg G5oeb

2ll tg bie begeerte kleine/

#Bogtang íg 't 45enabe-5oet.

6. 't leerte ſoeht boog 3oete min

ambarit 't heeft ban Bob fijn begin/

't &boekt en boenſcht ook met beriangen

Of het 'g Baberg 45unſte bomb / .

«En fijn Liefde mogt ontfangen/

#laer be ſittigieg ban fijn ſaonb. ,,

7. 't Bert en ruſt niet boog het 65ob

TIBeer uino alg baat JPeel en Lot /

ſlºeiſt het 6500 ſoo 5al het 3ugten/

12inb het Q5ob foo té 't berbeugb/

't Geert en ruſt niet in bie 122ugten /

Paar in b'42ogſp?ong ban bie Peugb.

'8, gehobab ig 't ?Il in 2Il/

&Dat het übert bernoegen 5al/

geeft het ſpob 't en 5al niet miſſen/

3TBant (Bob is het lºerte goeb i

25uiten Bob moet 't Iberte giſſen /

#n ºob ig het leerte 3oet. - "

9.# GBp 3ijb beg Uperten ſtuſ / .

gaf ºp 3ijb beg (perten iluſt - .

ºok 3ijb 45p 'g lºerten (Bolmaker/

'g leerten lezeugb en ſepoolijhbeib/

dBp 3ijd ooit beg gerten ſlPaäer -

«En ook bie het liberte bmein. " " .

Het Intreſt der Bruya in haren Bruyae

3 gom, genoten door 't Geloove.

tenn; De Mey die komt ons by, , zeer bly.
: stan - y zº", 1, I a #st
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I• 't G#oof ſïet alg een oog om hoog/

ſPft ſiet ber boben al be upolhen boog/

't Göeloof ſtelb 3efug baat // boo?uaar / .

2lig 't eenig beet en ſchat ban baat berftoog /

't G5eloof Dat ſiet ſeer Hlaar

&Poo, Dampen been boogunaat /

het henb ook geſug bien 2ögupbegom/

3Paar miſt het ooh 3ijn) / bie uilt het ook mijn

&Lot hem buil het hom.

2 't G5eloof gaat alg een boet // 3eer 3oet/

GÉn gaat na geſug upt op 't ſpoo? eenpaat/

't Beloof grijpt alg een baub // het panb /

Mºet mijnb en 3egb bit ig mijn ſlàtobelaat /

't 65eloof grijpt met intreſt -

# “Heftig ig het beſt

et rpgend hem toe mat gefug heeft /

&Pit neemb het ook aan t / baat toe milt het gaan /

Zoo lang alg het leeft.

3. 't Beloof eet alg een monb // terſtomb

Ibet bierbaar Ligbaam ban GEmanuel /

't Beloof bginht 't (beilig 25loeb / 3eer goeb

'Ban 3iefug roobe monden bitter fel /

lipter boog 't Obeloobe bloeib /

lgier boot be Ziele groeib /
-

dPteg mo?b het ooit een met geſug rein /

gºn leben foo boo? // en 5ueben foo boog

#aar #toning allein , . - -

4. 't Beloof allein bat leunb / / en ſteunb

dPp #efug aig bien byiend en egte ſlaan/

't Beloof op #eſtig uJagt/ / en tragt . . .

GLe Hrijgen al ban Heftig buat het Han/ . .

't 45eloobe bat ijoub baſt - '.

“Blan gefug onberlaſt / - - - -

3Pan littuig en Lijben en tegenſpoeb/ * * *

't ſlaat 3efug niet ſtaan/ beeimin benen gaan/

Hºet houd altijd moet

s. 't Götloof rijſt op en leefo/l en 3uoteſt
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al be terugben die de ziel urtcitro, e

n geſugl mant bp 1g der Zielen 3Luſt/

t ſpeloof ig in haar 13eil feer beil/

# geſug ig bet bat 't G5eloobe ruſt /

I tg 't 65eloobe Hiefn

gingefug ig bet tein /

3Paar in 3al 't triumpheren gemig/ w

deuer 't Bngelooft u dat de Ziel maakt boof/

giën bat 30nbig ig.

De Kragt des Geloofs ontdekt.

&Loon : Slapen is maar voor den Nagt.

1. 7 º ett Heftig / ſpeil fontein /

Ban Ill Daal'n al De Peugben rein /

&oo. Dat ben ik eufcij// na ſjuen menſch

u 1 l! 't 5oete billb/ . -

l mat 'aan Ill ig lnijn 2，iet benniub. ,

2. (#et ſbeloobe gauiſclj bierbaat/

3Bloeib ban II ! o lulijn lief! boogunaat /

&Bit tg een &chat 1, in 't 5oudig Bat / •

1TBaat buo?, buaatbigheib /

3Bogo in b'onbnaardige 2ºtel geleid.

3. Pit Beloof 5utperb het gett /

«En 't reinigb foo be Ziel uan &ſliert/

Be Zonde leib onbet bien ſtrijd /

Bit 65eloof verlaat /

2ºl De Iſlâonſterg. Die 't IBerte bertaab.

4- Pit Göeloof bo035ocht het al /

12an 30ehhen het niet ruſten 3al /

39oo! (Bobe ſchoon/ / en boog fijn GItoon/

9oft in 'g lºerten (Bronb/

iBoi ban ſtoute Zonben gantſch' berm.onb.

5. Dit ig 't g?oote ſtad allein/

&Pat beboeegb al De ſtaberg hlein/

't G5eloof boet gaan / / De Peugben t'3aan!

3Pit 45eloof beſtierb /

lº 3 6. Pſt
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6. Pit beloof maakt 't alleg 3oet/

3Pit ig het bat be ziele boeb/

ºpe &troointjeſ rein // ban d'Egeiſ-fontein/

253engb 't Beloobe meer /

#n de Ziele ball abobg Isinb'ren teer.

» L 7, 2tig be Ziel onruſtig ig,

&oo ſtilt 't beloobe 't Igert getuig/ -

&#n maakt 't Bert ſtil// onbet dobg meſI/

#iet boog komt een lezeugb/

&ao. Dat bet Bert en geeſt in Bob nerheugb.

8. Dit ſpeloof bat ſpijb en boeb /

&Be Peugoen ban beziele goeb/. ---

Slbe Ziel uuogb ſterk in 't heilig meerâ / .

JPoog beg 12eeren Hitragt/ --- -

&oo Dat ſp nu 'g leeeren mij betragt.

Boet-zang, over de Verdorvenheidvan

't onberbooren Deel. -

@Loon: Wonderlyk zyn de Werken.

M. Ellendig ben if ſpeere

19an boben tot beneen/

3IPant ih ljeu migbaan 3eere /

3 Bilt nog met mijn niet treen

#n uun heilig berigt /

#Ik ben een ſpelle-migt/

laſjn Zonben bie 3ijn groot/

#li beb berbiemb ben boob.

2. &00 bga ik mag gebogen/

álBag ilt maarb be; Bel7

12an jongg lag ik berlogen/ | | | | |

42nder um dLoonen fel;l - **

&00 Dat gp reden bomb / " ,

&PIn mp ban boetet ſtonb * * * *

&#e ſtraff' in 't Heelſche Bier/

#ſlaaat gp maard goebertier. -

3: 90h in mijn Wiimoſche garen . . . 15
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Lºeb ſh gerebeleert / . . . . . . . . . *
'# neou u ſieet niet bemaren -k

&ºot quaab mag ik geheerb? - ,

# beb mijn ſtinuſe #ttagt. - &

n 5ouben boo! gebragt / - - - ,

iſ?)an bat tft buag beqltaaIn . -

Leeb ik onteerb uun naam 3.

" 4. ga ooh mijn jong'Iingg baben :

JPie ubehen ban u upil 3 - - - -

gh hoog beg merelbg paben/ * * *

âteaar in ſtoub ift niet ſtil ;

#mereine boonaarbp - vv -

upienb ik met herten blp / - - - - - - - --

«En meeſt ban u bebel/ . -

«En liep te poſt na b'U#ef,

5 %ja in mijn ottbe bagen

3MBeeft th ban u 45eboD / . . .

&Paar in hab iH behaagen | | |

't OPuaab hoog ih tot mijn lot;

24mbien gp mijn ô (geet!

#toot in be belle neer / .

&#p 3oub regtbeerbig 3ijn/

?Ilg ift moeſt lijden pijn. -

6. ?ll mat ih 3al uitrigten / " , -

't G#g al met 3onb' beuleht) -

“ſburein 3ijn al mijn pligten/ -

2TBat iä boe ig bepleht: . .

23jn mp en ig geen goeb / .

#ſlâaat een onrein gemoeb/

2ll mat ik ſp3ehen 3al / .

ººg niet alg 3onben al- -

7. ô ſeeer ! ik ben bol 3onben -

12an boofbe tot be boet'

312ijn 3iel ig bol ban uuonben/ -

*ft # tegen u gemoet?

gh leg gang unalgelijk

* Pertreben/ in Den #", -

4 -* - -

#
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&Boh ben in gantſch onrein/ . . . . . . .

#Poo! um ?lauſchijn#/ - -

31h ubeet gp 3ijd een ſeabet /

SPaaroin foo 5al ik hon/

(GLot u 1 o li?eil-ſpringaoer/ -

&BP 3ijd uol 3Liero romoom /

*leilt oog. Doo! 5eſu Döloeb/

El Pubaſicijen 3uluet 5oet /

#n Defe (3etl foi,tein / .

Sou0 uJer0' 1H 5uibet tein.

TT Treur-zang over de grouwelijkheid der

Zonde, 4 wee zang taſſeben een klagende en

Moetgevende Ziele.

&tem: Hoe werkje dus Leeuwerk.

- Klagen.Z.“O ſhaate Pupſternig !

iſPaat onber 1h moet 3ugten/ -

#2u uit 45uog abunſie mig/

Aeoo heb ift boel te Dugten/

&Pat Spub fijn 3oete blijheu/

iBoo! eeuuulg 3al ontrefi /

't lº);eeg 45oo 5al eeuuuig mijften /

, ſpant ik ben gamiſch beuleht.

Moetg. Z. 2. Pin dat gp 3ijd betogeemb/

Zoub' baaroun Çöub niet holnein /

&choon gp bet agt boo! byeemb/

âeoog al uur uetheerb ſch?omen ?

alPeet gp niet dat De Leeere

dBemaaht geeft een berbomb /

alBilt u maar tot 19em Heere/

(@Loonb Dat gp 5ijd geu00mb. -

Klagen. Z.. 3 # 30ub uit Detben gaan?

gh bie het opertreben/

dºpoſt ben ik obetlaan -, 4 * v

t #laet ongeregtigheden; | | | |

-, alcijn &onbell 3ijn geteſen -
ar af .
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ſlot voor boog ?Aangeſigt!

#ob 3oub tegt beerbig meſen / .

ºll gaf lep mp geen 3ligt. . .,,J

Moetg. Z: 4 't $# maat. Dat g? belijb/

€5p 3ijd geheel bol & onbe:
#aat gooeg Liefd 15 uuijt/ w

ga «Ibyiſiug tg bol IBouten / . . . . .

%ïſ 3ijn gp gantſch belang - -

ſaet 't H?aft ban uube Abomb'f

, 35aat ten algoon bet benade /

5Zegt :# iä ben geuoonb.

Klagen. Z... 1. Alg in mijn leert boo350eft/
ºgh binbe ſooneel rebellſ w,

&#e oefen bat hoog bloehl }

ſnap ook 3al treffen heben , - -

' s dºen bat ik heb geuotten . . - - - -

neat quaab be &onbe igl .

32og heb ik mp bergeten

#n 't ſonorgen geuif --

Moetg:Z 6 alſ 3ijl uuº' Zonben g:00t/ -

Gºegen ueel ouerttipgen, -

meeeſt nog baarom niet bioob

iſ ooo? GBob meer te buggen / .

ziet eeng beg l9eeren @rouwe -

gn fijn ieerbono ſeer 3oeti .

toat nooit en 5al berouwel

meiſt ballen gelu te boet

Klagen. Zº 7 ga maar ik bleef altijb/

Pat mijn &mert iſ te hleine /

cboon Gobeg liefo' ig wijt!

ië mijn treuren gemeine

#iet komt van gamiſcher Berten/

#aar alleen ban mij", ſlaontº,

#oe 3oub ban 45ub inijn &unetten !

-- 3ieaſſen in geſu âBolib',
Moetg,Z. 3 sep deelt u dat niet in! t

2tig of balſch ## uur treuten/

T

,l

- 't ##
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'tgig uur berboyuen 3in / .

2UPilt u baar aan niet ſteuren;",

obp moet ook niet bepalen / .

De dagoefheiù bau uup ligetf/ S. , ,,

3TBilt D'49pregtigheib haten/

tPan umberboggen Smert, ,

Klagen.Z. 9. h zal enenmel mp meub'/

dºen dººroone ber benade , ,, ,

'H &al foo mijn Zugt opfenb'ſ

'H Leoop bat mp G500 5al baden/

$4n bie open ſfonteine/

A iBooy ſtotite &onbaarg ggoot / .

'ſ Lºoop GBob 3ai mahen ceine /

«En bpijben uan ben boob. ,, .

Ziel-zugt, ofte Gebed tot God, om de

verſterkinge in Heiligmakinge.

&tem: O Kers nagt.

1. In 3al/ ô lºgeer! It lof toe bringen /

IP2et mono en toug 5al ik u 3ingen/

d2ber ubm' baben in 't berbonb/

gſt bie quam in 3onben te leben/ , 3

2lan nip hebt gp u geeſt gegeben/

&Pm mp te 5utu'ren uan mijn 5onb'.

2. @pp hebt mp die laten beſchouupen /

dPg! bat bie mp meer mouten rouwen /

eÉp maakt imp bog te regt beſchaaltib/
49p Dat ift Die boo2 tl bele.be / -r

2IIg tft boog n kom in gebebe / .

3ſpant bit imp nu 3eer ubel betaamb.

3: Laat ik geen 3oliben meer uitheuten/

HEaar laat ik bie nu al betreuren / .

#E2et tranen ban beroti / en leeb : : -

heiligt mp / ſheet/ bat ik mag ſjaten/

#lâijn booſe 3onbelt boben maten ! . . . . .

er aleen mijn ziet met #eſu altib. "

i

4 oa !



G5eting en hlein bol nen'righeib.

GPg #eer! geeft men oog t'allen tijbe

mºe, ºp bat iſ altijd ſtrijde / . . . . .

(@Legen mijn 3ouben al te 3aam; - '

lieeiligt mp om bie t'oberminnen 1 - ,

«Beeft mp oog uuben GBeeſt ban binnen/

geaaht mp bog / leeer / bier toe bequaam.

5. ctp 1 ſeabert homt mp bog te bate/S.

- &Pp bat 'H mijn 5ouben mogt betlate /

«En heeren mp tot 't gorb eenpaat / .

gËp laat ift oog ban 't quabe trebe / . 2.

3Leib mp ook nog boo? u geeft mede/ .

ſlºot al de beugben 3uiber klaar. - -

6. 't 3g niet genoeg om ubel te leben/

gaat men be 3ouben 5al begebeu/

&BoH moet be beugt meeb' 3ijn bemind /

«ºp geeft mp ooh it qbeeſt i ô Ibeere ! . .

&Pp bat ik ook mijn boeten Heere/ - ;

&Lot al be beugben alg u Hinb. -

7. ?lg lºgeere! heiligb mp bog heben/

OPp bat ik ban nu aan mogt treben/ -

#n u pab met gehoo!3aamheib;

GEp laat mp bog gebuurig poogen/

G9m al het heilig te beoogen)

8. &#p laat ik ben blebe najagen /

Bet liefbe na u mel brijaagen/

3Laat ih ooh matig 3ijn altijb; e

«Bunb mp / ô Ibeet / bie 3oete hragten f.

d2m lijbfaam op it heil te magten/

&Pan 3oub ik altijd 3ijn berblijb.

9. ô lºgeer! upilt Dog mijn bope g?onben

dPp geſu 3oete biere uuonben/

#13et heiligheib alg een cieraab /

ô 1Baber ! miſt mijn Ziel omhangen -

#et heiſheibt bat 'h mag herlangen te

A Blaſjn #lefug heilig cier-geulaab

io, in miſt mp in Elug molmahen/g p' in 2eſug 49p.
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ep bat ik tot ul mogt genaken/

3 Laat ik 't € 5eloobe baat toe b?ing;

GEp laat ift altijb Dankbaat uefen/

«En b?eſen Illup 32aam uptgeleſen/ -

ſlaet itragt ban 3elfg-berloochening.

Ziels-vreugde over 's Vaders invloey

in de Ziele.

(GLoon: Hemels Ooge, wilt gy doge.

1 Z Sºete IBaber // treht imp nabet/

(Lot illſ Doo? uu0 5oetigheid /

#Laat ik leben/ / eube 5upeben

n uun algenorgſaamheib / .

zoeten inſtraat // ble G5p laat afbaal/

aaie imp tot ill/ o jeeer! leio / -

&Pie mp tot ül 1 o Igeer! Iein. -

2. ?iſ mijn pogen/ / en beoogen/

g na uur gemeenfaamheid /

l mijn magten // embe ttagten

gig na ul in eenfaamheib,

3 Zueten inſttaal ſy bie Bp laat afbaal /

aPaar tft ſmaak het gemel-5oet / |

JPaat ik ſmaah jet ſtºelnel-50et. - -

3. Laat ik geere / I triumphere

4Büer mijne luſten al /

Laat ik ſtrijden // met berblijben

(Legen mijn Zonb' tft 't getal; .

© 5oeten inſtraal // bie ºp laat afbaal/

3Laat ik daar boog 3egepgaal / -

3 laat iſ. Daar boo? 5egepgaal. -

4. ?lg hoe ſchoone JTig ble itgoone 4

3Pie (Bp bier op mijn laoofb ſteld:

2ll mijn 82ebe // ble legb meÜe

gn uuo beil alg bp uetmelo, 2

Gö zoeten inſttaal fl bie 45p laat afbaal/

Cp geeft mp altijd. Dat 3oet / . . . .

ofp
l
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oep geeft mp altijd bat 3oet / ... :

| # # # 5ugte / / ende bugte /

apan 3ijn ſpp mijn (Loeberlaat /

Gilg (h ſtene7 l enbe quenel

#an 3ijd ºp mijn uuijft ſtaan:
dà 3oete in ſtraal bie “op laat afbaal / +

Glig ſh gamtfcb berlegen ben / -

Gilg ſh gamtfcb berlegen ben.....,.,., & S.
# # #eb gebeden en geſtreben) s

gn oer3ochtige 3eer groot / -

itune hragten / mp unttgagtell/

zºie mag 't oie mp bielp upt ſºoon; . . . . .

ºp 3oete in ſtraal/7 ble app laat afbaal b &

GLot ſpijt ban mijn ºpaub quaat /

grºot ſpijt ban mijn 12pand Quaad

7 üm benaden, f en ſtºelbaden/

zijn gantſch onuptſpgehelijk ! - -

# # beſchouwerſ in um GIrouwe / .

zijn prijsuiaarbig algelijk;

Zºoeten inſtraat7i bie app laat afbaal

dIot mijng #etten byolijhbein /

aſſot mijng leerten byolijfbelb/

3. aeit 3ijn tijben iſ tot verblijbeu /

2IIg gp lºl aan mp ontbcht:

## #al ruſten l/ inet berluſten

#n ül: bie mijn ziel optreht;

35 5oeten infiraal/ / bie op laat afbaal/

3Pie al 't bittere ber50et / -

JPie al 't bittere ber50et, / ,

9. Ulmen &egen / / ig gelegen

gn bat geen mijn ziel verblijd /. .

#faat be iPeereſö / / 3ijn beperreſol , .

#og íg 't al maar boog een tijd; ,

@ 5oeten inſtraal // bie gp laat afbaal /

aat is al mijn zielg begeer/

apatig al mijn ziel#-begeer, -

no, 'a zal op-rijſen// en 11 prº'

* *

%!
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2ll ben ik nog oom en bot/ -

3l3ag iä boben ' ſ th 3oub' louen/

3'n botmaaätheſb , III mijn 45ob!

42! 3oeten inſtraal ) bie G5p laat afbaal/ .

2lig th bigte bp ll 5n / -

2lig ift bigte bn Ul 3p /

-4 - w

Ziels-klagte, in ſtaat van vervremdinge,

of in het ontberen van de Goddelyke invloeyingen.

&tern: Zion lieve Bruyd verkooren.

1 ME Libert/ o Ueeer! bol rouube /

ſ3m bat ift nu miſſen moet

1Im' #Liefo'/ maat op dat ik moet bouube /

GEn uuo' Straien tºemel-5oet; *

?lg! maar heer ik mp / o Ieeere!
iſ?et mijn leert/ •

3eaber! ſh 3al tot Ul Heere

het mijn ſmert. 4,

; 2. gft moet 't Ul/ o iBabet! Hlagen/

TPat mijn leert be ſhaeeſter ſpeelb/.

H kan bit niet langer ògagen/ .

at mijn &onben 't 5oete ſteelb/s

'Ét IIPogbe foo met Liſt betraden ?

3Pan mijn &onb | 4

ièan 't quaab mogb iä oberlaben

G#n gemonD. " ,

3. e Baber! uum 3oete stralen

25en ik boo, De Zonbe quijt /

«Bp liet uube &tralen balen /

3Pie mig ih ooh nu tet tijb / | | | | |
GEn ook meet iH niet hoe lange / " w

GP mijn 45ob /

Bogt ſh II al boter erlange

'Rlig mijn Lot. -

4 ſê leeer! um' bolmaakte Deugben

23lonken boog tup liefelijk ! bi
, EDICE
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bier in bab ih g?oote 193eugbe / | | | | |

2Ilg ih baar ban ooelb' een biijk / . . . . .

- ſlàaar nu binb ift Stof te bueenen ' , 7 ... ',

| 2lan mijn hant / . . . ..

#onb ik mn maar regt bethleenen/ . . . .

'h ſlāig mijn iPaulD. ..? : : : : ,

- 5 jàu moet mijn 2iel bitter treuren/ -

gh 5ie mijn 23eminbe niet / rºi ? : .

5 àoott bogt ih 5al dit gebeuren . . . . .

2lig , u ben ik in 't betogiet/ . . . . . .

5 àu ſtaat mijn Ziel gantiſch berlegen/ .

, 'k 3Peet geen raab: . . . . * . .

. 'k Hubert niet wat ik beſt 5al plegen/

| (Lot mijn baat. - - -

6. &#p Baber / laat ik beſchoume/ .

'Allme reine 3Liefbe 3oet / -

&#p 1 ontbrht bog ume 4，2outme » : : : :

2lan mijn feet-beuaaubob G5emoeb / . . . .
ep batth mp mag verblijben rº - :

Snboenbig/ ... . . . .

«En ook meſen mag in lijben . . . . . .

25eſtenbig.

'De Verzekertheid des Geloofs, ofte den

Hemel op Aarden. * * *

&oon: Gelukkig Bruylofts-feeſt." # -,

1.D# bemel ig mijn UPeel / : : : : :

(Poh ig Bob mp geheel / '

3Bat 5al mp nog ontbreken ggoot of klein ?

iſlaiff” iſt be ſlBerelb / (Bob tg mijn allein / . . .

iefe mp boo, 'g #iPereſog 45rond heeft uptberhoog

«En ump nog bag'Iijhg ſtele fijn 3Liefbe boog/

n 3efug fijn beminde &Iroetel-hinb / -

# lºp mp ooh ban &#euunigheid beminb...

2. gh ben ber3eHerb meeo' ,

&Pat #eſug 5oete 23eco'.. - - - - - - - m

n - ----- p
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à lap bog boo? eeuunig ook bp blijnen 5al /

Abo0 Dat ih 5al berijoeb 3ijn boo? ben bal;

G9oft meet ift / bat 1ft ooit eeng na be boob ,

deal op genomen mogh in Abrams ſchoot !

GBm baat altijd te blij ben in Die 5aal /

«En baat met #efug t” tjouben ?lbonbmaal.

3 gh ben in Hefug bip t . . .

3TBant ik geroepe 5p -

uit 'g meeetelog buiſternië tot 'g hemelg ligt/ .

& Doen ik nog lag geijh een belle-uigt: ,,

gh meet dat Gºob mijn 3iel beeft aangenoom l /

Z5oo bat ih nu uoo! geen bpanden ſchroom /

#Laat komen ABerelo JPoob t UBuibel en teel

tpaar boo? heb th mijn 30et &#manuel-, 3

4 &oo lang Den Heetnel ſtaat . . . |

g 4Bob mijn toeberlaat / . -

a ooh 5oo lang alg ſtaan 3al ſBobg 19erbomb / 1

oo 3al ik ſtaan alg op een baſten grondſt

ook 5oo lang alg. De libeer een Bob 5al 3ijn/

#bal al het 3ijne ooh uueſen boog mijn /

Boft 3aſ ben gemel en 't Berbomb te 3aan/

#ſaet mijnen Bob ooit eeumiglijſt beſtaan.

5 GHH heb mijn ſtaat geg?ond .

en ſjobg ILiefb' in 't Perboub ! ,

TºBie 3al mp ſcheiben ban mijn ſhoogſte CBoeb?

52u ik gemafſchen ben boo? Hefug 23ideo/

#2ie 3al mp treh Hell upt mijnig fºaberg hanb?

gh ben met hem een boot tien baſten bano /

#omt 3onbe/ Poob gel en oerboemenig/

gä opeeſe u niet boog ſpobeg htagt gemig

6, ſlâijn 23efug t# het al - - -

& Bie mijn bergenoegen 5al / : :

al ben ik 5eer beregt gering en klein/ .

#eog ben ik lieffelijk in gefing rein/ - :: -

& Pieg ben ift 5cker Dan mij, ſtoning ſchoon .

5 lep ooit eeug geben 5al een 33eerel ſtroom /

&go Dat ift blinken 3al in 't ſtuningkijſt.

niet
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eier ban heeft mijn 3Lief gegeen een blijft.

7 ſlaſjn honingg 3oete Göeeſt

1Ber5eeHerb mp ook meeft/

3Pan all' mijn iBoog-regten ſeer aangemaatn/

3Pit maaht mp3eHet ban G500g CBunſt bequaam/

2ülg beſe 3oete &tralen ſchieten meer / -

apan motib ff boo? fijn ſliefd' buel 3ijn betteerb/

aPitig mijn menſch L. bjeugn en polijſtbelb/

&aat ſpoo ober mijn Ziel # &tralen bgeib.

8 't gg een bemel op ?latb'/

alle bobijn Lieft berûlaarb/

2lan mijn Ziel / bier in 't GIranen-bal beneen/

aPan 3ie ih ober al be (GIranen heen /

aPanig 't niet meer een GIranen-bal gelijk /

#beaar ban ſchijnb het beel meer een heimeltijſt/

ga ban moyb 't al ber3oet mat bitter igt.

wipte 3oete &traaltjeg maakt be Ziel nooit mig.

Lof-zang aan den Vader, over ſyne one
telbare Weldaden in Chriſto.

5tem: Hoe ſchoon licht ons de Morgen-ſter,

I. I# 5aſ mijn 12aber p?ijſen 5oet !

gä 5al uit o Ebeet! ſouen goeb/

3Boog alle um ſlBelöaben:

gh 5al illſingen met 45eilank/

#h 5al in genen 3Lof en Panh/

*H zal toemen uw benaben;

«Bp 3ijb// 3eer mijb p

gin gemaben// en meſbabenl/ o mijn iBabet!

dºoft 3ijb gp mijn geil ſp?inft aber

2 45p hebt mp in bat 3oet Berbond

-

heerhooien boo! beg 3Berelog «Bronb/

apoo! #Liefb ban eeumigheben/

aPaar boo, bamh ift II/ o mijn 45ob ! . *

aPat ºp mp nethoog tot mbo 3Lot/ , ..."

'Doe 'h boo, Ill lag van:" »
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GBp zijt hij 5eer ubijd -

3u genaben ! ! en melbaben // ô! mijn 19aber/

G20h# gp mijn heil ſp?infi-aber. -

3. Boe ik lag boo, it unalgelijk

Bettreben in mijft onrein ſlijft /

“Doen ſp?aſt gn tot mijn leuet/

3 In u genaab 9erboub 5eer 5oet

3Paat toonbe gp u troubje goed /

2tlé gy up 't alleg gebet,

Göp 3ijt / / 5cet mijn

#n geuaoen // en ſpelbaben// ô! mijn Babett

GPoli 3ijt gp mijn tºetſ ºp?inſt-abet.

4. Bien 50efeli ſtoning 252itſbegom /

lBebt gp mp ooit toelaten Holll /

12ot ſchoone rijhe ſchatten !

2tſ ben ik ban nog arm en klein/

&#n geſug uuogo iſt rijſt allein/

abte Hall u 1Liefbe uatten ?

zºu 3ijt / / 3eet bnijb . , , - -

#n genabenl/ en uielbaban/ / 6! mijn 1Babeg/

«Poli 3ijt gp mijn heil ſpgſtaft-abet. * * * .

5. Poſt geeft gp mp u geeſt te panb'ſ

JPie mp betrijht aan alle hant /

#onb' iſ: u baat boo? p?ijſen/ - -

&Pien 5oeten @Irooſter tg mijn beugb /

JPie mp ooit leib in alle beugb:

3Laat ik u banh bemijſen;

«Bp 3ijt / / feer buijb -

#n genaben // en melbabenl/ ô! mijn Baber/

49ofi 3ijt gp mijn heil fpginfi-aber. -

6. ?lig iſ nog op ben belbe lag /

3，oo tg 't bat uube 4Pog inp 5ag/

#in mijn 2,5loeū ganfcb bertreben/

# bebt gp mp# tipt/

in imp gelnaaht tot #eſu
apoo! 3ijn geregtigheden? #25jup0/

ºp 3ijt/l 5tet uJijo- - ;
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% in genaben/ en melbaben / / 6! mijn iBaber/

&Bok 3ijt gp mijn heil ſprinh-aber T. , ,

7. ſlog mag 't te meitſgé ! mijn gºob /

3Pat gp 3oub 3ijn mijn Peel en 3Lot/

Göp moub Inijn 3eſter maſten / -

3Poo! teilten enDe Zegel meer

1 Ban Poop en 2loonbmaal 6 heet !

aaft boet mp tot u nahen;

Göp 3ijt // 3eer mijn - (

3 in genabenl/ en toelbaben // 6! mijn teaber/

GPoſt 3ijt gp mijn heil ſp?inh-abet.

8. 45p geeft mp ô leeet! 't gemel 3oet !

hier nog in mijn benaäutub gemoeb/

3Pit boet mijn berte##

het maakt mp3cher ban uun troutu'/

JPie u ook nooit en 5al beroum'/

&alt boet mp upolijk 3ingen;

45p 3ijt 3eer // mijb - -

#n genabenl/ en melbaben // 6! mijn Baber ! .

&Poſt 3ijt gp mijn heil ſp?inft-aber.

9. #et beſte goeb ik nog bermagt/

KPen gemel gantſch 5eer hoog geagt/

& Pat trooſt mp nog beneben/

3 Bat ik eeng na mijn lebeng tijb

#al meſen in um' gunſt berbijd/

2llg iſ, tot u 5al treden;

<Bp 3ijt / / 3eer mijn -

#n gehabenl/ en melbaben/ / 6! mijn reaber/

«Poft 3ijb gp mijn heil ſprinh-aber.

1o. Zoud ik. ô Ieeet! nm Paben al

#oemen. Die beel 5ijn in getal/

## 5oub berlooyen meſen;

poe 3oube fit bie prijſen met kragt/

2 heet! 't ontbrecht mp aan de magt/ .

Elk hom te hojt bp beſen;

ºp 5ijb // 3eer toijb

Slim genaben/Z en toelbaben / ô! mfinieaber/
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eoá 3ijb gp mijn teeii-ſp;inſt aber

- Zugt en Bede om Selfs-verzakinge, of -

Verloochening.

Stem: O minnelykſte Emanuel.

1. TEN # 5oete Baber geeft bog imp

- E## ift boog Il mag leben/ -

(ſPp bat ik ook ber5aaftet 3p / -

3 ºp upilt mp #tragten geben / . . . .

Pp bat ih beer / . . . . . . . .

19er3aſten mag mijn ſter / | | | |

meer eigeliefd baat nemen.

, 2. 49! homb th, eeng mijn botn Berſtatte

“ſbeheel bet3aken mebe / | | | |

312ant 't bebgiegb mp aan alle kant/ -

gEn 't Homt mp onerrebe/ . . . . .

Lium alPij#bepb 5oet / . . . . . . .

, a 30Bilt mp bie Heeren goeb/ rº

San 5at ik hebben 122ebe.

3. ?ºg lºgeer! laat ik mijn booſe 3TBil/

&Boog uuo Hiragt ook ber5ahen/ .

*yn. gEn 3p onber um 3Pille ſtil/ .

*## 3Laat um alPil mp bermaäen /

GEp leerb mp nog -

illum uuijſe ſjille bog 1 ! ! - ,

2llg ik tot 11 3al maken. -

4. UPat ik de luſten ban mijn lºert

leerjahen Honb', o Heeere! . . . . .

gaat ble in mp leefo ig mp ſmert / .

GEp tuilt bie ban mp heere / . . . . . .

geou? uupe Hragtſ . . ’’

Schoon bar mijn tºert roept 3agt /

3Bilt bog. Die luſten meere. . . . . .

5. JP Baber ! geeft mp umen ſjeeſt/ .

GBp. Dat ik nuijn ſtºertg-togten ,

#eersalien uuogte albermeeſt t
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dPie foo op eigen pogten;

GEp maaht foo mijn / . - - - - *

gEeng quijt al mijn fenijn l , ,

&Pat in een ig geblogten. -

6 tonb ik mijng 12leeſch# begeerlijkheid

12erfahen en uptruhhen ! -

apje mp altijb oan il af leſb/ *, * . - *

en mn boo, 't euaat boet buähen/ | |

g#p homt bog lºgeer!

2ll boet het nog buat 3eer /

&Pe HLuſt moet 5ijn aan ſtuhhen. *

7. 3Laat ik betfahen af bat quaab /

3Pat mn foo meenigmaal berraab / .

RPie mp maaht tot een &labe/ -

qEn bie mp ban boet bgabe

iſlaijn 3Luſten alſ

aanenlit inp met bitter ſpyal/

Igier ineeb moet ik mp labe.

8. ?lg bat ik niet meer boo, mp buag/ .

iſ Baat boog II / o mijn iBabet/ - - - - -

aPat Gbp mp ban. Dat ſ2uaab genag/ \

dººp trekt mp tot 11 nabet / - -

ſlaaaht mp bog rein /

2jn 'g 3Lebeng leeſl-fontein/

Heant gp 3ijb bien Sp!inh-aber.

2Der Zielen. Grondſlag in God, zijnde een

Twee-zang tuſſchen een Twijfelende en een Ver

zeekerde Ziele, over het vaſt maken van

den Staat der Ziele.

&tem : Zoet Geſelſchap dat met my.

'Twyff,Z. 1DEf: heeft mijn ziel bebaan/

Nv . - øm bat ik niet paſt en ſtaan /

&Poo! (Beloof in G5ob mijn Baber;

'H GLumijfel altoog aan mijn ſtaat /

Gn hoe Dat if ſoehe liaber/
- - - - - 64 3 PH 19ínbe
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'ä Pinbe meer inuuenbig quaab, ... .

Verzek. Z... 2 Batuur ſtaat nog ſoo logig/ .

't Dag om dat gp 3oekt getuigj

#n u 3elf# na eige gronden | |

, Pm um ſtaat te maken maſt ! " ,

“En daar bilio gp beele & onben/

JPie u 3ijn een 3uaren laſt.

Twyff. Zº, 3. Al#th boeibeg leemeig-ſtraal/,

SPie be ſeeer laat meterbaaij

SPan Han ſit nog wel bertreuunen !

#ldaar alg bob mp bit ontu?emb/

t aan hau ih op ſbob niet boumen 1

«En foo moºb mijn ſlaoed gedempt. .

Verzek.Z. 4. Gaat en is geen momber bog/

UPat nu ſtaat ſao log ig nog).

3 Pant gp blijft nog te beel hangen

2lan beg Beeten 3oetigheid?

«En ſon ſtond gp niet ontfangen/

. En nu ſtaat be baſtigheib T.

Twyff Z- 5. #oub (h noo! betigemel-5oet/

'-# # boelt in# # 5 / .

#lap niet mogen 3ther majien/, e ,

33an mijn#l, 1

dPp bat ik foo luogte naken/ .
n &tot 'g Baberg barmhertigheid. ,,

veelz,6. 2llg gp####t
Pan moogt gp wel tot uw inſt/ A ,

II## n - - -

laaar gp moet daar op niet boutm'/.

- Pe5e gronb bie moet gp niſjben /

- 3TBant het u log ſtellen 5oub'.

Twyff Z. 7. Çp 3egb mp nog ban be gronb

Pm bog nu mijn ſtaat terſtonb

3Baſt te maken tot mijn brengbe /

app bat iſ niet log mag 3in/

ilàaar mp in Den Heeer betbeugbe/

«EP, wilt bit Dog 5eggen mijn.

- Verzeks
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Verzek.Z. 8. 't ſtenig paſte fonoament/

3Pat ook ſtaan 5al ſomber en0 / -

aPat íg be lºgeer bol ban u?ebe /

dep Eeem moet gp boumen baſt

ſimen ſtaat/ muiſt tot 49em frebe /

TUDant bit nu uube Ziele paſt

Twyff.Z. 9. ſlaaat hoe 5alth treden toe

@Lot be ſpeer/ mat 3al ik boe?

R bie, ſfa nu gantiſch betlegen/

te ik in mp 'ft binbe Zolub /

zie ik op ſbob baar en tegen /
*h einb' baat beſligheid terſtonb. p

verzekz, ſo gn 't éerbomb is oob getrouw'l

“Dit en 5al hem nooit berouw' :

#iaat bog 45oog Berbomb met gabel

&#p moet hebben niet met al :

't #g ooh enkel op beuabel

- «En bat bijb u boog bell bal.

Twyf, zº 11, 'h ietſ ban tot be ineere gaan!
'Ét meil nu alleen op lºem ſtaan /

3ubant (ep ig be ſheet allellie /

een ſoo alg ik hoop h mijn bob |

ºp ig 'g 3Lebeng i2eil-3Fonteine 14

ciën ſoo ik hoop / ooit mijn lot.

Des Herten zwarte Dampen, of dezon

dige Gedagten ontleedigd

getem: Hoe ſchoon licht ons de Morgenſter,

B, te 5uparte apampen ban mijn ºert/

zijn opgeklommen tot mijn funert/

& Pit baarb mp bit're rampen

* Boo! 'g geeeren heilig ?langeſigt/

Tulg ik 5al komen in De Pligt/

aPan bijben beſe UPauipen ;

3 neat raab / / boo? 't quaab /

19an gebagttH ? !ft 3al was",| | mijn"#
- , 4 IR
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23u geſug ig 't al te uinbeu.

2. &ountijûg foo Homt er ubel in mp

d2f 't maar tg bat 'er een Bob 5p/

3Bit balt in mijn G5ebagten / 4

20lg iſt ben libeer 5al roepen aan /

RTBan homen beſe UPampen t'ſaan/

3Pit baarb in mp beel ſilagten;

3l3at taa0) | boo? 't quaab / p

3Pau gebagten? (h 5al iuagten // mijn25eminben/

#n geſug tg 't al te binden w -

3. #h tmijffel ſomtijbg uuel getuig

49f baat ooit ubel een libelle ig/ -

*

w

1 Boo! bie gaan in De Zonben/ -

dPit boet de Satan oln mijn lºert

(@Le trekken in fijn &trift berbuerb/

HIBant ijp heeft ueele bonben; -

3TBat taab / / boog 't quaab / -

'Ban gebagten? ſft 5al magten/l mijn 25eminben/

23/n gefug íg 't al te binden. . . .

4 #a bie Göebagte in nlp fileeft/

dPf ſpoo mp uel berHoogen heeft !

JPit brengb mp in 't benoubuen/ .

&#n Deuft fit aan De G5eitunigheib / | | | |

dPan binb' ih bat mijt1 4Pogbeel pleſt / .

#leet een berheert, beſchoubuen? - -

alBat raad; 1 voo! 't quaabf. . . . . . . . . .

32an gebagten? ik 3al uJagten/ / mijn 25eminben/

&#n gefug ig 't al te pinben. - ---

5. Geofi beuh iſ, mel/ tot mijn berbiet/

1 * * *

CBf 456öeg 89og het afleg 3iet / K #

of n of G50b 't al ſtaat gabe:

&Pit boet De Satan om mijn Ziel

(Le trrähen in een (Lupineſ botel/

GEn ſoo te I: io' tot 't quabe,

3Bat raab// boog 't quaab /

Ban gebagten? in 5al magten/ / mijn25eminben/

#u 3eſu# 15 't al te winnen,
r - 6. ſanſe



I I, DE E L, R29

6. #?og homt in mijn 65ebagten meeb'/ . . :

Of baar ig een Bemelg-IIBoonſteeb'/ -

dPnn &Boog ſtinb'ten te loonen: - 2 , .

UPit boet ben Satan ooit. ſeer boog/ : -

G2m mp te mahen pberloog / • -

«En foo te neem mijn higoone; ; 7

3TBat raab / / boo? 't quaab / -

3Pan 4,5ebagten ? iſ 5at ouagten // mijn 25euninben)

#n 3efug ig 't al te binden. -

7. Göebagten biefeer ggolifaam 3ijn/ -

1Berſchglhhen ſoo be Ziele mijn / -

&Pat ih bitter moet trettten /

«En maakt mp gantfcb 3eer onbequaam/

4Pln te bgeeſen Deg lºeetell maaltl : -

&Pit Homt mp altoog ſteuten;

3TBat taab / / boog 't quaab / - -

iBan 45ebagten # iſ 3al magten #/ mijn 25eminben/

3jn 23efug tg 't al te binden. -

Ziel-klagte over de Overblyfſelen der

Onvolmaaktheden. t

&tem: Onnooſel Hert, ó Duyve zonder Gal.

H.E# ! tnijn zielf in ſtrifthen gantſch berumert

Boog &atang liſt / bat mp inmenbig ſmert /

&ijn ſlimme iBouben loog / / en Liſten boog !

&Pte mp baaglijtig quelb/j alg een magtig l#elb/

dPie mp baaglijhg quelt, boog lagen )

aPat mp' o G5ob! tot 11 boet Hlagen/ .

2. Be3Pijlen al / Deg Satang treffen mijn/

&ijn ſlagen al / maah n nip beel liijbeng-pijn/

gºp gefug ! ſtrijbbaat (gelb t / hem nebetbelb /

alBant hp om mp gaat / , alg een leeuuu feet quaab/

3JBant bp om nup gaat met &frthſten /

«En ſocht mp ban iſ af te ſchrifthen . .

3. Iſlu'Straaltjeg 3oet / bie ºp liet ſchijnen neer/

â€ijn weg/ eplaag! vorig iſi ſtaan ? o Hºe erar
- $
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glu, hulp) o neaber! 3oetſ 1 in uniſſen moet/

geant ik heb migbaan // en ll laten gaan /

areant ſh heb migbaan met baben -

3eoo! ben GI?oon ban utme ºpenlaten.
A. ſhoe ſmertelijk tg bit / obeer ! mijn &Bob /

sDat ſh/ uur hinö/ nog mijf ban um «Bebool

dºnbaar nu gingemanb/ / bol liefde baanb/

#at ik ban nog ſtout / / rebelleeren uuou0 /

aat ik ban nog ſtout ging hlagen/

ziPat ºp mp bab te barb geſlagen,

; naijn bom neerſtanb/ bat Duiſter iſ en bot /
5meijn booſe upil/ bie mijht man uur 45ebob :

Haſjn pligten groot en klein // 3ijn gantiſch ontein/

#oo, unitein?ianſchijn/u ſp gehlommen3ijn/ -

3eoo; um rein ?lanſchijn gepreſent

ſneft nooit mijn Zomb' gebagtig woeſen,
T6. #ijn zonben al / bie ik heet ! beb begaan /

aeſe 3ijn ſeer hoog / en boog uun'étroon geſtaan /

neijn stige liefd en ſluit 1 nog in mijn ruſt/

ºm: meer saiſh 3ijnjf op ban 't Eige mijn / .

Danneer 5al if 3ijn ontſlagen |

jean't zonnig Hiaijn/ bat mp boet Hlagen.
77 trui meegen alſ o Bob! ik leeren inoef j

een illup beleib7 na llum booglietmen goed/

ºp batig ſtille 3p / / maut bat wilt ſtºp/

|

º

ambant het in behaagb// aan hem bie fo0 ålaagb l

amaant het #l behaagb/ o Wºeere!

uuo liebe &traaltjtg af te Heeren, *

3 ºp bioenig jihl bat mp3oo miſſen boet/

zee ſtugjrg lief/ man mijnen Heſilä 30rt/

opgeſug! 3oeten lerer/j treft nipbog tºt
ſipt dat deigen-ih 17 bat mp baard veel fcijgift /

Tºlpt bat Eigen ſh elenbig !

de geſu! treht mp bog immenbig.
9 Emanuel gp 3oeten 233upbegon /

Inijn merrie uit ºp liefſte, haal hon lººn!
ep geſug/ 5oete 3Lam/ / upt Huba'ga":Imt

& - eem!
-
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Al

jaremt bog mp geheel 1 tot u eigen Deel/

#Beetut Dog 1up geheel gebangen / -

ilbitt unp Dog met ubu Itleeb omhangen. "

Zielzugt, gevoelende haare Geeſtelyke

Onmagt, om te lezen in d'Hertſterkinge

van haar Ziel-Bruydegom.

&Loon: Onnoſ'le reine Dieren. "

1 (O3eſitg ! mijn 23emimbel -

O de 183eugde ban mijn leert/

GPg mogt ih ll maar binbe * * * *

(ILot Irooſt in beſe 3inert /

alPant bog mijn leert berlegen l

G#n mijnen 45eeſt berſlegen/

#an mergerg ruſt ontfaan /

3Boo? Dat ſ'ill kan nemen aan /

#tomſ honing | 23?upbegonn /

#tom / 3oete 3eſtig | hom;

#om 5iet eeng na mp om /

IBant ik ben 3ubah en tebet/

GEp heerb ül tot mp ubeber)

3Bant ik trup &chaapje mat/

25en gemehen ban het 19ab.

2. ?lig ik ben tijb berleben

offeng oberbenhºrn ging /

Leoe ik bie quam beſteden

ofelijk een ſlBetelbling 1.

Soo moet ik mp beſchame/

3Pat ik uun maarben iſlame

#Piet meer en heb gebgeeſt/

thaar ontheiligb aſbermeeſt;

3Pog ume goebigheib

aaie dBp mp had bereib !

«En mp ook bab boo25eſb/ -

dàuam mp tnumenbig trehhen'

&#n mp tot "l gpuchſien/
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soleg bimb ih rijhe stof . . . . . . .

e@m ll toe te brengen 3Lof , 7

3. #aar ag! ik ſta berlegen / *

- ## t if t'aller tijb ,

º zat trambºlen in uwde mpegen/ - º -

ZIPeuijl 45p 't ubeerbig 5ijb: kº

Heijn Zieltje heeft geen ſtragten,

dem uur (Bil te betragten/ . . . .

gh ben lebig ontbloot/ - - - -

#n mijn ſeloen ben ik boob /

jaaar in uun itragt 3eer 5oet

ofººn in uun &terhte goto

«Bn mp ooh leben boet/

alPault ih ben gantſcij en gabet/

dPun II / mijn lieue Babet /

GZe minnen ſomber bubanſt/

#u en al mijn leben lanfi.

4. ſlaaar ih bomb Iroetel-ſonben

JPie mp berraben boog/ -

dºn't lºerte maaht bol U9onbeul ' .

aaieg ben in htagteloog/ ei

gh kan niet langer 3ugten/ . ,

dBoft tg het ubel te btigten . . . . . .

aPat Bob fijn 2ölijſten al/

Ooſt ubel ſjeel ontreäften 5aſ; * .

GP ſpeer! ik ben een niet

E*

ogen leg in groot berogiet / | | | |

45elijh gp ooh boel 3iet 1

ſtaijn #onben ſtaat betſjeben/ .

Flaſjn lief heeft mp begeben/ . "

âteleg uino iſ Stof uan itlagt: -

3TBant th leg in groot ſPrimagt

5. Iſlâaar ag th Han niet langet -.

1ean it oerugreinbet 3ijn/

ſaijn leert uuogb baſt al banget

een ſmelt in mp dan pijn / .

uw 3oete &ouille-ſtralen
5ſafe



&aſe gu op mp leit balen - - - - -

zijn toegt epdaag mijn ziel/ . . . .

gig alg in een ſluipmel-uitl/,
#ijn ſlbille gantſcij en gaat / --------

#ijn #Saaben oph een paar te kºº A

Zijn ſombig al boogunaat,

weieg heb ik bupſenb reben . . . . . -

den man iſ af te treden / . . "

naaar gefug ooo!ſp?aalt 30et ( ! !

ſlap ban nog toetreeben boete : - -

6. #g miſt mp nooit oerſteken

2II ben Tih 3teh en Hranfil : -

#chenht mp bie uPater-behen

& Pien 3oeten gemel bgamh/ * . .

dPp bat mijn Ziel mag leiden * * * *

egin ill be ſter mag geben/ * . *

âBan b'?lIgenoegſaamheid . . . . . - .

apie mp tot ll bouen leid/ -

de 1e?eugbe ban mijn libert/ ,

d? @Irooſter in mijn &mett /

jaaijn ziel blijft nog oermere/ -

ºp milt oog oan mp maken. " "

ſlim ſtimb / rp boet mp ſmahen - - - - -

iPe ſtugjeg dan ubu Iſlaond/ ' ,

aPaar uur ſtinb'ren geil in boub.

7. zal ik ban blijven filagen

«En ooijhen ban ll af/ ;

qEn brengen boog mijn Pagen '

(Tot ſh Hom in het braf | | * * * * *

alBant gp 3ijb bol ſbenaben | | | | | |

ga miſo in um meelbabeu '

âbie gp beubijſt met kragt : :

3tan bie op uuu Lºuipe magt/ * *

gh uil ban/ o ſeeer! goed | | | |

gaan treden inet bemoet/

«En balien Hºl te poet /

apant uwt 3octettoutme - zº
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Die mp op 1 ouet boutuel : «

'Pie wil in ſomber eno " ... .

stellen tot mijn foubament,
Zuur en zoet, dat is, het JaetZuur, g

en 't zalig Zoet. -

&tem: 't Is lang genoeg geſong van niet,

I.D## HIBereſbº Zoet ig niet ban zuur

?II ſchijnt het ſoet! -

'# #g 5uur ſ en 't 5al niet altoog buut /

©oh ſtilt het nooit 't Bemoeb / -

't Zuut/ 't 5uur ' en 't 5al niet altoog buut.

2. alſ ſchijnb beg ſleetelbg pbelheid

## alg 't ## pligheib/ -

oo iſ het nog maar buplig

2,Ik binb het #bel ban -

t 2uur / 't3uut 1 en 't 5al niet altoog buut.

3 #a al beg 3betelbg HP,agt en ºpgaat

2 Ig enkel &chijn/

Ooſt ig het #bel altemaaſ/

«En 't 5al ooit eeng beroupijn/ -

't Zuur/ 't 3uur // en 't 5al niet altoog buut.

4: Ooit iſ beg 119erelbg «Eer en ſtaat

G5elijk alg Stof/

G#n al bet #toninälijft 65emaab

qEn íg maar pbel 3Lof;

't Zuutl. 't 3uur // en 't 5al niet altoog buur,

5. Poſt iſ beſt ſleetelog Hºof en 3Laub

leergankelijk /

#l ſchijnb het ſchoon aan alle kant/ .

#bon t# het nog maar &lijk; * * .

't Zuilt/ 't 5uur L., en 't 5 iſ niet altoog buur.

6, dat al beſt ſtºerelbg leupg en oºrf

## 5iet ſyo't 3gpbel. Dat m hier ſjoeb betimetSPe âBerelD 3al 't muel o f/

- -

-»

- • -

- - * ** *

se eerste



't Zutnr/ 't 3uur ſ t en 't 3al niet altoog buur. : 1

7. ?II ſchijnb beg HBerelog 3Lehhermp '; - --

##

- - - , -

Zoo hoint 'er nog een angel bp/ , | | | |

ſlPaar boor't berlieſt fijn naam; -

't Zuur / 't 5uut/ / en 't 3al niet altoog buut, ,

8. Beg ſlBerelbg ſlaobe lokt met liſt

ofen ſperelbling / - ..."

Jpe &trihhen / 42uſhhen/ tijb berquiſt /

5hog ſchijnb 't een cierlijk bing; :

't Zuut / 't 5uur // en 't 5al niet altoog buur.

9. Peg 1Bereſbg ſlBijgijeib boil boat 3ijn / , ,

?Il íg het niet /

't gg gauwaaghrib bie alg ſtook berbuijn/

alſ ſchijnb het bier alg iet/ - -

't Zuut ) 't 3uttr/ / en 't 3al niet altoog buut, .

1o. Deg ſlBerelog HIBelluſt ig ſauelluſt

2II ſchijnb het mat / :

't gig ſpelluſt bie het zoete bluſt/

GBob 3al byaapen bat ſtab; ::

't Zuut / 't 5uut | / en 't 5al niet altoog buut.

R U ST E.

11. Dat hoef ik nog te 3ing ban 't Zuur

gh heb het 5oet/ -

3Laat hounen dan mijn &terf-uut /

#h 3ulem in 'g gemelg Bloeb;

't Zoetl 't 50et / / bat mp berblijben boet,

12. Al ben ik arm beragt en klein/

h mig het minſt / -

lg ih baat boog heb G5ob allein/

Soo boe tft ggoote minſt $ , -

't Zoet/ 't 5oet // Dat mp berblijben bott. . -

13. «Een &traaltje bat ban boben hon / .

1eer3oet het alſ - " .

«Een #tugje ban mijn 263upbegom •

#lap meer berquihhen 5al;

't Zoet/ 't 50ct// Dat mp berblijden boet.
-

14. #I s
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14. Al ben ik nog ſoo klein beneen/

og meet ik bit /

at alg ih boben eeng 5al treen/

gift ban 3al meſen mit;

't Zoet / 't 50er // Dat mp berblijoen boet.

15. Thom HIBerelbling / ih baag u tipt /

# toenD#s #t ni g z b/

og 5ijb gp niet. Deg #toning U#TBaar in bat 't alleſ fg; gup -

't Zoet / 't 3oet/ / Dat mp berblijben boet.

16. 2tig ih maar ſeggen Han mijn Bob /

# byp mat meer / | |

an of be 119ereld mag mijn Lot /

't Leemeſgig mijn 25egeer; ....,

't Zoet / 't3oet // bat mp berblijben boet,

17, JDeg Baberg ?llgenoegfaatnheid

## 3omber enb, -

f gig al mijn luſt en zoetigheid /

&P'e ſlPetelb het niet. Henb;

't zoet/ 't 5oet / bat mp berblijven boet.

18e all bat mijn ziel bet3aben kan

#Leib in bit ſeeil/ . -

2TBat 3oub' ſft nog begeeren ban?

###an maar we hal,,,,,,g
t Zoet/ 't 3oet / / bat mp berblijben boet.

19. ?lI ben ik hier nog in Benaab'/

52og meetih meeb /

iPat be Blon ophanden ſtaat/

aPieg íg mijn ziel te b?eeb': ... * -'t zoet/ 't 5oet/ / bat mp berblijben boet: • Y - L".

2o. gh muiſ mijn fºtoning met 65ehlang

GPoſt geben Loft -

gſt miſ een prijſen met G5e5ang/

ſlot ik kom in ſijn Bof; e -

't zoet / 't 5oet/ſ. Dat mp berblijoen boete --

-
-

-

- - - - ---

t Paaſſchen
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'Paaſch-vreugde, over Chriſti Op

w ſtandinge.

49p be waijſe: Polyphemus aan de Stranden.

«Pf: Pſalm 38. 9f; Pſalm 61.

I O# ben eerſten Bag bet iſ 2ehe/ --

#oogb men ſpgehe er

2mahie ſagouioen tot maſäaat / *

3Die 5al oog ben Steen met Aagten/ .

glaſ met kragten/ d

®ng af-opent'len gantſch en gaat.

2, 't 309ag iſ Baria Magdaleene /

Sooo ff meene /

ſleet baar' ſneebgeſellen byoeb/

“Die ban quamen boog ben UPagef

#Soo top ſage / * * *

om te 3adben geſug goed. ,,

# #02aat boen ſp ten €5gabe quanten/

'Blii' te 3annen / 2.

membeu ſy baar geſtig nietſ -

IBant ºp buag met meer geloften/

3 àog gebotten /

#n het CB?af/ alg men nu 3iet.

4: b'GEugelen quamen ueberbaletal

Schoon alg &tralen/. -

&Zuiber rein bol Geeerlijkheib/ -

«En ble ſpraken alg Pienaren / | |

#a bethlaren

'g ſtouingg Lof en ſlaajeſteit. - -

5. nefen 3ocht gp bogf liebe enoumen!

ãièílt beſchouwen - - - - -

IPat be Egeer ig opgeſtaan/ -

eBrlijh alg liep u met ſtºombeſ -

(@Le biet ſtombe - * * . :

#at nooi:57 upt 't eraf te gaan.
6. 3Bilt Ila QaliteR #nu - s - se -
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ſº

-# ooh hebt nl. ,,

ilt bog# bolgen naar 1

alPant gp 5ult hem baat aanſchouwen/

3Bilt hertrouwpen - -

eep mijn mºobyben/ mant 't ig maar.

7° maaar buanneer ſp bellen gingen /

Ziet g” ontſingen 4 ,

©p ben ſloeg haar deſu# geen
“Die baat heff'lijh qnam t'ontmoeten/

### in wetet een lieff'lijft boefen 30ef

8. ſe! uiat íg bit boog een ſlºomber /

2jn 't bpſomberf -

laat be Igeet ig upt ben noob?

3TBant nu 3iet men onfen Greetel

(Iriumphere | | |

d2ber geuiuel / Heel en boob.

9, 42! mjat 3oeter &oune-ſttalen

C2itant baat balen . -

aane bie &ou betrefen mag l.

3Bant boen ijn begon te ſchijnen
o betbubijnen n

lle 3uarte bannen tag.

1o. ?lg! mijn ziel/ uniſt Egem aanklebert /

TºBilt bog geben

#Lof en of er aan beſen iBogſt /

#tipgb en ſpringt op met berblijben !

t”?illen tijben ! . . .

Zingb hem upt een bolle 25otſt.

'Pinxter-vreugde, over de komſtedes
Geeſtes in de Ziele, en de Werking deszelfs.

&tem: Sulamite

'. Of: &Crooſter reine

r ep 3ij0 'g eueng foutius/

Bol ſchoonbelb aangenaam/

&#n
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reol onlaten.

*,

«En ooh mijn geil aſleine -- '

zºie mp berquiätt met algenoegſaamhtben/

giën komt nup Gnet-teben/ t d

«Bp boet mp ſilagen -- -

ofn maaht mp gantſch berſlagen !

2oete dLtooſter i 3oete Kºtooſter/ 3oete ſtooſtet/

3Pijn bebagen. *

2. ?tlg ik nog niet hau 3ugten/

gºn bibben tot mijn ſob/

3Pan 30ub ift moeten bugten *

“Dat 45ob mp ooſt 5al tugten / . p

Baat gp homt ban 7 boog mp tot 45ob mijn Daber

«En bib ſoo boo, mp nabet/ -

qºn maakt mijn 25ebe

12oo? 45ob aangenaam mebe /

zoete 25thber! 5oete 23ſboer/ 3oete 23ibber/

&P mijn 19gebe.

3. ?lig ik ben maakt bebonben/

€5p beht mijn Ziel met 't Hkleeb/

12an geſug 50ete IIBonbem/ -

5oo beht GBp mijne Zomben / v. - - -

ºp beeld mp ineenſ geſu Gerehtigheden/ .

w -

#ſan mp ble ben beneeben/

5oo bat ik reine " -

Abtaa boo! mijn dºeb alleine; : *

«Bp 3ijb ſchoone / Gbp3ijbfchoone / GBp 3ijb ſchoone /

&P 3Fonteine. *

4. GBp leib mp in bie ſlºeiben

12an 't ſfeffelijk groen/

Paar homt gp mijn ziel leiden /

gÉn ober mp uptbleiben

'Cluu' bleugel 3ort / boo; b'heete ÃŠonne-ſtralen

&Pte baat 5oub' neberbalen/

45p leib m'in 39aben , *

“Pm mp foo te ber3aben/ . -

Zoete Leiber / 3oete Leiber / 3oete Leiber/

--

MA - - 4FEYE. .
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5.# gp komt in#"
ſpe Tºuſtein oan tuijn rºleeſch /

#aat ik nu aan 't ſpuaab mythen

ſpat in mp nog blijft ſtellen ! .
#eſnigt mp bog f vanmijn berbolgtZouben /

aſpoot geſu roobe Ilbonbtil: .
en maakt mp ſchoolle 1 e

om te ſtaan boog tiAn Gººooiie;

##te biºiter/ 5oete pleiter) 5oete pleiterſ

49 ! mijn ſtrooilt. ' '

6 ſep komt oog in mp3upſen /

Blig 't geluid van een ſpinot

#ig hoe 3oct ig dat rupſen'dºen ook dat heilig b2upſen 1 w

d#p 3itt op mp/ geljih al# uiet'ge (Eongen /

gLaat if bog 3ijn geb?ongen t

42m iſ! te Bingen /dEn mit ooit op te ſpringen ! w -

# mijn tenen! o mijn troen! o mijn Leuen!

& onberlingent

Geeſtelijke Veld-vr toegepaſt opeſt ſ Jeſu# Hij gze op.

Groon: Reveille vous. , of: De Thien Geboden

'. " I.A# bat ſh miijn ſPogen heeren/

Soo uino iſt obetal nog &tof / . -

dPun ſjobcg uPijgijtſb baat te letten / .

dEn inem foo toe te brengen Hof. *

2. pier 3ie itt tubeeberiep Laub bonuoan

abſe 3ijn blugtbaat/ of oungtigſbaat /

, aaſt bnet mn ban ook wel beſchottubeu / .

teat ſoo ſpoog thhet iſ? boogunaat. . *

3. see terugten. Die iſ nu bier pinbe /

aaie 3ijn aan #5oonnen of op b'2Barb'/

5oo ig het ooſt niet ſubg 25etnimbe /

âDie bjagen e;ugten gamtſch vermaar0. n:
pwe
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, , 4, gier 5ie ik onder treine ſhooten!
Pat baar nog 3eer beel Anhttipb ſtaat/ --

Soo tg 't met #eſu bof alboogeilſ. ,,

&Paar @nhtupb 15 in 't goede zaab. -

5. @jk 3ie nog 25oometi Pyligten geben /

“2ok 5ijnber maar uan 2ölaab'ten 3iet/ # # x

Aboo ig het met CBobg l9of berbeben/

&Pen een blaagb 22ugt en D'anbrt niet.

6 %R 3ie ook 23lorinen op be Belben/ .
Ooſt 3ie ik 2öloemen in den trof/ . 's

Aéo0 3al ih Abobeg 2öloemen melden/

Baat 'g 119erelbg 2öloeinen ig, maar Astof,
7. gºh 3ie het IIPater om be Üeoben ! r

GPm te bepgijben 't biere dirupo / -

ooft bloepb beAstroom van iBoog Boogbouen

49nu te beubat'ten geſu 233upb - -'

8. $ſt 3ie be 23oonneu en be Bagen .

&Die b'Leoben ſchutten boog ben #inb/ . '

Z&oo ig 45obg Geof beb?tjb boog Blagen /

«Bob heeft g'ountupub tuct eeu belſtib.

19, Göetijh'ben byoege en ſpaben ſtegen /

* De 193ugten maken gautg upugtbaat J

op tg bet met ſpoog Geof gelegen /

aat ſtopt CBob *t 3uiber HBater hlaat.

- 1o. €5elijk be 5oete-ſtralen

weergulhäen al be regugten rijh/

Aboo laat Bob ooh ſiju &stralen balen

d?p fijnen ?thker iteffelijk. -

11, 45elijſt be &oune met haar 'tragtenſ

UDen UPauun en Pampen trehſten tipt / * *

5oo boet oot in fijn loof met magten/

GEn trekt ben &Ballup op ban het ſtrupb.

, 12. 'k zie ben?Laubman in be&cljuutel

3ijn egugten brengen baan te 5aam /

5oo 5ai ſjob ook eeng t'fijuer llure /

SP en Pogſt in ſamelen bequaam.

- Ik 3 * ** * Klaag
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Zions Halcluja!!!!

Klaag-lied, over Nederlandsſtille Geruſt

heid onder Gods gedugte Oordelen.

(Loon: Van Dafſene. * l

- g. Beer! 45p bgeigb ong 3:2ebetland ,
O #in onſ te benoemen beſe 5oete e?eeb'/

2ll 'g 't bat uube ſlaanbe Leanb -

dong byuht / nog 3ijn mp onopmerhenne meeb' /

#a up zijn booſ alſ u me trouwe ſteelbanen!
5 niet beter maar erger gemogben Ibeer h ... ,

#p 3jn geweſten oan ume Boet-pabenhº, .

't Hg te bugten bat ºp 3ult homen neer / .

#mºet ume &Loo?nigheib 1 l, na uun iſiegtueerbigheid /

ºm ban ong te neemen bie B3ebt 3oet /

dºn maken dat ben 1epant tegen ong mocb
2 GBp bebt al lang De 23ijl gelegt se

GIan Haeberlanbg meotel om die af te hap l 1

#eebetlanbg 25oom en íg niet regt/ ,

ân ºant ºp babbe betloopen baat 5oete3ap ! !

't En maar bat uun &ooiie mag toegetreden /

den hem noo! omg bab in de 233eg geſteld /

ſep babben al lang oetlooien ben Prebe/

dºen ooit ten gronde toe melder gebelb; -

#at#ederland nog ſtaat, batäomt oan geſubaabl
43p hebt ong nu nog niet unillen vertreen/ k

deinſte 3ſen of 't beter 3oub'3ijn alg boogbeen.

- 3 ape zonben3iju hoog opgehloul/ . . . .
amep 3ijn al lange rijp geueeft ten berberf/

3eoo! ijl t o Ieeer! ſoo iſ men ſtom / -

#oo hebben ubp oerbieno bet alle# te betberf/

3 ja ook , o neer ! veel van um lievelingen

5ete hebben haar begepen tot het dºuaab)

dEn biuhen nog foo na De 3Prtelbllingen / .

#5oo bat men naauuulijfig heubber heil gezaab/

Boh uube 25oben leeet, 3ijn in hlfinagtig 5tet /

'Bºll uune Paargeben w0,ben bfragt/ 3 |
º * tº
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W
- Ja alle ſB?ottuueleu buogben betragt, , . . »

4. 5 a 3aber / bpp behennen oog . . . . . . .,,

3Pat nog al be zonben hier in 3urange gaan / .

#Laatbunitentheib bie blijft 'ct nog ſ . . . . . . . .

«Poſt ig 'er nog alberiep pbele IBaan/ # .

& De G5?ootgheiö die mogo geſteld op Ben &goone /

«Eet / &taat en Man5ten buugb nu ſeer ge5ogt? ,

iſlaen benht niet bat GBp dat 42uaab 3ult belo0llel

dBm 62uaab te boen hebben veel baat berHogt l .

#a ook o Outeinigheid ! bie uuo;b nu 3eet bepleitt

Jacobſlagen en Diefſtal biebgeeſten boog/

2ll be Pettelheben bie mo,ben behoo!. - -

5. 't 3g mouber bar upp nu nog 3ijnl . - .

3 àu bat #2eberianbg 25oom rijp tot ſtraffen ig / .

doe goebe 193ugten bie berbuijn /

illuj ſpoorb/'o ſpeer! Dat iſ oubrugtbaar gemigt

De ſiegtueerbige 5ijn gebuogben kleine /

* *

ABant Göp/ o (geer! raaptſe boeg boog het 42uaab/

ºp ſeaber I miſt Peberland maäen reinet

#Ha 3ijb en blijft ong eenig toeberlaat /

ô l#eer!ſpaarbong geheel7 maut mp3ijn um erfbeel!

GEp laat ong behouben uun &egenſtroom/ .

€9mber onſen 3TBijnſtoft, enbe 'Pijgeboom. . . . . .

Treur gezang ofZions Klagte, overhare
Religions-verwanten onder 't Lijden van Vrankrijk,

verzee, "bde Maanden 04tober, Novem

b . 1685. -er, December, &#'e. 1685. '-teM

i@Loon: Van Daffenes

1° (Oleeet! um UPupfie Hirb en piept/

O# tuſſchen be Hitlopen bet Steent0tſeitſteſt

#p toont il niet alg of €5p ſliept/ -

3Laat ſp nog in il altijd blij ben ſeer beſIJ

5àu 3iet uien Ziong itſub'ren onderbruhhen/

gºp iBabet helpt bog uun lijbeub. &#rfbeet / . -

5 àu ſp ingeteil Oltbetvri: buhhen/ .

*. e 4 * - &#p



*** zions Halelujah! -7
eA

&#p laatſe niet ten BJoube toe geſjeel/ -

ebeeft haar bog ſterhtſo!Eeeer/bat ſp nooit banu heet

Seu bat men Boogt roepe: tein af! reſn af! *,

Ontblootſe tot be fondamenten tot ſtraf. * -

2. ?Ng beer! und AIempelen ſeer ſchoon / . "

RPie nog beu nu geupompen ten Bronbe neer/

eu ſtel0 uuo Minb'ren alg ten toon/

a nu boogb ontnomen tubu' 3oete leert

#2et all' baas unaatbe en bierbare 39anben/

&P bgoebe Abinert! bpſe kan. Dat b?agen balu ?

liu âEion 3ugt onbet bittere 23anben /

dEn 3tet upt/ of haar niemand helpen ſtan /

dButbeſtt oog ume ſtragt t / aan Zion ble nu toagt/

3Laat haar puberuinben uupe (eulpe 5oet/ -

5en bat al haar lepanbrn foo opeeſſelijſt moeb.

3. Gaat ume ?Athe uJag geſtelb f -

3Paar 3iet men uit ſitten ben Pagon met ſmert /

Eſben bupingb uur Zion mrf geuvelD / - -

«Pin te butlaſten boog Pagon / 't 'g al berm erbij

Haen boet Zion ſnel bupſenb booben ſtetuen /

laeu trap en treco uun &ion met be Boer /

3Paat 3iet men uuo Etinberen ſnijben en herben / .

# ſo0 uuo;b# 't## (baan/

eboob njogb haar boogfaRu// al langſaam aanges

Gſ)# bet Cyottumelen bat ineii biet 3iet /'

opber uub Jieurlingen in ſubaat berogief.

4 tot veel 3ijnber aan ui outroum/

3Bie tupt b;eſe uan &traffe 3ijn afgfbal ?

«Ep ! geeft baat ban baar 42uaat beroubo /

afu boet haar fao teug 5ien uun ºogaeleu aſ/ .

Z@Pie gp 3ult 3euben ober ?lpoſtaten / :

eſ?p batfe treuren ouer baare Baab / » - we

gaat ſp ul foo ſchanb'lijt hebben verlaten/

dºen mijn berballen tot uit Gözoutpel-ſjilaan / .

& (beert maakt haar beſtenbl/bat gp een @o}peel3emb
«GBber# tot tjare Straf/ , V

#n ſepsiſtheijhe Qobtelen van 50 tn af.
5. 'tººg
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5. 't Gg tºt beſtemb/ o beer! alleen / . +

2Daerom ºp uun hinb'ren leib in Zegenſpoeb/

Ilun Çinb en G9ogmerft in 't gemeen/

3Bag om te 5uiberen 't ſàuabe ban 't GBoeb/ .

&#n De Jaeugben ban £ion te bepgoeben/ * .

?IIg #Lijbfaamheib en ooh 49pregtigheib /

dPaarom moet Zion balen in De Gºgoeben/

iet gnu iſ 't bat 65p baat in Abmetten leib /

a om all'bare zono'/l geeft €5p haar beſt ſneonb'/

Gbp batſe 3oub' leeren / be 2,pheib maarbeer/ .

&Daerom foo moeten ſp ble fountijbg uiitbeet.

6. €2 Igeer! bereib ong tot bien Pag

19an iBetuolgingen en ggoore &Zujaarigheib /

o#p bat top bit boog3ag/

alBant ébp bebt het tu 't &eſtament ong bootjeſb

aprat uop in De Libereſb 3otto moeten lijdenſ

3TBant ſoo lang usp 5ijn in 't GIranenbaſ; -

Soo moeten mop ong boegen tot het ſtrijden /

3 Bantulen ooh eeng baat beu?ijb5ijn 5al 1 (ſtroom/

2lig gp ong geeft ten toon /boog 'thtuig een32eetel

qDm te 3ege-p!alen met b'Übernet-ſchaat/

deu triumpbeeren in ben beelnel biet naar.

Den Staat dus Huychelaars ontdekt.

6，oon: Gelukkig Bruylofts-feeſt.

H 'At binb' m'al goeb boogunaat

#n 't boeu ban b'puichelaar /

't Schijnt of bp bab het meberboten JPreſ/

ga het ſchijnb of bp mag bernteliumb geheel |

ikptnuenbig beſchamen ſp €5obeg #tinb /

aPog fuubenbig 5ijn ſp alg &tohht-blinb /

&p kennen nog haar eige-3elben niet /

©at ſp inulembig 3ijn in ſuJaar berb;ttt.

2. Abp komen tot Den &ltap * 2 ,

1 Ban UPeſ!'ge WPetenſchap /

#song waarbie en
- # 5 Aboy
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#onbet berambert te sijn in 't “bemoeb/ -

Abp honneu ook met pber treden boogt / | | |

#n be iPaben ban G5obeg #eilig HIBoogb/

52ogtang en íg het maar een ueinſerp/

«En baren nooit boog eigen iPino en Ip.

3. &#aft bert ſchijnb ook gebuonb'/

69ber haar ſtoute Zonb'l . -

«En bebben baat tegen ooſt nog een gaat/

iſ Baet. Dit en ig maat tegen ſoftimig GP2uaab

&p upillen all' baar'. Zouben niet quijt 5ijn,

2ſbant ſp ſouben niet b?agen Deſe HPijn:

#lg ſp getrapt mogben op 't 5onbig 5eer/

&oo 3ouben ºp boo? 't Atlaan nog diſputeer/

4. Lieet ſchijnb aan haar Göelaat /

& Pat ſp 3ijn booeg Saabf

ape Teeiligheid ſchijnb baat teu €9ogen tipt/

Maen 5oub baar Heuren boog het goede ſtripb;

5ſlaaat alg 45oog IlPinb eeng op fijn ?lhher (g/

&Pan ſtuſben al baat &chijn b?tigten geuig !

&p bie baar ſcheen alg een ſleber boom/

&Pie bloepen boeg boot Göobeg &Pogbeel-ſig00m.

5. Be 59ete Peugben ſchooll/ ,

2iet men in haar bertoon/

«Beloobe / Leoop en Liefde blinken upt / -

Aboo bat men feggeu30ub' / Dat 'g Hefug 253upb;

Jºogtang en 3ijn bie & Betigben niet optegt /

lhaar (gert te rot/ haar eind' en 'g niet tegt / .

&p toonen foo een nipterlijk en ſchijn | | | |

SDít 3aſ ten laatſten ooit eeng al berbuijn.

6., igge ſchijnb be 3Liefbe-bgalib -

#n baat aan alle hanti .

GLot 45gbeg Liebelingen al te 5aam / -w

qEn tot b'ont3achelijhbeib ban 4Bobſ; naam;

&p minnen ook nog ſPeugben tot jaar beſt/

oPok 3ijn 't maar ſomlnige tot baat #utreſt /

dBm ſoe bebgijd te 3íjn boo? b'leeſſche gloeb /

Yeaarom foonnnnen ſp be &Beigben 5oet.

's-, 7. Sft
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7. #p geben bau baat “Born ! - ?

2lan geſu Leben 30ct/ J. '' ,,

3 bol inebe-lijben 3ijn ſp aangebaan/
naaar al baat boen batig naar enkel ſ2aan /

ºm abobte bienen molbein ſp geblong /
Gii baat gemaab ble legt maar op be @Long /

5p 3ijn ook na be 2iele gantiſch iontbloot /

#an geſug, die naar tg oer zielen 233.000,

8. âoeg eemelg 3oete 122eugd / . ***

Jaaaaht haar ooſt wel verbeug"/ .

op oa ſmaäen 5p nog ubel De 3oete ºftragt

3aan be toehonnenbe&#euun boog geag! !
3 maaar beſe Zoetigbepb is in haat Bomb /

#n 't naaſt niet tot in 'g lºerten biepe bromb,

oºn bit en 3al niet altoog bp haar 3ijn /

#ieg te baat neeugbe ooit maar enkel ſchijn/

9 tg lerer laat ik gaan er , : : :

dep unje tegte 25aanl

ſpoeb mp bug 12abet 1 000!#abiel
dip laat um 3oete 45eeſt mp bog leib / .
eep hat it ſoo in 't verbolgen ºp boogmaat/

dſpelijk alg iä mp toon in 't openbaar /
dEp! 1eaber/ maakt mpſon aan ll gebmemb/

dºp bat ik ſoo getrotum 3p tot het ſtub.

'sHemels Vreugde tegens's Werelds Zoetig

beid, Twee-zang tuſſchen eenlWereldling en Lieveling,

@Loon: Wonderlyk zyn de werken

Wereldl. 1 IE, 5al ban 122eugbe 3ingen /

gn 'g HPerelbg 3oetigheid / .

mean Teirugb 3al in opſpringen!

't gg al permahelijhbriol

'H Zoelt geen EBelancolp/

gh ben beel lieber bp/

& Bie ligte zijn ban feeſt/

&Pie liebe ſá alberImteſt/

Vievening
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Lieveling. 2. © ! onbebagte Liſfitn/

3Pie gp nog beerſchen laat

#toub gp nog bebben ruſte/

" " + UPaar gp in ppijfiel ſtaat /

, ©in eeuwig tt tuttgaan/

. . #12et Abtraffen ubetlaan / .

€5ob geeft inaat tetig gebel/

UPaar legje in be bel. - -

Wereldl. 3. #oet 15oet; 5oub gp bat beuken /

“Dat ſp berlooyen 3ipij -

& Bie haar luſten niet krenken/

Zoub bie gaan in be pijn ? -

23h ſteur mp baat aan niet/ 3

of gp ſpreekt ban berbyſet / - ,

JPeg 1Berelog Zoetigheiö -

JIBp b?p boat an Derg 3eid, * * *

Lieveling 4. «Ep benht bog eeng aan ſterben /

Doe haaſt Homt Daar be JPoool

2ülg gp dan 5ult be erbeu

#Loon na uub Mºerheim ggoot /

eBob bie ſpreekt maar een 112oogb/

&Pan moet gp het nen boogt /

UPan 5al uud Breugb behend

5Bennen een bloebig Çnb.

Wereldl, 5 gb ben nog jong ban Haren/ .

* . * 32e #Berelbië mp 50et / * * * * * * *

#R 3aſ mp nog uJät pa en - . . .

. Hilaet 'g alBerelog poeſ Boeb/

?Ilg ift 5al uueſen oub - - -

'h zal ban laten mijn #nut / | | '

h moet mijn jonge dirit .

et 25ijbtchap nog brtſlijt.

Lieveling, 6. @Bebenht / G500 5al ren; holtleil

2lig gp het niet en ubret /

Ziut gp Dan nog niet ſtij?oinen

3Pat up uur tijd beſteeb

- #n 'g HPercleg goelijeib? -

-re 3Pelikt
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* Pemht mat 4,5ob heeft ge3tib/ I'

Pat Ibn 5al komen 5agt/ -

2tlg ren JPirf in Der ſhagt. ...

Wereldl. 7. goub gp mp ban met mijſen / 2 iſ ,

e@in bat ik niet ben fijnſ, -

ſpilt up mp ook niet prijſen/ .

«Bin bat th, 't niet naauto en 3ijn/

#H urage baar niet naar f

2il een tft niet boormaat | |

&#5elijſt alg gp nu 3ijd/

žujaarinoebig t'allet tijb/

Lieveling. 8. JBow heno gp niet mijn 93etigb/ G

&Pte tlt intuenbig boei/

'Mlg imp mijn 45ob berheugbe /

## tileum agt 'g 1Berelbg 33oel/

#ft 3uur in in 't ſeemel-5oet /

«Bp henb niet beſen (Bloeb/

23ſt inig beg ſlBrrelbg 3Lot/

dpaat boo? heb ilt mijn 650b,

9 49 geer! unit ül ontbehhen . :

2lau bie 3ijn in haar Zomb /

3Dilt bog baat baat upt tteähen/
A JPoo! gefit bfere IIBono / .

& Paet haar ooſt 3ten geboig/

daat 't IBerelbg pbel tg/

«En leſb' haar ban met mp

3jn Ziong 93etigbe bip.
-- - - •----en

Strijd tuſſchenVleeſch en Geeſt;Twee-zang

tuſſchen het Vleeſch en den Geeſt.

&tenl: Hoe werkje dus Leeuwerk,

De Geeſt. ' O!, mijn eer aan: thritºl. ,,,
toe lang moet iä u blagen?

er p bie mp ban 't Boeb icto

GEn unaaht battli moet hlagein/

?{ig ilt tot Oob 5al trrbril/

- 1.

<p

3 9a3
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ſpat Tiften uangb gp aan

G9m mp ban t'oberreben/

&Pat 'h tot 45ob niet ſtan gaan ?

't Vleeſch. 2. #h binb ooit abtof nan hlagt/

SPat gp mp Homt beſnoepen

12an 'g ſBerelog 3oete 39Jagt/

' Baar ban milt gp mp ſchoepen:

Zotto iſ: mp mei bermaften

#n 'g HiPereiog 3oet plaiſier /

&Dan 3ottb' gp buillen maken !

GPat bit mp bitter miet.

De Geeſt. 3. HIBilt gp nog klagen 3iet /

dPaat if it upilDe leibein

Mºlpt ppijfiel ban 't werbºiet/

& In G5obeg beſl’ge IIBeiben /

3dBaarom komt gp mp tegen

%lg ift u 't goebe raab

Om te gaan in ſboog ſlºegen

(Zot um en tot mijn baat?

't Vleeſch. 4. ?Laat mp bog in mijn ruſt !

HBaat moogt gp u meeb' moepen 3

G5p moub ſtelen mijn luſt/

«En mp ſtel in be 25oepen:

#Been/ neemt ift moet nog leben

gn 'g Heereſb 3oetigheid/

3Pie mil íh nog aanhleben

G9f gp mp al boat 5eib.

De Geeſt. 5. #h 3al niet ujeſen ſtil /

dPat boeft gp niet te benften/

€5p 3ult niet boen um HBil/

Illum' ſlBil bie 3al ik hrenhem/

- iſ Beenb gp u te berblijben

gn 'g meerelbg berteitjeſb?

&Paar 5al ik tegen ſtrijben

(ſ2f gp ooit nog boat 3eſb.

't Vleeſch. 6. &#ft 5al u ooit belet

39an uw' 39emſch en begreren/
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G)f gp u baat toe 3et * * *

Gamt ſpobeg mil te leren/"

#ſt 3al in mei berbinb'ren

OPm 't G50ebe boog te ſtaan /

illu 32ligt 5al ik berminb'ren '4

2lig gp baar toe 3tilt gaan

De Geeſt, 7. Ag brrr ! bolmaakt nog mp/
Tlaat bog mijn Bpanb ſterben / -

&Pp bat 'er 193ebe 3p/

3Laat ik mijn meuſch bermerben/

«Ep geeft mp nog meer kragten /

Op bat ik fitijden mag/

#Laat bat 3ijn mijn betragten!

2lltoog Bagt en &Bag.

TDe Vuurig gewondede Ziele, Twee-zang

tuſſchen den Medecijn-meeſter Jeſus, en een

Verkooren Patient. -

GLoon: Pſalm 146 49f: Roſemont die lag gedoken.

Patient, 1.A## mijn Ziel tgbol ban 113onben/

#Ik ben nu 3eethtauhtet boob /

gh heb ooh't fenijn ban Zombe /

ElBijne Ziel ig buurig roob:

- 2lg upat raab boo, beſe &triem ?

- ſleie 3al mijn ſlºonb' open bliem ?

Medic. m. 2. Illume 119onb' ig te behſagen/

3Bant bie ig uol buurigheid ,

&00 gp alg nog built bertragen

&Poob 3ijb gp in eeuunigheib / .

iſlàaar th meet een iſlaibbel goeb

e &Pat gp rag gebgnphen moet. -

Patient, 3- @Ep mijn ſlâeeſter built mp3eggen ?

ſlâat ik boen 5al noo! mijn Quaat/

3Laat ift oog niet langer leggen

HII?et mijn ſlBouben alterinaail/

3Bant ih ben ggh mll bereid, (ze
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&Ze geb;nphen wat up 3eib. ,,

Medic. m. 4 't Taibbel bat in 5al bebrijben

SPat ſtaat mp gantſcb 3eer bierbaar /

&Paat hoog heb ik moeten lijden/

Onuuo'ſBonb' te maken klaar /

't HBibbeltg mijn bietbaar 25loeb/

'' Pat uw auaal geneſen doet.

Patient. . 5. ºp geeft mp oie ſleebicijne /

12oo! mijn plicitieuſe &mert / .

$ 42p bat foo mijn ſattaal berbuijne/

en ik rein mag 3ijn in 't Geertj

q ºp mijn ſMeeſter leerb bog mp/

- - -- lgoe bet te gebeuphen 3p -

Medic. m. 6. ?ll het rotte i3leeſch baarmebels

- -- Gaat, moet nptgeſneben 3ijn/

..'s 2 • Dan zal ik um ziele genen ! . . . .

- , 't ſlàibbel bat u b?ijb ban pijn?

(ſto?cijben tot tiAn ºnaab /

- «En geel plaaſter tot nun baat.

Patient. 7. &nijb en nlſeuno bog in mijn ſlBonbel

* * 5 àa Dat @Bpgoebbinben 5ult / | | | |

3Bant ik ben met 't ſenaab gehonbe/

leoogd mijn firrmen met 4Beöttlb/

TºBant mijn &nnette Die ig groot /

ſlâſjne 2iele tg in noob,

Medic, m. 8. «bp moet u bognaauuur uwagten !

Ban Ilbo TLuſten te bolboen/ . -

3Pant baat ooo! oerlieſt gn Wiragren/

een uun 3Donbe 3oub uiter bloen/

25abigb n ſoo met mijn 23ſoeb/

&0U httijgt. Op een rent openſloeb

Patient. , 9. TIPat 5at th aan UI bergelben/

iBoo? Die onberbienDe Paab? -

#h 5al uuuen 3Lof gaan melden / «'

app ! bie burgmeetnt al mijn ſºulaab /

3Laat ſh leben tot uun' of er /

3bant (Bp 56b al mijn 25rgeet.

T Dr |
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Hij

l

'Des Doods Zekerheid ontdekt.

#Stem : Eylaas: hoe ziet den Hemel loo bedrukt.

| E#! upat ié beg 119enſchen leben beer !

| &#

|

||||

en ºpamp een ſtooh betuaäher neemt een heer/

2IIg ſyp maar5enb bit 3uparte maare Poob /

&Pan mob ben in enſch ban al fijn &chijn ontbloot.

2. I#oe ſchoon en cierlijk. Dat ben jij enſch bier ſtaat

35oo ig het nog maar upterlijk tºtmaab

ga ſpp / o Iberr ! ſpreekt maar een enkel ſpoorb/

aDan moet ben menſch urg gaan. Dan moethp boot.

3. (bp ſtaat gelijk een ſchoont 28ſorm op 't Pelb/

iſlaaar alg de Poob reng Homt gelijk een leeſb] '

aan ſtupft en bliegt hn noo! ben 3Dimbalg ſtaff

«Daar legt fijn Schoonhetb te rotten in 't Gººraf.

4. 45p ſlBerelbling be &Poob té tot uur ronbu/.

«Bpſch?ikt en breeſt alg gp bie moet beſchoum/.

aaft heb ik boben it / ik ben berblijt / tv

3Bant beſe Poob maakt mp al 't 42uabe quijt/

5. 49 ſlPetelbſing / be JBoob iguuo &ijran /

3TBaar boo? gp hout in een reuminen 25an/

iſlaaat beſe Poob tg mp een 25oobe blp /

HDaar boo! ik altoog ban't ſaltaab 3ijn3al bnp.

6 GBp meerelbling/ up 3ijn bol angſt en ſchiſh/

2llg gp begint te boeten beg Poobg strift/

giſt byeſe niet al gaath in 't Peobg-ball

3Ballt ſpob bie 3al imp uueſen al in al.

7 49 ſlPerelbling! gp 3ijb'er broebig aan/

ſlaat ubeet gp / of up 3uſt een ſlure ſtaan?

3Pe Poob ig ſehet! en bie Homt ſeer tp/

dPan Homt uun &merteſ en mijn hemel-blp.

8. @Bp 11Perelbling 3ijb hier groot / en ſh hſcin/

iſEaar komt be &Poob | gp moet 't laten gemein /

*UPanbaat ik op met 122eiigb' in 2lb2 hang schoot/

#ſlàaar gp moet altijb 3ijn in b'eeu\u'ge Poob.

9. (9319erelbling ! gp# uuo &mette niet/ eſſy

tºt
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“Bp meet niet hoe na-tºp baatig 't verbiet/

dPe Poobbie Homt alg. ſp in 3Beelbe 3ijb/ * *

& pan## all' uun ilbrelb en 27eugbe quijt.

ro bier ſtaa ih beer/ tot 't II belieft te hom/

«En mp te leiden in het btoningbom /

&Boog beg JPooög Paben 1 ma nu ſpille3oet !

4Bant beſe Poob íg 5oet boog geſitg 23loeb.

'De ſchriktelijkheid des Oordeels voor de
odlooſen, en de Heerlykheid dat zelfs voor

- - Gods Lievelingen.

5fein: Eylaas: hoe zict den Hemel ſoo bedrukt,

1. hebt 0 (heer ! Ül eenen &Pag beſtelb/

G## 't ?lat orijk te oogbeelen hoo! een 19elb |

't #g uuren &soon t bien grooten #oning ſchoon/

Pie komen 5ai alg eïigter op ben ®roon.

2, 05elijk een groot idoºſt 5ult gp 3ijn allein/

HTaet beele buiſenb het!'ge Eng'len rein/

ièol geloºp / Gºlantg en ſter en ſneajeſteit/

Illuj boeit tg HRajeſteit en tºeerlijftheſe.

3. |Baar 5ult &#p &eiſtentp uptipgeheu tegt /

iBant Göp hebt bit 5elber aan ong ge5egb)

«Bp 3uit ooh ban nialhand'ren afſcheid'I.,... . .

ape &chapen oan 25ohhen / boot uuu ſpijgheib.

4 ſlot haat/ ble aan um'ſlinſter leaub 3iju/

2tilt ſyp ſeggen: gaar in b'eeuunige #3ijn/

4,5aat boeg - gp |Berbloeſit' / in 't eeuunige 19per /

iſaat boo! it en be &Duppelen bereib buier

5. JI)aar tot bie ſtaan aan uube regter lºanb /

2zitſt ºp ſeggen: komt erft Dat eeuunig Panbº/

3Pat tt bereib (g boog beg HPerelög Götoltb /

ga hout en be-erft natuan nu terſtond,

6. ©an 5ulien De 2300ſe torpen aanſtonbg / .

2 Bergen bait op ong 1 en #eunelen bekt ong / .

3Poo? 't ?lanſchijn ban libern bie op ben GIroon íg/

GEn b00? Sein Kſtgoſſe ball het ſlain gewig, 39a

t!

n
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7. Rean 3ullen be Bloom opbaren gelijk/.

ſaet be Stem beg?Itchangelg na het ſlijſt/

25open in be HLugt / ben ſpeer te genioet t

49m altoog te bezit het gemelg 45oeb.

8 beer doet ons altoog ben hen aanbien Dagſ

d?p bat bup boog Ul leben niet ontfag/

ofp! laat ong alſ benften en bebgoen /

3Pat GBp eeng oogbeelen 3uit al ong boen.
---- ---- --

's Hemels Triumphe.

#tem: Onnoſeſ Hert, ô Duyve ſonder Gal.

I,Ozoete eeugb! maar blijft gp oog ſoo lang'?

âDant ûog mijn libertſ boog 't miſſen balb

Wmat bang /

gºp koning! 25;npbegom // 3iet bog eens om /

52a mijn bloebe &inert/ / 4Pijne ban het libert/

5àa mijn bloebe Smert intmenbig ! * *

G#p geeft mp bog bie f22eugb beſtenbig.

2. gn 't 19arabijg ig gefug mijnen 122ienb/

dBeplantet ſchoon : als een 23oorn bir#
(IZot HLeben / Sterkt' en 'tragt // buaar na

«Pm be ſàuale mijn // alg een IſlaeDecijn/

©tm be 42uale mijn te beelen |

42 geſug! upilt mp nooit migbeelen

tragt/

3, 't Berhemelt Ibertſ bolmaaft in heerlijkheib/

«Beloutert rein / boot 't Sloeb ban maarbigheib/

't G5e5uiberb ſPogbeelal // ooh batten zal i

illupe Bolheſb3oet l / bie 45p ſmaſten boet/

Illme Bolbeib3oet en ſchoone/

3Pie 45p ooh geeft aan ong. ten HIoone.

4. Illup IItefb allein/ o 45ob! mp3memmen boet/

gn &Zraanen alſ alg in een Liefde bloeb/

illun Straalen rein eit hiaat / / 3ijn 3oet boo?bmaat/

- 19oog een ſebig Bert / bat bol ig ban Somert/

3Boog een lebig lºert bol ſlBomben/

2lan bie uilt GBp ubn' ## betHonbel!

2.

O

je 't Bol
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5. 't Bolmaaht gºe3ang oer tºemelingen t'5aam /

geen Aſtºeloop tot ſterban muren ?aam/

&at boben altijb 3ijn, ſ beb?ijb ban 39ijn /

ant men haar altijb / / 3ingen 5al betblijb/

ant men baat altijd met ſlàonben

Illup HLof en ſter 3ullen berftomben

6. 423alig geil! uum' btinb'tell boeg geleib /

65epeereld ſtroomt boog gefug haar bereio/

G2 Boltjeſbl 5oet en ſchoon ff boog umen &Itoon/

apte be ziel perblijn /7 boo! #l t'aller tijb/

apie be Ziel uerblijd met luiſteit /

ABant ſp alleen in ſl 3al ruſten.

's Hemels Halelujah! *

stem: Nadien de Good'lijkheid. . .

I.W# 5al 't eeng 3ijn hier naat/

2!!g men eeng hlaat 5ten 5al /

HEder al be therubijnen/ -

2Ilg men een hiaat 3ien 5all.

3Pe Son helber ſchijnen /

3Paar 3ijb Bp 't al in al.

2. @P #toning ! uuben &Itoon

3g bierbaar enbe ſchooln/

#a beerlijft berbeben/

d? Bo?ft in uun iPaleig/

Jaaar 5ult ºp mp genen

&Pe 33eugbe ban mijn eiſch.

3. @P 5alig heilig ho02 /

3Per &#ngelen oogboog/

ſlate 5al til baat een gpgijſen /

iſ 2et 'r 19alelujaij 5oet /

49p een i3emel-ubijſe ?

ſ#et 3ijn ituu' ſtinb'ren b?oeb,

4. 43 beer! hoe liefelijſt

g#n hoe genoeglijſt

2al 't boben altijd boeſen /
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319ailt ºp een honing g/
t w 3L 3

«En boo! mm (@Troon / o Egeet !

INuo ſhaam uptgelefein

&teebg roemen altijb 3eek

à e? Zalig! all' gelijft !

39fe b000men in tibb ſiijh/

alBant baar 3ijn time &tralen /

JPie ſtºp op um Polft rein

2II!fib meer laat balen !

e:# g 3ijn/ -
. Iboe 3oet 5al het eeng 3ijn

23p II, o Heeere! fijn -

(Le moonen in uur ſtijke?

2lig bop ban na be boot ?

zullen ſomber tofjke / * -

Iſiuſten in Elb2'bang Schoot. - •

7. Daar 3ullen bup altijd

ilm Lof5ingen berblijb

glàet b'&#ngelen te 5ame /

oën met be 192omen goed |

33;ijſen ubme 32ame /

#laet FIBomb en lºert feer 5oet.

8. 9 22eugbe! 3onbet &#ub'/

&Pg mag ift in bſe (Lent'!
om baat te 5ege-p?alen/ -r

TBant bat íg al mijn 3Luft/

Zomber ºriuber-palen - - - -

álle leben in bie ſtilſt.

9. Paat 3ingb men ban ſoo blp /

geen 5oete ſlàeloop' -

2il met be lºemelingen / * n

Taie boog Il altijb ſtaan / - -

42m ll alleen te 3ingen / e

GEen nieuun lieb onbelaan. -

1o 2lg uptberhoogen Schaat/ .

3Looft nog um Gºon eenpaat /

1Berblijb u in ſiju &#ere / -

s

319iſt
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3UBilt hem p?ijſen 3eere/

GÉn geeft UPenn roem getuig.

11. @P ! Babet Soon en 45eeſt /

&Blurbeht bog aan mp meeſt/

Ilbo 192eugbe g?oot ban Muaatbe /

&Bet ih bog bie maar bonb /

25tneen op bet ?larbe/

GÈp Huſt mp met Itun' ſaonb.

12, 49 honing! Inaaht bog nlp

32an alle &ouben blp,

42p bat ik eeng na beſen /

25p 1l/ o 25211pbegonn !

iſlaag uuoonen gepgcſen/

?lItijb in 't Hºffligbom.

's Hemels Vreugde.

&tem: Zoet Geſelſchap dat met my.

I.O' ſBertjeben honingbom /

Paar ſh met mijn 283upbegom /

2lltijb 19:etigbe 3al brozijnen/

&#n ook bebben oberbloeb /

SUPie mp eeuunig bp 3at blijpen/

'g Igemelg Breugbig uponber 3oct.

2 g gemelg iſ geugb té 5nluet Hkaat/

25oben bp beg {ºrnielg & cljaar)

dſbeeft mp dat iſ il mag lopen /

(Iot bat iſ eeng 3p 5cer ſchoolt;

25p il in ben geincl boljeu / w

'g gemelg HB2eugb' geeft 45p trn Iocii.

3. 'g (hemelg #neiigb ig heetelijk /

gºn ig ook ge5ergend rijk / . -

3 àant baat 5al men triumpheten ,

«Pber Puſbel / ſpel en Boob /

G#n ll ook altijb bereeren

'##emelg #engn en heeft geen noob,

4. '# #emelg P?eugd' ig onbeuleht/ .

* - -

&#eus I
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geeutmig heerlijk uptgeſtrefit / - ; ; *

zupuer rein en 50ſtber 2 onben / . . . . . .

staaat men altijd bo0? “Bob iſ / - ..."

dBm fijn ſpeugoen te berhouben l -

'g gemelg Pleitgb ig tein getuig: ,,

, 'g gemelg ippeugo 3onder 33ijnt

aPaat men eeng bebnijb 3al 3ijn -

aan het klagen / bitter €ingten /

cin baar komt geen ſpijn of &mett/ .

ambant bie 197eugd baard 3oete ſºjugten/

'g gemelg Peugd blijft in ljet HBett.

6 gigemelg bleugö (g aangenaam /

aPaat wop met be iPgomen t'3aan

2tſtijb 3ingen heilig bºeteſ

#an nu tot in eeuunigjeſbºl

3meant ih 't ſauabe 5al ontbrere/

'g gemelg Peugo ig mp. boo?5eib.

7 'g gemelg Beugo ig beeſtelijk/

«En 't ig ook genoegelijk ! $

3meant baat íg mijn l#eil alleine /

GEn mijn 3oeten oanpbegotn /

#ie mijn 25org ig in 't geuleille/

'g gemel#1ezeugb ig mellehoun.

3 'g #emelg tegengo ig ooh bolmaakt /

3eant men baat eeng toe getaaltti

zºooo! het 23loeb beg Lam# verhoogen/ -

't HPeſh geſtopt ig openbaar /

3meant beeg 1BJeugo upo?b nooit betioogen /

'g ſpeurig 12ieugd ig baſt en luaat,

9. '# #emelg Peugb'ig 3oliber 23anb/

GP ge5eegeub Liefbe paub 1.

aeant Öp / o! mijn bon/ bpog berheben

zijn ong eenig geil en All

aaieg imp met il altijd leben !

'g ſeemelg #2eugb i5 3onder bal.

"E:inentele bituut heb:p bereid/
# #emelg Peugo iſ weg gelei91 ,.

- 3L 4 'g #ge



I6o Zions Halelujah!

'g l9emelg Beugo ig rijſt en ſchoone)

'g gemelg 19jeugb' ig urenſchelijk /

'g #emelg tegengb ig mijne fittoone / .

'##emelé bieugo buurt eeuwiglijk.

's Hemels Schoonheid.

&tem: Zion, lieve Bruyd verkoren.

I.W &#I hoe 5oet 5al 't Lot eeng uueſen

- &Pat be #ieſ bier naar geniet /

2Elg 45p in de #iel gepreſent

2Ultijd ſupe 45unſt untgiet;

d? Geer! built tup oog nu geben

illuen beeſt: , -

“Pp. Dat iſ bog bier mag leben

&PIlbeugeeft. "

2. &alig 5ijnſe bie hier bouen

3Boonen in beg #hteren Leut / .

Çn ill baat gebuurig Hoben

%jn een 19geligbe 30n0er enb /

dPaat men ooſt altijd 5al pgijſen / .

ilmen ſnaam/ . ,

42p een 3oete 12emel-luijſe/ | | | |

2langenaaitt. * -

3- 2tig ben bioning ig gt5eten

2Aan fijn ronbe &Lafeſ goed -

A$00 geeft mijn ſharbug betuleeten/ N

&ijnen ſteuH lief'lijſt en 5oet / -

&P mijn tharbug! 5get bergebeu/ .

«Bçeft ûog rijſt / . - - - - -

2tan Inijn &iele ſteuh ten ſlepen

Ceutuiglijſt ºf . -

4, 9 bepeerelb' ſtroon ban buaat bg?

JPle be lºgeer heeft u?g-geleib / | | |

1900? Die ſtrijden hier op ?latben

't Slg een Scbat uan iſ eerlijkheid/

â9elft baat geven 5al be inters . . . .

-

-

:

&Poog

i
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#Poo! fijn magt / b

2lan liebe #tino'ten teere

«B2oot geaat. -

5. @P ſpeet! mat boo, 5oete ??ligtt -

3èloepen upt uuo 93jngeupdnb /

«Een ſchoon dºrf bol 3oet GBeneugten

dBaar be 2iel geniet een 33and/

't IBelh haar eeuwig bp 5al blij ben /

2omber &mert / -

3TBant bie 123eugb' 3al baſt beklijben

#n het ſpert. -

6. zal'ge 250?gerg ban het ſtijäy

«Beeft unu Hitoning 3Lof en 3??ijg/

alBant lººp maakt u te gelijhe/

39lanten in fijn 39arabijg / - -

dPaar gp altijd hoog berbeben !

Schoon 3ult ſtaan / -

dan um leugten 30et te geben . . . .

2lltijb aan. :

7, gin bit 19arabijg niet kleine *

3Paar ben zooom beg Lebeng igl

aPaat 3ijn 192ugten 3oet en reine/

dPie ben Iſlaenſch berbeugen uié/

ga ooh 193ugten 5oet ban &ulaht”

3Lieffelijk/

&Pſe be ziel altijd bermalien

% in CBobg ſtijft.

8. 23ouen in bie &tab gepreſen

tºpaat 3al 't mummier Pupſter 3ijn / .

âIBant 't Lam 3al be ſterrſe boefen ' -

&Pte alſ 't Pupſter doet berbuijn/

&P# 3Ligt 3eer ſchoone /

39ol ftlaarijeib . * .

't IJBelh baat ſtraalb boo2 GBobeg @Ir00tie.

$3u maarbeib.

9. 49 ſpeer ! in um 3oete zale

&Paat 3iet men min ?lange3lgt : -

3L 5 g#n
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gÈnbe 45p laat u 122eugbe balen /

2lig beg Igemelg ſchoone 3Ligt/

3Pant baar upilt gp aan ong geben

't Ibeumelg @Boeb/

&Pp bat onſe Ziel mag leben

#et 't 3Lann 3oet.

1o ſl2aar het beſte nog ban alſen/

%# be baſte ſteuunigheib /

3JBant be HProome han, nooit ballen

iſlāaar blijft in beſtenbfgijeib /

4? mat 3oete &taat ig beſe !

3Paat 't 3Lann 3it /

Paar men eeng gehleeb 3al bpeſe /

Zupber mit

's Hemels Heerlijkheid.

&tem: Van Repicavan,

I,W 7&l 3afig3oet/ig 'gnemelg leneugben-bloeb/

3Die han / 0 geet ! bepeiſen b'GPceaan ?

âDie han bit ſlàrpet hier bootgronben gaan?

't #g onbooggroun lijſt / nog ig 't 3oet te 3aan/

1Bol minſaannbenen tg Deg l#eutelg lºof/

1Dol minſaamljrben / .

3Bol infnſaanheben 1 baar íg niet alg #Lof.

2. &#in 't itonfnktijh / / tg 4P2Dre lieffelijk /

aPeg ſtoning 1Pet en &cepter gaan te 5aatn/

3 maaar in bat blijft fijn il 2ajeſteit bequaain /

dLot 3Lof eu ſter van fijn gebugte ſlaan /

#Prg ſtoningg Wittoone blinht 5eer ſteffelijſt /

aPeg Hitomingg #troone /

JPen ſtoningg #troone ig bol 19eerlen rijft.

3. #in 't Parabijg (l geeft men aan Heſugppijg | |

gjin 't Parabijg ſtaat Hefng alg een 2öoorn /

gin't libeilig ſtond ban 'g ſjenielá 3oete &troonl/

Slg ik bit benh/ hoe fan ik mp in toom ! .

4?f ſh troet menſchen en begeerig 3ijn/ . . . .

t

daf
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dPfff, moet menſchen / -

dPf ih moet uienſcijen na be qLiefſte mijn. r

4. boe uienſchelijk, ſ en ook gantſch minnelijk/

#g 2 iong ſpeil / en g” Igemelg HPeerel-hgoon/

3Pfe blinht en fſonhert alg be &onue fcboom /

3Boo? ſpobeg zion 1g bie figoon ten 3Loon/ -

Hilaet beſe ſt?ooue 5at ooſt #eſu 252upb -

&#eng 3ege-uralen /

ofeng 5ege-pralen/ ja met 3oet 45elupb (heugb/

5. @Peg leerneig l92eugb/l maaht Žion gantg bete

qºn 't 36etſte 2 oet bat buurb in eeuuuïgijeib /

alBant 'g gemelg 1B 2eugb ig enkel âzaligheid !

*t Hig Zalig / leilig boog ºobg ſlàajeſteit / .

3ſſPat men ſtan menſchen ig boo! @poog?tanfobijn/

âDat men han menſchen/ -

3Bat men kan menſcijen 5al ook nooit berbumijn,

6. 3Peg l9emelg 45oeb// en b' (Erfeniſſe 30et /

%g bueg gelegt boo? Ziong #inb'reu al /

&#en Gºrffenig bol 123eugb' en 23lp-geſchal/

«Een &#rfenig bie eeuunig buuren 5al |

HPol 30ete (23eugbe en IBgolijhheib /

49ot 3oete 123eugbe |

3Bol 30ete 193eugde tot in eeubnigheib.

7. ?lg! Igret /boe 5oet iſ en bol ban?Liefbe-gloet

## ooh een 3traal ban uun 59et gingemann /

't 42m5et be Ziel met 152eugb' aan alle haut /

JPit binb be ziel met Li in'n Liefbe-baubt

d? ! 3oete Baber / 4,5p 3ijb minnelijft/

49 ! 30ete 1Babet,

&P! 3orte Baber/ geeft mp 1'g Ugemelg 23lijft.

8. &#manuel /j berloſt my ban mijn 42uel !

&#p fºtoning ſchoon! 45p 3ijb mijn 232upbegom/ .

3Leib inp Dog boben in uw honingbom /

qPmbaligt mijn ziel met IP2eugde rond en om / .

3TBilt mp ontmoeten eer th ſterben 3aſ/

3dBilt mp ontmoeten /

#Pilt mp ontmoeten bier in bit (ſtanen-bal.

9e & In
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9. &#n 'giBaberg l9upg/ / baarlijbmen nooit meet

gapob Taupbel/ ſhel en Zonbehomt er niet/(ſtrupg/

«Elenbe/ 3Pijne / &binerte nog berb?iet /

3TBant/o leeer! 't ig al onber nu gebieb /

G9 3oete lè?eugbe ! gantg beu?ij0 ban 39ijn/

49 3oete 122eugbe!

&P 5oete 123eugbe! ſoo bebgijb te 5ijn.

1o. Weet gemelg ligt t; ig bonen baſt geſtigt)

liet 3oete IIam / ig 'g l9emelg ſteetſe Hlaat/

leet heilig 3Lam ig alg be &bon boogunaat /

et gemelg 3Lam tg 'g |Bemelg 3Ligt bierbaar /

oo? 'g lºgemelg @L20one ig een hlaart Blang /

oo? 'g gemelg @Eroone / " -

dog 'g Igemelg @Iroome blinkt onſ geſuggantg.

11. Zuibet en rein , j ig 'g (#emelg l93eugb allein

3Bolmaakt íg 't ooſt / upat nog baar boben ig/

HE?ijn Bert berlangb na 'g gemelg P3eligbe buigt

49m eeng te 3itten aan beg l9eeren Diſci) /

à laet buitte ſhleeb'ren in het heiligdom |

iſlaet buitte fileeb'ren/ -

#laet buitte itleeb'ren boot mijn 252upbegom.

12. Het minſte blijft / / ig ook gantg heerelijſt,

2ºl 't Igemel-5oet íg lief en aangenaam/

2lſ mat baar ig batig ooſt 3eer minſaam/

't gjg omuntſpiehelijk 'g gemelg 45oeb'ren 5aam !

alBie kan uptſprehen 't heilig I9emel-3oet ?

3JBie Han uptfp?ehen / .

3]Bie kan uptſprehen 't on5igtbare 45oeb.

13, ºp 3ijb 1 o (Beet// mijn geimel-b?eugbe 5eek

Allun' Schatten all built (Bp mp beelen meeb'/

2{lg ik eeng houn boben in tuuu alPoonſteeb /

gêp geeft mp hier nog uube 3oete 192eeb /

212ilt mp bog ſchenhen uuoc Straaltjeg 3oet/

3ſſAilt mp bog ſchenhen / -

alBilt mp bog ſchenken utue eeugbe goed,

14. Heeet, in uur ſtijf (l ig het al 45teſtelijk/

3lichaam en ziel ig geeſtelijſt boogujaat / s
- C
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i

Pe 3Pligten al 3ijn geeſtelijk renpaar/

KDie men ooit boet boben boo? uur ?lltaat Jº

3Laat ik maar ieben in genteenſaamhei0 /

3Laat ift maar leben ! -

3Laat ik maar leben in uw lºgeerlijkheſö.

15. © eeet! leern mp (l beë termclg meeloop/

GBp bat ik mp met 133etigb' betmahen magd

3Laat ih bog lepen noo! u met ontzag I

&Lot bat eeng Homen 5al mijnen &terf-bag /

gleert mp bog 3ingen met een 5oet beklang/ -s

'Hieert mp bog 3ingen / s , . . . S

3Leert mp nog 3ingen 'g Bemeld 122eugben-3ang.

16 ô Baberrein, ſchenkt mp uit Breugo niet hſein

HEaaaht mpf uup #irb eenſ log ban b'?larbſe-banby

3leib unp bog aan uun' babetlijhe ligalib / # # 1
3Puo, beſe ſlâerelb in 't beloofde land / A-- --

31Bilt mp geleiden in het effen &poo? / », « * *

3121ſt unu geleiben / t - ,

âBilt imp geleiden tot ben bemel boot.

17 49 3eſtig! 3oet/mijn ſBenſchi mijn 193ebe goeb

#omt in mijn igert / bat b'ſhemel in mp3p / J. s

AScheurb b'ſ eeinel en mijn ſherty Homt mp bog bp/

«En optipbegom! wilt komen oog in mp / .

dP mijn 3eminbe! bol ban 3oete ilàin/ -

&P mijn25eminbe!

«P mijn25eminbe/ Homt bog tot mp in. - -

18. G9 heil'ge 45eeſt / ber5eHerb mp bogmeeſt/

4Pan't 5alig Øoeb bonen in 'g l9emelg @Lent /

&#p @Irooſter 5oet /. milt mp ble i22eugb toe5emb/

&Pie bitttten 3al fell IIBeereſb 30mber gºn0 / * *

3HBiltmp berquifiſten boog uuu Zoetigheib /

alBilt mn berquiahen/

3Bilt mp berquiſihen tot in Geulmigheib.

Einde van de Gezangen der Bruyd, ofte

des Tweeden Deels.

- , III. DEEL;



166 Zions Halelujah!

III. DE E L.

. Behelſende /

* Eenige Geeſtelijke Uytſpanningen,

op voorvallende Gelegentheden.

Zege-wenſch of Bruylofts-lied, op de Ver

eeniging van Twee in den Egte Staat.

ſfoon: Reveille vous. Of: De Tien Geboden.

J.D# #trang en ſtroom ban b'oºgte 6,Zrouune

&ſg Liefbe / 12jeeb en ſtenigheſe i

3ll homt ban eeugb' oermengt met ſtoumt /

&oo ſg 't bog 3oet en lief'lijkheid

2. âlBag hier maar 12 zeugbe 3omber iijben/

alBp honben bit niet b?agen 3iet:

2 Bag hier maar ſtoume 3omber tijben/

Ayoo boaren mp in groot berb?iet.

3 3Pitig G5obg enkel 319elbehagen/

Dat 't Zoet en 't Zuut bier muefent moet /

“Dan homt er een GLijd om te klagen/

&Pan meer om blp te 5ijn 3eer 3oet.

4. GBp 252upbegonn/ 45ob upil u geben/

dºenoegen in fijn ijanbeling /

ofen banſtbaar t ſtil en heilig Leben/

#n utu 2öeroep en HPanbeling -

5 45p 25gripb/ ſºob mil u mebe hroonen/

iſ 2et U3eil en 2egen in ubu &taat / .

GBp bat gp eeng boo? @Bobeg 4Iroome

ſºaoogt blinken met een rein 45eupaab.

6. @Bp 26giipbegonn en 23;upo berbeben/

##tt baſt bft renigb met malhaar/

zeilt ſlof en HP?ijg ben li?eere geben ? &#n
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G#n byeeſt hem ook in 't openbaar. . . .

7. 'Allujat wop boemfcbeit en begeeren /

gg dat gp t 3amen paren mengb /

Hilaet geſug) tilmen maarben (9reren |

&ooig uun &Lrouun bol 3oete egeltgb.

8. 112p woenſchen bat gp beib te 5amel

GBebmillig braagb be &Legenſpoeb/ ,”

«En banlibaat in 1Boogſpoeb bequame !

Aboo b2aagb gp millig 't Zuur en 't Zoet.

9. &#n Hrijgt gp nog na ubu begeerelt h .

3Pe 193ugten ban ben &#gten &taat / t -

25?engb bie ban op tot ſBobeg «Eeren / , ,

datiecht haar ban #ſongg aan na 4Bobé ſtaab,

1o. &#p 123ienben milt bog u berblijben/

iſlaet 12gettgb' ober bit Egte 39aar /

3ſbenſcijt bat haar d[rotiuj mag lang gebijben/

&#n bat ſp leben meetlig gaat.

Lofvan een Wos, Vroom en NeerſtigMan,

Soo als hy 't Huys gezin beſt ſtigten kan.

GIoon: Reville vous, ſef: De Tien Geboden.

I. ſet tg boom maar een grooten &egel!! . .
H npanneer men heeft een neerſtig ſlaan/

“Die opoom tg en gaat in 45oog ſlºegen / . .

«En 't Gupg-geſin regeeren hall. ; *

2. aaie ſpob in alieg heeft boog 4Bogen la -

&ijn Ipupg maakt tot een hleine ſteth /

âBie met ben ?Irmen heeft mee-bogen /

3Pol #ber in beg leeeren ſlºech

3. âEen maan/ bol Liefd en 3oete JBinne

ſalot fijn 39optuur en ſteue 1bgouuu /

cºn Inaaſt bat fijn en baare Zinnen /

(Lot een gebaagt 3ijn b002 be @IrouuJs

4. Taſe in fijn ſtief ſchept een behagen /

Gºn baſht ben geet boo? ſoo een iPalio / &Pfz
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Jaie boog haar miſ fijn 3Leben unagen/ " -

«En maakt bat ſp nooit homt te ſchamb. -

5 & Bie ook ben libeer in fijn ſpebeben/ .

# Ziel en Lichaam ſteeög poogbaagb ?

ie in haar Zierit 1 en pijnlijaheijen -

libaat met fijn Ugand alſ onbetfcij?aagb.

6 %In fijn 25eroep 3eer neerſtig mede/

ſ&Zot leupheib gantfchelijſt niet ge5inb/

ſtaaat uit fijn d[ijb altijd beſtede -

23n 45obg bienſt en 't 25etoep bp minb.

'L7. Pea ſtºomgeng unoeg/ beg?luonog ſate/
Zeer blijtig be3tg in 't gemin/ w

n al fijn boen boub bp be mate /

n ſonregt heeft hp gantſch geen ſin,

8. Die all' Onteinheid uit oermijden/

GBeen neem de 3Luſt bp buſoen milj

12aat upil hem in fijn 3Peel oerblijben/

| Bet haar alleen betn tjouden ſtil.

9 #ie al ſijn doen ſoo mueer te ſchikken / .

32oo ſaagt in #upg / noo, pag aan 't ſleeth,

&#n uJagt hem boo2 be ualſche 5trthhenſ -

3Ball quaab G5eſelſchap mouber ſteth, 2

1o, Pie ban ben Paault heeft een afgrijſen/

gÉn ſtelt een ſchand in Gºuſſigjeſb/

&Pie matig ig in alle & jij euf

«En ſinaaht be ſtoft beſt tipupg bereid

11. ©ie nooit aan @Lafel fijne Leyſenben

ſlaet gulſig bliuhen operlaſt/ -

#ſlaaat gaf haar bapheio / 't gene bienbe

&Lot uergenoegen dan fijn 45aſt.

12. Eaie fijn ſtinb'ren uit onbetuijſen ,

#n 'g Heeren HPrgen neerſtiglijk/ -

#ie 't bord in haar ſomlijûg uitſ prijſen/

Hldaat 't Gºuabe ſtraffen teaterlijſt

, , 'Lof

|
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Lof eener Deugdſame Huys-vrouwe,

óoo als ſy haar Huys geſin kan bouwe.

&tem: Reveille vous, &c.

I. &#t ig een groote Schat op 31arbe] -

H «Een Peugbfaam alPijf / een liebe iegoubo/

6? ſjoe geluhhig! bie foo paarbe /

3Pat ſtreht hem nooit tot geen beroubn.

2. Jaie bal gelukkig hier berſchijnen/

Safe 3ulfien Pamb tg toegebragt: -

3Pant oerre boben be ſtobijnen /

#g 't ban uJaarbpe hoog geagt,

3 g (Beeft baren ſlaan / haar maarben #eere/

depregt'lijk lief upt 'g (gerten gronb/

32ermeht hem ook tot 31tefbe teere /

3Lieben malhaar met Bert en Hſiaomb. "

4. &p 3oeht ben ipeer in alſ haar ſlºegen

G#n neemt ben 45obg-bienſt naarſtig maat/ .

Çil magt foo op Deg (i)eeren &egen /

3Perborgen en in t openbaar. . . . . .

5, g” ſheemt een 3onberling behagen

# 45obeg ſlPil/ hoe het ook gaat: : : : : :

n 3iehe of ge3onbe 'Pagen “g -

zegt fp: be beere boet nooit quaab. .

6. Šp ig foo boel in &egenheben

32ernoegb ! alg in be ?oogſpaeb 3oet:

&p buget het 30u 3ijn tegen Lieben/

3Boogſpoeb 3omber (@Legenſpoed, -

7. &p mrſ haar Baberg Bupg berlaten/

jl2et 't I Bert haar borgen bp ben ſlaan /

3p buil ook alle bingen baten /

dPat in Ijaar TLiefbe ſchaben kan, w

8. Sp ſtelb haar meeſte 192eugb op 2latbe

% in 45obg 45emeenſchap t'alier rijb;

#oub ooit haar ſlaan in grooter maatbe/

2lig ietſ op ?latbe bleet #bpijt,

------
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9. &n boet haar iPoub met uwijghefb open /

qºn op haar Long tg SBoebheibg Leer f

#p 3iet hoe haar girº 5 hen opent ,
S'eet 25,ooo ber Ilrupbelo nimmermeer !

to Be Sctyooniy to en 't beballig ſlBefen/

#g maar #oeltjcio en Beb?og /

#en Boumje bie ben ſpeer 5al u!eſen/

iſladet meeröft 3ijin gep?elen üog.

1 1. Sp flaat haar pupggeſin ſteebg gabe /

12ergeet haar nooit tot gener tijd | |

ſthaar 'g slâoggeng bloeg en 'g ?lbonog ſpabe/

Tºerfu?gt f” haar ſºulpg met groote blijf

1 2. &n geeft miidabig aan ben ?trmen /

32an 't 23:oob ban haar beſcheiden Beel/

G#ti heeft meeb'lijden/ met ontfarmen

G9ber haat Smert / ban (bert / gebeel

13 Sep 5oelt meer alg bit tijb'lijft ſleben |

Ibaat 'nett oerlangb na o'(geerlijkheid /

iet namaal#f niet 't Lam boog berheben/ .

ſbepaarb te 3ijn in eeuwigheib. - - -

- 'sóchepſels 7delheid,

&tem: 19f 1oo. Gy Volkeren des Aardryks al.

I.H de ongeluhhig ig Den Iliaenſch /

&Pfe 't aſieg heeft na 'g l9etten woenſcij/

G#n toemb op ſtijltbom / ſter en Staat/

dPie ini een Pag ſtount en bergaat.

2 ºn aig 't Beluk u eeng toelagt/

&P arme ſtactiſch! bol ban ??acht /

3Dan ſteekt gp unuen troffen ſtop/

' ligoobaarbig na be Sterren op

3. Ilbat ig beg JJaenſchen Leben hier?

2ſſ leeft ijp ſchoon in 'g ſlºerelog Zumler /

&#n heeft het al na fijnen Zin/ | | | |

Göcmig baar ſterft een ?Ingel in

4. Qlig ſleutu ig maar tenen Pagl,
25goog/

-*

n
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'? 232oog t manhel en bol naar geklag / .

J 1#ol HIPolften / Pampen en berb?iet / --

Heet ſchijnb mel ſchoont maar 't ig ſoo niet.

'! 5. gh ſcijfſ: mp al foo brel ih han/

# En 3ie mijn «Einb' ban berre an/

't g#'g ſlàoggeng alg een jeugdig ſitiub/

- GÉn namaalg bnogb men oud en blinb.

6 Ilpt HPiet ben ih gemo?ben #et / .

j Ilpt giet foo mo?o iſ, meber ſplett

2llig ſh berrott in 't Poobe-bal / .

glaſjn 52iet meer nog 3et meer mo:ben 5al.

7, datt 5al geſchien boog 65ob die leeft / .

r *UPie 4jer upt Piet geſchapen heeft f - ?

| * Pfe Han het Lichaam Dat eeng mag/ 'g

3Poen rijfen upt ben förabe rag. .

8. Pat ik eeng mag ben ik niet meeel ; -

f 3Pat ſä nu ben ig buonDer teet / : - - -

3Pat íh eeng namaalg bmeſen 5al/ ,t f. .

ſ 49 Proote 4500 batig het al ,

- Op het beſchouwen van de Ademhalende
Kerk, ſchynende te zinken onder de algemeene

à - doodsheid, in deſe laatſte Tyden. '

getem: iPfal. 6. Wilt my niet ſtraffen. Heere,

A

# 1, A M 3ijn be belſche Spohen | | | | |

| 4Zen 2tfgronb nipt gebgoften / .

&p ſpillen haar Bemelo / -

GBp alle bieten 3Leben - - - - ,

1Ban Ill 3ijn opgeſch?eben/ -

«En in 1um ſtaab geteſt. - 3

2, 42 bo?re Zielen-lanet / . . .

d 69 45roote Booben-graber / 9

f 3Bieng 1Baambel, iſ het ſtrupg; . .

illuj ſterft / mag ik 't foo noemen ?

gig / 3omber te berbloemen /

GP lºgeer! een geeſtſoog lºupg. . -
- HTIPA 2. 2. *f "
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3. 't gg opgep?ont ban &chonken /

RPie ober lang al ſtomhen /

#ermollemb en nerrot :

3Pergeefgig al um ſnoepen/

# ſpout en upil niet groepen/

G5een boobe IBjnſtoft bot.

- 4. ſbaaar bit ig te beooeenen/

RPat bele ſtapel 23eenen/

JHaeinb bat ſp lebenb f# : -

* «Beſomb en meſ te paſſe;

de 5tof! o 45rupg! o ?lfſche!

ſtºp taſt be ſlBaarſjeib inig.

5. #tom 23eenen / &teenen / &ethen/

309elaan toon uune ſpechten /

#nbien gp lebenu 3ijb !

2ïg mag imijn ſeggen 3Letigen !

Boe 5oub' ih imp oerheugen / -

diaan mag boög 1Bolh berblijb. "

6 ſlBie of u Homt opſtooften |

2 uitgaanſlooſ ºp dienſ , .
- apie iſ 't bie u beleeft ? " . . .

. âDie loopt 'et in uum Schimmen ? : -

ape aupuel / €5obg &immen/ -

en 2lpen ban fijn geeft - - -

7. abe Leugenaarſ, Der Bellenf

aPie ſeggen bat baat 1Bellen : " . !

dſbantſetje 3Lichaamen 3ijn : & -

5p hebben ui7 haat Slauen / "

âPe ſPogen mpt-gegraben/ * .

GEn nu trekt gp baat 3Lijn, - - - - -

8 42 geſug! mogo berbeben / . . . .

den blijft beeſ' ſenbeſneben S

dºerig upt uun 25ebe-bupg; -

houit maaht gehmoopte &bueepen/

gºn ſtoot met rouube neepen /

#Ba bupten bat beſpupg.

. 9. Of blaag een op die Schonhen/

& ,

G#n
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een ſtrooib een haub bol Donken/

dPp 't Hºterhtjof ban uup ſterft:

3TBant alſ Die bleehe U?00ben/

spie hebben (Beeſt ban nooben /

GEp geſug! toonbilt ſterk.

- 1o. Homt, b2ceht be ſ5paben open/

G#n milt be lijken boopen /

jleet IPater / Buut en 45eeſt:

45aat 26een op 25een eerſt paſſen /

«En milt het ſtif ooh unaſſen/

«En het ban foo geneeſt.

11 illuu' iſ tragt tg niet gebuechen

GP geſug! gantſcije 25eeften

&Iteht 93p boel upt een ſhotg:

opp hout een &toli boen bloepen/

obp beeb mel eertijbg groepen/

2linanbelg aan een lºtnutg.

12 Zenb ſtegen upt be hoogte /

1luo'n 2[hher ſplijt ban UPgoogte /

GEen pber roept om 't meeſt / - ,

5àa III / o Zielen laber !

itoint / meib' ong in Die Wtlaber/

âBan tuuu beloofbe 45eeſt.

Het aankleevende Geloove, onverzette

lyk met Jeſus vereenigd.

#tem : Reveille vous. “Pf: De Tien Geboden,

1 •H# bat het gaat / #efug | mijn lºgeere!

4h laat ll nimmermeer log gaan/

2II 3oub' het onberft boben Heere:

'h #Laat gefug nimmermeer Iog gaan.

2. Schoon alleg íg in rep en roeren /

Gén ſchijnb geſupooren met malftaar /

&Pm altijb op 05obg 1Bolh te ſocren/

giën haar berblijben all' te gaar.

3. #oe. Dat be JPuppel bleib of bugeſet/

- - - ſlº 3 G#n
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#n homt alg #leetu of ſoog weer aan: -

, #g al nergeetg al wat bp boelet /

a #Laat 93eſtig nimmermeer leg gaan

4 Schuon bp mp3omfijtig op gefmohhet /

3Boo! ſtormt met baſſchen luiſtet mig :

d?p bat in mede ingelolihct !

#Zoub mbo20en tot fijn ſPuiſternig. -

5 ſtºf met een hooge btoeb ban,tere /

of met een goude zee meer aan'

*r #g al berge.cfg ' 't Han mp niet betre /

'R 3Laat 3iefug nimmermeer log gaan.

6 &ijn g#er en Staat íg &tal-H onteine :

#ijn 45eſo neroliegb met Beeren 5tet;

GPp fijn beloften g?oot en hleine /

3Paat op Han 1nen ooh te eren niet.

7. #p beilb be #iel goube. “Beueffen/

gittbueelen/ 33eet'len en een ſtroom / *

#lig bp 't moet leu'ren / baat 'g niet ten beſten,

&ijn 3Paar ig balſcljf al blinkt het fcboom.

| 8 &ijn kraam met 3Popp goeb 3onberlinge/

32.do? 't IBrlſch-geſpuig / ig niet alg ſchijn:

SP?ehl 3ijn al fijn gewenſchte dingen:

Heet ig al t 3aaiu ſchijnt foilber 5ijn.

9 #p beert te âlèetelb in 3ijn HPapen/

3Paat hen iſt befen ſPog uúel aan / . - - - 2

glaat bp gyn unoelen ſomber ſlapen /

'H #iaat 63eftig nimmermeer log gaan.

1o. ?llg bn mp ban ooh upil aanſlagen

32002 gefug ! ban Inijn 2 onben-laſt:

#Soo hen ih nog fijn boofe lagen /

3H boub ban Heftig mouber baſt.

1 1 JPug holinero bp met 19uur en 1Blaimlne/

3Ban 3laſter op mijn ziet u eer aan:

3|2aar egter 't roob bebloebe Hlamule /

3Pat laat iſ minimerInfr log gaan,

12, Gatt 3al ilt opentlijſt belijbenſ

G#n roepen 't ooit buſilloulbig upt/ . apat
- R
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dPat 'h boog &#eftig alleen mil ſtrijden /

QPug htijgb bp mp nooit tot fijn blipt.

13. 2ll klaagt ijp baſt aan 't l#of baat boben/

slap ban gequetſte ſlaajeſteit: -

gËn bat 'h niet leef om 45ub te lopen?

't «En heeft geen hlem hoe dat bp pleit

14. lººp ig ber 2520ebeten ?lanhlaget/

oſten ºngel bie met 12upſtrn begt:

3a ooſt een 39ijniger / en 33lager;

G#en Ziel-moonber ig bp met regt

15. HIBanneer hem bit ooſt ig miglilhäet /

#omt hp mp ban op nieuun meer aan!

HE)et allegbat jet lichaam bguhltet /

jl het lijden ! hrutig / en alle qttaan,

16. Pat: hieſt tjp upt fijn ſupooſtenſ

lºet ſlimſte rot ban 't Lyciſch-geſpuig:

G#n onbet bien Hirſt ijp ben booſten)

QEn oberbalb nup met gebgulé, -

17. Hººp woenü ban bier en ban bp beſen/

ga ober beeg en gene 23oeg / -

2lan mp en tg bog geen beleren/

#p Home laat / bp home b?oeg' -

18. &oo lang 't be spuipel niet gelukhet/ .

'Dat boo? fijn belfcije hlaauuben ooit:

't Lam upt fijn dL200m ig afgeruhhet /

&00 5al ih niet betflaattuben nooit.

19. Soo lang be itoning ig ge5etel

(Ier regter laanb fijng Baberg / 31et

&00 ben ik feelier / en th uJete /

&Pat hp mp Han beleeb'gen niet. - -

2o. 4Eijn Zielg #oop auher baat gehegt/ en

&Pp 3efug 'h blijf onu02ihJaar ſtaan/ .

&choon bat be Zee ig bol of ſlegt/ en

'f 3Laat #eftig nimmer log gaan.

21. #n Hefug houd ik 't Bleben baſte /

n gefug boub in 't Iemen op/

eſug miſ mijne ziel ontlaſte /

#l? 4 Tºn
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H#p tilb boo! mp 't 45emigte op -

22. #n iſ?em tg 1Bijgbeio / iLiefbe / iegebe /

# #?ing 3ijn. De 19aben goeb,

pt 3efu Bolheib ſcljep th ineje / .

«benaoe nou? 65enabe 3oet '

23 49u dat iä uuoon op 3iefug inne /

#3 mijne Zief gamtfcb onraaſtbaat:

2lſ mijn Betliegig nu 45euintie/

lgeüen 'g mij te Zaſte álaar |

24- 2 ##ug ! #teinmaat ! laat opälinſten/ 4

ſtºot (l ! iiiijn Steinme u?oeg en laat /

2lig ſh in b' Eeuuuigheid ber;inhet

2ölijft Dan ittijn eenig & Loeberlaat.

Het aangenaame Morgen-ligt,

Is zeer vermaakelijk voor 't Gezigt.

&tem: Wilhelmus van Naſſauwens

9fte : Pſalm 128, en Pſalm 13o.

I -W Hit tjeeft het ligt bet Sonite

“Een aangenamen 4Blang:

&p iſ, een bolle 25gonne/ -

«En ligt be HIBerelo gantg:

3Pe 23ergen / Dalen / 2500men /

&Pe HIBeiden all' te 5aaln !

3De hoele iPater-ſtgoonnen /

&taan nu ſeer aangenaaiml.

2 3Pe Soon bic ſig beneden

bab in ijair dient geruſt ! - -

#oint meer te boogſchiju treben / (!

iſlaet nieuuue B;ett Jb en flutſt:

&p hoint ueel aangenaaiuier /

2lig ooit een 25?upb'gorn plag/

ºpie meer upt fijn &laap-hamer/

#tomt neerlijk boos ben ſpag.

3. &n breekt het alleg opeii /

3'#g o;oolijſt alg een keelo / .
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M. *

-

dem baren 13ab te ſoepelil : 2

3Pie boo, haar tg geſteld; - -

# zi: "Eaam en faamp oetbmijnent ,

aP en ſºepel trekken op 1

5 àu bare stralen ſchijnen!

jean 'g peutelg bouge dLop,

A. 't Girijgt alíeg een nieuw {2eſen/

ape 25ſormtjeg ſtaan ſoo legoon !

2lig &alomon boog beſell/

«Poit in fijn ſkoningg &tijg00m :

ape Pog'len tierelierell/

dElſt lieflijft in fijn (Eaal/

#a intnichen en de ºpieren/
žijn o?olijſt altemaal. -

5. Ben Laubman met bertyoumen/

25cpeelb ber 2latben ſchoot -

zijn zaab: en mil betroumen

dBp ſpob t bie 't al maaät groot;

agen ploeg en ſpaben ſtegen /

tean ſjob bp ſtee0g beruJagtl

#et bango alſ aan Boog &egen!

2iſ fo:gb hp 3Pag en nagt.

6. #ntunaaät mijn trage Ziele/1

Qlig gp uit all'g beſchouuooſ * *

2ig! dat u ubel gebielet

djobg uuerſten mºedigfout;

zee it;upben g 25tormen 19lanten /

aPle boo? num' (Pogen ſtaan/

3Bertoond aan alle Hanteil /

#laet &egen obetlaan
7. âDe #3oomen 'g ſl2interg bogte /

aPie ſtaan nu in haar 2öloep?

ſpet 1eeln/ 'g albinterg alg ſchopte /

Hàu lief'lijk in fijn proep;

3 Pfe toepen ong na bobtill

diºot abobeg lof en 3??ijg:

#leg wiſt ook tot in leven!#à 5 - Gºlfs
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Gºlf: Schepſel op fijn uJijf”.

8 app uwe linegten magten/

GPp Vl/ o 4,5ob ! en leeer /

(ILoonb na beel 49nheiig nagten /

gfeng 't Hlucht uuug ?lanſtl)ijng meer:

alèſlt ong met geil ber5aben/

2IIg in ben gaorgenſtond /

GP Hºgeer! bie ong ontladen /

3Pan alle &oggen Honb.

9. 3Laat bog ong 3Licht boogbgehen/

dſbelijh ben dPage raad : -

#ſlaaaht ong alg IlBater-behen /

alBieng &tgoom nooit ſtille ſtaat:

3Poet ligt en onſe lampen /

«En boet ophlaren gamtſch /

dPnf' aaupſternig en Pampen/

3Poo? uuben held'ren 4,5lang.

1c. ſbeeft bat uup mogen bloepen/

2IIg Helien bp een 26?on)

GEn onſe HIBoat'ieu g?oepen/

«Belijk be Ilibanon / w

3Laat ouſe &cheuten ſp?upben/

gºn all' onfe (heerlijkheid /

obelijh de groene httupben/

#lâet 30eten reuh berfp?elb.

1 1. #taat in nipt! #tele balen /

&Peg U9emelg Pauuu 3eer 5oet /

op gefug ! upilt beſtralen /

aPoo! uur (Beeſt mijn 45emoeb:

alBilt het ſenſirupo bet Zonbe

1lpt-ruhhen tipt mijn 12ert!

&ap bat gp t'aller ſtonde/

33 all# gep?efen uJero belj

1 2.39lant nlp na Itu) behagen !2lan 2tong AlbaterFantj J

GBp bat th 132ugt Imag g?agen/

2zeer goed en bgelberbaub ;

&Zot

l
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gºot bat gp l#eer 3talt gepen/

âBat ik met plant 3al 5ijn !

gin't 43arabijg bergebeu/

5Éouen moo2 uun ?lanſchijns
:

op
de Verjaarunge van T. B. Geboren

'den 5 Maart, 1652. Oua 5o jaren

op den 5 Maart, njo2.

&tenu : Op myn Ziel, om God te lovens

39f: Als ik als een i)uive kirre.

I.O 252om-aber ban olig Hleben/

- Tele alleg tuat ? bem heeft /

Iget #Leben eerſt hebt gegeben/

aſpieg allrg mat toetb en leeft/ .

#oet it âBauh alleen bemijſen/

ga/ tl lobeni t'aller tijd !

o;n nu grooten ſ2ame p2ijfen /

aïBaut ſtºp 't alleen meetbig 3lij,

2. @pp hebt geet ban b'?lanbeginne /

& Pen ſlâenſche te 3aan gepaarb/

3Bol #iefb 1 en bot 5oete #h inne /

#Sp tubee 3ijn maar eenen ?larb / - - - - -

enu te 3amen met berblijden t

gin ben liguurlijtien &taat/

äfeillig blagen lagengb en 3Lijben/

& tellen 45ob baat toeberlaat

3. 49 ſpeet ! 'h hebbe bupſeub reben/

(Le banken uru #2ame goed,

aPat gp mp / mijn ſpant in 1P3ebe/

(@Lot nu toe behouben bnet; 5 :

aPit mag ooh mijn 23eeb' i o (#eere!

daat op t'3amen met malhaat/

&oo lang leben t'uuJet eere / - --

2ºlg 't um ſpilig boon en naar -

'4. 't## nu heben 49ijftig #aten/ we t

* - 3

» A - - - "
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3Pat mijn HPeel 't Leben ontfing/

GP teg moet ſp en iſ perhlaren/

# “Boebijeib ſomberling;

&Pat ſp niet tg meg geruhhet/

G2bet lang al boo? De Poob /

G9f in 't Leben, barb gebruhhet /

#ſleet beel tijben ſulaat en groot.

- 5. 49 (#eet! boo! utue ſenabe

5zijn upp nit tog hier te 5aam : - -

«Beeft bat mp ooit b2org en ſpabe/,

2ltijb bgefen uuoen jºbaan,

3Bat ig 't beſte onſer 3Pagen? .

5?iet ban moeite en perſgiet;

5?ogtang moet men ſomber tragen /

Illu ſiaab bolbgengen met blíet.

6, GBp meet uJie bat ban ong beibe /

«Eerſt afſtteht na b'Gºeuuulghepo ;

d? Lºgeer! geeft ong eer up ſcheiben/

32et5eeh'ring ban Zaligheid;

d?p bat bop ban te gelijhe /

ofeng te 5aturn na be boob /

iſlaogen 3ijn in 't itoniuhrijfte/

wºn ruſten in ?Ib?at)'mg &choot.

Op de Verjaarirge van J. A. Geborenden

15 Auguſtus, 1663. Oud 38 jaren

op den 15 Auguſtus, 17on.

#Stem : Wilhelmus van Naſſauwen.

49fte: Pſalm 1 28. «En Pſalm 13o.

n GPpper-Apeeſig lºgeere/

- ſBoltnaakt in Boebiggelb/

&ën ook in ſlàijgijetb 3eere /

#n iPaut en fjºogendheib /

#Pie 't all upt ſpiet poortgagte/

ſtelt pg'lijſt na ſign 2tarb / . * * *

- - &Pieg
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3Pieg elä ban II moet magte /

&Patſe groepen nertnaar0. -

2 ?ſbant ban ijl geſchapen /

490h op ben iegben ſpagh

&Beeb top 5eer tiepe ſlapen /

G#n tragt 5cer onmeruJagt /

lipt fijne filbb rente?uutme /

12an fijmen beleeſcu en Sloeb/

gºu beco hem die beſchoumel

2ülg fijn berinaah feer 3oet.

3 jaaat boo: hoogmoebighebenf "

- gên 't Sbatang looſe boilb/

lgebben ſp ouertreben /

GLe 5aan het HIB'erſt-berbonb: - \

&Dieg ig ban na be &onbe/ -

G5ehonnen 12loeit en good / --

G#n alle $mert en [Bonbe/ -

3a all' GElenben g?oot - --

4. Ilpt haat íg boortgekomen/

Laet ſlâenſchelijk 45eſſagt / - ''

TIpt eenen 25loeb” genomen/ -

#g ben Haenſch uoopgebaagt; . . . -

âBag niet meer ſpon gelijhe/ . . ( )

tºaat heeft een &oon geteelb/ : :

ſpelijk bp heeft boen blijke/ . .

3?a fijnen ºpen beelb

5. HBâtig ben mièenſch elenbig / .

12an li)oofde tot be IPoet: -

#n 't CBuaab geheel beſtenbig / .

#Pol &friemen in 't ſbemoeb/

't 3Lichaam bol 3Pijn en iBonben/

iBan boben tot benten:

&Poo? oogfaaft ban be &onben/

3Pol &imert in alſ fijn #Leen.

6. 't ## niet genoeg/ o Ipeere!

# 't it leeſch te 3ijn berjaarb: -

g! mogt olig bit ook lette/ w

A Dat
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3Pat men herboren unaar 3 .

3 Bant in 't Bleeſch te berjaren/

&#n 3ijn inmenbig boob

&Pan 5ul 1500 eeng berklaren /

&Pnf' #eeft Hoogheib in noob

7. ſbat is 't een groote zegen/

hºe cloſt te 5hn ban 2onb' /

3TBanneer men heeft uerkregen /

$ 2 om gefug ble e ſDoub'j

&Le 3ijn uoederbogen /

g#n' boo? ſjobg Beeſt herſtelb/

&00 3ijn upp uptuerhoogen/ -

3In #eftig onſen ſpelb.

8 2ïlg mijn ſtijo 'g berſirehen /

«En mijnen Loop tenenb': ,

ºn 'fi boel mijn ftragten behen/

#n 5ttih een groot asſemb';

illPilt mp Jan tot il frehaen/

& Poor intibbel ban de Poob:

Cºn namaalg eeng opmeháen /

&Poor ume fitagt feer groot.

Op de Verjaringe van B. E. geborenden

22 Oktober, 167e Oud 25 jaren,

&tem : Zion lieve Bruyd verkoren.

1 o A Hiberg:0oſte Sochat op 2la, ben /

ſPie ben Haemſch genieten mag/

#g het ſleben g?oot uan maatben:

G#n meenig ge5onbe Dag;

gPoh in alleg 5ig te boegen)

#ſ?a 45obg liaab #

#2et een fon erling genoegen/

ſºoe het gaat.

2. 't Hg nu 12ijf-en tumintig gaten/
3Pat gn eerſt geboren maar.

*luw &ijn ig rag been gebaren/ GEben

t
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«Eben alg een Pyoom boommaar 1 . .

#e dijo uſiego met 19leug'len benen /

&uel en gaulu . . . . . . . . . .

, zºoo fijn nu ſeagen berouwenenf. "

2lig een iPauun. ,, . . . . . . . . . )

3. De Lijn bie gp hebt gelebet ! ... ..

zºpie tg nu alg niet met al; . . . . .

aPe diijs bie Bob eben gebet / ,

%jg het fefterſte pan al; . . -

#aat de dLijb die nog moet houten /

#g ong niet ! -

#o:gen mag ong bie fijn genomen / .

2ülg met 3iet - - --

4 197eeſt nog in hun jeugbig 3Leben lº

illmen Schepper buben al | | .

dºet. De boſe Bagen geben/

3Pat uun geeſt ontb?ehen 3al /

aidilt u ooo!tg tot Peugb geusenneu/

q#n 4Bob bgeeſt / - ,

gën u ban be Zombe ſpennen / .2llbermeeſt. ' -e, . . . . .

5. Pe 119erelb 5al u berleiben !

dBm u te uerſtrihhen lougl

GEn u ban ljet 45oebe ſcheiben !

Poo? HLift ban ben Safan boog;

«En 't bedrieglijſt leert ban binnen / . .

1èol loogheib / . . . -

12erboeren all' um &innen i

(Lot boogjeſb. -

6. Tae Igeer upil nup' jonge garen/

dBoo? fijn ſfeeſt beſtieren regt

UPat gn 't ſpitaab ineugt laten baren l.

Ipem bien' alg fijn trouuwe litmegt. -- - - -

«ſºn foo 't mogt ben wºeet behagen /

gln uun geugb/

Kite betlengen ume TBagen/

hilaeuſch u 19,eugo.

z

- r,

* . *

S,

Bekoyaz
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Bekommeringe over de Zonden en 't ver

hard Herte: . Twee-zang, tuſſchen

een Zwak en Sterk geloovige.

&tem: pſal. 6. Wilt my niet ſtraffen Heere.

Zwak-gelov. 1.A## ongeloobig tºerte /

- lgoe bang bab mp bie &mette/

\ 3ean 't bupſier natgueriano?

319aar op 5al tft nu bonuwen ?

49p mien 5al ik bertrouupen/

4 - gin oefen noepen ſtand?

Sterk-gelov. 2. Zijn gp hier in beregen?

&P ziel! beſchouuu te begen /

3TBaat Homt het in ban baan? -

ſtoept geſtig niet Šonbaten /

&Pfe reebg beroo:beeſb uuaren/ E

I Bet Šonben operlaan?

Zwak-gelov. 3. teijn Sonben 3ijn gereſen/

Boo? Q5obeg byfenb'lijft ſlBefen /

«En ſtaan alg 25trgen g?00t;

£oub ik tot gefug komen?

HPijn iſlaoeb boogb mp benomen /

, 'f 23en maarbig tieel en UPeob.

Sterk-gelov. 4 ſlBie boet bit u beſchouwen?

Boe Hrijgt gp bit benouupen?

3JBie maakt u bug ontſtelt?

12an maar Homt Dat ſbeſigte

&Per Şomben / alg een 3TBigte /

4 - 3Pie u bug nebetbelb.

Zwak-gelov. , 5. 2lg! mag 't 45eſigt bet Sonben

52u maar opregt bebonben/

TIPag 't Iberte maar gemonb':

qEen ſattpchelaar ubeet mebe/

# heeft overtrebe/

- -- &#n henn ooit fijne &olib'. . .

- Sterk
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Sterk-gelov. 6. 4P 2 iet! upilt foo niet ſpreken/

3ïPaatoun Dog u geſeften / .

25n foo een lonpchelaar /

* * * 12p 3iet fijn 2 onb' uptimenbig/

#aat gp henu bie inmenbig/

: ' . 3 dju bat ualb tt foo naar.

Zwak-gelöv: 7, 4Pf iſ mijn Sonben henne /

2lig '# mp baſt baat aan bmenne/

maat baat mp dat ºbesigt? -

* gift moeſt baat tegen ſtrijden / .

«En mp boogtg. Daar ban mijben/

1Bolbrengen foo mijn 33ligt.

Sterk gelov. 8. #g bit niet uun begeeren /

* UPat gp u mogtet Heeren/

12an alle & onben op 2 e

35oo 't ſtonb in ubu bermogen /

Zoub gp ban Wuel gebogen /

3Pat een &onb' in tt 3n? - 2

Zwak-gelov. 9. 't ººg maar l ik moet bewälatej

3Pat het in mijn Hitragt ujare/

Paat bleef geen Sbomb in mp/

- 'k Zoub ſ'al upt 't Iberte tuhhen/

dºn Xiefug in mp bruhhen/

RPan 5oub ift meſen bºn

Sterk-gelov. 1o- 492，iel! ik miſ it raben/

45aat ten &lroon ber, 45enaben /

gën openb baat uud Bert !

': 25ebloeb / bemo?ſt / bebuſſet /

't Pnreine bat baat ſchuilet / N

- , «En uur perhoge smett. ----

Zwak-gelov 11 albar't gefug biere aponben/

45eopenb b00? Inijn &onben/

#h hreeg uiter nieuwe maoeb/

#aar ag! mijn leert intuentig/
# berharb en clenbig / w

g ſjab ift gefug 25loeb,

Sterk-gelov. 12. @ Ziel! íg 'tutubegreren?
- H? -, 3ſpaſſſ
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âDilt gp het 23ſorb beg heeren

12oon um gemonbe 28ogſt?

2ll ig uuo eert onmeerbig /

#og moogt gp komen beerbig/

A5oo gp na 3efug botſt.

Zwak-gelov. 13 meoet niet mijn leert ontſtelten?

iſ 2oet niet mijn Ziele breisen /

- 2tig Geſus 3ig aanbieo?

# Baar ag! mijn Ziet betſlagen /

&#n burft het nog niet magen /

49In Bein te minnen 3iet,

Sterk-gelov. 14, 1/l)aar Ziel / mar miſt gp hebe ?

3Bilt gp iet brengen uiebe ?

G9f moet gp 't boaardig 3ijn ?

49f homb gp uube |Pligten/

\', iPolmaakt bbo, toob upfrigten /

«Eer bat gp #eftig minb?

Zwak gelov. 15: ?tg! Dit is mijn begeeren/

3Pat 'h mag tot gefug heeten /

gh moil ook Hleben aan;

'R ibit upt mijn 5elbe treben / .

«Beheel ontblootet mebe /

«En 5oo na zeſtig gaan.

Sterk-gelov. 16 % a fool aanhleebenb Wettte / .

ſBerpt ſoo al uube &merte -

GBp 3iefu (Pfferbanb;

€9p bat gp eealg Ila Deſen / .

GPoh moogt bp #eftig boefen/

gn 't 5oer heloofde Lanb. d

Bekommering over het eeuwig Uyt-ernde.

Tweezang tuſſen een verhemelde en een bewolkte Ziel,

&tem: Mijn Harp is bekleed met Rouwe.

Verhem. Z.1, A 65! mijn leert werd alg gejoge |
- A Om bp 45ob te 3ijn/

aboo ik hon) iſ quam gevloge

-

T=am-dh
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big/

rt omſt

25pbr Aliefſte mijn;

# "ft boil# 't Beloobe bmagten/

ſlot relig homt bien Ban,

&#at mijn honing hoog ban magten/

ſlºp tienpg roepen mag
Bewolk. Z. 2. ?ig bºſpooti bat naate ſterben!

- *
* * *

#aarb in mp breſ ipijn/
?lig tft benh bat ſhring t berben/

eboog birnb'ſ'jk 2lanſt

4? Dat eentnige Ilp-enbei

#n bat UPootje bal:

ººg ! maar 3aſ mijn ziel belen.be/

?lig th ſterben saï T

n;

verhem.z. 3. Gºupferteert , hoe bug berſlagen/

#aarom 3ulh migbaat ?

- #oet gpſoo al nine JPagen/

& Ireurig 5ijn foo maar?

&#g uret. Dat bie ofijo 5al homegn/

# h#aidi wilt gp ban ſbo ſchromen
#""iemoment,

Bewolk. Z. 4. #out ih boog het «feuwig-enbe/

#iet bekommerb 3ijn?

2llg 't begin ban aſſ' «Eſenbe/

komt met #mert en pijn7

#g! het ſchijnb mijn #ett mſſbehen/

# ## aan /

º: dat dºen met regt mag tonehen !BRijn &onben al t'3gan, g togehen /

Verhem. Z. 5. Ziel gp hebt met bupſenbreben/

##an heb

## /.##tien A

ill berlaten#. Das--- 11
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Bewolk, Z. 6. âIeiſt ik of ik mag hetbogen/

'a zoub ban oefen niet; ...
Jſlaaar na regt mag ſbob fijn (@Loogen/

GBp nlp ſtopten 3iet:

ilPil ik boo? 't G5eloof aanhleben /

't schijnb ik heb geen beel/

iſleijn lºoop ſchijnb mp te begeeben/

'ä ſlPogb ontbloot geheel, A

Verhem,Z, 7. Ziel / gp moet ontblootet boeſen /

Ilptgeſchub altijb/

& Ban eerſt boogb uum Ziel geneſen /

2lig gp raab'loog 3ijb: -

2llg uun (Roope buil be3u0ijken /

, GEn gp ſterven beeſt'
- TIPſſt ban Bobg 25eloft niet mijhen I

oub aan aſbermeeſt.

Bewolk. Z'8. 'H193eegbat (Bobg 25eloften ttouſme

. #iet en ig boo, mpt
- - 2lig 'It mijn HLeben eeng beſchoubbe/

gÈn GBobg iſïegt baat bp/

'ä UPenh ban 45ob heeft mp berſtooten

% u ſiegtbaarbigheib /

RBleg moet ik mijn &chuſb berg?ooten

dPie in mijn Ziel leib. -

Verhem? Z. 9. illume Schulb moet gp belijden

ſlâet een biep beroum /

ſlàaar inſomberheib u mijben/

32an ſlBanhoop ontroum /

gÉn ban gaan met al ubu &onben/

(@Lot het bietbaat 25loeb /

32an beg (Beeren biere HIBouben /

JPoo! 45eloobe goeb. -

Bewolk. Z, 1o. #ft Ila Hefng met mijn herte/

Z&oo houb en berijarb/

Zoub hp 5ien op mijne Somerte;

3Pie bug ben benatb;

?lg ! !ft bilt.be niet toetreben/
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iſlaet mijn Sonben al / • -

't ſelſegümp alg in 't ?lanſchijn inebel

?Illg ih hopen 5al. - - - -

verhem-Z. 11. Zugtenù libert / al uuJe ſitlagten

&Pte gp beben boet/ -

3Pie ontſtaan upt iſBig-gebagten/

1ean Bobg ilbaarheid goed: . -

3ïBie roept %eſtig tot 45ellabe/

t 3g 't niet beu & onbaat?

Elâet fijn &chulöen oberlabe/

G#n gebogen 3u0aat.

Bewolk.Z. 12. 2lg ! Weet heimeld #ert / hoe bange

aBalb mp beſe &taat/

#ſaogt mijn Ziel ooit eeng erlange/

#laarhepb/ 3Ligt en ſtaab:

TBat en hont gp mp niet geben !

't Iſ Boet ban boben 3ijn /

deg! H uuoub Heſugmel aanſleben/

Edet het ſºette mijn.

Verhem,Z. 13. Ziel/ſchept ſl20eb / milt 't niet ope

#leeft bog #efug aan / (geben/

zocht in igem tragt om te leben/

leoogt na fijn ſèermaan /

ºp milt 't HtoHenin ſtieb niet hgehen/

#og 't roohende 3Lemet !

't Zumah Göeloob'ban hem gemeåen /

liep meer baſte 3et. .

Bewolk. Z, 14. 3Liebe Heſug! milt bemerken/

ſeijne lºoope filein!

âDiſt mijn 3uah ſbeloobe ſterken:

't #omt ban ill! allein.

'h Ileil ban nu booſtaan gaan magten/

d9p beg lºgeer ſtragt/

'ſtiaenſch maat bat ik hon betragten/

Gö00# 319il h00g geagt.

jà 3 - De
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De Nieuwe Vermeerdering.

Nieuw-jaars Vreugde-Galm.

Abtein: 's Hertogenboſch houd u conſtant.

I ſet oube gaat ie nu boogbp /

H &#et jàieuun ig nu gekomen:

- Peg menſch fit met een tºerte bip /

2lan mp en alle Promen/

qEen nieuunen 6eeſt/ in 't nieuune gaat /

&#en beter Hleben met malftaat/

GÉn 't “Pnijeti uneg-gemannen

2. Lºoe meenig hebben 't boogig gaat /

à 12et mp gefoub begonnen/

&#n 3ijn nut boog De Doob boogubaat /

'g TUebeng-bgaab afgeſponnen :

JPie leggen nu in b'steu\uighend /

#ſlâaar mp tg 't Leben nog bereid /

dPieg heb ift beel gemonnen.

3. #n 't 25egin ban bit nieuuue gaat /

1Bergunt mp Q5ub nog 't Leben/

&Pg ! mogt mijn ſleben openbaar /

1Bernituuot 3ijn baar beneben: -

ofen niettulen ſlâeuſch / een nietium €5emorb/

JPoo! #eſu 45etft/ en boog fpn 25loeb/

3 Bil mp be #cere genen.

4 2llg iſ gebenh aan b'oube (ſtijb /

&#n aan mijn uoogtg lieben/

Hboe rag Inijn Dagen benen glijb/

àllaijn #aten bie5ijn eben !

dſbelijft een 3P200m ig in be ſ2agt/

geno mogb mijn Leuen booggebagt/

âDaar is mijn (Eib gebleuen?

5, €htlijſt een ſpeuerg Spoele rag. '

kſbootglijù ſ00 gaan ong 3 Pagen/ -

ºPe #eugd en Schoonheib tg aig Brag |

"De &ijn loopt ſomber tragen;

Gjelijkt ...
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eBelijk ben ſtoof ig in het Plag / . . . . . . .

erelijſt be teerheib in het 45lag / ' - is

gig 't Leben boog om dragen. ,,

12an Poob en leuen bribe / -

#n uuo Ieanb tg mij ! Leuen teer / | | |

abp 3ult tiip ooit eeng ſcheite !

«Belijk een ſl2ebbe van Den (Pgom

alBogo afgeſneden: Horn iſt oin 1

ameſit mp ten Leben letbe.

Klaag-Lied van een Geloºvige, over haar

overblyvende Onvolmaaktheden.

dLoon: O! Zalig, Heilig Bethlehem. "

1 .A# tºerte bul benauuntheid groot./.

ſlBat bino tit reden om te hlagen /

ſlaijn ziel ig bol ban ?ingſt en ſhoot 1

gk aan mijn Šimert niet langer bgagen. v.

Over haar duyſter Verſtand. . -2. #oe bnpſter íg mijn bom 13erſtanb/ e

49nhumbig in beg (#eeren 3Pegen /lgoe meinig hen ift ſpottg lºanb - • - *

#n 't Göoeb of 42uaab 't ſchijnt mp al tegen,

Over haar zwakke vlemory.

3e ene 3umah ig tmijn 65eheugentg/ . . . . . .

Hºet ſºuabe ſian ih unei 6eunaren/ - -

jaaat 't Boebe bat mp bieuſtig g/

19ergeet iſt haaſt en laat het baren.

Over haar booſe Wille.

4. ſaijn booſe HBil i# gantg berfieetb/

&p bungb niet onuer boog ſlPille/ r

ſpoemel inp (bobeg (IBoomb Dog (eerb/ -

G9mber ſpoog ligand te uueſen ſtille.

g h## hard#n -

5. Ga ook mijn lºgeti ig gantg berijatb /

G9mber 25e50 hinge en Zegen /

*- , 5? 4 #et

6. @ 45ob ! G5p 3ijb ten ºpper beett # 1 in
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#et (g berſteenb / berſtaalb/ betulatb/

3a om te buigen ongenegen,

Over haar ſondige Gedagten.

6. Iſlàijn ſombige 45ebagten 3ijn i

32eel meerber alg ift âan uptſprehen /

#ie mp bermeåften ſoo ueel pijn / .

2ºlg ih Göobg 11Boogb maat hooge prehen:

Over hare ongetemde Driften. '

7. Be UPgiften uan mijn log €5emoebf

2ijn ongetemd en haaſt ontſtelten/

300 Dat iſ nu meſ ſlagen inoet / | |

&Pat ift G5obg ilBet gebuurig b?efte.

Over haar vleeſchlyke Begeerlykheid.

8. âDat uinb' ih nog 25egeerlijkheid

3Peg bleefcheg in mijn lperte lenen/

«Jaie mp ban «Bobcg 2lanſchijn ſcheib/

gÉn mp beel bupſterljeben geben,

Over haar cige Eer en Liefde.

9. Be eige ſter / o bgoebig Quaab !

dbaar in ih min ſoeft te beſjagen /

iſlaijn eigen Liefb” / o Bruupel-baab!

JPfe ſileefd mp aan en boet inp hlagen.

* Over haar On-opmerkinge.

1o. {goe bueinig geeft mijn Žiele agt/

GPp al Bobg boen aan mp belutſen/

'f 2,5en ſtom en blind en onbebagt /

49nopmerlieub' in allen beſcn

Over haare Geeſteloosheid.

11. thoe faauun en laaulu en lºerteſoog

35en ih / in 't beſte uan mijn pligten/

'H X5cu houb en boodgj ja geeſteſoog /

'H hau uan mijn felben nietg uptrigteil.

Over haar. Liefdeloosheid.

12. 3Daar ig De Liefbe tot mijn (50) /

âlPaat tg De HLiefbe tot be H2goonnen/

Aboe liefdeloog aan Boog bebob,

R2e liefde ſchijnb mp gantg onthoin 5
YSE

*-- --------
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Over het gantſche Lichaam der Sonden.

13. Ipoe ig mijn Iperte nog belaan/ -

meet 't gantiſche lichaam van de &onbe/

JPieg moet ih 5ugtenb' ljenen gaal! |

(@Tot ih baat ban 3a 3ijn ontbonben.

Klagt en Bede van een God zoekende
Ziele, over vermeerdering in Genade.

stem: Mijn Harp is bekleed met Rouwe.

I,G# Ipeet / en hemel honing/

1Pol ban ºl?ajeſteit / - .

JPie in ben gemel bebt uun' 3Booming/

qEn illuj lºgeerlijkheid;

dEn dan bäar uud Bog laat balen/

aPp uuo tainb'ren al |

d#n 3iet neoer op haar 42ualen/

6jn bit (Iranen-bal, e

Een Kind Gods biddende

Om denTrooſt van Gods Geeſt

2. 2lig! bien (Irooſt en 30ete 19?eugbe/

3Pan uur goeben 45eeſt/

apie um hinberen berheugbel

Hlaiſf” iſ: albermeeſt/ 7 •

de #eet! vuilt mp bog berblijden/

Blaet uuo 3Liefbe 5oet/

oºp bat ih tot allen tijden /

II ! mag leben b?oet.

Om het groeyen in Genade

3. 'à 25en een amerg maar in Göenabeſ

'h Broep en bloepe niet:

'# ſtrippe maauuolijtig op uuo 3?aben/

&oo gp | |Beer? ; 3iet,

âDiſt mp in 45emaab oerſterken/

aDoet mp paſte ſtaan,

dEn ooh boo, uuu ºpteſt beuJethen/

'ä âzal Dan 3chet gaan.- g 5 à 5 Om
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* Om Honger en Dorſt na Genade.

4 bonger en Po?ſt na 4Beuaben/

3Pie ontbreekt mp ſeer /

'h2oen met HIPauluſt oberlaben/

'h ſaoet behennen (eeer: ,,

302ilt mijn liberte eeug betmaken/

2et Göeregtigheib) ,'

dPp bat ik hier naar mag ſmaäen/

Illume âZaligheid.

Om Heiligmakinge.

5. Beiligheib/ o Beer ! gepreſen/

“Dat ig een ſieraab/

Ilmeg #upſes tiptgeleſen /

d?! mijn (Loeberlaat:

#eiligb inp; o Igeer ! gemabig /

qfnbe reinigb mp /

GPp bat iſ altijd geſtabig /

lgellig 3p alg G5p.

Om Zelfs-verzakinge.

6. #tonb ik mp in all'g ber5aken/

ſ?)ant ilt ben een jàlet !

'H ſlàoet mijn beſte ſpligten laſten/

2ll ſcheen het nog iet:

'Al mijn ſtragt bie Homt ban boben)

'H 23en geheel ontbloot /

't ſtomt uan Ill / foub ih II lonen/

- 'H 25en inboenbig boob,

Om de verſeekerdheid des Geloofs.

7. 42 {geer! miſt mp oog nu geben/

3Pe 9erfeeiietbijetD /

Toeg beloofd om ül te leben/

3jn gehoogfaamljrio:

álàilt mijn fujah Göeloof betmeetel

#kact blpmoebigbel0 : ,

GBp bat ik ll bien/ o Wºeere /

#n urpmoebigbeſ0.

'. k - - - Om - - - -



Om de Gehoorſaamheid aan God, -

8. @Pngehoogfaam ben ih unebe /

2lan uun HIBoogb en HIBet:

alBilt mijn Ipert bog obertebe /

&P at ift blijtig let t 's

gap uuo albille mp boogſchgeben)

25upgb en neigo mijn lºert/

op bat ik met breeg en beben/ .

ill geljoogſaam iuerd.

Om de Dankbaarheid aan God.

9 ſlaaaht mp boog alle um ſteelbaben/

ſtegt UPanhbaar te 3ijn: -

oſep bat ift in al mijn Paben/

ill mag lopen fijn;

ſtaakt mijn lºerte met een tooſe/

ſpeer/ ban uun 2lſtaat:

d?p bat ik in Liefbe boole /

39oo? uum ?lanſchijn hlaar,

Om de Eerbiedigheid aan God,

1o, ſtonb ik tºt regt Çet bemijſen/

“Allg 't um #inb betaamb:

2ll uud Doen bat moet ik prijſen/

&Lot Lof ban ubu 52gam;

#onb'ſh mp bog eeng berkleine/

2lig een lºtfnb ſeet teer /

3 Boo! 11 o mijn iBaber ! reine /

II Homt toe bie &#er.

Om de Lijdſaamheid in Lijden:

11-, ſlaat al &merte/ mat al 3Lijben/
3 uuo ſtin D'ren HLot: ,

ijbfaam 3ijn ten allen &ijben/

gig uum Ibfl/ o «Bob!

#ſl2aar. Dat b2oebig murmureeren/

dember utme Hºanb -

«heeft dat ik nooit mag ontbeeten/ -

49 #eet Ilbo bpſtanb. w
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Om de Boetveerdigheid.

12e ſPm be &ombe te beuJeenen /

#ſ 2et 25oetbeerbigheib:

oEn mp in 't Stof te bethleenen/

39aſt mp nebgigheid/

32! matig mijn leert geſloten/

# gelijft een Steen/

aat ih Dog 3ijn obergoten/

#ſaet uuo' ſfeeſt alleen.

Om de Chriſtelijke Nederigheid,

13, Beb?ig alg #leſitg mijn leeere/

&eer gering en Hlein)

aft mp alg fijn Pienſthnegt teere /

em nabolg allein /

ziàat uuo Göramſchap niet ontſteke /

aPat ih &tof en ?lſch /

52ebgig tot 1 l/ Hºeere / ſpgehe /

#ſlaíjn leert ſmelt alg HIBag.

Om de Liefde na Jeſus,

14. gefug boet mijn 3Liefb' outfonáen/

2Ilg een ſtoole 1Bier;

âſlaaaht mp in uuo Liefbe bgonäen /

3Pat ih 5upber boter /

3Bilt imp alg het Boub bepgoeben/

«En booglout'ten fijn:

5oo 5al ilt niet meer behoeben/

3Liefbeloog te 3ijn.

Om in alles God te verheerlijken

15. Cheet/ ik ſupte mijn begeeten/

'h Zugt en bib boog 't laatſt /

3Laat ift l!! in all'g bereeren /

5|Baakt inp met bet haaſt

l#eel geupſilig en bolbeerbig /

## 3Lof en# big/

aaiit mp om t'ontfaligen Wuperbig't Zoete HParabijg, g v

'Jeſus
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Jeſus Geboorte, ten Zegen-wenſch over

gebragt, (van een jonge Dogter)# occaſie van

't Begin van 't Nieuwe Jaar

atoon: 's Hertogenboſch houd u conſtant. '

I #r nieume gaat begint alweet/

&#n 't oub' ig nru ten enbe:

dºet Homt immerg al ban Den Hºeet /

3Paar moeten m'ong toe memben;

«En prijfen fijnen ſhame ſchoon! -- --

spie unt beg ſpemelg hoogen &#oon/
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