
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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Beſtaande in verſcheiden - s

STER F-GE SANGEN,

En - ----

DOOTS-ECHT

SC HEYDINGE,

Door

WILHELM SLUITER:

DumarIeſu Chriſti inſijn Gemeynte . :

Te EY BERG EN

Midtſgaders Klaag-en Trooſt-reden over de

Doot van fijn Huys-vrouw - -

op Rooten,

T” AMSTERDAM,

EJ Jo HAN NEs BoEckHoLT, Boeckverkoper in de

Gaaper-ſteeg, by de Beurs. 1687,



- - Coloſſ. 3. v. 16.

Het woord Chriſti woone rijckelijck in u in alle wijsheyt: leer

ende vermaent malkanderen, met Pſalmen ende Lofſangen, en

Geeſtelijcke Liedekens, ſingende den Heere met aengenaemheid

in uw herte.

openb. I4. t'ers I 3,

Ende ick hoorde een ſtemme uyt den hemel die tot my ſtyde,

Schrijft: Salig zijn de doode die in den Heere ſterven, van nu

aen : Ia zegt de Geeſt, op dat ſy ruſten mogen van harenarbeid,

ende hare wercken volgen met haar.

r 2

« - 1. Corinth. 15.verſ. 54.55. 56. 57.

Ende wanneer dit verdervelijcke ſalonverdervelijckheydaeng'

daen hebben, ende dit ſtervelijcke ſalonſtervelijckheytaeng die
hebben, als dan Tal het woord geſchieden dat geſchrevenis: De

dood is verſlonden tot overwinninge.

3 Dood, waar is uwen prickel? Helle, waar is uwe overw".

ninge?

De prickel nudes doods is de ſonde, ende de kracht der ſonde

is de Wet. *MaerGode zydanck, die ons de overwinninge geeft, door o" *tv

ſen Heere Jeſum Chriſtum.



A EN

Den Godtvruchtighen, ſtichtelijcke

Rijm, en Sang-lievenden

L E S E R.

-O Nder deſalighſte gedachten in der tijdt,

waar door de menſchen alle rampen of

verſachten of verſetten konnen, en ſijn niet

de minſte van Alloye en Ziel-roerende kracht,

die over, ofte tot# noodtſaeckelijck, wel

Willigh, en geluckſaligh ſterven beſteedtwor

den: dewijle de doodt der oprechten, de ha

ven, en heylige ruſt-plaetſe is, daarin deSche

Pen van de groote woel-zee der werelt naerden

gekampten Kamp, vollopen Loop, en behou

den Reys haere Cabels vaſtgorden: Daer, daer

alleen is dan het eynde van alle miſerien en te

genſpoeden, en deuytganghen doorgangh tot

het eeuwige en ſalige leven. Hier vandaen

dat oude en met gulde letterenſo ontelbaerge

ſchrevene MEMENTO MO R 1, #

S, gedenckt te ſterven. Wat ſijnder al onder

le Oude Vaders en Leeraren der Kercke, die

hier van met Schriftuerlijcke Stoffe haere

raétaten voorſien, en de ſelve aen ons haere

Iakomelingen overhandigt hebben ! wat in
A 2 druck



V O o R - R E D E N.

druck heeft de meditatie des doodts alleen

door een ſchemer-licht der natuere 3 en een

gemeene genade Godts, in, en onder de be- ,

ſcheydenſte der Heydenen niet gegeven, en

in hare Schriften doen uytſchynen? Hoe ſiet

men nu en dan oock in onſe tijdt, de Leera

ren der Gemeynte, ofte andere bedroefde en

van malkanderen wech-geruckte Vrienden,

door hartelijcke liefde en mé-waerdigheydt

haere Lijck-Oratien, Predicatien, Klaegh

Liederen, en Trooſt-Geſangen toeſtellen en

aenrichten, om den loff der overleefde God

ſaligen te melden, en den trooſt der overge

blevene te bewercken, ſijnde haer trooſtelijk

Onderwijs als een Balſem voor bedroefdeZie

len, en een ſchoot vry Wapen tegen denpric

kel des doodts. Men leſe maer, de Geeſte

lijcke Batalie teghen den doodt, en triumph

over de dood, van TD. Spranckhuyſen, en de

Predicatie over ſijn ſaligh af-ſterven door

'D, S. ‘Dooreſlaar, beyde onſe ſalige Prede

ceſſeurs; item deTractaetjens van mijn waer

de Collegen D. D. Ooſterwijk en Saldenus,

geintituleert Het Mom-aenſicht van de doodt

afgetrocken , ende Het leven uyt de doot.

D. I. Borſti raet tegen den dood. Vertrooſtinz

een der zielen tegen de verſchrickingen des

'- ZDoods



V o O R - RE DE N.

Doods van D. C. Drelincourt. Chriſtelike

overdenkingen des doots van D. Fr. Lants

bergen. Tot de welke ik niet kan nalaten te

voegen den Eerw. Godſal. en welgeleerden

‘D. Wilhelmum SL U Y T ER, met ſijne ſta

tige, en geeſtrijcke Poëſie, die hy doorgaens

met Schriftuerlijcke woorden en termen allen

levenden tot leer, allen ſtervenden tot trooſt,

en allen Egaden ten exempel van ſoete ſamen

levinge, en onſachte doch wel-getrooſte

ſcheydinge , in deſc ſijne Sterf geſangen en

hartelijcke maritale expreſſien geuyttet heeft.

Koopt, leeſt, en ſinght de ſelvegoetwillige

Leſer, en bidt dat de Heere (by wien de vol

heyt van alle dingen is) de Schatkiſt ſijner ze

geningen ontſluyte, en den Autheur meer en

meer uyt de ſelve verrijcke, en langhe ten

dienſte van ſijn Kercke late overigh blijven.

Doch leeſt en ſinght alſoo, dat ghy levende,

het wel-ſterven leert, en ſtervende, het eeu

wighe , en ſalighe leven be-erven mooght.

Vaart wel, met toewenſinge van alle hey!

laer zielen lighaem,

VanU E. dienſt bereyde in den Heere

By abſentie des Autheurs A, B oRNIUS.

deſen 16 Maert
1667,

, A 3 Op
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Op des Doots-Betrachtingen, Sterf

Sangen, en Echt-Scheydinge -

VA N D EN

Eerwaerdigen, Godſaligen, ſeer Geleerden,

D.WILHELMUS SLUYTER,

Bedtenaer des Godlijcken Woerdtstot

ET B ER G E N.

E Doodt is bitter voor een Ziel

Die noyt haer ſelven onderhiel

Om van Doodts macht en doen te ſpreken;

Maer, voor een Man, die all haer pa'en

Voordachtelijck heeft doorgegaen,

Isſy heel ſoet en vry van ſteken.

Die kan, (wanneer hymaer betracht,

En na waardye neemt in acht

Het geen alhier ons wert beſchreven,

En door de ſoete Poëſy

En aengename Melody

Van SLu Y TE Rs Geeſt ons werdt gegeven )

Haer in het binnenſt van het hert

Doen voelen ſulckenſwaeren ſmert,

Waer doorſe trilt op all' haer wegen,

Jaeſtaet verſtelt gelijck een kint

(Sy
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(Sy die het alles overwint)

Dat Wapen-tuygen heeft nechDegen

Die kan haer (die het gantſche Landt , N

In boeyenſlaet, en in den bandt º

So groot als kleyne weet te dwingen)

Door eenen ſoeten Swaenen-ſanck,

En door een over-aertſch geklanck, - -

De Doodt doen ſterven, en doodtſingen. -

Die kan ('t is wonder om te ſien)

Dit maecken, dat twee Echte Lie'n

Die, als twee Lam'ren t'ſamen weydden,

Met vrolickheydt en Ziele-vreugt

Als waer 't een Bruyloft van geneucht

Van hier in Minn te ſamen ſcheydden.
\- -

Indien ghy ſegt, hoe kon dat zijn?

Dat waeruyt roet, ofuyt venijn

Deſoetſte Medicijnen ſuygen?

't Is ſoo; Maer ſiet, hier is deMan

Die met fijneygen doen, hier van

Ten vollen u ſal overtuygen.

1. Vol ab Ooſterwijck.

Paſtor Delphenſis.

A 4. Act



Aendenſelven

A U TH EU R.

G Edenckt te ſterven is 't devjs der Oude Wijſen,

Gedenkt te ſterven is een kunſt niet om volprijſen,

Gedenckt te ſterven draeght wellevens regel voor,

Gedenkt te ſterven mijd der ſonden dood'lijk ſpoor,

Bereyt u Huys (ſeyt Godt) ghy ſult niet langer leven,

Bereyt u huys (6 Menſch!) want 't huys ſalu begeven,

Bereyt uwaerde Siel tot ſcheydingh uyt haer Huys,

Bereyt u Huys-geſin tot lijdſaemheyt in 't Kruys,

Sterft om weer op teſtaen, ziet in den doot het oordeel:

Sterft in den Heergetrooſt, ziet in den doot uvoordeel:

Sterft al de ſonden af, ſeght 't ſterven is gewin,

Sterft geerne, wantghygaet alſoo ten hemel in.

Sterft vrolik, en ſo lang gy leeft leeſt Sluytersſangen,

Die 't ſterven ſterven doen, en naden doot verlangen,

Singt Symons Swanen-ſang,nulaet ghy Heeropregt

Van 't ſondig lichaem los in vreed' gaen uwen knegt.

Sterft ſoete weder-paer, ſterft tochten der natuere,

Sterft eerſt, of# , en volgt de leſſen der Schriftuere,

Dat d'een den and'ren geeffaen Gods geſtelde perk:

Dat d'een den and'ren dek lijkplichtigmet een Serk:

Soo leer een gelijck van Sluyter, hoe te ſcheyden,

Soo leer een ygelijckſijn afſcheyt te verbeyden;

Soe ſcheyde Sluyter van ſijn recht-bepeer'lde Vrouw,

Een tweed Hezechiel in dienſt en in ſijn Trouw.

Raptim poſuit Amico non è multis,

ARNOLDUS BORNIUS.

Eccleſ: Delphenſis.

- * ToE

-



T o E-G 1 FT -

Van den ſelven Autheur , aen ſijnen | |

waerden voorgemelten Vriendt.
f

*
-

'k AD gemeynt niet meer te ſeggen

JH En mijn Penne neer te leggen,

Echter dacht my eerickſluyt

Moeter noch een Rijmtjen uyt. '

Waerde Vrient W1HE LM E SLUYT ER,

Aerdich Dichter, konſtigh Fluyter,

Treff'lijck Leeraer in Gods Kerck, --

Yedereen die prijſt uwerck.

'k Hoor de Rymerst'ſaem beſluyten,

Dats haer Rijmtjens willen uytten * | |

Tot ulof, haer danckbaerheydt ---

Vooru nieuwenarrebeydt.

'k Moet dehandtſlaen aen haerreyen,

'k Kan geen later tijdt verbeyen,

'k Sal (hoewel de minſt in kunſt)

Oock betoonen liefd en gunſt.

En u wijſe Doodts-betrachtingh

Altooshouden in hooghachtingh,

En wanneer de Doodt valt bang,

Dencken aen u Sterf-geſang.

A 5 'k Sal
*
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*k Sal de droeve Echte-lieden

d'Onmaet van haer rouw verbieden

Als er een wert weggeruckt,

Door het geen hier wordt Gedruckt.

'k Salhaerleyden tot den Tempel,

'k Salhaer toonen uw exempel

En u blad'ren open doen,

Om haer met Gods trooſt te voen.

Laet het vleeſch haer dan vry tergen,

'k Wedd' de Leeraer van EY B ER G EN

Met ſijn trooſt en goedenraet

Singen ſal de boven-maet.

Sulcks eenyder wel bereydet

Als hy uyt dit leven ſcheydet Sluy

sT ER F-GE SANGEN.

I.

Klaeg- en Bede-Sang.

&Pp be mijſe,

OIcſu, als mijn ſterf-uur naekt

D I S CAN TU S.,

#EEË###########---

2ltij! Dat bemenſch ſoo licht bere

«Een pebet ſept mel/bat ijp 't

geet /



HPol.n,

Sluytenſalſijn hart voor d'aerd'

Open tot d Hemelvaert.

JEs u wilt ons hartontſluyten,

Houdt den booſen geeſt daer buyten,

Blijft altoos ons toeverlaet,

Doe ons volgen S L U Y T ERs raet,

Als wy't laetſte woortjen uytten

Enalſooons levenſluyten: -

Dat dan d'Hemel ons ontfanght

In der Englen vreughde-ſangh.

A. B O RAV / CJ S.

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

ST ER F-G E SANGE N.

I. -

Klaeg- en Bede-Sang.

&Pp be huijſe;

OIeſu, als mijn ſterf-uur naekt.

B A S S U S.

###############=#---- - ------- - -- - - - ---------- ---- ---- -

2ſch! Dat bemenſch ſoo licht bera

«Een peber ſept mcl/bat ijp 't

geet /



1. Chriſtelike Doodts-betrachting,

EEËEË###########t)----(…)----+-+--"G--

h

weet dat je dan hier moet diepten 7

meet; JI)aer 'tieben/ bat imp lepben/

--T---HA-ti- krit#it-St-REERTA-tbſ ----fir-fºr-it
EEEEE- ####### EEEË: ==#E EEËEf

w-J------ -- -1---------------------
---

Togetuigt melamberg metterbaat/ombat men

##################
ſtijſooſcſbengaet fictijt tot de boobt berepten. T

I•A Ch! bat bemenſchfoo licht bergeet/

392eb. 5. 14 JDat hp ban hier moet ſcijcpben !

3 oh. 30.33 Gºen pcber ſeptbmel/bat hp 't meet; -

### JIdaer tienen/ bat implephen/

” ſhetuigt belanberg metter baat /

- Om batmen ſith ſo0 ſclÜen gaet

Sef, 38. 1 ſtecijt tot be booût berepben.

goa 8.44, 2. Het allereerſte leugen-moogt:

##2 - Ghyſulfden door niet ſterven,

*** 43act noch tot alle menſchenboogt/

pl: 49. 12. Lººnerft ºp#mºerdij: -

#### glch bencht baſt bpfithſclfgnerblnaaſt/

48. 45ob ſal mijn b?aat noch niet ſooſjaeſt

get. 38. 12. 12an 'g lebenghoebb afHerben.

1)rt. 13. 14. 3. âDp hebben hier geen baſte Stabt /

Co2. 5. 7 âDaer in mp mogen blijven;

##7 12etig hier maer een mannel-pabt/

- «Daer m'haeſteliſi ſjenen bijben:

beb. 11. 14 ſpier boben in het 19aberlant/ -

«Daerecubnigſuſſen 3ijn geplant

JPie in 't 45eloof beliſijben.

Pr. 49. 19. 4. ambat leeft men ban/ alsof men bier
gn eeuwigheitſouſeben? - N

Tar,5.5 ſlºembolgt ſijn luſt/ en macht g0e gier/
• N- / JE2ein



en Sterf-gezangen 5
jt -

----:--## J)--P +----

PEEEEEËE 5 #EEE #EEEEE

met 7#at ijp ban hier moet ſchepben !

meet;HIdaer 'tieben/bat mp Iepben/ .

,

-----"
-*--

«betuigt melamberg metterbaet/ @mbat men

##############- & ------**-*-*--**/-w-*

ſtijſooſcſten gaat ſtijftot je nooit berepten.

JIBeníact ſijn hert baſt fileben - 3Pſal. 62. 1 I

2ſenpbel'eer/ en oberbloet... . . . .

19an macht en pracht en tijblih goet/ - ###
QBot 2'g boereltg boint geb2eben, en tºe

5. #nbien gpfietſjtgeen byeemt'ſing3ijt. Het 39.13.
«Een reiſer hier beneden. f: 119.19

âDat3ijtgebanbe meeſte tijbt ue 1e. 41.

J12et aerbſche ſong beſtreben: ' 3luc. 21.34.

spoetgeen een neemt ſingh toebehoort/ ###
«Enſet umreig/ alg reiſer hoopt. ##euh.9.6.

4Berlaet beſlechtigheden. -

6. 49! ſoehnu 45obt/ en ſpeelt hem aan/ goh... 8.

«Dat bp um oogen open / ##"
“Dat gpſon onbeſuiſt boo2taen 1 Pet 4.4

HI)et amb're niet metigt Ioopen. # # #2.

De Doobt bermacht ongoberal/ , glob. 3 / 19.

Die bearme niet ontloopen ſal/ #f 35,7.8.

': noth ookbierijhaf-hoopen. -

PAUSE. v

7. @ 450bt / treft mijn geſicht eengaf #Pf, I 19.37.

19an 'g mereltg pb'ie ſahen/ -

Cn laetmp benfien op het graf/ 3?geb. 9. 1 o.

4Bacrinihijaeſt ſal raften/ -

3Daer



4 Chriſtelike Doodts-betrachting »

## 5. 14.32aer benen ih boch niet met al

'ºm 6 7- 3ean beſc bingen nemen ſal/ .

«Die mp alhier bermafien. , ,

pſal. 39.5 8. 3Dach mn behent mijn cpnb' Ö Hºgeer/

Op Dat ilt mp mag b?agen

epbeſ. 4.2. 19902taen alleen na u begeer

«En 45oblili boelbeljagen:

Pſal 39. 5. Beefbat iſ, magh terecht herſtaen/

Hºoe ſcljiclih bat bco2bpſalgaen

“De mate mijner Dagen.

berg. 6. 9. ©p hebt b002 mijne bagen / fiet/

«Een hambt-brect ſlechtg gegeben/

JIRijn leef-tijbt ig boo? u alg niet.

Tacob: 4.# een nevel ig mijn leven.

P" **** Gennebermenſch hoc baſthnſtaet/

GEn op ſijn boo?ſpocbt ſich berlaet/

gſgpbelhept baer neben. -

1o. Ji)ijn 45obt / herleem mp uu0e jonſt/

HPfa.9o: 12 ſDaer b002 ith een gretijt leere

II.

Bede-ſangom een ſaligeynde,

Op beſPijſe:

Bruyd'gom der geloov'gezielen. Of, Ogy

Herder uwer Schapen.

D IS CA N T U S.

############EE
E------- --------------–

32 naijn troume 45obt en 19aber/

«En ik tot mijn ſterben naber'/

qP



en sterf gezangen, 5

“De nutt' en noeb'geſterbeng-honſt/ 1

den't hert tot mijchept heere,

OPp batich ſteebg mijn dagen teiſ'/

wºeie altijbt loopen ebenſmel. glob. 7 : 9.

5oobatgeen machtſulthäineere. 3?geb. 8. 8.

11. dbeef/ batih allegſon beſchih/ gieſ. 38. 1

JIBetal mijn blijt en Hrachten/ #st. 9. ſo.

zBatift be JPoot alſ oogenblift . .

aſpurfſomber ſchroom hermachten: &pr. 4 1. 5.

5oo batich boo2 geen grafen gruhn/ # , 49. I5 .

#Both ooit mpſelbe boel te ſtijum - P2.4 I. 1 •6,

3eoo? Doot of Pootg gebachten.

12. 4Laet b'oherbenhingban mijn boot ' ,

man hoop gemoont ſapſoet 3ijn/ heb. 5. 14.

“Dat ihbaerboo? in alle noot 1 & Co2. 15.3c#

(CIe beter magh gemocht 3ijn: ##*.

gen/ mibtgihb'uir niet meten han/ #*
5oo laet mijn bagelitiſch lenen ban - 2Co:4. 16.

2lig een gebuer'geboet 3ijn. - , - - -

I I.

Bede ſang om een ſaligeynde,

Op beſPijſe:

Bruyd'gom der geloov'gezielen. of, Ogy

Herder uwer Schapen.

B A s S U S.

###################=#EE?

enijntrouwe gobtenaeater/
gºn ik tot mijn ſterben naber / 2MIg



6 Chriſtelike Doodts-betrachting,

#EE#EEEEE#

2ſlg mijn tijbtſal 3ijn na-bp/

3Licht' ubu aenficijt ober mp/ «Z

=t------+---5- EE

###############EEË- --"

Jaccm mijn5icIban in uluſjanben/ Datſcmaghmet

-T-- =f=e=8: E:2EE-NEESEt#ESEHEEEEE

############ EEEEEf

byeugt acnlanden/ 13an jaertmoeyreſilieſtrant/

-f ########EEE
#EEE -+-H----

gnijetſjemelſcij12aberlamt.

Toa. 2e. 17. 1. O jl?ijn troubne Cobt en Baber/

ſtaat. * * . \-V 2lig mijn tijbtſal 3ijn ma-bp/

- Çn ih tot mijn ſterben naber /

Hef. 31. 17. TIicht' um acnſichtobermp/

3uur. 23 16 52eem mijn 3iel ban in um Ijanden/

KDatſe magij met b2eugt aemianbcn/

19an haer moepeliſte ſtrant/

Lºeb. 11. 14 % in het lºgemelſtij19aberlant.

1gon 2.15.2. Hombeg mereltglicfd'uptbijben/

Gºn beluſt om langer hier

Opber aerben noch te blijben/

#nr. 41. 1. J?a bcc mereltjtſchen manier.

#2 geef/ batich geruſt en ſtille/

"# #numabauerlikemiſſe -
Jlºp geheel te b?ebenſfeſſ'/

«En mp nergeng men' en guell'.

#3:47; 3. Patihoohmagh oherminnen

**** aſbestpoontgiºpºlien ſtijgië/
3Boog

/



en Sterfgezangen! 7.

a 4. } -

#E=#EE#EE###### z

alle mijntjbtſal;ijnma-be/
HIicijt'um aenſſtijt ober mp/

#EgE =###############EË

jaeem mijn 3iel ban in ubnijambem/GPatſe magij met

#=########
b?eugt acntanten / 12an barnmoepelifteſfrant/

#n het bemeſtbioaberlant.

#HE##########E=

wPoorum Trooſter/ bieban binnen oa. 14, 16,

JPijne3iel beel meer berquilift'/ - f, 94. 19.

3Laet mp nergeng boo2 berhaert3ijn/ 3?fal. 27. IJ

iirt - J. Pet. 1, 5,

JE#rt3ijn: , E
QDat mijn ſterche boot-partp/ • I4,39

Doo2mijn boobt nietghebb'aen mp, zon. 14.3e.

4. 3 Biltmp hoo! ſjetſaetſte geben

áštiſh een honger/ ſulft een bo2ſt - att. 5:6:

j?a het eeumigijfalighſchen/ oan, 5.249

KUPatich dan roep upt iJe b02ſt; - t t

Hitom/ ô%Heſu iſ berlange / «Ppë. 22.173

Hom/ mijn 25?uigom/ bie Haenhange) 1 tot 6:17

25lijfboch nu niet langer upt v * - - "

3eanmijn5ictumeigen 25 uit. - 3 oan 3.29:

25 Ge:



-w

S Chriſtelike Doodts-betrachting,

I II.

Gebedom Gods byſtant in de leſte uire.

Op be mijſe,

De werelt, als ick ſterfſal weynigh van

my weten.

Siet de Muſijk-nooten achter de Chriſtelike Seneca van

V. van Oſterwijck. Of op de Wijſe: O Heere, Davids

Soon, &c. -

D IS C A N T U S.

########
mijn Bobtſmiſbbp mp3ijn in ruitebanmijn ſterven /

######EEE################E
"abanneer ik tuſſchentijbt en ecmigbepbt ſaiſmerpen,

#########
* Polbreng uimgroote Hracht in mijneſwahiri,ban7

=l art-=ar-z======== ======t=t=t=:+= ==t=

##T

Dat mp te opambt niet als tarmeffe en mann.

af." M en E#ympsijminuutreur
mijn ſterben/ -

GRpen/1o: 6.ma:# tuſſchen tijbt en eennigjepbt ſt'

QUIUCIl,

2 Co2. 12:9. *# ubn groote Hratſjt in mijne ſhoah

ljept Jan.

" "Egbe opambt niet als tarwenſre)
º bodyln'.

ee



- en Sterf gezangen. 5

I II. - -

opbewijſt:

Gebedom Gods byſtant in de leſte uire.

De werelt, alsjckſterffalweynigh van

my weten.

siet de Muſijk-nooten achter de Chriſtelike Senecs van

V. van Oſterwijck. of op de Wijſe : O Heere, Davids

Soon p &c. e - -

- B A s S U S.

---+- ------ ---*----- -+-------+--

HEE###########
mijn bott/miſhtbp mp3ijn in buiteban mijn ſterben/

6 6

################
3eanneerihtuſſchentijbten temigbepbtſaiſmerben.

HEEEEEEEEEEEEE
# ####

5:Et:-E -

-:------+-- -+-+-+----- ===

###################* * - - •T -
-----y

SDat mp be 19pambt niet alg tarme ſlft' en mann',

min# ſuſſen. ſith ban teghen mp gaen ſetz ſeſa,5o: 11.

De 3IPet/ber fontenh:atiſt/ſalnochtenprit tot 's. *

Hel metten, - - -

-
25 2 . HTºfit



5 G Chriſtelike Doodts-betrachting,

1 Toſt. 3:2o. #te gbemete ſal mp Hnagen aan het

Jer

" " en:#n van het recht my foodiebed
ſºllſ It,

3• Y.

Opé. 12:12. Deg Satang gramſtijapſaſalgban te grooter

mo?ben/ -

Open. 3:8. «En Hleiner mijne Hracht om mp ten ſtrijt te

g02Üen.

Joº. “: 1. Jhijn ſjobt/Ijet ball'mp hierbpp al mijn lee

ben ſucc/ . - - -

gſmbien gijp maer ban inp niet mijfit inſter

benguer.
- * * * * 4. | | |

pfa. 88. 15.32erbergum acnſicht/ma u39aberlih behagen/

#fa. 31:11. 3500 bifilmiſg 't u belieft: mijn tijbt gae boog
met filagen: - A'

ger. 34. . . ason'tieſte uithen macrmagh zijn in been

en b?eugb / .

'Jef. 25: 9. - e:ban mijn 3iel terecht 3pinſum ſjeplbeta

- ligt. -- - -

1 - - - - - - - -

ſiuſc. 12:36. ertº#op ubn ſtomſt alſ ban te blijf'get

Glig / ./

*:# bp 't geb2uph bangoet berſtant en

, , ſp2alie / * . . . . ---- --

G3en. 49: 33 o:# iſiaen bemijn/enalſbºomſtambers/

HBijng ſjerten laetſt gepeing notijntebe beca

Ien Han. 6. -

geſ. 3s: 16 HLaet/ in mijn b00t/ mijn3ielſon bp ubo guna

ſteleben / " - -

gef:42:31, Pat ſich mijn geeſt boel hoog / en boben

, " 't arreſt te ſlneben / . '. dºn



en Sterf gezangen: 11

e#yanmarooh ober boobt en zato!. 2. 14.
2 p -

- w

e#"teghen mpop't meeſt ten ſtrijde nam sisz.
gil',

" " . º.
-

7.

3eanneer ik in utn macm hoog 'tieſt mijn hooft 3"9**

ſal buigen/ - : nam. 16

35oo laetmothume beeſt met mijnen geeft ge-"“"

tuigen/ . ... ? '.. -

«Dat ih baſt ben en blijb'uto uitberhooren

Hint/ - - - - G he IR /6

3ean eeuwigheibt in um gijeliefbe soon be="* *
ſºllllt,

8. : ' -

© mare libens Borſt / 6 ſtarhe bootte ber- i)an. 3: 15,

V

%

|

#

ſ

bminner / . t

o #twang en ſtinië/ oliebemenſtij"
beminner / - - - - -- (GICit

©geſu/3eſu (belp mp in bat uichenmaer # ".

zºooo!'thuiſterbaijeg boobte, ſooneef ik pſal. ****.

geen gebûer, * . . . . . .

- 9. - , Pſal.42: s.
&#nbien#open neer, boog golbert ban berfoea

lig/ -

45eſlingert mo?ben moet/ ſooſalih/met ber
hiochin r -

g, s - w -

wDooantorij,ijn gebracht in b haben van Pſ: "7"3"
( beruſt/ -

w

Gen/ banb'onſtuimige zee / gen 'g #emelg

blijbehuſt. -

IO,

45p/"#nuberleent hieromte honnenſmea &at "9.

en/ - - • •

«Ei! mijh toch niet bammpalgaſſeg ſchijnt gee Pſ******

bmchem,

-
25 3 C5cef/

N -



12 Chriſtelijcke Doodts betrachting,

3ean 2:19: Geefſ natthiumijnboobberheerlijhuimen

#Baenn / -

Op bat ift 't mantaaig boe in 't eeuboigh lee
- bent'farm v - - -

II,

mat. 25:13 'hiſDeet niet/manmeer/ of maer beºeoobt mp

aenſal ranben/ . -

iPſal. 31 ; 6. en",# ik nu mijn 45eeſt hier in ubn

altDeij.

3eſ. 11: 2. 19erſterk mn met ben 45eeſt ber mijshept en

begraetg/ ' Pat

I W.

Bede-Sang en aenmoeding der Jeugt,

om haer Sterf-dag bytijts te betrachten

en te verwachten.

Opbe mijſe:

Van Pſalm 8. Oonſe Godt &c. of (twee Verſen voor een

geſongen) op de Wijſe van Pſalmen 18. 32. 45. en 144

Of, Ganſch weinig zijn de dagen van mijn leven. '

D I S CAN TU, S.

#######=##########
Banaſſenleeftij,7 ber minſten en bermeeſten/

#E
-----

"

«Die mp ooh/ op een breeſelihc mijg/ ſjee
ſchapen



en Sterf geſangen. 1;

:

seat it be boot ſoo inacht op ieder tijbt en

plaets.
. I2.

Jau bleef ik niet / in een op aerben om te praiso:49:

ſterben/ .
JIBaer#n ſalifi/ om het leben te berhdere 3 oan 5:24.

- 2IT

JHaet u / # # # ſi/ bie be 252on en 5on Haſa. 36: 12.

mijngſeheng 3ijt. -

Hoe ruim leeft mijn geloof / alg gp mijn pf 119: 2.

hert bermijbt! 45. '

V I. i

Bede-Sang en aenmoeding der Jeugt,

om haer Sterf-dagbytijts te betrachten

en te verwachten.

Opbe mijſe:

Van Pſalm 8. O onſe Godt &c. of (twee Verſen voor een

geſongen) op de Wijſe van Pſalmen 18. 32. 45. en 144.

Of; Ganſch weinig zijn de dagen van mijn leven. "

B A S S U S. .

#E################

oneen/mijncont/orgrootteoorbereiden

#=#EEEEËEË######

##

############=#
- h/ op een breeſelifte bijg/ 45caeen eurº ": ij ſchapen



T4 Chriſtelike Doodts-betrachting,

E# ###############EE-fi

#nicht/ totu- menroem en prijs.
- i

.27:16 I• 12 goert /mijn 45obt/gp groote 45obt
fºunI.27: 16 O Der G5ceſten

zviru.,, 21eam alle bleeſb/ber minſten niet meeſten?

3Pſ. 1 19:14. gPiemp ooh / op een b2ceſcilfie bijg/

d3cſchapen hebt / tot uuben roemenprijg.

2. -

»an zi,s gelijk iſ hier intimatrieel en ſtººtje,
#ot. 6. -. &oo geeft bat ihbptijtgunaſtaenhlenet

# enalmijn boenen, dient u in teek,
aan. :: 5. JPºet# belcit/ banjongg op/ ſcijfhh' en

EU.

)
3•

ero. ,s: 19.3Laet mpaen u mijnglebengeerſtelingen

##, én tbloeiſelman mijn jeugºtenoli:ingen/
2am,,,. Genbliënte Iuſt met ſnoô ifiheit/

2, Piemetgemeltbebomme #onlibcitbleit.

4

pits. 12: 1. Patich aen in mijn schepper in het agen
3èanmijne geugt / gebcmhe met behagen/

oger bºd Buberbom/bieſoo beelguaien bocht!

Jlapſcggenboe/ih hebb mochluſt noch moch.

5.

col. 3: s. âBilt gpinmn begulae bcmcging bmingen/

#z. eie allermºeide in het E beſpringen/

# ###
# #oomculigie/ bat ift'erſelfg ban grutn.

3ech. 8; 9. 6

39ſal. 25; 7. eaan: aan mijn gonhbritsumaſeſom,

/. - . -

open is, maer maſtſjmpſon in #efug uierb'remonnen

# Patili/ grijiitenjonge nastreer/
* |



I

-

enseressangen 15

#################
ſchapen hebt/ inruimenroemenpzijg,

#lºp ſuiberban be merelt ſjouben ſcer.

42pbat iſ nººit naar #belſe benijelle (,,,,,, of ,,g:37.
45eef/ batihmp be boot boo2 oogenſtelſe/ beb.9:27.

JPie niet berſchoont be ſchoonſte jonge ſien/ En 89; 49.

#oemelſe notijna“#af" Olllllle fiell, FIus- oxy • <i>

•-

-

3ar. 1:27.
N

jleijn jetigbigbloet/en beeg mijn friſſcheleben/

3Jaet bie mp both niet blepen/ noch bereben/

#of###ſchºt:p#neboot/Plet.sjs.
Cn of5ijn pijl alleen na d'oude ſtijoot.

9. -

3Laet mp in mijn gebacht te binnen homen/

#oe batterball'meer bloeiſelban be boomen/

Dan rijpe baucht; en dat de boot met ſnel ger: 9,,I.

(GIen huiſ in balſ'/ eerſ' aen te beure belſ'. "

E IO, - p

jlàitg#hier moet alg een ſtijimberſmitte idot. 7tst.

! en/

3Laet mp in u mijn meeſte blijdſchap binnen. Haſai, 4: s.

Zijt gp mijn beel/en boel/bacriſinaſjaeſt/#il.,, 14.

, JPijneenighen mijn innigh5iel-bermach. #g, e.
II, -

Iaetubbe gunſtmp oberalberſeſſen/ Pſal assº.

35oo ſal geen boot mp quellen of ontſtellen.

%g "#ºr b?oeg mijng lebeng b?aet af- 3ef.38: 12.

Z Ill)

3500 hroont gp mp alg mibben in mijn 2 gim. 2:7.

ſtrijbt.

I2,

ſl2at ſoub'ift mp banbeef'clenb'gebagen glob. 14:1/2.

een oogenblik/ bie henen bliegt/ behſagen? #fa. 9ctie:

19ermitg gpmp belooft een eeubmigljept / Rat.25ta6,

- -
25 g • KPggt



't 6 Chriſtelijke Doots betrachting

ſpſalis II. Daer alle beugtt in bolbeit/ is bereikt:
- I3*

zaan. 5:24. Snbien iftſterf/ 'hgaboo2 behoot in't leben.

iPſa. 1 ost 5, 3Booz beſe 'Heugtſult gpmp gonhheitgeben/

pſa.92; 14. Die# baan, maet altijt groeit en

even. 21:4, en niet en meet ban ongemahofmoeit.

14.

phil. t. Bleijn 450bt / ik ben bereibt u eer te geben/

berg.zo:21. Het 3p ban boo2 be boot/ of boo? het lenen/

JI?itg#" , boo? be ſoetljept ban fijn
minn'/ - % V. º . - -

Imptiebenig/ en ſterbenmijngemin.

V.

Gebedt tot Chriſtus, in ſware ſieckte,

Op beſDijſe:

Van 't eerste Sterfgeſang, Fol. 1.

I•

3og. 11: 25. #GE& H Claſſiſ A3@ºoſt/ bie gijp 3ijt

O b' opſtanding en het leben/

IIRat. 11:2?. (dlot u boilift/ in beſe ſtrijbt/

alleenempbegenen.

Maijn lichaem ligt hier meer ſooſmah/

pſal. :s: 5. JPijn3iel/ boo2 't ſmareſonben-pah/

25egint bp na te ſneeben.

2.

zine. 22:,,. De buſbel/ biemp heeft ſooſterft

opeſocht al lang te booren/

3Paſt op in bit mijn mo2ſtel-perh/

«Pue. 12: 12 · Cn heeft te gr00ter tamren; #p



en Sterf-gezangen. 17

-==

#p meet/ hoe fileinſijn tijbt nu5p/

#ntien bp ietſalhoenaeump.

jnaerith geef niet berlooren.

3•

#oemelik ben geheelontſtelt/ * «

19erſmalitbugboben maten/ #6:3.

4，5p3pt en ſtrijdt hoo2 mp/ mijn helöt/ iefſt 35: 4.

zºâiemp niet ſtuit beriaten. pſal. 9: 11.

âſlâijn 3iele / biegp#herſoft/ «Bal. 3. is:

#5oo dat ſ'u heeft um bloet gehoſt/ 'iPet. 1. 18.

qEn Homt gp nimmer ſjaten.

4• -

&alich tot ubmen bienſt en eer/ Phil. 1.

2tijjier noch langer leben/ w 2O. 2 1,

5oo miſt mpmpn geſontheit/ #GEgºiſt/

* JPochſpoebigh meber geben. A

âm JRebecijn is alberbeſt / matt.9.13.

en mat ooit merhemmagh bereſt/ t ſlPijg. ' 6.12

312oet u 3ijn toegeſch2eben.

5.

geeffietijtgeen menh/ſp2echt macr een moogt/ Mnatth8.8.300ig uhm finetijt geneſen: ' • ,

âBant gp gebiet/ en 't ſtaet'er boozt; #Pfaſ. 33. 9.

obpſp2echt / en 't moeter meſen. en 1c7: zo.

g3h ſal met heilig lof gehſanit #ſtſ 38; 2o.

H bienen al mijn tenen lanh/

en meer algooit hoog beſen.
6

#ntien'tuoohmyn fout bevalt /
«En gp 't ſoo hebt beſlooten/ glob, 14: 5.

3Dat iſ niet meer ophomenſal/ w

3TBilt mp ban niet berſtopten HBſa. 5 1: 13.

#2an um gemabighaengeſicht/
âBaerban ik 't acngename licht 3?ſa. 4: 7/8.

an biäluiig tºtgenoten. ſnach



18 Chriſtelike Doots-betrachting,

7.

Pſa. 35. 3.! JIºach mpn beangſte3iel maer ſtil/

&#n ſtelſe boc'cr te byeben.

4 Dat...26.39 35oo gceb ih mp in ubmen miſ

39fjil. 4.6. 45raegober/ metgebcben.

Jnat. 4.1o. 3Berblijf ben 3atan boo2u ſtem/

«Een. ,. 15. 45p cb'le 192oubmen 3act / bieljein

ºpe. 12.io. 12ebt omber boetoºrn.

Pſd. 's 4 sooſatihboor het batterboot/

3?a 't eeubnig leben ſpoeben.

65pſult mp boo2 gebaer en noot on

V I.

Als de Ziele haer noch onwillig voelt

om te ſcheyden.

Op be mijſe,

Van den Lofſank Marie, Mijn ziel maekt groot den Heer'

OfSimeons, Nulaet gy Heer oprecht. Of(twee Verſen

voor een) op Pſalm 3. Hoe veel is des volks, Heer. Of,O onbedachte Ieugt. A

D I S CA N T U S.

#Ef##############
JPijn5iel/ matteert uboth/ Dat op ſoo angſtig

vDaer gp boo? be-ſenbach bemenſtijt hebt met ber

EËE############EË---

noth apoint booteboontbebonnen!

mach/ Om barſtte zijn ontbonben. we
| |

-

:



en Sterf gezangen: is

ſep beſe reigbehoeben, ' 3ſlaat.25.34

gopbatifibeilig bp uhom/ , 1 dlo?. 2. 9.

«En erbe tot mijn eigenbom. - ,

3Peer haniſthanbermoeben.
9. - 33ſaſ. 24, 8.

&P geſu/ hom tot mijn geleibt; 2 oan. 14. 2.

ei! Hom/ mijn ſterke Honingh/ | | | |

«Die mp al hebt een plaats bereidt : “ ºph 1.13:14

#n '313aberg ruime4Boningh. # - ' . 2.Glim. 4.8.

Hm beeſt ſtreht mp tot onderpant/ . . . . . . ſppen. 2.1o.

JPatih eengban uw eigen hant A :

&Pntfangen ſal mijn roomingh, - ; -

Als de Ziele haer noch onwillig voelt

om te ſcheyden,
.. -... - - - -

op bemijſe:

Van den Lofſank Marie, Mijn ziel maektgroot den Heer.

OfSimeons, Nu laet gy Heer oprecht. Of (twee Verſen.

voor een) op Pſalm 3. Hoe veel is des volks, Heer. of,

O onbedachte Ieugt. : : : : : : :' --
-, -. * *

? ,, ! 's - - - - -- 9

B A s s U s

4####################
JIRijn 3iel/ matbeertu both/ JDat gp ſoo angſtig

qDaer gp b002 be-ſenuah G5emenſcht hebt met bera

-+---*-* :-*----------

EE+=#########E#
moth 3TBoxbt boo2.be boot bebomben!

mach. Om barſtte 3ijn ontbonden,

- -



2O Chriſtelike Doots-betrachting,
-"

zpe ſpoot ig lebeng brugg'; «En mijfit nu niet

#EE############--
t2

&#ot hem in 'g 1Baberg buig/ Daer al- le moeit en
-------- KTTTT

#=######=######E-d- ------

rugg'? DacrgotÃštiá5 u;, beet honnen

ärung gg Teeumigb megh-ge-nomen.

I.M 3an 3iel matbeert uboth/

IVM. iPat gp ſoo angſtig noch

3Bobt boo? be boobt bebonben!

“Daer gp boo: beſen bach

ppu. 1. 23. Bemenſcht hebt niet ººit ach/
ſambaeſtte 3ijn ontbonden.

'De Dootigieueng bliigg'?

3 oan 3.24: dºn mijft nu niet terugg'? T

nooal. 4.s/ - Daerg&#H5uheet HOnicit -

goan. 14.2" @Tot hem in'839aberghuis/

openz,.4. Baer alle innºit enHruig

geſ. 35. 1o. #g ceumigb boegb-genomen.

u , 39et. 1. 4- 2 • Hbij erfenig/ bie gp

#... 2 ligabt omber um booglºg S.,

enmombaerſthapboo2 beſen/

mat. 21.34 Ontfangt gp in't befit;

pf: 6.5.6. (âDat heerlih lot is bit!)....
gal. . . . Bpſulter #eerban bmeſen.

3mailt gpbaminotij niet gaen/

den nemen biegraegaen 3

oºi! tracht iſ op te meitſjen/

gef: ,,. 7. mijn bloobe #ielſ, hoogſtijaemt''
" ''oºn milt/ gelijk 't betaemt/

3.ga/ goed, mijn mºeilamb/ «Bp/

. •

45:



en Sterfgezangen. 2 r.

EEËEEEEE#####
voetbootia lebenshugg 4 en miſhtnu niet te
(ºot hem in '832aberg buig/ Baer al- ſe moeit' en

------

'

rugg'? Dact geëäs u heethomen

Hruid 3g eeumigh megij- genomen.

dBp moet mijn 3iele/ mp . . . . . . tuc. 1. 47.

ſlecht ſchiliſten en berquihhen: 33fal. 23.3,

32erheug mp boo? uhm 45eeſt/ - -

UPatift niet ſp bebgeeſt # 5 I. 10.

inetſoobecianoſtigſthriähen. ,

G5p bie/ hbanneer gp bniſt/ -

“De Zeeen albinben ſtilt/ | | | | -

't Bebguigner felle baren, 4TBat. 8.26.

hontnoh mijnhertſ & Eeofoºrt / . . pſal. 65. s.

tíDelh in angſt blijft op en neer/

%In ſtilſjeit boen bebaren. -

4: 45p3ijt het/ bie beſchutt 39f-41: 3/4.

4En Hrachtig onberſtutt

49p 't fieh-hebb'ume Hnechten: - "

JPie op haer Leger-Hoetg 33ſa. 149: 5.

JBenmoeben geeft heel moetg/ 3ieſ. 42. 29.

GÉn ſelfghaer Homt oprechten, 39f. 145. 14.

35oo laet mp nu bam niet 2 Co2. 4. 8.

1Bertbmijff'len in 't berbziet. 9.

19erſterh mijnſmah bertroumen. dſl2grr, 9.

&Bemeeg mijn 3iel ô 12 of 4E ſt: #. -

3Laet mp um aenſchijn meer iPſa. “ 5.

23jn bgceb en b2eugt aenſchoumen. p:". 7

-

5. 3Laet mp/ inbeſe noot - -p/ inbeſ &P g ſfe



22 Chriſtelike Doodts-betrachting ,

O SH & SH/ fien be poot/

Hom. 6. 23. J2iet algſe mag hoo?-henen/

Jllaer alg gpſ'ſjebt gemacht/

Hoeb. 2. 14. Boegpijaertanben bracht

#... Domumebootmeteenen.

54-35. 56 dllijn helper / machmp Hoen/ :

- Om u beſcheibt te boen |
HImar. 12.39 jl?et beſen ſtelft te bginſten/ .

gepleuro 26 SPat gp/ nabeeſ'23ijn/. G

Tiſſat 6, JEn nieuwe metigbe-ſpijn - ,

3'n'819aberg rijh meugt ſtijinſten. f

6. math

V I I.

Der gelovigen Triumph over de doot.

Op be huijſe 5

Groote Godt, die d'aerſche Goden. "

Of; Waerom ſoud' ik met vermaken.

D I S CAN T U S.

######HEEEEHHEEË
3TBaarom ben ik bug herlegen/ omboo, alber- &

#+++++++++++=
hanbe megen (Irooſt te ſoehenhoog bevoet: ';

#######################s

Daer notſjeengnaal mijnwenstensei: R
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6..iſºach mp/ ſoo beelte meer *

?Algië nut juigmaertg heer/

3'n blijdſchap oberbloebigh, 3?ge. 12. 5.'

3Laet mijne reig op 't Heſt , 2 Co!. 7, 4.

«Dohmeſen op het beſt/

«fn/ meer alg ooit/ boorſpoebigh.

#ijn3iel/ mat buigt g'u meer/ -

«én 3ijt in mp ſooſeer # 7.

«Pntroert en ganſch onruſtig? Er# 6. 12.

#oopt op ben # GE GE iſt boogtaen: r

#etſalhaeſt amberg gaen. - e

&ijnaenficijtg glang macht luſtig.

V I I.

Dergelovigen Triumph over de doot.

GPp beſPijſe;

Groote Godt, die d'aerdſche Goden.

Of; Waerom ſoud ik met vermaken.

B A S S U S.

###################

#

-



1.4 Chriſtelijke Doodts-betrachting,

#EEEEEEEEEEEEE
trooſtſal meſen/ Cn een uitſtomſt allermoot.

W 2Ierom ben ift bug berlegen/

Om boo2 aſberhanbe megen |
Crooſt te ſoelten boo? be JBoot; s

gob. 17. 16. Daer noch eeng na al mijn breſent / i

rn ſtap. 3. &clfg De Doot mijn trooſt ſal meſen/

17/ 1s/ 19. Çn een uitkomſt aller noot. :

1 Cog. 15:26. 2. #g 't Cen bpant/ 't 13 beleſte/ '

&Die te ſaem met all be reſte ..." Y

4D02btſeer ijaeſtte niet gebaen.

45phe. 6:12. 35atan / ll)erelbt / 13leeſch/ en ſombe /

&#n al mat mp quclien fionbe/ S

&alifi/ met de Doot/ berſiaen/ -

3. âDat mijn geeſt ooit recht bermachte /

âDaer iſ immer ſterft na hachte/ ii

opt. 22:4:5 geſug en ſijn Lioninfirijh/
tot 13:12 Die iſ hier ſjabb boo? 't gelooben/ n

#joa. 17: 24, *:## ſien##en
30an. 3: 1. à tjemfelbe 31jn gelijh.

ºphef 2:12 4.5pl, bie ſomber ſtianig g@TH45 lebenſ
JI)ogen bo02 het ſterben bellen: - l

phil. 1: zi, Hä/ bien C#fig:35&IH35 't leben#e

V I II.

De ſtervende noodigt Chriſtum » Onl

by hem te blijven. ,,

' . @Pp de hoijſe:

Van Pſalm 11o. Gy Volkeren desaerdrijks al.

Of, Pſalm 134. Alle gy knechten des Heeren,

Of, Chriſte, die du biſt dagh en licht.

3,9ter
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trooſtſal meſenſ en een uitäomſt allermoot.

apeeteen groot geminintſterven/

JPitgift ſaſ met hem be ernen iſkom. 8: 175

ášelfgfijn32abergerfenig. .. . #TBat.25:24

5. ſlºitg mp geſtug b?p herſtelſe lhof. 13: 14.'

12an't gemelt het Poobt en Hºelſe.

35alihjuichen aig ift ſterf/ , gleſ. 26: 19.

(Triumpijeerenbeten leſten/ 2qIo2, 2: 14.'

3Boot/ maer 3ijn muume peſten? i)of. 15: 14.

19elſe/ maerig um herberf?

6. {3}ifiſtel/ baer be JBoot ong Honbe 1 @Log. 15:

A5tcrH mee ſtehen / bmag be ſombe/ berg, 56, 57:

&#n beſpetter ſomben Hracht: ,

&B 2 3D GE hebb'eeumigbanheneere/ -

«Die hoo! ſtiºrig5&## onſen HCCftot

bºſpherminnigh heeft gebgagt. * e

7. Clyrig 35GIG:/'h menſcijte3ijn ontbonden Phil. 1:23:

12an bit HLichaem mijner ſomben. ſiom. 6; 6.

'H 25en boo2 't ſterben onberbaeſt. - HIRat. 1o;2g

3Laet be&Boot Inpijenen b2agen/ 3Ilic. 16:22

2lle Gºliag bper'geſPagen. - 2iſion. 2:11,

meeſte geëü/ Hom bocijfjaeſt. ope asso,

v 1 1 I.

De ſtervende noodigt Chriſtum, om

by hem te blijven.

Op be mijſe:

Van Pſalm 1 to. Gy Volkeren des aerdrijksal.

of; Pſalm 134. Alle gy knechten des Heeren ,

Of, Chriſtc , die du biſtdagh en licht. ' - -

& 2 op 12 of de



2.6 Chriſtelijke Doots-betrachting.

D I SC A N T U S.

-----"

TIr;--T---5-5 S - S tr;r& - ErQrQE&-tit:-EKEE

#####################EË

O Eccre geſu blijf bp mp/ Ben abonbt macht/ en

###############EË##E##

Homtna bv. Baſtiggevaritminslebens
-- -----

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

- E-TTEN--TINIE:JCIEELATTELITEIT

###EEEEEEEEEEEEEEEEEE

bagh ; 12p loopt ſoo ſpoebigalg hp magh.

3ltic. z4: 29. I• P&#Gºrige go:35H blijf bp mp/
4S 29 O Denabonbt macht/ en homt na bp.

Baeftig gebaelt mijnglebeng bagh,

lºp loopt ſoo ſpoebigbalgºijp magh.

gof ie : ?. 2. Çnnergengigeen Goſua.

42ie beſc 5on (bie ſnel en b2a. .

dbclijkih boeie/ bacitom-laegh)

ofen oogenblihje maer bertraeg'.

3. 't Hg ſoo terſtont met mpgebaen/

ger. 15:9. HPijn &onſalbaet'lijft onbergaen.

Diegroep iſ op het nieuwe meer; *

25lijf bpmp / blijfboch bpmp / tegoeft.

geb29: s. ,,A. Dat alle licht ban bpp berbmijn /

nu. 1:78/75. 3dlg gp/ metum genabe-ſchijn/

# ## ſlag ſlechte beglanſt/ nerlichten leibt/

#.,,,, Oášonneber gerechtigheit.

# ,,. -5: 2 merelt licht/ batiber-een

* E., ſn't buiſter lichten han alleen,

gint, is 's 42 opgamchnit 45 @ ºp5 hoogſte #5ael/

pfa. ,,,js. 3enb in mijn hert een breughe-ſtrael.

#at,,,,,o . 6. «Sp3ijt altijt bpºmpgemeeſt/

#I, ſlan trooſtenbbooguimboozt en ſfeeſt/

#fa. 3. . . JPijn?Ieibgman al mijn leben lanh;

32f 1 11: 1. (ſſBaer bo02 iä u in 't bert noch banh.)

7. 19: Es
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B A SS U S.

---:A--&-+=& +-----x------ *--*--+-----

#############
d? Hºeere Jeſu blijf bp mp/JBen abombt nacht/ en

############EE#
Homt na-bp. H#aeſtig gebaelt mijnglebeng

4 - 3

EË:#################EEE

bagij; Hººp loopt ſoo ſpoebig alg ijp magij.

7. 12erlaet mp ban niet in mijn TBoot. " ſºfa. 27-9

gezaeg't arme #Lamm hen in um ſchoot / 3 ºf 4 ''
zſeat nu / alg 't een ban b'I)onbert/ bleet's ºur '3' **

52a u/ bie't bp te brengen meet. 23 oa. 1C. 16.

8. 3öchoon alleg ban ban mp bertreft/ -

&Baet gp maet3ijt/ig geen geb2eft. 3ſal. 23. 1.

G5p 5ijt mijn ſchat/ en ſchitt in noot. goa. 7:17.

G5p3ijt mijn leben in de boot. - “Joa. 1 1.25.

9. HPoth in ben gemel notij opb'aert'/ Pf7 26

#gmp benchen u/ iet maerb.
- -

25eſmijät mijn bleeſch en hert geheel/

Göp3ijt mijn rotsen eeumigijbeel. f, 4? •3

ro. Het ſmaſhhentiet/ aſie 't geſtrecht/ 3". #

# gIemmet batſſechtg roofit enſmooht/ ſlaat. ''''

rb?eeft noch bluſch niet uit / ô 12 of 4 ſt;

d'I?aer ſterk en ſtooh Ijet op beel meer.

11.312anneermijn tong geen ſp?ach meer heeft/

dºn't ſjert ben ieſten abern geeft/

Jeatban mijn menſch en ſtichten 3p: - - Rom. 8: 25.

25lijf/ Hºof of ſt of / blijf/ ei blijfbp mp. 3tuc. 14. 29.

12.4Pntfangſtºotoffige sh/mu/ontfang Iran. 7:59.

HEijn 45eeſt/ biena uſuchtſoo bang.

25lijf bpmn / nu mijn ziel herſcheibt.

2ten beſeftip hangt b'eeuwigheit. - - -

GT 3 Hizkia's



28 ChriſtelijkeDoots betrachting,

I X.

Hizkia's Lof-ſang, uyt Ieſ Cap. 38.

VeriS: I o, 2 O.

JDat ſg:

De Schrift van Hizkia, Konink van Iuda , doe hy ſiek ge

, weeſt en vanſ#geneſen was, verſ 9. i

Op be boijſe,

Van Pſalm 8. Onſc Godt, &c.

- Siet oock het IV. Sterf geſang, Fol. 9. -

l

Indeſe Lof ſangh zijn d'eigene woorden van den Gront

Textgehouden

berf. - -

IO I,I Kſeyde bpmpſclfg/ met angſtigälagen/ .

Van wegen beeg afſnijding mijner dagen,

Sal ik nu tot de poorten van het Graf..

JBug henen gaen, ih ſcheib'er bact'lih af.

2. Berooft word ik van 't ov'rig mijner jaren,

Die amberg mp noch te bermachten maren.

Ik ſeyd', Ik ſal den HEER Emuboo?taen

11. Niet ſien, noch infijn leeplighbom meer ſtaen,

3. gft ſaſ dem HEER niet fien hier in den Lande

Der levenden, om hem te doen off'ranbe:

De menſchen ſal ik niet aenſchouwen meer

Met 's Werelts byoom inwoonders, alg boel eer.

12, 4. Mijns levenstijdt is ſjaeſtig wegh getogen,

En van my wech gevoert uit 'g menſchen oogen/

Gclijkerwijs een herders hutt' in 't belt/

3eer ſjaeſt ban b een op d'amber plaetg geſtelt.

5. Mijn leven hebb ik afgeſneén, ja'fi hebbe/

Gelijkerwijs een Wever fijne Webbe, - -

- - --- 3Pen
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&Ben bgget geknipt/mitg 45obt ter hogâhe Hofn:

Afſnijden ſal hy my als van den drom.

6. Ja van den dagh tot denden nacht, ſoo'f meinbe/

Hadt gy my, HEER, alreegebragt ten einde,

r

|

Ik ſtelde my in mijn gedachten voor,

23ſt breng't noch tot der morgenſtont met boog,

7. Gelijck een Leeuw, die niet en ig te ſmelten/

Alſoo ſal hy all mijne beend'ren breeken:

Vandeſe dagh tot aen d'aenſtaende nacht,

Hebt Gy, Ö (Bobt/ my al ten eind gebragt.

8. Ik piepend als een Kraen ofSwaluw plegen/

Ik kirred' als een Duivegantſcijberlegen:

Mijn oogen, in mijnſmaer en broebigh Iot/

Verhieven haer om hooge tot mijn 450bt.

P A U s E.

9. #hſp?ah/O HEER,ik worde boog beelſo?ge

«Danſthonderdrukt, weeſt gy bothnit mijn borge.

Wat ſal ik nu beſt ſpreken? álàat beſtaen?

. Gelijk hy 't my toeſeid', heeft hy 't gedaen.

1o Alſoetkens ſal ik nu all mijne jaren . . .

Voor-treden, en bebatſjtſaem 't ſjert bchnaren/

Van wegen d'angſt en groote bitterheit

Van mijne ziel, bie'h muſjeb afgeleit.

11. OH EER, men leeft by deſe dingen, 't leven

Mijns Geeſtes is in allen deſen eben:

Want gy hebt my geſont gemaekt, en my

Geneſen ban mijn ſicht en qucilern.

12. Siet,ſelfg in vreed', en 't nieugefuſig geſchitter/

Is my geweeſt de bitterheitſeer bitter;

Maar lieflik hebt gy nu omhelſt mijn ziel,

Dats haeſt niet in verteerings groev' en viel.

13. Want gy hebt al mijn obergroote ſonden;

3TBaer meb ift ſjabb berbient ſo ſmare monben/

Geworpen, HE FR, alg achter uwen rugg'.

JPit macht mijn5iel : boahlier meer en blugg'.

- 4 dIn W

, V

14

I5.

I6.

17.



3 o Chriſtelijcke Doodts-betrachting,

Want 't Graf ſal u niet loven, ofbebojſen

* De minſte eer, De doot ſalu niet prijſen:

Die in den kuil neêr dalen, ſullenbaer

Niet hopen, HEER, op uwe warheit; maer

15. De levende, de levende die ſal u

19. eebgloven, als ik heden doe ('t 25ebalſ u #3
e

X.

L O F-S A N GH,

Als men van een ſware ſiekte geneſen is.

opbemijſe:

Van Pſalm 42. Als een hert gejaegt, ô Heere, of, Soe

te Ieſu, myn beminde. -

D is CAN TU s.

#####EEEËEËËEE
H 35aſ beg in de Gººi & Ja grootegoetſjeitTT

Jſlap en ſai boog beſe ſoetheit

-----v.

#EEEEEEE###E- -

Q5een geneugt tet boe-relt gaell.

#EEE#########EË

nsafse ov t/metal kuivu wanbelt,

#################

mijn en zijn/ Baenperbieben/namalhanter/

############=
19an het een beſlacht tot 't amber.

De
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De Vader ſalden Kind'ren uw iPerbont

«En waarheit niet kond makenmet zijn mont.

16. De H EE Rheeft my verloſt na zijn behagen:
Dies ſullen wy all onſes levensdagen 2O.

Soet ſpelen op mijn ſnaren-fpel in 't Huis

Des HEEREN, met een ſtem bam byeugt

gebguig. -

X.

L O F-S A N G H,

Als men van een ſware ſiekte geneſen is.

- dPp be mijſe:

, Van Pſalm 42. Als een hert gejaegt, ô Heere, Of; Soe

te Ieſu, myn Beminde.

B A S S U S. -

###=HEEEHHHEE
'hººgaltes in een en grote moeirit

JIBp en ſal boo2 be-ſe ſoetheit

------ -----

##=###########E=

#

###########EEg

eeu: migfin- gen nu boomtaen:

&#engeneugt terme-reltgaen.

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

'hºsaſ 6 Gbow SKEW met alle bijt/ Hºme inderheit/T

mijben;ijb/ Baenuerbreiten/namaſaanber/

##############==
13an jet een acht tot 't amber.ij G5eſlach GT 5 'f sal



3: chriſtelijke Doodts betrachting,

-tv

4pſa. 89: 2, 1. 'hS 2III beg ingerie te grootegoetſjeit

«feumigfingennuboogtaen:

pf 1o4:33. J12p en ſal boo2 beſe ſoetheit

45een geneugt ter bmerelt gaen.

Pſal. 89; 2. 'H 35al 6 GB GD UD E / met alle blijt/

Hune macrheit/ mijn en 3ijb/

45acnbcrb2ciben/ na malhamber /

12an het een 45eſlacht tot 't amber,

eph.5:19.1o 2. 'It 5al tot lnare lof-betooming/
4Pſal. 57: 8. Hit mijng herten bper geb2ift / i

3ef. ,8; 9. Als u oprechte Hubaag Honingh/

't Panh-liet ſtellen in 't geſtijgift;

UPan. 31:19. Dat het ten getuige 3p/

3Dat gp hebt gebaen acn nip/

't 45cen ik ſteetgt herfingen poge/

pfa. 1es: 1. Patih 't nooit bergeten moge.

#.3. hoederiſmijn Göºp Ein angſtenbaetſen
tiiep ih maer tot u alleen/ n

Cn gp hebt mp ſjaeſt geneſen;

2ſtg'er nergens hulp berſcljeen.

“Doe't ſchier elk berlooren gaf/

verf 4. 12ebt gp/ 12 e ſerij alg uit het graf/

- &Ppgeboert mijn 3iel ten leben/

QPatift niet ben t'onberbleben.

Pſal.38:4. 4. gn mijn beenb'ren mag geen ingebe/
#Piet geheelg mag in mijn bleeſcij.

2il mijn hracht beſmech alrebe/ - - (

pſal.c,14. en mijn ſtem micrºſimah en ſjeeſtſj. (

#ool.s: ,. GBr/ op mien mijn zieleleijiit/

# ##4. 12cht mijn baienù lili onderſteunt

- Op het ficit-bcbb', alg berpleger

âDenbbe gp mijn ganſche leger.

Tob. ss: zo. 5. g3n boetmp beſpijg meer ſmalienſ ':
#fai. e3: ; &#n hernieubot mijn ganſche jeugt :

#ef,6:7. 'hilpagij nu meer um been bupgmatten :

KBaer gp meeſt libùbolli berijetigt.ſt het
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#

h 45anuineber / na mijn ſin/ . 3Bum. 27:17

@Tot mijn b?ienden/ upt/ en in. Peut. 31: 2

'H Jlaagh nu meer mijn ampt ber-richten/ 2.

dEn met ſuſt mijn jeaeſten ſtichten. 1@Thef.5:11,

6. <Beef mijnſmare hranfiſjeit/# &# of # g:/ goan. 11:4.

3TBag boo2 bitmael niet ter boot/ . -

JBaer totume roem / en cere/

ziPatum #2aembaer JOO2fjn groot/ afstra.

3Die boo2 uume liefd' en macht -

12ebt bug berrempgebracht: 2 &am. 7:18

zDie mijn ſjambem hebt ontbonden/ - jàfa. 1.16: 6,

2lig geen helper miertgebonden.. iPf. 22. 12.

P A U s E. /

7. #Thaer mat Han/ offaſih immer 3 Bf. 1 16: 12.

läbergcſben? âDat boo? ſof? -

in de de g/gphent ufmah getimmer/ - Pf 193: 14.

«Dat ik niet en ben banſtof/ - -

5 àotſjietg groots en burf beſtaen: - HPfa 131: 1.

#aeem mijn banäbaer hert banaen, afphe. 5: 13.

gſh en Han niet amberg geben: ##7,
Gbp begeert ook niet baerneben. #Pf.5o: 13/14

8. Damhu/ # # 3: It / mijnglebengaber/ 3ef. 12: 1.

«Dat gp tooznig op mp maert/ W

«En um Haint ſloegt algeen 39aber; 3pgeu#3. 12

JInaerum tooznig nubebaert/ 3ef zº .

en gp trooſtmp liefiliſi meer / . 2. 3.

op mijn 12eil/ mijn ſpſalm/ mijn ſter/ w

«Dat mijn fiaeume 45eeſt ſich reppe /

«En met breughte mater ſcheppe.
9. Lieflih hebt gp mijne 3iele , geſ, 38 : 17.

Hau omhelſt/ batf' in ben huiſ

UPer berteering niet en biele: ... .

3TBant mijn ſonben beel en buil

# #alſe /## &#iſt/

ter ubUgn rugg'/' } w T' ſjg / Datſe



34 Chriſtelijke Doots-betrachting,

Bab. 1: 1,. Batſebooguinſuiber'oogen ! ..

- 3?immermeer meer homen mogen.

pſ. 119.75. 1o. Hilbeetnuſcher/ en aenſthoume/

45anſch gerechtig um gericht/

«Engp hebt upt enhcl troume

«Dugberbauht mpſonbig micijt.

berg. 67:71. Ceriliban u mierb bermeert /

3Dmaelb ih noch boo2 qua e begcert;

JDaer muſalih beter letten

GBp u m002t en ſjeiſgebmetten.

ipbil. 2: 12. 11. 'fi ſlf)erft het aen met breeg en beben/

Hºloc'h noch niet geſchikt en mag

(ºot ben afſcheit banbit leben:

Daerom legt gp/ opbit pag/

stſ 38:'s. #lºp noch een gebagen toe/

4maat. 3:2/3. Dat ih beter boete boe/

«En mijn bingcn/ eer ih ſcheibe /

zuc. 12:4c. 2ll teſaembaer toe bereibe. -

12. geef/ batih hier bp/ 8 tº dº & ft Cl

JPijner bagen maet recht henn';

Dat ift eeng geboeiſig leere/

Hoe berganklih batih ben.

3iet/ mijn leef-tijtig alg niets;

#ebermenſch al ſchijnt bp ietg;

#g maer pbelheit, en pb'lih ..

ſpoelt en mambelt ijp in 't tijb'lift.

Pſal. 39: 5. 13. 3Leer mpſop mijn bagen tellen /

'Dat ik 't mijſe hert behoom/

3ienb'/ hoe ſich ten einb ſal ſnellen

Tot zo: 3. ,,Onſe ſchen (alg een byoom/

#ie, is geen bloem/ algºon/ en braë/

#.,,,, 2ºlg een damp/ en al matras

### #Boomgaet, en 't niet lang hanmaien.
#Luc. 21:36. 3Laet mp altijt ernſtig bmaſten.

3 er, 3 I E 2°. I4. ga/ hou ſelfgOp Imp u bij bmarijte /

QPatih niet alleene nu/ R

jl 2act

/



- en Sterf gezangen,

aermijnleben lanh betrachte/

# Delooft aen u.

"Dat ik u / mijn 4,5 42 9 (QI betael'

ſlâijn geloften al te mael/

deie mijn mont heeft uitgeſp2ohen/

2dig mp 'tſjertebmag berbgohen.

II. P A u s E.

15. 45eef/ batih um lofperhonb'ge/

Buift tot geſombeitrach /

'Cn boomtaen niet meer en ſomb'ge/

TBatmp niet matergerg mach'.

#Laet mpmijn geſombele en

áštellenu mijn boeze (I alleen

&otgerechthcitg mapen-ruſting/

32ooit betſonb'/ of bleeftij-beriuſting.

16. 3Laet albug mijn 3ieſeieben/

&#nſpſalu ſoben/ # of de fi/

'Hilbiſ gemillig ober-geben.

2illeg tot um dienſt en eer.

3iet/ hier ben ik / boet met mp

Aéonale 't ubeljaeglih3p:

##ebbe ſuſt/ mijn 45 @ JP (II/ en poge

"Dat iftubnen miſboen moge.

17. AIBilt b'inmenb'gemenſch herſterhen/

GP002 um beeſt/ met moeden hracht/

Om bp baeg'ummerhte merhen/

#berigſ) met alſ mijn macht:

ſBant De nacht beg boobtg Homt an/

ſBaer in niemant merken han.

3Laetmp ſteetg ben tijt uitſtoopen/

&Pieſoo haeſt boo2-bp ſal loopen.

18, 2tig mijn tiere banſai nab'ren/

JPat gp mp berlofſenſult/

en nerfamlen tot mijn panren/

&al mijn blijdſchap 3ijn berbult.

3?ren. 5:3.

39!. 66; 13.

14.

1. Pet. 2:9.

Joan, 5: 14.

iſïem. 6. 13. -

3ef is. 13.

iPſal. 119.

157.

1dto2 IO. 3 I,

«lol. 3. 17.

2. &am. 15.

berf. 26.

'iPfai.40.9.'

«fpſ). 3. 1.

3Joan. 9. 4.

iPyeb. 9. 1 o.

3oan. 9.4.

€fpi). 5. 16.

1Cot. 7. 29.

Alflat. 26.15

ſfoun. 8. 2 3.

2lio. 22. 2 o•

'3 oa. 16. 24

Pan



36 Chriſtelijke Doodts-betrachting,

“Dan ſal ih / geheel berjeugbt/

Jºnatasns. Hugaen/ # # # #/ in utme brengt / " '

JPic gp geeft uun troumehnerijten/

ſofa. 1stiſ*. Inbetente ber oprechten.

Pſa. 65: 2. 19. Siet/ inſtiiheit en bertroumen

#g tot u mijn 3Lof-ſang/l, of de fiſ

3ef tot 4 3Dcht mpop/ neemt mech 't berfloumen/

#al. 4: * Patilium en fºaember-eer/

#at ze 8 Doo? uhm &oon/ mijn 35on/ en 5oen:

2st. *** abant het grafenfaft niet boen/

j?och be boot, maer bie nothicben

&ullen hier u eere geben.

. Hºf ios: 33. zo. 'H3al u in mijn lebenſingen/ .

en 46. 2. # of # ſi/ termijl ik ben en han:

#pſalm 1: 3. 3Lact met luhhen alle bingen.

reb. 15:15 | #eem het lippenoffer an/

nat. 17:5: @mum mel-geliefde & D 932;

openb. 2:8. (Cotbatih boo2umen Chzoon

9/10/'1. &#eumig/ op beelſoeter mijfe/.

en s-9 de JInctum Hemelſch Choo! u prijſe.

21. ©! ſjoeſalih byp/ en heilig.

35omberſtilſtant/ bagh/ en nacht

openb.48. Dam uitroepen, hofj? Igºſb/lpgºjiſlºgo 5

3eſ. 6; 3, # &## HIGH B igbe tº &# ºf it bol macht,

OP ! hoe ſalifi/b002 alg na/ -

*#*/- - -7- lºet alſ lºgemel-repent ſamen

# #

2Ijl? G: ja. 2t JI? &#3ſ2.

i



Doots ECHT-SCHEYDINGE

Voorgeſtelt in -

w, S LUY TE Rs

KLAEG-enTROOST

R E D EN

O v E R.

De Doot van ſijn Huis-vrouw.

De Doodtſcheidt Zielen Lijf:

Sooſcheidts ook Manen Wijf



ºn -

- Pred. vII. verſ 2.

't Is beter te gaen in 't Klaeg-huis, dan te gaen

in 't Huis der Maeltijt: want in 'tſelve is het

einde aller menſchen, en de levendige leit

het inſijn herte- -



5,

DOOTS ECHT - SCHEYDINGE,

Voor-geſtelt in

w. s LUY TE R. s

KLAAG H- en TROOST -REDEN,

Over de Doot vanſijn Huis-vrouw.

H qDe homen mpbelnoſſien/ maten regen/ .

- ášooſmart en biſt / met plaſſen meer-ge5egen !

93ceban ramp! ô b?aſilietranen-bloet/

âBaer in ilt ſmemm'/ en ſcijfer berij?inſten moet !

ghbacht, het is matſtnaerg hoo! ong'geſimbe/

«Een ſeaber/ bieſooſjert'lift ongbeminbe/

(&Ie miſſen/ boo? een ſoo ontijb'geboobt.

GEift ban ong ſepb'; Ach dit verlies is groot!

't ſlaag alle baeg al meenen/ ſteenen / Hlagen/

Omſulft een ſchat/ ong boog de boot ontbgagen. .

ſlaaetath! ik dacht niet/ bat het ſmaerſte figuig

5oo ſnel en felfoubgingen in mijn buig.

#et bitter ſcet mag mat berſoet airche/

«Booz't liebe hint / bat meer ban ſelfg baagt mede

35ijn 45root-ba'erg naem/ih Huſg mijn getijt-genoot/

«Die mp dat pambt nu hoogt-baagt uit haer ſchoot.

jl 2aer ath! ſjoeſjaeſt herbmijnt bat meugt-geſchitter!

UDe bitterheithno2t mp / in b2ecbe/ bitter.

3Pempeche boot rufit meg/ ſoo onbermacht/

12aer/ bieong Hyuigſon bihmilg heeft berſacht.

mijntrooſt/ beluſt en luiſterban mijn oogen/ .

JIeijn beſt gumecl/ (mie ſal mijn tranenbroogen?)

mijneenig IIam/ batn: in mijn ſtijoot. #1302dt



40 W. Sluiters Klaeg- - l
mbo;bt mp ontruht boo?b al te ſtrenge boot,

5oojong een ſp?uit/ ban bier-en-tupintigjaren /

25cgeeft mp meer (ath! ) maijaertmeebe baren/

dÈn meinigma tmce jaren in ons ce.

qD Hogte breugt/ gelicert in ſo0 beel bmee !

ſOp bnaren melbermocgt ſteebg met maſhanber/

Gil nimmermeer berſcljilbe b'een ban b'amber.

albp ſtonben't al op nemen / b2eugt/ of U2ufi.

4Dat G5 GB GD KU ong gaff geluh/ of ongeluft.

ſon Homben 't al malftamber Ijeipen b2agen.

&#n fagſe mn / om eenig leet / berſlagen/ '- .

Dat menigmael ong/ in ong 2Impt / ontmoet/

iſ dat machte ſp 't mp/ met ijaer trooſten / ſoet!

Spimag ſoo boel in ong' beroep te b2cben/

Dat nooit ljet hert fjaer hing na groote 35teben.

Spſp2aft/ aig ilt. Daer is gccn ſael'ger ſtant,

Als dat m', in 't ſtill, mag leven op het Lant.

#ochong haer ſclfg hernoegenſ en ſjaer trooſten/

âDanncerſe ſag/ boon't blaähe 12elt/ in 't Ooſten/

Deg mo2geng b20eg/ be glinſterende 50m !

Dan bmag 't/ batſp gemeenlik bug begon:

O ! konden wy den HEER genoeghſaem loven

Voor ſulk een gunſt, als hy ons doet van boven,

Dat wy, dus afgeſondert, hier in 't ſtill,

Het onſc doen, na'sherten wenſch, en will!

ſpammeerſe mogt ſjaer Hlein gemahjeſſtuiten/

«En/ ongeſtoopt / 45 @ D & 35 merken ſienbaer buiten/

#n û'open lucht/ ban bnaren boogt ſjaer reen:

Wat luſt, en ruſt is hier, by in de Steen!

Veelzael'ger is't den Hemel aan te ſchouwen,



en Trooſt-reden!
#i

En 't groene Velt, dan wereltſche Gebouwen,

En ſtraten vol van volk, metaerdſch gewoel,

En pracht, daer ik een afkeer van gevoel.

Al mogt ik zijn een Koningin op aerden, -

'k Souſulk een Staet niet, voor de mijn aenvaerden.

Wat is 't een vreugt, te mogen zijn ſoo vry

Van aerdſch geprael, der zielen ſlaverny !

5p mag altijt een 3en geſlaaegt boog-ijene/

"Die tiener op haer#amerſatalieene/

gſm ſtil bebpijf/ ban baer bebert'legetigt -

300 talten malt met ongebonden b2eugt.

I#oe meenigmaci heeft ſprecht uit beleben.

Dat al, wat s ooit hadd van den HEER gebeden,

Indien hy haer beroepen wild' in d'Echt, ,

Hacr, in ons Ee, was rijklijck toegelegt!

2ſl matſeſagij dat ooit mp mogſjt behagen/

«Daer toe begafg'haerſelbe/ ſombertragen.

5p oefent haer in heil geſpoëfp/ . .

#n 3ang-Huſt/ en JIBuſjii/ ſoobolgb'ſe mp.

#p quamſomtijtsmp onbermacht begroeten/

«En met een foet/ en ſtichtlih Dicht ontmoeten/. ,, .

oºn ſpyah, Mijn Lief, gy ſchenkt my menig Dicht,

Dies komt het mijn ook voor uw aengeſicht.

ſtaat hon mp both het herte meer boo!-grieben/

2Ilgbatſe mpſoo trachtte te belieben ' ... :

#ſn't ſeetſt hermach/ bat ooit mijn hert begeert!

âDat hielb if ſulft een liefd en gunſtijan meert!

#ntienſempte langſagbpmijn2Boehen/ .

35p?ah g'aen ben biſtij; Lief wilt gy my beſoeken,

Of zal ik u beſoeken deſen dagh ? -

Indien ik op uw Kamer komen magh. ' - ' -P r &P 2 B : zfaar



+ 2 W. Sluiters Klaagh

&Danſaten mp/ ſoo langtietijt hon lijben/ .

Cn bebcnelli het onſc/ met berblijden. ... .

S 13 merlit iet met Ijaer Ilanbt / termijlili lag,

Ofſongen t'ſaem/ na dat ljet quênu te pag.

Geen aeröſche b?etigt en Honb'ſ)der ooit bermaficit.

12der b2cilqt mag Jobt / of 45oebeitheſalten.

35 l/1 acijft altijt ijaer grootſte Stijat en HI0t/

KDatg'/ onbelet/ mogt bienen jaren '5 DSB &I/

I)aer Ijuig-boerfitice 35 ja neerſtig met ijaer handen; w

J200it ſtaliſc 't 252oot Der leupljett naijaer tanten.

ſ2ochnimmer mag/ boo2 pu'ieſorglj/ bact bert/

Hit ongeloof/ bcliommert of berubert.

Tnaſijaer boen/ bleef 43 @ D & bacrboel gebuerigh.

S H ſtijlfit ljet al/ om bochte biijben bllerigh

Jing L2 &#gflig: je merft. 513 lag/3533 babt/333 ſong/

Söclfgalg De noot Ijaer ander boerli 0p-b2ong.

513 ſjoebb ſjacreſcer/ batg immerg/ met ijaerleben/

in 't een of 't a'er/ geen menſcij mogt aenſtoot geben.

gootmoebigh mag in allegijaer beſluit. -

KDe bpiemö'lihl)eitſcljeen ijaer ten oogen uit.

fºooit mag #513 tracgl) in ietmegte ber-richten/ -

âDder me: g ſjaer ſclfg/ en anderen mogt ſtichten.

35 13 oberſcib'ong 2Impt en Schuſb-plicht ſtaegh / .

&#n babt tot 459 3D C/ om bpſtant/ alle Jaegij'.

âDanneer banquam tºcg hoºg: Fioºſ? heilige ſiuſt bagh.

300 buag bie/ boc2 ijaer 3icl/ een ſoete luſt-bagl).

Omniet te5ijn beletboo2gertſch gebruig/

3500 bleefg') uit luſt/tnel met mp/in 45@ D35 | 2uig.

ſ2an eerſte patch / mag haer niet aengemanier/

"Dan batſeſletijtg bleef in beiterhen-Hamer/



en Trooſt-reden. 4 3

#

:

W.

#

7

alſmaerſelag/ of ouerbacht/ of babt / .

«En meinig252oot/ fietijtg tegen fiaumheit / at.

<Baer machte $# beſpoen-bienſt af/ in breebe. -

j:2a 't einü ban bie/ hbag bifibnilg noch ſjaer bebe / - -

&ſn't ſelf bertreft; E1! hefdoch, eer wy gaen, '

Tot GODT noch eens met my, een Lofſangaen.

Lºoe mag mijn hert altijt met beugt om-bangen/

KDat iſ met ſjaer mogtſingen mijn 45eſangen!

2iſ beben top het ſelu ooh bagh bp bagh. -

#et mierb ongbein aſſoeter alg het plagij.

2lth! maerig nu mijn troume 65eſelſinme!

&P Boobt / ſjoeſcſjeibt gpſttiſt een HLiefd / en ſlºinne !

GEmee herten/ ſoogantſch baſtaen een gehoegt!

(Chnee 3ielen / b'een met d'auber ſ00 bernoegt!

g2 Doobt/ macromen gaet gp niet behmeſſen

&500 menig paer/ batſich met angſt gaet quellen/

gambatgp niet haeſt ſcheiden homt ſjaer Echt?

#oe Homt/ bat gp ſoo 't liefſte paer bebecijt?

'H Habb'/ in ong' gee/ mu't ſoetſte ſoet te machten.

“Hit boebbe mp motij ho?tg met beeg gedachten:

Nu ſal mijn Liefhaeſt voor-gaen, met haer deugt,

En leeren 't eerſt af-ſetſel onſer leugt.

Van nu aen ſals' haer Dochter onderwijſen » ,

(Gedacht ik) ô! hoe ſal ik dan ſteeds prijſen,

Met luſt en vreugt, de Moeder en het Kint !

JInaer fiet/ hoe nunie hoop geheel verſwinst !

jeuſaibn beeg onnoogleſicue3Jamm'ren

je ooit heug mig(ach! mien fout in tſjert niet jamm'ren?)

#Pooit ſjeugnig banijaer liebe Ilhocber zijn.

25cij! 'tig boogmeurig: "svin mir



44 W. Sluiters Klaeg

Hleijn maerbepambt/ mijn trooſt / mijn uitberhooren/ |

bochchh ih uſoo ſpoedighborhberlooren? -

JIRijn Echt-genoot, ban elf mptoe-geleit/

oëcr ilt u habb', hoe haeftig 't/ bat gp ſcheidt!

Mijn lot, van GODT verwacht met b2cugt en blijheit,

Jlnijn beel-noot in mijn Koninklike vryheit,

JI)ijn trouine hulp / na 3ielen ſijfteſacm;

en mag niet clä ong'Houtmlihaengenaem?

en mag 't niet ong 45emeint een groot behagen/

“Datg'ong te ſacm ljier hoo2ben / ſp2ahen/ ſagen /

23p becſen mag nochubeſoch bermacht/

Cn onboo?ſicngſooſcgt gp onggoe macht/ | |

deſh treurt / met mp/ om um omtijbigſterben; ,

Om bat mp nuum lief geſelſchap berben;

zBat/ nu gp hier eerſt recht in Hennig boaert/

45pongberlaet en na de groene baert. '

toe roert mp/ ja ontroert mp/ haer gebachte/

zibengamtſchenbagh/ en/ in mijn broom/ bp natijte!

giften gelijk een cenſacm muſch op 't bah / | |

«Die onlangg eerſt ſjaer meber-paer ontbrah.

Deplaetſen/ bic'h te bullen plagh metgalmen

1eam brengt-gehlamh/ en ſoobeel3ege-ſpſalmen/

%ijnſtil/ of bolban treurigroum-gehlag.

3Danſang/ ofſpel/ enig'er geen getmag.

35elijk toel-cer ſpoo&# 1eolhaen 25abelg ſtroomenſ'

#aer Hºarpen op hing acn beſPiſge-25oomen/ 1

g2mbat haer ſuſt heel meer tot meenen mag,

ášooligt al mijnmuſjii-merk nu in b'aſtl). | |

Frijn huig iemp (oth latp! ) moeſt gelaten.

ºm hertigflauinboogbloefteit bovenmaten.

3 leijn



en Trooſt-reden. 45

Heijn ongeſchºeit. JBoth grooterig bepijn/

2tig 'tſjert niet boo? getraen ontlaſt han3ijn.

'Håleenſtij/ batih eens mijn routnuit-ſtipeien moge/

gen/ boog een tijt/ een tracn-aer ºp mijnooge,

3Pat ſoo 'tgemoet eene mat ophlaren mocht/

45elijk alg/ naeen regen-bloet/ be ſocijt.

gBeen menſcij/ ten3pijp 't heeft beproeft/ Han meten/

#oe't een hert bloebt/ alg't moat banºta'er gereten/

#nſonberijeit thmee herten/ aen Inalfaer

Aóoobaſtgehecht/ alg't mijne magaen't ſjaer.

ilaaer ſtil/ mijn 3iel/ miſt eens meer mat bebaren;

319ilt niet te ſterh/ met u gehſagh/ uitharen/

dºpbat mpniet genach een geliplja5/.

«Enſegg / bat mp bitälagen geenſing paſs':

gºn ſpgehe; Siet, gy ſelfs hebt onderweſen

Veel and'ren, ja gy hebt geſterkt, voor deſen,

De ſlappe handt, en ſtruikelende kny,

Nu 't komt aen u, ſiet, hoe beroert zijt gy !

#Hiſal mijn fant dan op mijn mont gaen leggen.

't #g 459 ºp de5 merh., ambieſalbaer tegen ſeggen?

aap bibben/ bat beg32aberg miſ!'geſchie; -

GP! Dat men ſ'ong noit tegen ſtreben fie!

3Booz al moet ik mpſelbenſeerenbzagen/

Hea's Heerenhuiſ en heilig mel-behagen,

4Berunitg mp ſelfg mijnnaem geeft beſe leer/

HEERSUS LUSTMY U WILL', boo2 ſetter fieet,

#pijn bleeſchſpſmatig mijn hertebeefen trill'mn / .

5oo roept mijn geeſt both, Heer, ſus luſt u will my.

de Ingoeft/ neem bleeſch en bloet both banmp meg/

35on'ätegen umen miſſ'"#boe ofſegg'. “Th

43 4.



46 W. Sluiters Klaeg- ,

Iſiſal mpſclf8ban niet te angſtig quellen/

Il)aerſal/ met 45 49 D&I/ mijn broefheit mate ſtellen,

op dat ik niet beboeft 5p / als begeen/ -

3Die hoop / noch trooſt en heeft in ſijn gebmeen,

Die ik bemeen / ig both met brengt ontbonden:

35 11 fg niet heen/ maer ſlecijtgboo2-been geſomben;

âDaer na $ 13 fclfg/ al lang / ſjaer ſjabb bereibt. |
Apocfalig ig een 3ieſe/ bieſoo ſtijcibt!

«Offnberlangb / om'giebeng ſtroomt acnbaerben.

ſmſomberheit/ centijt lang boog haer embt /

inceſtg'all'baer blijt tot beeg gebacht gemembt/

«Demijl 5# / heel op 'tieſt/ grofſtmamger gaembe/

Opb uitbaert banijaer 19aber mag/ permaenbe/

gen babt ijaer cili/ batg' immerg blijnen ſouur

Gſm'g dl 20cberg buig/ op batg'ſjaer #gaent bact hout

O neen, (ſp?ah &533); 'k hebb'innerlijk begeeren,

Met ons gemeint het Avondmaei des HEEREN

Te houden, ſoo my GO DT maer ſoo lang ſpaert,

s

1)ct ging haer noit ſoo boel alhier op aerben/

En ben ik voorgeen noodt ofDoodt vervaert.

513 firijgt ſjaer menſch. 513 boelt haer matte leben/

(Cenoobt bequaemom na 45 @ JP T & Lºuig te treben.

âDat mag/ boo? 't leſt/ bit aen Ijaer 3iele ſoet!

apattrooſt bontginſjaer HEILANTsjeleeſtben 25loet! :

513 treebt / metmn / na haer gemoone mijſe/ .

jn't iterli-bertreh / aſtmaerg / hacrobORP&Iten prijſe/ !

33002 ijaer / en mn / beel ſchoone bingen lag. - -

ſDp heugt mel/ ſjoeberheugt iſ, met ijaer mag.
|

âDanneer ### hoogb'/in't Panh 5ermoen/berhalen

ºnbnbelhept begmenſchen/ en ban't balen e
. grº
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weerbagen/# alg ſtijabulmen/ boo2-bp/

Hlaag niemantſog battiloo2 belmeegt/ alg3p.

eentraen-bloet bo?ſt/tot tuig'nig/ upt ſjaer opgen, -

gh ſp?ah; Mijnkint, hoe waart ghy zoo bewogen?

'k Magh, ſeib'ſe / wel bewogen zijn daarom, -

Mits alles ſchoon op my te paſſe kom.

Daar wiert verhaalt hoe veele van de reſte

Dit Avondmaal miſſchien ſouzyn het leſte.

Dit paſt op my. 'Ik eigen't my ook toe. -

Dat GODT met my, nazyn believen, doe.

ſpat mag 513 blijbºom't geen ſpijabb ontfangen.

UDoe'ganbºren baegg/haertſbee afſterhquampgangen!

SY riep; Hoe heeft de HEERE my verhoort !

Juiſt willen nu myn beenen niet meer voort. '

Soo 'k giſter waar ſoo ſwak geweeſt als heden,

Ik hadd' tot aen de Kerk niet konnen treden. " -

Nu hebb ik recht GODS liefd en gunſt bemerkt,

Die juiſt my heeft, tot dees'tijt toe, geſterkt.

32at broeghmijn HIamijaer 25arengſmertgebulbigl)!

319at mag ſjaer trooſt/b002CHRISTUM menig bulbigſj/

#n allegmatijaer toe quam banten HEER!

GODTShracht merfit/inſjaerſmafiſjeitſmeer en meer,

«Driehuchenlang miertg'/ allebaeg'/ alſmahier!

4Dat queet SYijaer / in JESUS Hä2uig-áštij00l maſther !

SY toonbe/ bata ſjaerleg met habij geleert;

2lig icber bmeet/ biebp ijaer heeft berheert.

geen beter hoop op CHRISTUM, banbitſchen/

12et meſh footio2t en moep'liftig/ hangeben/ -

âſ2ag al haer trooſt/ ſoobaſt in 't hert geſet/

KPaer't allegiJOU2uitleg,bmierb'en herſet, ont

«P 5 A erº
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ghmoet hier ban haer afſcheit ietberhalen;

«Om mp daer mee te trooſten in mijn qualen.

12aerleben gafmp oo?ſach tot heel breugt;

#aer ſterben leert mp pb'rig j;ijn ter beugt.

#aer boot geeft/ in mijn broefheit/mp een leben/

«Doo? 't geen 35 jl heeft geſproken en beheeben/

3Danneer S !! nu haeſt ſcheibenſouban bier/

't Been aileg niet ltanbatten bitſpapier. "

«belooft 5p €549 op & / biet, maähe ſoo miſſterhen.

«Belooft ºp 43 @ D & / biet millen en 't merhen

Jeug in ſjaer mocht. Haiet ong/niet omg/ôtgeoef/

Jl?aer uimen jaaem geeft/ om ubn goetſjeit/ eer.

JI)en hoopt Ijaer niet/ bat boereitſch mag/ berijalert.

Jldenſagb haar nooit na tacroſcheleben talen.

32an't ſyeeſt'lifi/ en ban 't Ceulmigleben maer

3TBaghert en mont haer bol/ ſoo boo? algnaer.

533 mogt boetaenſjaer met geen bing bemoepen/ |

«Dan/ datſe niet genoech vernam 't invloeyen

Van GO DTS genaed', en onuitſpreek'lik ſoet,

En dat haer oogh niet ſtortt' een trane vloet. -

#ſp?aft/ Mijn Kint, gebruik nu 't vaſt Gelove,

In plaets van uw gevoel. GODT ſal van boven,

In overvloet, eergy van hier verſcheidt, |
Uproeven doen ſijn wond're lieflikheit. . --

O! mocht dat maer geſchien! magalhaerſlichten;

O! voeld ik doch die Hemelſche genuchten !

412atig geſchfcbt? ſjacr 3 mafiſjeit mamſeer toe;

âl2en b2agt Ijaer in een amberiäamer boe.

GTermijlſebaerig mibben in het ſtrijben/.

enligt her3tualit boogal 't flaumhertighiijben/
3120eſt
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1,

32oeltg'onboogfieng / alg in een bollebloet

39an trooſtenbgeugt / te3h0emmen haer gemoet. .

## boelt beſmaelibereeum'gebaeugt ſoohrachtig/
3Patg'uit-roept; Nu, nu weet ik, hoe waerachtig

De HEERE zy. Nu wil hy komen haeſt,Dat ik van hier eens moge zijn verplaeſt. •,

O! wat een vreugt verrukt mijn hert, en ſinnen !

Wat vreugt, wat vreugt gevoel ik nu van binnen!

Ik voel'etal, ik fie 't al. O wat vreugt!

De HEERE komt. Wat vreugtlwar vreugt!wat vreugt!

32ermit## in thert een themelſch lithtſachſchijnen/

iſiiep 8 uit. O! doet my opende Gordijnen,

Op datick doch den Hemelaenſien magh,

Waer heen ik vaer', terwijls al opwaertsſagh.

('t Ibagboomber/baer 533 naulu'lihg eerſt hon ſprehcn/

gPatº'onhoogfeng ſoohrachtig uit quam hachen)

##ſp?aft/ Mijn lief, dit is de voorſmack maer

Vand'eeuwige vreugt, die gy nu wort gewaer.

Soo GODT u hier alreede dus begenadigt,

Hoe ſult gy dan daer boven, zijn verſadigt!

Is van die vreugt een droppeltjenſoo ſoet,

Wat wil dan zijn die volle welluſt-vloet.

#aer 3fele/ boo2 bit immerſih beriangen/

25leefbaſtaen ºp 9 Ja @I/ en aen ben tºemel hangen,

#choon't3tmahhe lijf aan't bebb gebonbeniagij,

#aer blugge geeft mierb ſneger algſp plagh.

GTermijtg'alblig ſjaer pber hoelbc baanben/

#iefgº op met ſtratht/ ijaer ongen hert/ en ſjanben.(

&# babt tot 45 @ P &/ 51a ſmechte/matſeſion/

(Cot Natih/ metal't holſt / 't &#5ebebt begon, jnaer

/
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Daer SY, boo? Hracht beg 45ceſtegaengebgebcn/

25abt ſteebg boo? heen t geen haer buierb in gegchen /

35oo batifi/ nu en ban/ met pooſen/ ſmeegij/

Op batg' ſjaer ljert uit gieten mogt te beegij,

Jaabatih bug bereibtſagij mijn25eminbe/

19erſocijt ih bam De 25ueren/ en 't GBeſimbe/

35n uniſten eengbertrefiſten allegaer /

Dat iſ alleen eeng ſprehen mogt met ſlaer.

gh ſloot be beur melnamp toe/ criſcpbe;

Mijn Lief, het ſchijnt, dat wy nu ſullen ſcheide:

Na 't geen ghy voelt, en ook mijn ooge ſiet,

Is anders nu hier te verwachten niet.

Ik gev'u aen uw Hemelſch Bruid'gom heden;

Ghy zijt met hem, terwijl ghy waert beneden,

Al ondertrouwt, maar gaat voltrecken nu

Het Bruilofts-Feeſt. Uw Bruid'gom wacht op u.

Tot hem, die u zoo hert'lik mint meteenen,

Send ik u nu mijn waarde Lief, voor henen,

Daar ik u hoop te volgen, in mijn tijdt.

âDaer op 3ptoomb'tjaer aenſichtſter berblijbt.

Jºluhg greep SY, met ſjaer rechterhant/ be mijne,

«En ſloegh / alg of SY boelbeſimert noch pijne/

H2aer ſlimlier arm / mn om ben ſjalg terſtont/

Çnbguſtte baſt mijn mont op jaremont.

Vaarwel, myn hert, ſp?ahboe mijnbnaerde 1320ubbe / |

Nu dank ik u voor all uw liefde en trouwe, -

Uw onderwijs, en trooſt, en al wat ghy

Beweſen hebt, ten allen tijd', aan my.

Initg ik haar meer met banh-tactfoobejegen'/

500 menſcijte mp/ in al mijn boen: GODTS"#
E3%
H

w
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iſ het ſuſhere'en/ batih bermonbert ſtortt/

hoe ſuſh een Hracht ging uit ſjaerſmahhemont.

3hſp?ah; Mijn Lief, ik hou dit woort in waarden,

la 'k wil het, als een zegen, nu aanvaarden -

O! hadd ik dan hier 't ſoet Charlotje doch,

ſiiepg' uit / op dat ik 't ſelv' ook zeg'nen mogh.

Doch laet my 't klein hier uit de wieg , eens brengen.ſh / ſomber meer mijn moo2ben te berlengen/ A

3Loop pligſjijeen/ en breng haer 'thleine lam.

(Lermijl ljet bolli meer / met mp/ binnen tſuam.

Y b2uht het boo? ongaſſen/ in Daer armen; - - -

, Y Huſtljet eerſt/ en ſcgijt boe/ ſomber Harmen: -

Goë nacht, mijn kint; de HEERE zegen u,

Na lijf, en ziel, tot aller tijdt, van nu. -

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

Dp dat ghy nu een goet vroom kint meugt weſen, -
Voor-al den H EE R recht kennen meugt en vreſen, w

3500 ſjaeſtalgift feit / Amen, op haer moogb/ -

O! riepgºal meer, waar hier Charlotje voort!

-

ºf ſprah; Al is 'tte Borkeloo gebleven,

Nochtans kont ghy 't u zegen ook wel geven.

Dat 's waar, ſp?ah SY, ik wenſch het ſelvedan,

&#n ſp?ah't/ ſchier met bie felbe moogben/am.

ermitg SY ſagij mijn broefheit/ in mijn tranen/

iegomſe tot gebult mptebermanen/.

gen trooſte mpſoohrachtig/ in mijn ſmert/

ziPat noch de beugtracht acn/ jain/ mijn hert.

Y ſp2aſt; zijt niet bedroeft, vertrooſt u heden

och ſelfs met all die trooſtelijke reden ,

Waar mede ghy mijn Moeder, metterdaat,

Getrooſt hebt, in haar Weduwlike ſtact. 19er
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---

32ermit345Q D3ſboogt mag inhaermontſooiiratjtig)

3500 ſp?ahſe; Zijtaan Rachel nu gedachtig,

Die 't niet alleen viel, in haer baren, ſwaer,

Maer ſtierf, en liet haer Iacob Weduw'naer.

Gedenk, hoe korts het zy van ons geleſen,

En dat ghy zelfs noch tot my ſpraakt, in deſen,

Was ooit alhier, van aen-begin, een paar, -

Of d'een vertrok eens, door de doodt, van d'aêr?

De HEERE zal, ſoo langh ghy hier zult leven,

Noch u, noch uw twee kinderkens begeven.

Van GODThebb ik nu mijn begeert alreê,

Dat ik niet blijf de leſte van ons twee. - - -

5#boelb haer hert/ hoe langg hoe meer / geruſter /

&#n tr00ſte boogt haer jl?oeber / en ſjaer &uſter;

ga ooh haer 252oerg en 5uſterg met malhaer

25egreepg'hier in/ en lietg'haer 3egentlaer.

Spoeſpraiſetotte2Bueren/ en tot allen,
Indien ghy ooit mijn kinderkens ſiet vallen ,

Zoo rechtſe doch weer op, dat bidd ik u.

&# ſp?ah alleen; bmp meembenaiſemit.

2lig iemant ſeib', gh hoop/ gpſult noch blijhen / .

JT2oghtfulh een moogt boch niet bp haer behlijben.

3533 riep; En is 't niet beter by den HEER?

Nahem, na hem verlang ik meer, en meer.

2IIgſb'eerſte houb haer quamboo, bab'rentrehhen/

«En iH berſocht mat bmarmerijaer te behhen/ .

2intimoogb'ſe ſoet; 't Behoeft voortaan niet meer;

Ik ſal welhaaſt verwarmtzijn vanden HEER.

ambat babſeſterh/ſonlangs g bibbenhonte:

GODThaar doch vergeven wild haar ſonde.
En
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En houden haar in 't waar Geloove t'ſaam;

Met goet verſtant tot 's levensleſten.a'em !

2anden-begin3ijn haer mijn sterf-geſangen

35eer maern geneeſt, bieſp?aliſe/ met beriangen/

©p 'tieſt ooit uit/ met haer gebroken ſtem,

'táštbren/iebermoothabh'opbaerbertehiem,

gh ſprah; Ghyzult haaſlander Sangenhooren 2

laſelve zult ghy, met der Eng'len Chooren,

In-ſtemmen daar dat Schoon Halleluja.

la, riep &#/ alg een &#cho/mp meer na.

ſa, Liefſt', ik hadd' de Pſalmen nu ten einde,

Gelijk ghy weet, ik zou ſe zo ik meinde,

Van Vooren aan nu ſingen allegaar, -

Ik zal 't nu doen, doch hier niet, maar aldaer.

16

Nu zal ik, recht van vooren aan, gaan fingen.

't Is (ſcibili) zoo, en altijdt blijde dingen;

Maar nooit als hier, ſoo menigh rouw geklagh, 2 -

Zoodat uw toon moeſt weſen wee , en ach!

533 meterhaeſt och ſelfgaſmenſg-inerben

8et een getrooſt in leven, en in ſterven

&n ſep/ hoe 'k ſulks noch kortsGepredikt hadt 2

En dat zy't doe wel ernſtigh hadd’gevat.

ſtºp maren alſ algmethaerop-genomen/ , *

Dinalºge en/ Diegº uit haermont liet ſtroomen/

erbijſe bug bemogen boelb'hacrgeeft,

JPoth 3ijnſe blp / biebp baer zijn geinceſt.

'## ſouterſtomt met geerne fijn geſcheiden/ -- '

ſlBaer moeſt haer uer/ban 45@ # #beſtemt/berheiben/

#agh met een geheelenaght/

Jhoeſt3ijn inſmert/ en bonuta ſtrijdtwering:

* -
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dDng HEILANT, naſijn 13emelſtij'openbaringnſijne gooop/ en b'heerlitieberklaringh , gij

42p Tabo? / ging!) / ban bep' / tot ſtrijt/ en angſt:

5oo uiel 't Ijaer/ nable themelſch'in-bloet/ bangſt,

3 Deſmert beg boobg ontroerb'fjact bloet en ab'ren.

SY ſp?aft; Wat 's dit, dat my ſooſwaar komt nad'ren?

Uw leſte ſtrijdt, ſeib iſt / ghy ſult verſlaan

De vyandt, die leſt wortte niet gedaan.

Is dit de ſtrijdt? riep g' uit. Ik voeld'alrede

Des Hemels ſmaak, het hert vol vreugt en vrede!

Wel, ſciù ilt/ zulks verleende GODT aan u,

Om tot den ſtrijt u aan te moed'gen nu.

Gy moet dan nu niet in uw ſtrijdt beſwijken,

Vermitsu GODT ſijn liefd al heeft doen blijken.

Want niemant wert gekroont, gelijk ghy weet,

Tenzy dan dat hy eerſt ook wett'lik ſtreedt,

En wilt ghy dan dien ſtrijdt niet geern ook ſtrijden?

Oja, riepg'uit/ ik hoop, GODT zal mijn lijden

Ook maat'gen, dat ik boven krachten, niet

Verſocht enzy. âDaer op g” Ijaer baſtberliet.

SY ſprahimoth met gebroken ſtem/ heel reden,

&#n/ algſeban ben 35atan bmierú beſtreden/

#ooſtholbtſchien/ en riep tot JESUM ſfaegh/

KDat ijp fijn Homſt both niet te langij bertraegh.

Jlºitg boo2 geen ſlacp 't gemoet fith hon herhalen/

25egon ſomtijbtgijaer ſp?ahe matte bmalen,

«En/ alg haer ſullig bamiemamt miert geſciut/

ſtiepg'; Ydelheit! ôydel'ydelheit!

'k Hadd'niet gehoopt, dat dit my nochzouquellen.
Ik ſcid; En wilt u daarom niet ontſtellen.

Ong
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- Onwillighlijdt ghy al dees'ydelheit,

Maar trooſt u, dat ghy heden van haar ſcheidt.

-
- +

Ban mierbterſtomb haer menſchen hoop2t bernoinen;

O! moght ik haaſt dien Bergh eens overkomen!

app ſtrenen/ met/ en booghaer/ ingebeen;

ofn/ onber-bieg/ ſoggingſj be tijbt baſt heen.

aer ſp?aeh nam af, bemoggen-fijt quant nahen.

h ſp2aft: Ghy zult het nu niet lange maken,

Mijn lief, nu breekt des HEER EN Ruſt-dagh aan;

Ghy zult, op die, in d'eeuwige ruſte gaan.

SY teſtje boe/ ban vier tot zes, beueren.

&Pat mag geſetijt; 32iet langer ſaſ 't nu bueren.

ſep hielden in 't 45ebebt te ſterker aen/

3TBelſientje dat het haeſt ſou3ijn gebaen.

#aer hebenb'/ en haer ſterbenb'hamben hachten

&Pm-hoogh te zijn. Haaer ſterrenb' oogen blaehten.

(Een #emel ſtijf, tot bata / heel ſatijt/ op 'tieſt/ .

& 2Lig in een flaep/ boſeinbigbe bereſt.. -

* * * - - -

Het bleeft genoegh op?t uiterſt banijaerſcheiden/

JBatmare meeb'/ en blijtſchap haer geleibben. ,,

#aer aenfitijt ſtonbt ſoo naienb'lift/ en berheugt?

# 2lig of/ baer op/bnaer af-gemaelt be 132eugt. -

35oo ginghg omtrent beſefte uer jupſtſjenen

GODTS Hichtig ſjaer/met 't morgen-licht/herſcheitert.

42p 3onbaghſagijg ijaer mare 5on/ met luſt. *

GBp ruſt-bagh gingijg in b'eeubu'ge mare ruſt.

ſau/ ômijn ziel/ bebming uſelfgboonreben/

ſlâijn treurig hert/ ei/ ſtel u bochte b2cben.

42! ſaet mp toch gebcnhen/ liebe G ODT,

(@Tot mijnen trooſt/ acnhaer geluhhighlot. -

- Q: 41)art"
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âDant mijn berliegen homt/ in 't allerminſte/

J2iet eens te pagbp llaer'ſoo groote minſte.

. I)aer blijdſchap mag gebuerighbocijbe mijn :

âDaerom en ſalſp 't nu dan ooit niet 5ijn?

SYig met b2eught/ bien ſteilett 25ergij nu ober;

«Daer 't 3cljat-rijſt goetſ het meſh geen roeſt/motij tooht

2Een raften han/ en 'tgocbe fondament/

&Pug langij belnaert/ ijaer beel ig/ ſomber enbt.

#au heeft SY 't geen SY ban haer HEILANT macht'

ſlBaer op altijt geſct mag Ijaer gebachte /

SDe lebenu hoop ban JES US haer bereidt/

H2et erfdeel/ ijaer in b'H3em'len megh geleit.

jºu heeft mijn ſiefben gocben ſtrijt geſtrenen/

Den Ioop bol-eimbt; iMacrom ontfangt SY heben

SDe ſtrooneber gerechtighept/ en eer/

H2aer / uit genâ / geſchonfien ban ben HEER.

ſ2u ſjeeft SY 't geen baer g'ernſtig na geſjacht // heeft,

vDaer/boo2't Beloof/ haer hert ſoomageblacht// het

JDat heeftſe/ boo, taenſchoumen in 't beſt.

H2oe blinhtſe nu geheel in 'tſuiber mit!

jeu houbſe/ ben ban al het aerbſch gememel/

H2et ?lbonbmael Daer boben in Den Haemel.

jºu ſit SY acn/ met 2lby'ham / 93ſſaaft/

Cn Hatob/ baer men bgeeſt geen ongemaft.

J2u ſit SY aen/ baer JESUS houbt in 't ronbe /

Sijn Diſclj gebelit/ en ſpeelt met eignen monbe/

ofetſ naienden/b?inht /mo?bt bronhen/liefſte 5that

SY lijbt bo02taen nooit bo2ſt/ of honger baer.

JBaertainlit aircb'uit incluſig bolle 25echen.

"De bolbeit van heel vreugt/ niet uit te ſprehen/
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#Baer hang'in't ſjert hier heeft een filein begin/

«fiehietſe / bp GODTS aenficijt/ maijaer ſin.

SY habb alfjfer geſmacht be eerſte byuchten )

#9an't Canaan/ macr na SY met bee ſuchten /

'Berlangb'/ om eeng aſbaer te mogen zijn.

3Bunginſt gºijaer ſat bannieuhneièreiijbe-mijn,

Qmijne3iel / blijfbeſcrb?eugt gebachtigh; -

19ertrooſt uſelfgbaermeeb altijbt ſoo farachtigh/

SBathare b?eugt berminnen magij uroum/

De Doodt wil doch eens ſcheyden Man en Vrouw.

#naar het ſchijnt met bonenmatenroutu'lifi/.
"Dat ſooganſcijftogt moeſt 3ijnſoog.oet een H2oubu'lift:

#acchopt en goet/ manneer het gaet teſaem/

300ghtin't gemeen geacht ſecraenjenacm,

#gbaerin niet/ hoelangh3pb'een bp branber/

#tbatmen ſteeba magjmel;ijn met mafhanter.

#oemenighjpaer heeft ſangh in een geleeft

"Dat meinigij tijbtsmaer met geleeft en heeft?

#geeft.mp/ in mijn buuh/ een ſoet genoegen/ .
«Dat nimmermeer mijnijert behoeft te m2oegen

#outniilig-timiſt/ maernooi met veel verſtijft/
kºetb'eene bugſ en hanteranberg/ miſ.

#bbennooitte ſamenſtrijbt/ ban beſen/
"Dat neemt na er op 't meeſt ten dienſtmoumeſen.

#hemijnmount, een nooit ander zijn,
5äſocht altijbt hacreere) SY bemijn,

$#hih ben bebloeft om haar verſierben/

ſnijlih moet ſjaer ſoet geſelſchap bernen/

#oobank iä ooh mijn Göff, nicſuſh een ſchat

W900:5ijn genach aanmp geſchonäenijant.
&# 2 319âer
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âDaer bo02/ alg ih bo023ijn G5ericht berſchijne/

giftſeggen han, Siet ik, H EER, en de mijne.

‘h Berheug mp/bat 8', alg mijne/gact tot GODT.

12aersactie 't mijn. O, wat een falighiot:

De HEERE gaf, bc H EERE nam. G5eppeſen /

GEn hoog gelooft moet 'g HE ER EN J2amebmeſen.

gh hâbb'ſe boo? geen bagh berbient ban GO DT,

Die tºp mp gaf/tmee jaren/ tot mijn lot. -

qIaet/ hier boo? / zijn berlitijt beſmert haerg ſl2oeberg

zpcbpoefheit banijaer 3uſterg/enbaer 252oeberg,

Jl)aer boben al / mijn eigen groote roum/

«Dien GODT gafſuſh een Dotſjtet/45uſter/39youn

GHa/ſaet ongt'faem GODTS grootegoetheit roemen/

JPat mpſo lang haer mogíjten d'Onſe noemen.

3Dacrg eerſt ons niet gegebenham ben HEER,

2Zoo gaben mp ſ'ooh nu aen hem niet meer.

@Lot 5eg'ningſalijaer naemnoth3ijn op braerbe/

«Daer belenſjaer gebachtenis blijft in maerbe.

«En / ofſe ſchoon geſtogbenig aircebg/

JPothſp?echt SY hier/ boo2 haer €5eloobe/ ſteebg.

gg 't tot GO DTS eer/ ſooſaIIjn ong ooh geben/ |

vDat / in haer 3act / ſjaer beugt magh alg bericben.

3Dit allegmach'ong hert/ inſmert / bebaert.

H2act boobt bpagin GO DTS bogenibier/ en boaert,

âOp minbenhaer/maer GODT bemind baermeerber,

KDieg heeft ijp haer tot hem gehacſt te eerber.

álàp bolgenbaſt/ b een hºoeg/ en b'amberlaet.

312aer faligl)/ die tot GODT te b?oeger gaet.

SY ſalniet meer tot ons benedenhomen.

iPpſuleneengt0tſjaer;ijn op-genomen.
, qP bat.
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e! babbenm eens haar meugt geſieaalta ,
-
## omſe treuren naer. talbaer/

gmbien mp/ met gemeen/ en bitter ſtijgepen/

ijaer meter tot bitlenen hondenlepen/ .

3TBat maer het/ bannaer ruſt/ en b2eugthenijbt; ,

ofn/ natriumph/ ſjaer meer gebaagt in ſtrijût?

glijbt b'oog/ uit liefd / in't meenen/ geen berſchoning/

ãoo laet het hert bochjuichen in haer hrooning/

, &#n/ byolih 3ijn/ omſulh een 3ege-praeſ/ .

apaernamp bierbothſtrijden altemael,

# 12oo?'t quaetig SY nu megij-geraept aſreebe/

12erſamelt tot ſjaer 12aberen/ in b2cebe; -

SY ſal niet ſien al 't quaet / bat/ in ong'eeuhn/

* #ienſtacnn ig/ om perſonten ſterk geſchreeum.

jaer HIigſjaemſſaept/ in 't Baaf/ geheel geruſt lift;

#aer 3ielbermachtſith/ in ben gemel / luſt'lift;

(tot bat ooiiſelfg be3iel meer met 't gebeent / ,

'QPoo: CHRISTUSäracht/ſal heerlih 3ijn ber-eent.

9! bat mpſullig gebuerighretijt bebachten!

* Per Chriſt men boobt) en ig geen boobt te achten/

3Dpgaen ban eerſt in 't rechte lenen in.

De boobtig ſelfabet Chriſtºnen groot gemin.

Bftiebenig een boobt/ bp 't geen bat baer//ig.

35oo groot berſchil ban tuſſchen't een en 't a'er // ig.
# 5oo falig een bermiſsling/ inber baet / v

«IPoetfeber / bieban't een tot 't amber gaet.

geerapen menſeoogt/ herſeeſen troume12aber/

5al onber-mijl bpong zijn biegte naber/ .

gen/ trooſten ong in ſoo beelſmaerbert ziet.
QPieſith op hem herlaet/ berlaet ijp niet. v

W ' (ſt 3 qIaet
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qIaet ons te meer ben themeſmaer beminnen/

JInitg bºomſe nu alreebe 3ijnbaer binnen.

24Imat men hier botblijbt/fghout/ en licht/

25p b'ecubo geb?eugt/ onſp?echlih ban gebmicijt.

eihbolg mijn lief/ in haer beloob'/ en teambel/

«Bebuerighſienb' op b'uithomſt ban haer bpambel.

GODT geb'ong alſ een 5ael'geuer/ algbact/

«En/uit gema/ ſijn Geuboigh ſtijft hier naet.

Amen.



GRAF-SCHRIFT. s

Als Rachels doode lijf by Ephrath viert begraven,

Soo richte, boven 't graf, haer Iacob, hoog in top,

Een heerlik, en een ſchoon gedacht'nis-teken op,

Waer door, van tjt tot tjt, haerlofmoght hoge draven.

Mijn ſtaet en brengt niet mee, dat ik opregt iet groots,

Nochtansſo moet ik iet, voor mijn Bemind', oprichten

'tGeen klein, en groote, lang hier na, wel moge ſtichten

En elk gedenken doe, met nut, aen d'uer des doods.

Sy was een jonge Vrouw, van vier-en-twintig jaren,

In 't groeyen van haer jeugt, in't bloeyen van ons. Echt,

Sy heeft my onverwagt; en haeſt adieu geſegt,

Na't tweede Houw'liksjaer, en na haer tweede baren.

- k: " ,

Sy was my lief, en waerd, om al haer deugt, en lof;

Sy was ſeer dienſtig voor haer jonge teere ſpruiten;

Een ieder mind' haer hier. Dit alles kon niet ſtuiten

Het wreedgewelt des doots, die 't alles leght in 't ſtof.

O menſche, gaet niet weg, of wilt hier wel op letten.

Doch merkt gy't aen, of niet, de dood volgt even ras;

Hyvraegt niet, oft u komt te onpas ofte pas.

Maerſalig zijnſe, die haer werkdaer ſteeds na ſetten.

'Soo dee mijn Echt-genoot, die hier begraven ligt.

Sy ſagh de Doodte moet, gelijk een blijde Bode,

Die uit dit jammerdal, in 't Paradys haar noodde.

Geloof, met ſpoedige boet, verſtompt de dootſjn ſchigt.

Ana
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Anagrammatiſmus, of Naam-verſet:

O P

MARGARETA SIBILL A HOORNAERTS,

Waar uit, door omſettinge der letteren,

vloeit; -

I. -

EY! RAT NAAR ABR'HAMS GLORI-STOEL.

EY! RAT en ſnel reiſt, uit dit aerdſch gewoel,

MijnwaerdeLiefNAARABR'HAMSGLORI-STOEL

Daer s', in fijn ſchoot, nu ſoogemakk'lik ruſt,

En van Godts soon , haer Bruid'gom, wort gekuſt.

Sy reiſt van hier, in 't beſte van haerjeugt,

Om dies te eer tegaen in 's Heeren vreugt.

EY! RAT bejaegt s'haer voor-geſtelde doel, .

Enſweeft, tervlugt, NAAR ABR HAMS GLORI

STOEL. - -

I I. - -

HAAR EER-TROON RAS BY'T SALIG LAM,

't Scheen ofde Doodt d'eer' van ons huis wegh-nam,

Wanneer hy my myn waardſte pant ont-rukte; .

Maar ſiet, hoe hem ſijn aanſlagh niet gelukte;

HAAREERTROONis maarRASBYTSALIGLAM

BY'TSALIG LAM, 't Lam Godts, dat onverkeerlik

Sit op fijn Troon, is RAS HAAR EER-TROON nt

O doodt, hoe miſt, en hoe vergiſt gy u!

Gyhoont niet, maar gy kroont ons huis ganſch heerlik.

HEER, SUS LUST MIJ U WILL'.

+
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